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Anotace 

Diplomová práce se prostřednictvím retrospektivních biografických rozhovorů se třemi nyní 

plodnými ženami zabývá tím, jak vypravěčky zpětně konstruují svou identitu v průběhu 

prožívání zkušenosti primární neplodnosti, její diagnostiky a případné léčby. V práci dále 

zjišťuji, jak proměnu identity neplodné ženy ovlivňuje vstup lékařských a sociálních 

institucí. Diplomová práce vychází z konceptu teorie Ervinga Goffmana o pacientech v 

totálních institucích: teorie podporuje tvrzení, že totální (lékařské) instituce deformují 

původní identitu pacienta a následně konstruují identitu novou. Hlavním zjištěním této práce 

je identifikace čtyř různých období proměny identit v průběhu prožívání zkušenosti 

neplodnosti: identita implicitně plodné ženy a potenciální matky, popření identit a proces 

přijímání nové identity, identita neplodné ženy a pacientky, a mateřská identita. Proměny 

identity probíhají na základě fáze diagnostiky neplodnosti, proto výzkum zvažuje čtyři různá 

období: pre-diagnostické, diagnostické, post-diagnostické a kontra-diagnostické. Výzkum 

dále zjistil, že na rozdíl od teorie Goffmana, na konstruování identity neplodných žen během 

diagnostiky a léčby neplodnosti nemají vliv pouze lékařské instituce, ale i síla vlastní identity 

potenciální matky. 

  



 

 

 

Annotation 

This master’s thesis focuses on the retrospective biographical interviews with three now 

fertile women who as narrators retrospectively create their identities during the experience 

with the diagnosis and treatment of infertility. I also explored how the medical and social 

institution could lead to a change of identity of female infertility. This master’s thesis is 

based on theory of Erving Goffman about patients in total institution: this theory supports 

the idea that total (medical) institution destroys the patient’s original identity and then 

constructs new identity. The major result of this master’s thesis found four different changes 

in woman’s identity during the experience of infertility: identity of implicitly fertile woman 

and potential mother, denial of identity and the process of accepting a new identity, identity 

of infertile woman and patient’s identity, and mother’s identity. The changes of woman’s 

identity are based on diagnostic phase. Therefore I decided to separate them into four various 

period in this research: pre-diagnostic, diagnostic, post-diagnostic and contra-diagnostic. I 

also found a difference between Goffman’s theory and my results: Based on my research I 

concluded that the construction of identity of infertile women in the diagnostics and 

treatment of infertility is influenced not only by medical institution, but also by the power 

of own identity of potential mother. 
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Úvod 

„Tak jsem po operaci, potvrdili, že je špatný i druhý vaječník, ale zatím mi ho nechali, 

než mi uměle vyvolají přechod. To znamená…ehm…no…opravdu nikdy nebudu mít děti.“ 

Řekla mi před pár lety Anna po operaci zhoubného nádoru uprostřed jednoho z vaječníků. 

Jako správná kamarádka jsem Annu utěšila tím, že se jistě najde způsob, jak se stát matkou 

a porodit dítě, ačkoliv jsem po této větě sama tušila, že v Anně nastal bod zlomu, zlom, po 

kterém už se pravděpodobně nebude snažit vyhrát nad verdiktem lékařů. Nebo snad 

pomyslná výhra nad nemocí mohla být motivací pro více snahy o prožití mateřství? 

Anna nikdy nebyla mateřský typ. Dítě ani rodinu neplánovala. Spíše mi v průběhu 

několika let často popisovala, jaké večírky jí čekají, a kdy kde přesně musí být, aby vše 

stihla. Poprvé jsem si změny v jejím chování všimla, když přišla od doktora s diagnózou 

nádorové cysty uprostřed vaječníku. Plakala, že má minimální šanci mít dítě, založit rodinu. 

Neplánovala nic z toho hned, ale chtěla mít tu možnost do budoucna, moct se rozhodnout. 

Anna však neváhala a začala situaci řešit. Hormony, injekce, prášky, vitamíny. Nic 

nepomohlo, poslední možnost bylo vyoperování vaječníku. Anna, která vždy měla ohromný 

strach z nemocnice, narkózy a operací byla ochotná strach, podobající se spíše fobii, 

překonat. Během operace lékaři objevili podobnou cystu i na vaječníku druhém.  Diagnóza 

Annu na několik týdnu dostala na dno, ze kterého se však brzy odrazila, vzchopila se a začala 

přemýšlet, zda touží po rodině a dítěti a bude bojovat o mateřství, či nikoliv. Podstoupila 

opět další léčbu hormony, i injekcemi, z lékařského pohledu bez výsledku. Lékaři se mýlili, 

já se mýlila, dnes, po pěti letech, je Anna matkou dvou dětí. Anna od stanovení diagnózy po 

porod dcery během své léčby prošla mnohými změnami chování, jednání, názorů, změnila 

se její identita. Z „party holky“ se z ní stala „matka“. Nezměnila se jen její sociální role, 

změnila se ona sama.  

Ženy, které se léčí s neplodností, se často vracejí na kliniku stále s větší beznadějí, 

že se nikdy nestanou matkami. Naděje, resp. beznaděj jsou spoluutvářeny klinikou s jejími 

lékaři a dalším personálem, kteří pracují na medicínské definici problému, a blízkými 

léčených žen, kteří podle situace definují problém v souladu nebo v opozici s klinickou 

definicí (Redshaw et al. 2007: 304). Tato beznaděj může mít vliv na osobní život a identitu 

ženy (Slepičková 2006: 940). Vliv neplodnosti na identitu ženy nesouvisí pouze s objektivní 

lékařskou diagnózou, ale ve větší míře může souviset s kulturním a sociálním kontextem, 
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především se subjektivním pocitem toho, v jaké míře je žena ztotožněna s rolí matky (ibid: 

942). Obdobně jako u rodičovství, neplodnost může osobní identitu ovlivňovat v prostředí 

osobní sféry, které je námi kontrolované a regulované. Dochází tak k narušení osobního řádu 

(ibid: 940). Může docházet k tomu, že neplodnost přiměje jedince cítit se zostuzeně a 

pokouší se tak izolovat od zbytku světa, včetně svých partnerů, a hledat útěchu spíše v rodině 

nebo u nejbližších přátel; jejich pocity jim říkají, že nikde jinde porozumění nenaleznou 

(Hinton et al. 2010: 438). 

V českém prostředí se odborná literatura povětšinou zabývá neplodností celého páru 

a párovou/rodinnou identitou, normativním pojetí bezdětnosti, popř. je diskutována 

v souvislosti s věkem a kariérou (Hašková, Zamykalová 2006. Slepičková 2006, 2009). 

Práce se však příliš nezabývají otázkami, jak se ženy vyrovnávají s potenciální neplodností 

z důvodu onemocnění, kde (pokud) hledají porozumění, a co dělají proto, aby se staly 

„matkami“.  Ve své diplomové práci proto zkoumám proměny ženské identity v procesu 

léčby potencionální neplodnosti. Zajímá mne, jaký vliv mají na proměnu identity žen 

medicínské instituce a aktivní zapojení ženy a blízkého okolí do léčby neplodnosti. V této 

souvislosti bych se chtěla zaměřit na dvě hlavní reakce při diagnóze neplodnosti, které na 

proměnu identity ženy mohou mít vliv: nesmíření – boj s nemocí s cílem otěhotnění, a 

smíření se s verdiktem lékařů – nepodstoupení léčby neplodnosti. 

Práce je strukturovaná na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se 

zaměřím na konceptualizaci pojmů identita a identita potenciálně neplodných žen, včetně 

její sociální konstrukce. Dále se zabývám teoretickým uchopením neplodnosti v sociálním 

kontextu a potenciální vliv vstupu reprodukční medicíny na ženskou identitu. V empirické 

části analyzuji proměnu identity potenciálně neplodných žen na základě retrospektivních 

biografických rozhovorů se třemi již plodnými ženami. 

  



 

 

4 

1 Neplodnost 

Jak rozumět neplodnosti? Pojem „neplodnost“ řadíme spíše do medicínské oblasti, 

kde je neplodnost přesně definovaná jako „neschopnost počít dítě během jednoho roku 

nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí“, a to u jedinců v reprodukčním věku 

(Slepičková 2006: 939). Sociální implikaci tématu s opuštěním od ryze medicínské 

problematiky dosáhneme pojmem „nedobrovolná bezdětnost“ (ibid). Nedobrovolná 

bezdětnost na rozdíl od medicínského pojmu „neplodnosti“ nemusí nutně souviset pouze 

s biologicky determinovaným problémem. Ženy mohou být nedobrovolně bezdětné 

z důvodu absence partnera, a z mnohých důvodů nemohou podstoupit asistovanou 

reprodukci, nedobrovolná bezdětnost také může být zapříčiněna důvody materiálními či 

sociálními, takové ženy mohly být matkami, ale o dítě přišly, ať již úmrtím nebo ze 

socioekonomických důvodů (Letherby 2002: 278).  

Kam tím směřuji? Termín nedobrovolné bezdětnosti není v sociologii jasně 

definovaný, tak jako v medicíně, označuje sociální konstrukt (Slepičková 2006: 939). 

Medicínští sociologové zastávají názor, že různá onemocnění, popř. naopak zdraví, lze 

nejlépe pochopit ne jako stavy, které lze objektivně změřit – tedy čistě lékařsky, ale jako 

kategorie, které jsou sociálně konstruované, vyjednávané v dalším kontextu. Je nutné si 

proto definovat, co představuje abnormalitu, jak o abnormalitě společnost přemýšlí, a jak 

jsou v sociokulturním kontextu přijímány (Greil et al. 2011: 736). Jedinec je ovlivňován 

sociální interakcí a sociálním prostorem, ve kterém se nachází. Zároveň tento prostor 

konstruuje a svou interakcí a přítomností do něj aktivně zasahuje. Jedinec se pohybuje 

v různých sociálních prostorech, v různých oblastech sociální reality. Hlavní oblastí je pak 

realita, která je v našem každodenním životě. Ta je tvořena každodenně opakujícími se 

vzorci, tedy jednáním, které opakujeme každý den, např. zaměstnání, studium… (Berger, 

Luckmann 1999: 27). Dle autorů (ibid: 28–29) jsou ve výzkumu sociální identity důležité 

roviny subjektivní a objektivní reality. Objektivní realita je konstruována na základě 

sociálních interakcí, a to především ve společnosti, ve které se jedinec vyskytuje. Sociální 

konstrukce v oblasti medicínské sociologie je u neplodnosti a nedobrovolné neplodnosti 

ještě výraznější, než je tomu u jiných nemocí a zdravotních stavů (Slepičková 2014: 5). 

Neplodnost jako nemoc nesouvisí s fyzickými symptomy, jedinci definují sami sebe jako 

neplodné dle aktuálního stavu počtu neúspěšných pokusů o těhotenství (ibid). Greil et al. 



 

 

5 

(2011: 747) definovali 4 koncepty, které z neplodnosti dělají výraznější sociální konstrukt: 

(1) páry se samy nevnímají jako neplodní nebo nezačínají léčbu, pokud sami nedefinují 

rodičovství jako svou sociální roli, a to i bez ohledu na to, jak je neplodnost charakterizována 

medicínskými odborníky; (2) neplodnost je v lékařství považována jako zdravotní stav 

postihující jednoho pacienta, avšak sociálně je neplodnosti často rozuměno jako stav, který 

ovlivňuje celý pár, aniž by se přihlíželo tomu, který z partnerů může mít poruchu vedoucí 

k bezdětnosti. Tedy pokud se definujeme jako neplodní, nezahrnuje to pouze stav a 

vyjednávání o něm mezi aktérem a lékaři, ale také stav, který se týká celého páru, případně 

i rozšířenějších sociálních sítí v rámci komunity; (3) „být neplodný“ z nás nedělají určité 

symptomy změny zdravotního stavu, nýbrž fakt, že nedochází k požadovanému stavu 

plodnosti; (4) na rozdíl od jiných zdravotních stavů a nemocí, neplodnost je možné léčit i 

alternativními možnostmi než pouze medicínsky. Možnostmi, jak překonat neplodnost, 

můžou být: definovat sebe sama jako dobrovolně bezdětné, adopce dítěte či možnost 

pěstounské péče, případně změna partnera. Neplodnost proto můžeme definovat jako 

„sociálně konstruovaný proces, při kterém jednotlivci považují svou neschopnost mít děti za 

problém, definují povahu tohoto problému a konstruují vhodný postup“ (Greil et al. 2011: 

747). 

Bezdětnost v sobě vyvolává dvojí pocity, odsouzení i lítost (Hasmanová 2010: 68). 

Dobrovolná bezdětnost u žen je dle Bartošové (2009: 148) v českém prostředí chápána jako 

„neženská“, sociálně nepřijatelná či sobecká. Často je spojována se zahořklostí, deviací, 

abnormalitou. Nedobrovolné bezdětnosti můžeme v sociálním poli rozumět jako určitému 

typu životní krize, který se odráží v širokém rozsahu emocionálních, sociokulturních, 

fyzických i ekonomických problémů. Více než 80 milionů lidí v reprodukčním věku se 

v partnerském či manželském svazku setkalo s problémy s plodností (Hasanpoor-Azghdy et 

al. 2014: 131). Jednou z hlavních příčin problémů tkvících z životní krize bezdětnosti jsou 

sociálně vykonstruované normy a tlak komunity spojené s mateřstvím a rodičovstvím (ibid: 

137). Často objevujícím se prvkem bezdětných jedinců/párů bývají pocity naprosté sociální 

izolace. Hinton et al. (2010: 438) popisují četný výskyt výrazů jako „blázen“, „malomocný“, 

„zvláštní“ v jejich výzkumných rozhovorech. Bartošová (2009: 148) popisuje, že bezdětnost 

– ať dobrovolná či nikoliv – je mnohdy ve společnosti chápána jako deviantní typ chování. 

Bezdětné ženy tak často podléhají sociální exkluzi z určitých sociálních skupin či institucí 

(Slepičková 2006: 942). Stigmatizace může přijít i z nejbližší rodiny. Dle Hinton et al. (2010: 

438) se nedobrovolně bezdětní jedinci mohou setkávat i s neporozuměním a nedostatkem 
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empatie ze strany svých nejbližších, převážně členů rodiny. Autoři dále dodávají, že naopak 

nejsilnější podpory je dáno ze stran přátel. Někdy má však podpora opačný účinek, ženy 

postihnuté neplodností a bezdětností často mívají pocit, že jim přátelé vyjadřující podporu 

nemohou nikdy porozumět, a dostávají se ještě do větší krize a vlastní izolace (ibid). 

Neplodní jedinci však mohou být stigmatizováni i v každodenním životě nejen z důvodu 

abnormality či vlastní izolace z pocitu neporozumění, ale z mírné a nechtěné sociální 

exkluze z okruhu jejich přátel. Dostávají se na tzv. „sociální okraj“ ve světě plodných. 

V každodenních zkušenostech se bezdětní ocitají v situacích, které jim připomínají jejich 

potenciální neplodnost, a to zejména v tradičních společenských konverzacích, jejichž 

neodmyslitelnou součást tvoří promluvy o dětech, zkušenostech s dětmi. Bezdětní jedinci 

mohou ztrácet své přátelé, kteří se věnují svým rodinám. Ztrácejí osoby, od kterých 

očekávají porozumění a podporu v těžké situaci (Slepičková 2006: 942). 

Bezdětnost může být dobrovolná, tedy z vlastního rozhodnutí, nebo nedobrovolná. 

V průběhu prožívání zkušenosti neplodnosti je žena nedobrovolně bezdětná, tedy je 

bezdětná vlivem medicínské překážky, jež neumožňuje plodnost. Z medicínského hlediska 

je neplodnost jako nemoc, která podléhá léčbě za pomoci asistovaných reprodukčních 

technologií. Považuji proto za důležité se v této kapitole dále zabývat konceptualizací pojmů 

nedobrovolná bezdětnost a asistované reprodukční technologie. 

1.1 Nedobrovolná bezdětnost 

Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma? Takto zní název článku Hany Haškové 

a Lenky Zamykalové (2006) o (ab)normativitě bezdětnosti a rodičovství v české společnosti. 

Často slýcháváme či čteme o tom, jak ženy chtějí žít „normální“ život – většinou ve smyslu 

usadit se, mít rodinu. Jedna z blízkých přítelkyň (28 let) mi nedávno řekla, když řešila svou 

„životní krizi“: „Eví, chci normální život, usadit se a mít děti, rodinu. Mně za chvíli bude 

třicet. Na tohle už moc času nemám.“ Je tedy (ab)normální nebýt rodičem? 

„Většina bezdětných mluví o tom, jak chtěli a byli "normální" - ve smyslu "jako ti 

druzí".“ (Hašková, Zamykalová 2006: 17). 

Co je tedy „to“ normální? Normy se proměňují společně časem a transformacemi 

diskurzů. Foucault (2005: 82, 83) vysvětluje proměny norem na diskurzu rasismu. Zatímco 

v první polovině 19. století probíhaly třídní boje namísto bojů různých ras, revolučně se 

diskurz proměnil na boj proti „jiným“ rasám. Nejde pouze o rasy ve smyslu biologickém, 
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ale i tom sociálním. Tedy co je „normální“ nyní, může se stát „abnormálním“ za několik 

desítek let. 

V každé době i společnosti mohou být „ti druzí“ chápáni jinak. V české společnosti 

bylo v období komunismu „normální“ stát se rodičem krátce po dosažení dospělosti, kdežto 

v současné společnosti je „normální“ vstupovat do mateřství a rodičovství až po dosažení 30 

let. Odklad mateřství a zvyšující se věk pro rodičovství úzce souvisí s normativním 

charakterem zkušenosti mateřství. To je stále více chápáno jako možnost osobní volby ženy, 

stejně tak je ale „mateřství“ zdůrazňováno jako pevná část životní dráhy ženy a jeden 

z konstruktů její identity (Bartošová 2009: 148). Oddalování mateřství dle Bartošové (2009: 

172) může souviset i se zvyšující se genderovou rovností. Podle teorie genderové rovnosti 

dle McDonalda (2000: 437) se role ženy jako manželky a matky snižuje se zvyšující se 

genderovou rovností v individuálně orientovaných institucích jako je trh práce. V moderní 

společnosti jsou ženy schopné se rovnocenně zapojit na trh práce do doby, než se stanou 

omezenými svými rolemi v rodině. Některé ženy se v důsledku potencionálního omezení 

v jejich kariéře vyhýbají jejich rolím v pro-rodinu zaměřených institucích a raději odmítají 

dlouhodobé partnerské vztahy (ibid). McDonald (2000: 438) tvrdí, že na konci minulého 

století výrazně vrostlo vzdělávání žen, zaměstnanost i uplatnění, čímž dochází k oslabení 

ženské role v rodině i ke snížení porodnosti. McDonald (ibid) oslabení role mateřství 

v závislosti na genderové rovnosti staví na pěti pilířích: (1) plodnost v současné společnosti 

může klesat v důsledku snahy žen i mužů o prevenci proti těhotenství či zabránění porodu – 

dochází ke kontrole nad vlastní plodností; (2) pokud nízká plodnost bude trvalá, bude 

docházet k zásadním změnám v životech žen, např. větší rovnoprávnosti žen, popř. nízká 

porodnost může být důsledkem již proběhlých zásadních změn, jako je vlastní rozhodování 

o mateřství (ibid: 430, 431); (3) vysoká plodnost v tradičních společnostech byla určená 

sociálně, nikoliv přirozeně, proto tak může docházet ke změně porodnosti se změnami ve 

společnosti; (4) v rodině jako sociální instituci dochází ke zrovnoprávnění žen a rovnosti 

genderových rolí, což může mít za důsledek stále klesající plodnost (ibid: 432, 433); (5) 

dochází ke zvyšujícímu zájmu žen o individuálně orientované instituce (např. trh práce) na 

úkor rodiny, což může vést k ještě vyššímu poklesu plodnosti na velmi nízkou úroveň (ibid: 

437). 

Ženy, které se pro svou bezdětnost či odklad mateřství rozhodují ze svých vlastních 

pohnutek, nikoliv biologicky determinovanou překážkou k plodnosti, jsou motivovány 
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obvykle svou životní dráhou či výběrem partnera. Motivace k mateřství často přichází 

s životní změnou či ukončením nějaké životní etapy (Bartošová 2009: 154–155). Ačkoliv již 

dochází ke zvyšující se genderové rovnosti ve veřejné sféře, v českém prostředí se mateřství 

a plodnost stále považuje za hlavní bod feminity. Dle výzkumu Bartošové (ibid: 156) ženy 

často ve svých životních dráhách očekávají mateřství a přiklání se pouze k jeho odkladu. 

Bezdětné ženy po třicítce přiznávají, že v jejich věku dobrovolnou bezdětnost samy 

nepovažují za „normální“, ale za běžnou ano: 

„…Aspoň mezi lidmi, se kterými se stýkám, tak tam je to považovaný za normální, 

my se tak jako, my se tomu i smějeme, jakoby víme, že normální to není, ale zároveň je to 

běžný…“ (Doubravka In Bartošová 2009: 156) 

Dočasná bezdětnost je volbou, bezdětnost životní však často bývá ne-volbou. Během 

odkládání mateřství a rodičovství ženy dle Haškové a Zamykalové (2006: 61) usilují o děti 

v danou chvíli, kterou považují za správnou – ať už z finančního hlediska, hlediska partnera 

či jiné životní dráhy. Ta správná chvíle dle Bartošové (2009: 158) často přichází jako nějaký 

impulz, který vede k jednání – k rozhodnutí o mateřství. Často jím bývá pocit, že je žena již 

připravena „být matkou“, či pociťuje momentální touhu po dítěti, tzv. „tikání biologických 

hodin“, dalším popudem k mateřství může být materiální zajištění rodiny, popř. že se ženy 

již dostaly do věku, kdy „není příliš času“ na další odklad mateřství (ibid). I tehdy však může 

být pozdě. Mateřství může být ale odkládáno tak dlouho, dokud žena nakonec nezůstane 

nedobrovolně bezdětná (Hašková Zamykalová 2006: 49).  

Bezdětnost je v každém případě – ať dobrovolná či nedobrovolná (biologicky 

formovaná) – pro ženu potenciálně stigmatizující. Mnohdy (ne)dobrovolně bezdětné ženy 

získávají dvě různé nálepky: ty, které se chtějí jen nechat litovat a cítit soucit; a ty, které jsou 

souzené za sobeckost a kariérismus (Hašková Zamykalová 2006: 49). 

Letherby (2002: 285) tvrdí, že nejen nedobrovolně bezdětné ženy, ale i matky, které 

rodičovství dosáhly alternativním způsobem (např. adopce), jsou často považovány za 

„jiné“, tzv. „jiné matky“, které jsou „problematické“ či „nepřirozené“, protože neprožily 

„mateřství“, a prochází stigmatem. Status a moc, které jsou připisovány medicínské vědě, 

mnohdy vybízí k hledání řešení sociálních problémů u zdravotnických odborníků či institucí, 

kde vyhledávají pomoc a léčbu diagnózy neplodnosti. Zde se pak setkávají diskurzy, které 

se týkají (mateřských) očekávání žen, síla biologicky determinované mateřské identity a 

hodnoty lékařské vědy.  
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Zároveň však zkušenost s (nedobrovolnou) bezdětností může být pro ženu a její 

identitu zničující událost, jejíž důsledkem může být životní krize a rozpad identity, a to jak 

po neúspěšné a stále se opakující léčbě, která s sebou nese dlouhodobě pocity zármutku a 

frustrace; tak i v případě, že léčba neplodnosti proběhla úspěšně. I v případě pozitivního 

výsledku léčby si žena projde destruktivním obdobím a pocity ztráty. Některé ženy každý 

neúspěšný pokus o plodnost považují nejen za ztrátu, ale i za určitý typ úmrtí (Hinton et al. 

2010: 436).  

V této práci rozumím nedobrovolné bezdětnosti jako zdravotní neschopnosti počít 

dítě, tzn. ženská plodnost je limitovaná zdravotním postižením, skrze které není pro ženu 

možné otěhotnět. Některé sociologické a antropologické výzkumy se ve své většině zabývají 

neplodností jako stigmatizujícím prvkem, tedy ve srovnání s „většinovou“ plodnou 

společností. V mém výzkumu proto neplodnosti a bezdětnosti rozumím z hlediska samotné 

ženy a jejího retrospektivního vnímání sama sebe jako neplodné.  

1.2 Asistované reprodukční technologie 

Asistované reprodukční technologie mohou neplodné ženy i celé páry využívat 

k léčbě neplodnosti. Reprodukční technologie má však zásadní vliv nejen na ženské tělo, 

které je zasaženo zákroky, hormony, léky, ale i na psychickou stránku ženy a její identitu. 

Z neplodných žen se stávají pacientky, které podstupují léčbu. Níže teoreticky 

konceptualizuji asistované reprodukční technologie ve vztahu proměny identity během 

neplodnosti. 

Reprodukce lidí nikdy nebyla záležitostí pouze daného páru, ale po celá staletí 

docházelo k určité asistenci, ať již asistence okolí během těhotenství, asistence lékařských 

odborníků u porodu, využívání alternativní medicíny, bylinek či meditačních cvičení pro 

lepší plodnost či pro co největší snížení rizik během těhotenství (Zamykalová 2003: 1). 

V sedmdesátých letech minulého století však došlo k technologickému pokroku v asistované 

reprodukci, a to vstupem nových technologií pro léčbu neplodnosti a lékařské asistence pro 

reprodukci (Strickler 1992: 111). Asistované reprodukční technologii můžeme rozumět jako 

souboru možných reprodukčních technik v rámci léčby neplodnosti za účelem úspěšného 

oplodnění ženy, pro které je potřeba jakákoliv lékařská asistence. Zahrnují metody jako 

inseminace, IVF (in vitro fertilization), darování vajíček či spermatu a další (American 

Society for Reproductive Medicine et al. 2020: 536). V sociologii jsou asistované a nové 
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reprodukční technologie často zkoumány z hlediska pokroku a technologické, lékařské a 

právní změny (Letherby 2002: 278). Především jsou v sociologii diskutovány morální, 

právní, sociální, finanční a mentální dopady asistovaných reprodukční technologií 

(Hasanpoor-Azghy 2014: 136). Léčba neplodnosti ovlivňuje každodenní život nejen ženy, 

ale i celého páru, má dopad na jejich intimní život, a nutností je velké fyzické a psychické 

úsilí, časová kapacita, i nemalé finanční investice; zároveň s sebou nese mnohé nežádoucí 

účinky, jako hormonální nerovnováhu apod. (Slepičková 2009: 178).  

Některé sociologické a antropologické výzkumy nových reprodukčních technologií 

(NRT) se zaměřují na kritiku vlivu reprodukčních technologií na těla a zdraví žen, při kterém 

dochází k „vykořisťování žen“ spojené s umělým zásahem do ženského těla a nedostatečnou 

kontrolu ženy nad vlastním tělem a plodností (Strickler 1992: 111). NRT podléhají kritice 

z důvodu stresu plynoucího z léčby i fyzickou zátěž, a na společností daná „práva a 

povinnosti“ ženy, např. právo na rozhodnutí o vlastní plodnosti a reprodukce, včetně 

„načasování“ vlastní plodnosti, nebo povinnost ženy „stát se matkou“ (Letherby 2002: 278–

279). Na druhou stranu však lékaři s pomocí asistované reprodukční technologie poskytují 

neplodným párům naději na vlastní dítě, a umožňují ženám naplnění jejich sociální role 

matky (Slepičková 2006: 945, Hasanpoor-Azghdy 2014: 136). Asistované reprodukční 

technologie probíhají za asistence lékařů a medicínských odborníků, kteří přebírají plnou 

kontrolu nad ženským tělem. Dochází tak ke kontrole a řízení reprodukce lidí reprodukční 

medicínou (Slepičková 2014: 11). Asistované reprodukční technologie bortí společenské 

předpoklady a očekávání o kontrole páru/ženy nad vlastní plodností, tedy že „normální“ 

žena je plodná a schopna otěhotnět bez lékařské pomoci. Nemožnost vlastní plodnosti je 

často považováno za „stigma“ z důvodu narušení společenských norem, které očekávají 

samostatnou kontrolu nad vlastní plodností (Slepičková 2009: 178).  

Na asistovanou reprodukci proto nahlížím obdobně jako Slepičková et al. (2012), 

tedy jako na uplatňování biomoci a biopolitiky reprodukční medicínou, která se stává 

součástí biomoci prostřednictvím své kontroly a řízení reprodukce lidské populace. Dle 

Foucaulta (2005: 217–218) máme biomoci rozumět jako typu moci, která se obrací na lidi 

jako živé bytosti a kontroluje a řídí životní procesy, jako je reprodukce, život, smrt či nemoci. 

Vzhledem k tomu, že lékaři z reprodukční medicíny mají moc a kontrolu nad naší plodností 

a reprodukcí, můžeme se domnívat, že se tak stávají součástí biomoci a jejích technik. Dle 

Slepičkové (2014: 24) „moc medicíny“ je založena na schopnosti lékařů přesvědčit své 
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pacienty o jejich nemoci, řešení a léčbě. Dle Foucaultovy (1999: 139) teorie lékaři 

reprodukční medicíny přebírají moc nad našimi životy, kontrolují (ne)plodnost žen a 

rozhodují, zda žena naplní svou sociální roli matky. Reprodukční medicína se tak jako 

instituce dohlížející nad lidskou plodností stává ústředním aparátem sociální kontroly 

(Slepičková 2014: 24). Mimo jiné reprodukční medicína spolurozhoduje o tom, kdo se stane 

rodičem (Zamykalová 2003: 5). Asistované reprodukci proto ve své práci rozumím nejen 

jako jednomu z hledisek, jež má vliv na proměnu ženské identity během období neplodnosti, 

ale také jako prostředek toho, kdo z neplodných jedinců se může stát rodičem. Ve svém 

výzkumu se zaměřuji na socioekonomický status ženy či páru jako na rozhodující aspekt 

ovlivňující využití asistované reprodukce k dosažení plodnosti, a který se tak podílí na 

vyloučení některých žen/párů – které nemají dostatek financí – z rodičovství. 

Jedním z identifikátorů toho, kdo „má právo“ na to mít dítě, je ekonomická situace 

vzhledem k částce účtované za asistované reprodukční technologie (Slepičková 2014: 13). 

Asistovaná reprodukce sice může být hrazená zdravotní pojišťovnou, avšak za splnění limitů 

pojišťoven, jedním z nich je věková hranice, kdy pojišťovna asistovanou reprodukci hradí 

pouze pacientkám do 40 let (Zamykalová 2003: 27), druhým kritériem je závažnost 

onemocnění či překážky, která vede k neplodnosti, což je specifikováno jako „oboustranná 

neprůchodnost vejcovodů“ (Tichý, VZP1). Pokud je tedy žena starší 40 let, nebo trpí jiným 

onemocnění než neprůchodnost vejcovodů, např. nádor na vaječníku, srostlé vaječníky 

apod., přichází o možnost úhrady ze zdravotního pojištění, a neplodný pár je tak nucen si 

drahý zákrok uhradit sám. 

Nejen socioekonomický status může ovlivnit rodičovství či nerodičovství 

neplodných žen. Zároveň sami lékaři rozhodují o tom, kdo může podstoupit léčbu 

neplodnosti asistovanou reprodukcí a kdo nikoliv. Lékaři tak rozhodují na základě svého 

vědění a ustanovení hranic, co je nemoc a co zdraví, kde jsou limity normality a patologie, 

nebo toho, kdy je oplodnění žádoucí (Slepičková et al. 2012: 101). Normy v hodnocení 

vhodnosti asistované reprodukce jsou často ustanovovány zákonem, avšak lékaři mnohdy 

hranice v individuálních případech překračují, například ve věci věku možného oplodnění, 

poskytnutí asistované reprodukce svobodné ženě, či oplodnění náhradní matky (ibid: 100). 

Lze se proto domnívat, že i „rozhodování“ o ženské plodnosti přikládá lékařům další 

 
1 https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-se-zmenily-podminky-pro-

umele-oplodneni 

https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-se-zmenily-podminky-pro-umele-oplodneni
https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-se-zmenily-podminky-pro-umele-oplodneni
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moc a kontrolu nad ženskou reprodukcí. Přílišná moc reprodukční medicíny často podléhá 

kritice feministické sociologie. Kontrola a umožnění biologického početí neplodné ženě, 

popř. ženě bez partnera, jsou chápány jako hrozba, z několika důvodů: (1) možnost 

oplodnění pomocí nových reprodukčních technologií, a zejména IVF, může ve společnosti 

podporovat myšlenku, že žena je předurčena být matkou, aby naplnila svou roli (Strickler 

1992: 119). Na NRT obdobně nahlíží i Slepičková (2006: 945) nebo Hasanpoor-Azghdy et 

al. (2014: 136), kteří reprodukční technologie považují za pozitivum s ohledem na naplnění 

sociální role ženy – stát se matkou; (2) ve feministické literatuře Stricklerová (1992: 120) 

nachází obavy z přílišné kontroly a moci lékařů nad ženami a jejich tělem. Některé jednotlivé 

ženy sice v NRT mohou nacházet útěchu a řešení v pocitech selhání a ztráty své identity 

potenciální matky, avšak v obecném hledisku mohou reprodukční technologie ženám spíše 

uškodit. Důvodem je ztráta kontroly nad vlastní reprodukcí a plodností, nad svým tělem a 

početím. Feministická literatura mnohdy vyjadřuje i obavy z toho, že následný pokrok 

nových reprodukčních technik by mohl umožnit lékařům ještě větší vstup a kontrolu nad 

přirozeným oplodněním a celým průběhem těhotenství (ibid). Feminističtí sociologové však 

opomíjejí vlastní rozhodnutí ženy svěřit kontrolu nad svou plodností do rukou lékařů. Ženy, 

která „zoufale“ touží po dítěti, a je ochotná vlastní vůlí předat zodpovědnost jiným, kteří její 

nenaplněnou touhu mohou učinit reálnou. 
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2 Identita 

K čemu mi je v této práci pojem identita? Sociální identita je proměnlivá závisle na 

sociálních interakcích, proto např. interakce s lékařskou institucí v souvislosti s diagnózou 

neplodnosti může mít vliv na proměnu ženské identity.  

Co to tedy je identita? Identitu můžeme vnímat jako soubor znaků a rolí. Olechnicki 

(1996: 113) tvrdí, že můžeme nalézt dva ústřední koncepty identity. Prvním je naplnění naší 

sociální role, což souvisí se splněním společensky daného úkolu, příkladem může být 

sociální role matky, která je společensky očekávaná od žen. Jako druhý koncept identity 

chápeme sociální interakci, která je základním aspektem určující naši identitu (ibid), 

porozumění vlastní identitě závisí na sociálním srovnání, kdy jednotlivci – např. potenciálně 

neplodné ženy – se na základě sociální interakce porovnávají s ostatními – např. těhotné 

ženy, nebo ženy-matky (Letherby 2002: 281). Jedním z důležitých hledisek při vytváření 

vlastní identity je důvěra, především důvěřování ostatním aktérům – např. lékařům, rodině. 

Neupevněná důvěra až nedůvěra může vést k pocitům úzkosti a strachu (Giddens 2003: 91). 

Příkladem může být ztráta důvěry ve své okolí z důvodu sociálně vykonstruovaných norem 

a neustálého tlaku na „plodnost ženy“, které mohou vést k životní krizi a pocitům beznaděje 

(Hasanpoor-Azghdy et al. 2014: 137). V současné společnosti dochází k proměně sociální 

identity vlivem globalizace, v jejímž důsledku může docházet k sociálním interakcím aktérů 

po celém světě, tedy že je možné propojit vztahy dvou a více jedinců na jakkoliv od sebe 

vzdálených místech (Giddens 2003: 62). V postmoderním světě tak můžeme identitu chápat 

jako reflexivní projekt, kdy aktér sám sobě rozumí jako jedné z částí celkového abstraktního 

systému v rámci každodenního života (Giddens 1991: 9).  

Identitu můžeme rozdělit na osobní, společenskou a self-identitu (Olechnicki 1996: 

113). Vzhledem k tomu, že můj výzkum vychází z teorie duševně nemocných pacientů v 

totálních institucích dle Ervinga Goffmana, dále se budu zabývat identitou osobní, zvláště 

ve vztahu k proměně identity v totálních situacích. 

Osobní identitu považuji ve svém výzkumu za stěžejní. Proč? Osobní identitu 

můžeme také chápat jako biografické vyprávění o sobě samém. Aktér je schopen udržet a 

vyprávět dále na základě nových životních a sociálních zkušeností. Vzhledem k povaze 

mého výzkumu o retrospektivní konstrukci identity neplodných žen na základě jejich 

narativů je důležité identifikovat, jak ženy vnímají jejich nové životní zkušenosti, jak 
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přiznávají vliv zkušeností na jejich osobnost a jaká byla jejich životní dráha. Vyprávění o 

sobě samém Giddens (1991: 85) nazývá jako „osobní biografii“. Osobní biografie nám 

pomáhá si zachovat každodenní sociální interakce s ostatními aktéry. Osobní identita by 

měla sjednocovat sociální situace z vnějšího světa a našich interakcí se světem, a zároveň by 

si měla udržet schopnost vmísit tyto interakce do neustále probíhajícího osobního 

biografického vyprávění (ibid). Osobní identita v sobě zahrnuje důvěrné a velmi těsné 

interakce, jako jsou osobní vztahy (Olechnicki 1996: 114–115). Příkladem může být 

například vztah dvou partnerů. Žena a muž mají k sobě vzájemná očekávání, jedním z nich 

může být založení rodiny. Žena by tak měla přijmout svou sociální roli budoucí manželky a 

budoucí matky. Přijetí sociální role pak může být chápáno také jako dodržení sociálních 

norem, které jsou dané – například norma, že žena by měla být matkou. Aktér je nucen se 

takto daným sociálním normám přizpůsobit, není možné se od nich osvobodit. Naše identita 

se stává podmíněnou, vícenásobnou a přizpůsobující se okolnostem (Olechnicki 1996: 115–

116). Co když ale jedinec (žena) nepřijme sociální roli (budoucí matky), a tím se 

nepřizpůsobí okolnostem a poruší sociální normy (není plodná)? 

Identitě tedy můžeme rozumět jako souboru znaků a rolí, které jsou konstruovány 

interakcí s jinými aktéry či okolním světem, osobní identita je pak „vyprávění sama o sobě“, 

tedy náš příběh, kdo jsem „já“. Identitě v této práci rozumím jako retrospektivnímu vnímání 

sama sebe – tedy jako osobní identitu v retrospektivním pohledu. Identitu v práci představuji 

jako proměnlivou entitu, která může být okolními vlivy (např. vstup lékařů) narušená. 

 Jak tedy může probíhat proměna identity vstupem medicínských (totálních) 

institucí? Osobní identitu ve vztahu k totálním institucím zkoumá Eving Goffman (1961) ve 

své knize Asylums. Dle Goffmana (1961: 14–15) sociální roli a identitu jedince (pacienta, 

neplodné ženy) ovlivňuje společensky konstruovaný řád dané instituce, ve které se jedinec 

nachází (např. nemocnice, gynekologická klinika…). Goffman (1969: 357) však také 

vyjadřuje rozdíl mezi zdravotními problémy a duševním postižením.  Ve své práci zaujímám 

podobný přístup k neplodnosti, protože ta, obdobně jako duševní onemocnění, nemá žádné 

viditelně fyzické příznaky jako např. zlomenina, kašel, apod (Slepičková 2014: 5). Oba typy 

onemocnění můžeme proto považovat za sociální konstrukt, který v obou případech vychází 

z narušení sociálních norem ve společnosti. 

Jak je dle Goffmana konstruována identita v totálních institucích, resp. psychiatrické 

léčebně? Goffman (1969: 358–359) přichází s názorem, že totální instituce – psychiatrická 
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léčebna – může mít na identitu jedince takový vliv, že z jeho normality utvoří deviaci. Tedy 

to, co přijde jedinci normální – např. neplodnost v mém výzkumu – z toho instituce 

vykonstruuje deviantní chování. Dle hlediska Goffmana by pro neplodnou ženu byla její 

neplodnost deviací z důvodu narušení sociálních norem být matkou. 

 Totální (lékařské) instituce jsou dle Goffmana (1961: 6) autoritativním 

systémem. Řád konstruovaný institucí – nemocnicí, psychiatrickou léčebnou – jedince vede 

k přijetí vlastní identity jako duševně nemocného. Zavedenými pravidly pak instituce nutí 

pacienta ke změně nejen svého jednání a chování, ale i přizpůsobení se životu v nemocnici. 

Tzv. „dozorci“ (ošetřovatelé) v instituci deformují původní identitu pacienta a konstruují 

nové „já“ na základě ustanoveného společenského řádu. Pacienti se přijetí nové identity 

brání vymýšlením „neřešitelnosti“ své nemoci. Personál naopak zpochybňuje tato 

odůvodnění a dál vede jedince k resocializaci a přijetí nové – institucí vykonstruované – 

identity. Dochází tak k vyjednávání mezi pacienty a personálem o nové identitě (ibid: 58–

59). 

 Ve své práci zkoumám změnu identity i vlivem vstupu lékařských (totálních) 

institucí do kariéry neplodnosti ženy. Identitě neplodné ženy z pohledu Ervinga Goffmana 

tak ve své práci rozumím jako lékařsky konstruovanému „já“ za účelem destrukce deviace 

(=porušení sociálních norem plodnosti) a vyléčení ženy k společensky přijatelnému 

aktérovi, tedy s cílem dosažení naplnění sociálních norem ženy „být matkou“. 

2.1 Identita neplodných žen jako proces 

„No samozřejmě, to každá holka se chtěla vdát a mít děti.“ (Jana, 38 let. In Hašková, 

Zamykalová 2006: 16) 

Takto lapidárně se jedna z informátorek výzkumu Hany Haškové a Lenky 

Zamykalové (2006) vyjádřila o normativitě rodičovství. Autorky také tvrdí, že výrazy jako 

„určitě“, „přirozeně“, „samozřejmě“ předjímají ab-normality bezdětnosti či naopak 

normality rodičovství. Podobné výrazy můžeme najít i ve výpovědích bezdětných, kteří svou 

bezdětnost chápou abnormálně a hledají důvody, proč nesplňují normy, popř. se pokoušejí 

vysvětlit svou ab-normalitu (Hašková, Zamykalová 2006: 12). Takové chování může být 

jedním z prvků, vedle vlastní identity „budoucí matky“, proč bojovat se svou neplodností 

způsobenou zdravotními problémy.  

Ačkoliv neplodnost můžeme považovat za sociální konstrukt, v medicíně nese status 



 

 

16 

onemocnění z důvodu jasné diagnózy a procesu léčby pro odstranění problému. Neplodným 

ženám je tak připsán status nemocných žen a identita „pacientek“. S identitou pacientky se 

tak od ženy očekává, že bude plnit pokyny lékařů, podstupovat léčbu, zákroky, brát léky 

(Slepičková 2014: 24). Ženy proto dochází, popř. jsou hospitalizovány, k lékařům 

s konkrétní odborností s cílem pokoření verdiktu neplodnosti a prožití mateřství. V tomto 

konceptu vycházím z teorie Ervinga Goffmana (1961) o duševně nemocných pacientech, 

kdy jedince duševně nemocné ve svém případě překvalifikuji na ženy bojující s neplodností, 

a budu se věnovat otázce, jak ženy, odmítající přijmout fatalitu lékařské diagnózy, přesto 

dobrovolně spolupracují s autory této pro ně nepřijatelné diagnózy a postupně přijmou 

identitu pacientek v rámci lékařské instituce.  

K nemocnici a gynekologicko-porodnické klinice přistupuji stejně jako Erving 

Goffman (1961: 177) k formální organizaci, jejíž členové by měli splňovat určité požadavky 

pro přijetí. Požadavkem pro přijetí do nemocnice či gynekologicko-porodnickou kliniku je 

diagnóza onemocnění, které ženě brání být plodnou. V případě Anny takovým 

onemocněním byla diagnostikovaná nádorová cysta.  Během léčby se ženská identita 

přechodně proměňuje na identitu pacientek. Pacientská identita může ovlivňovat osobní 

život pacientek v dalších mimo-pacientských sférách: zaměstnání, životní styl, vztahy 

s přáteli a rodinou (Slepičková 2009: 194).  

Proměna identity u neplodných žen v léčebném procesu nastává vlivem instituce a 

jejího jednání s pacienty. Pacientkám jsou v léčebných institucích poskytovány určité 

standardy pro dobré životní podmínky, jako je zajištění bezpečnosti, zdravého životního 

stylu, právo na důstojnost a vlastní vyjádření se, zároveň jsou však zapojovány do činností 

instituce, v případě žen vyšetření, léky a zákroky vedoucí k odbourání zábrany k otěhotnění, 

činnosti organizace by měly mít vliv na proměnu identity jedince, který plněním získává 

identitu pacienta (Goffman 1961: 177–178). Dle Ervinga Goffmana (1961: 177–179) 

členové organizací (pacienti) dobrovolně spolupracují s formální institucí (nemocnicí) 

především ze tří důvodů: společenské normy a ztotožnění se s organizací, vidina odměny a 

trest/výhružka trestu. V případě neplodných žen se může jednat o odměnu v podobě 

plodnosti/otěhotnění, naplnění touhy a sociální role matky. 

Dále členové organizací (pacienti) mohou dobrovolně s institucí spolupracovat 

především ze dvou důvodů: (1) společenské normy, které členové společně sdílí a vzájemně 

je spojují; (2) členové se mohou ztotožňovat s cíli organizace (Goffman 1961: 178). 
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Neplodné ženy dobrovolně spolupracují s medicínskou institucí obvykle z důvodu 

ztotožnění se s jejich cílem, tedy vyléčit ženskou neplodnost. Dle Goffmana (1961: 309–

310) medicínská instituce chápe nemoc (neplodnost) jako poruchu těla pacientky, zatímco 

žena svou diagnózu může definovat jako poruchu osobní identity. Rozpor a nekompatibilita 

může vést k napětí mezi institucí a potenciálně neplodnou ženou a k dopadům na ženskou 

identitu a její proměnu.  Dle Slepičkové (2006: 940) může neplodnost mít na osobní i 

rodinnou identitu dopad podobný jako samotné rodičovství, do prostředí osobní identity 

přichází narušení našeho osobního i partnerského řádu, který není možné osobně kontrolovat 

a koordinovat. Narušení i koordinace narušeného osobního řádu poté motivuje ženu 

k dobrovolné účasti v organizaci a plnění jejích „členských“ povinností. 

Dle Goffmana (1961: 178–179) je u některých pacientů pro dobrovolnou součinnost 

s organizací třeba vidina (slib) odměny. Odměnou neplodných žen je plodnost, na základě 

které ženy léčbu dobrovolně podstupují. Dle Slepičkové (2006: 947) může být odměnou 

emocionální naplnění během rodičovství a zachování své existence. Goffman (1961: 179) 

dále uvádí možnost dobrovolné spolupráce z důvodu výhružek a trestů. Takovým trestem 

může být beznaděj ženy pokoušející se o dítě. Dle Redshaw et al. (2007: 304) se ženy, které 

se léčí s neplodností, vracejí na kliniku se stále větší beznadějí, že se nikdy nestanou 

matkami. Naděje, resp. beznaděj jsou spoluutvářeny klinikou s jejími lékaři a dalším 

personálem, kteří pracují na medicínské definici problému, a blízkými léčených žen, kteří 

podle situace definují problém v souladu nebo v opozici s klinickou definicí. U neplodných 

žen tedy můžeme jako takový „trest“ považovat vidinu trvalé neplodnosti a bezdětnosti, 

nezachování rodu.  

Goffmanův koncept však ignoruje sílu vlastní identity a sociálních institucí, jako je 

rodina. Síla vlastní identity „potenciální matky“ může dospět k tomu, že i nemocným ženám 

se podaří bez aktivního zapojení se do léčby otěhotnět a porodit zdravé dítě i přes diagnózu 

neplodnosti, často za pomoci příbuzných či blízkých přátel. 

 „Jo, já jsem měla problém s otěhotněním. Tenkrát mi řekl doktor, že jsem prej nějak 

nemocná a nebudu nikdy mít dítě. Já byla mladá a řekla jsem si, co se dá dělat a začala se 

starat o zvířata. No, tak teď mám už vnoučata. Nikdo to neumí vysvětlit, ale myslím, že jak 

jsem na to přestala myslet a vrhla se na ty zvířátka, tak se to nějak vyřešilo samo.“ 

Reagovala mi jedna z potenciálních informátorek na otázku, zda nezná ženu, která 

porodila dítě i přes nepříznivé zdravotní problémy způsobující neplodnost bez asistované 
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pomoci lékařů s otěhotněním.  

Ve svém výzkumu se budu zabývat smířením se žen s potenciální neplodností; ženy 

se po smíření pasivně zapojují do možné léčby neplodnosti, např. léčbou pouze zdravotní 

komplikace – např. operace nádoru – bez řešení potencionální neplodnosti. Vyrovnat se 

s nepříznivou okolností a přijmout identitu neplodné ženy může mít totiž za následek 

otěhotnění bez asistované reprodukce, tedy přirozeně, a to i přes diagnózu lékařů.   

Proces smíření nejprve nastává u většiny potenciálně neplodných žen při vyřčení 

diagnózy (Ševčíková 2012: 68). Mne však zajímá, jak smíření a demotivace k boji 

s diagnózou pokračuje.  Během procesu smíření se s neplodností ženy procházejí několika 

fázemi smíření se, jako je agrese, smutek, deprese, popření. Po depresi a smutku nastává 

fáze smíření se s neplodností, po které již ženy mohou být demotivované pro další boj 

(Slezáková 2007: 214). 

Nedobrovolné bezdětné ženy mohou často podléhat odsouzení za bezdětnost či 

s předjímáním abnormality z důvodu nemateřství. Ve výzkumu Haškové a Zamykalové 

(2006) se autorky setkávají s názory, že „normální žena prostě otěhotní“ bez ohledu na 

možnost volby. Sociálně konstruovanou normalitou v české společnosti je spojení ženy a 

mateřství, odsouzena pak může být i nedobrovolná bezdětnost (ibid). 

Bezdětné ženy se se svou bezdětností mohou vyrovnávat dvojím způsobem; (1) 

nechat se litovat, cítit soucit a naslouchat „zaručeným radám“, co dělat; (2) věnovat se jiným 

cílům, za které mohou být i odsouzeny, například kariérismus (Hašková, Zamykalová 2006). 

Dle Komorové (2017: 78) se s neplodností vyrovnávají lépe obvykle vzdělanější 

ženy, které mají vysoké kariérní cíle. Tyto ženy se často upínají ke své práci a pokouší se 

splnit své kariérní cíle namísto cílů rodinných. Vidina postupu v práci a lepší kariéry pomáhá 

ženám ke smíření se s neplodností a zároveň je poté demotivuje k možné léčbě. Pozitivní 

vliv na smíření se a demotivaci k boji s diagnózou může mít též náboženství. Páry mohou 

vnímat neplodnost jako příležitost ke spirituálnímu růstu a většina z neplodných žen uvádí, 

že je tato zkušenost v životě pozitivně obohatila, posílila a přinesla nové náboženské 

prožitky (ibid). Neplodní jedinci často prožívají pocity beznaděje, které jsou způsobeny 

ztrátou možnosti starat se o někoho. Většinou pro to ženy svou starost obrací k partnerovi, 

popřípadě se věnují jiným koníčkům, které je rozptýlí, často to bývá tvořivá práce, svatba… 

(Komorová 2017: 84). Tyto faktory poté mohou způsobit „zapomenutí“ na problém a 

přetvoření problému v práci, ženy poté již mohou přestat svou neplodnost a její léčbu řešit. 
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Myšlenky na neplodnost a její léčbu v ženách vyvolávají nepříjemné pocity, které jsou 

potlačovány, a ženy se k nim již nechtějí vracet. Ke smíření se se situací a demotivací k boji 

s diagnózou tak často může být vyhýbání se situacím, jež ženám připomíná nemožnost 

porodit a vychovat dítě (Komorová 2017: 79). 

V českém prostředí je v rámci potenciální neplodnosti či bezdětnosti často zkoumán 

celý pár jako neplodný, studie se pak zaměřují naplnění sociálních norem rodičovství 

(Hašková, Zamykalová 2006, Slepičková 2006, 2009, Ševčíková 2012). Ve svém výzkumu 

se proto zaměřuji pouze na hledisko žen, jako neplodných aktérů v partnerském vztahu. 

Výzkum se zabývá otázkou proměny identity žen v průběhu léčby neplodnosti na základě 

retrospektivních biografických vyprávěních. Dále zjišťuji, zda a jaký vliv na ženskou 

identitu potenciálně neplodných žen má vstup medicínských institucí a případné reprodukční 

medicíny. Výzkum neignoruje ani vliv sociálních norem a institucí, proto se zabývám také 

otázkou, jakou roli v proměně identity ženy zastupují sociální instituce. Proměnu identity ve 

výzkumu stavím především na základě pasivního či aktivního zapojení ženy do léčby její 

neplodnosti. Pasivním zapojením rozumím případné smíření se a „vzdání se“ naděje na 

vlastní dítě, aktivní zapojení očekává rozhodnutí ženy bojovat s diagnózou a podstoupit 

léčbu za účelem úspěšného oplodnění. Ve svém zkoumání jsem se zaměřila i na sociálně-

ekonomický kontext léčby neplodnosti jako jeden z faktorů rozhodujících o podstoupení 

léčby. 
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3 Výzkumná otázka 

V současné době, kdy se zvyšuje počet těch, kteří se potýkají s problémem 

s otěhotněním a plodností, je potřeba odpovědět na otázku, kdo (všechno) a jakým způsobem 

vytváří identitu neplodné ženy. Jak jsem ukázala, neplodnost je sociálně konstruovaný 

status, na kterém se podílejí lékaři, reprodukční asistenti, stereotypy a normy. Jak si ženy 

tento status osvojují, případně jak se mu brání, a jak reagují na to, když je status neplodné 

ženy nakonec popřen narozením dítěte?  

Cílem výzkumu je tedy zjištění, jak se proměňuje osobní identita v procesu léčby 

primární potenciální neplodnosti. Práce zjišťuje odpovědi na výzkumnou otázku, jak 

primárně neplodné ženy zpětně rekonstruují svou identitu neplodné ženy a vliv 

medicínských a sociálních institucí na proměnu jejich identity. Dále se zajímám o to, jak 

může zapojení potenciálně neplodné ženy do léčby neplodnosti ovlivňovat proměnu její 

identity. Výzkum se zaměřuje na dvě hlavní možnosti zapojení ženy do léčby, jež mohou 

mít vliv na proměnu ženské identity na základě biografických rekonstrukcí nyní plodných 

žen: pasivní zapojení, smíření se s verdiktem lékařů – nepodstoupení léčby neplodnosti; a 

aktivní zapojení, nesmíření – boj s nemocí s cílem otěhotnění. Jako jednu z výzkumných 

otázek si kladu, jak sociální prostředí ovlivňuje identitu ženy v procesu primární neplodnosti 

a její případné léčby, a zajímám se o limity aktivního zapojení ženy do léčby. 
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4 Metodologie 

Výzkum využívá kvalitativní metodologie a je vystavěn na třech hloubkových 

retrospektivních biografických rozhovorech se třemi ženami – matkami, které trpěly 

primární neplodností. Biografický přístup můžeme vysvětlit jako ústní či písemný popis 

nějakého životního příběhu či životní události (Lohmann 2008: 90). Životní příběh v sobě 

zahrnuje veškeré narativy a jejich diskurzní prvky, jako jsou vysvětlení či kroniky a jejich 

souvislosti, které jsou vykládány jedincem v průběhu jeho života. Narativy by měly splňovat 

dva hlavní znaky: (1) V příbězích by nemělo být ústředním bodem vyprávění o světě a to, 

jaký je, ale primárně by se měly zaměřovat na jedince a jeho život; a (2) vyprávění by měla 

mít schopnost být vyprávěna a sdělována v neustálém opakování a převypravování 

v longitudiálním časovém období (Linde 1993: 21). 

4.1 Výzkumný vzorek 

Můj výzkumný vzorek tvoří tři matky, které trpěly primární neplodností jako 

důsledkem zdravotních a gynekologických komplikací. Vzhledem k citlivé povaze tématu 

jsem očekávala obtížnost v získání informátorek. Nejprve jsem se pokusila oslovit ženy 

skrze sociální sítě na skupinových diskuzích či stránkách jak gynekologických klinik, tak 

mateřských skupin. V této fázi se mi ozvaly spíše bezdětné ženy, popř. ty, jejichž neplodnost 

byla zapříčiněna jinými vlivy, např. absence partnera, vysoký věk. Poté jsem oslovila 

potencionální vypravěčky skrze své přátelé. Mou žádost o rozhovor přijaly tři ženy, které 

měly v minulosti diagnostikovanou potenciální neplodnost jako důsledek gynekologického 

onemocnění. Všechny tři ženy jsou v současnosti již matkami. 

4.1.1 Anna 

Anně je třicet tři let a žije v Praze. Před osmi lety jí lékaři objevili nádor na vaječníku, 

který bylo podle nich nutné odoperovat. Po operaci bylo Anně sděleno, že už nebude mít 

děti. Anna je cizinka pocházející z Moldávie, velmi vnímá svou identitu cizinky a postoj 

ostatních k ní, a to i v případě léčby jejího onemocnění: 

„Protože já jsem pro ně teda byla cizinka. Já jsem je moc nezajímala, já jsem jako 

česky neuměla dobře, prostě jako že oni mi sebrali ten vaječník a prostě mi říkali že nebudu 

mít děti, tak ať se s tím prostě smířim.“ 
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Anna i s jejím partnerem se v té době se vzniklou situací smířili s tím, že nejdříve 

vyřeší Annino vážné onemocnění a později, až budou chtít založit rodinu, budou hledat 

možnosti. Do té doby Anna přirozeně otěhotněla. Nyní má dvě děti.  

4.1.2 Barbora 

Barbora je třicetiletá žena z Ústeckého kraje. O miminko se s partnerem začali 

pokoušet před sedmi lety. Po několika neúspěšných pokusech o otěhotnění se Barbora 

s partnerem rozhodli problém řešit. Barboře byl diagnostikován syndrom srostlých vajíček. 

Lékaři problém operativně odstranili, avšak stále nebylo pro Barboru možné otěhotnět. Po 

několika dalších vyšetřeních Barboře zjistili i hormonální dysfunkci štítné žlázy, která též 

měla vliv na potenciální neplodnost. Barboře lékaři nepřikládali žádnou šanci na přirozené 

otěhotnění, rovnou proto páru doporučili inseminaci, po neúspěšném zákroku umělé 

oplodnění. Barbora úspěšně podstoupila umělé oplodnění, bohužel však po několika týdnech 

potratila. Nakonec na dovolené otěhotněla přirozenou cestou. Nyní má dceru a s partnerem 

se neúspěšně pokoušejí o druhé dítě. 

4.1.3 Jitka 

Jitka je 43letá matka dvou dětí z Ústeckého kraje. Jitka prodělala rakovinu děložního 

čípku, po operačním zákroku jí bylo doporučeno co nejdříve založit rodinu s tím, že později 

by již vzhledem k vážnosti onemocnění nemuselo otěhotnění být možné. Jitky tehdejší 

partner měl diagnostikovanou neplodnost, a proto děti nechtěl ani alternativním způsobem. 

Z toho důvodu se Jitka prvně začala pokoušet o miminko se současným manželem několik 

let po operaci děložního čípku. V té době jí byly již zjištěny srostlé vaječníky, chudokrevnost 

a dysfunkce štítné žlázy. Lékaři vzhledem k vyšetřením a neúspěšným pokusům o otěhotnění 

doporučili umělé oplodnění. Jitka otěhotněla metodou IVF, druhé těhotenství již bylo 

přirozenou cestou.  

4.2 Metoda tvorby dat 

Výzkum je založen na retrospektivních biografických vyprávěních nyní plodných 

žen, které prožily lékařsky diagnostikovanou primární neplodnost. Biografickým narativům 

můžeme rozumět jako sledu životních událostí a přechodů životního cyklu (Brannen 2019: 

175), prostřednictvím kterých jedinci zpětně konstruují svou identitu (Engel, Munger 2007: 

86). Takovým přechodem životního cyklu můžeme považovat lékařsky potvrzenou diagnózu 
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potenciální neplodnosti. 

Biografický přístup můžeme nalézt v různých formách, které jsou spojovány 

s odlišnými písemnými žánry. Biografie by měly svými poznatky vypovídat o světě a 

lidských zkušenostech. Vyprávěný příběh výzkumník zkoumá v sociokulturním kontextu 

dané doby. V biografii není důležitý pouze onen popis životního příběhu, ale také 

představení současné reality a chování řečníků (Lohmann 2008: 90). Stejně jako pro Engela 

a Mungera (2007: 86) pro můj výzkum není ústřední samotný příběh a žitá historie 

informátorek, ale vyprávění konstruující a transformující vypravěččinu identitu ukotvenou 

v aktuální sociální realitě. 

Již od počátků zkoumání a odborné reprezentace o společnosti jsou narativy součástí 

sociologie. A to už jen z toho důvodu, že každá společnost má nutně nějaká vyprávění 

v podobě situačních příběhů o každodenním životě nebo mýtů, jež jedincům ve společnosti 

pomáhají porozumět světu. Vyprávění můžeme chápat jako určitý typ verbální komunikace. 

V základu v sobě narativ zahrnuje interakci alespoň dvou jedinců, a to vypravěče/řečníka a 

posluchače. Na obou stranách – vypravěče i posluchače – může narativ nabývat rozličných 

forem. Na straně řečníka se jedná o to, zdali jedinec je či není autorem vyprávění, posluchač 

pak může naslouchat příběhu přímo či nepřímo, např. číst narativy (Hájek et al. 2012: 200–

201).  

Vyprávění vlastního prožitého příběhu může být vhodným způsobem, jakým 

můžeme sdílet vlastní zkušenosti, včetně celého průběhu jejich utváření a jejich výsledku. 

Během vyprávění může docházet k vzájemnému pochopení sdílených zkušeností jak 

samotným řečníkem, tak posluchači. Sdílením zkušeností prostřednictvím vyprávění vzniká 

společná „my-skutečnost“, tedy skutečnost konstruovaná vypravěčovým narativem a 

posluchačem, který vyprávění zasazuje do širšího kontextu. My-skutečnost zpočátku řečníka 

i posluchače orientuje souhlasně, avšak v jejím průběhu se stává velmi křehkou. Není ji totiž 

možné oddělit od interpretačního procesu, který probíhá v interakci „tady a teď“ a tak musí 

být my-skutečnost neustále obnovována (Fischer, Rosenthal 2001: 3). Biografická vyprávění 

jsou vypravěčem usměrňována na základě okamžitých reakcí posluchače. Ve chvíli 

vyslechnutí, popř. přečtení příběhu je na posluchači, aby příběh zasadil do situačního 

kontextu a utvořil si tak představu o tom, kdo řečník je nebo jaká je jeho povaha (Hájek et 

al. 2012: 201). Dle Engela a Mungera (2007: 85) můžeme vyprávění považovat za jakýsi typ 

„výmyslu“, vypravěč konstruuje svůj příběh na základě těch zkušeností a vjemů, které si 
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pamatuje. Během narativ vypravěčů dochází k postupnému vytváření vlastního příběhu, 

který je během probíhajícího rozhovoru neustále přezkoumáván a transformován (ibid). 

Transformaci příběhu mohou též ovlivňovat teoretická a metodologická rámování 

výzkumníka, či hermeneutické vlivy. Tím je myšleno porozumění mezi vypravěčem a 

výzkumníkem, který může příběh chápat odlišně (Flick 2014: 301–303). V průběhu 

vyprávění prožitků může tak náš sdílený pohled na události kdykoliv selhat a může na straně 

řečníka i posluchače dojít ke změně vnímání zkušeností na základě přehodnocení situace a 

proměnlivých okolností, jako jsou různé možnosti uskutečnění události (Fischer, Rosenthal 

2001: 3). Při hodnocení příběhu by mělo docházet ke vzájemnému pochopení událostí, při 

takovém vyprávění se jedná o obecnou komunikaci o tom, kdo je onen řečník a jaké jsou 

dané události (Linde 1993: 21). Pokud k pochopení nedojde, může to vést k odmítnutí 

pravdivosti příběhu odlišnými pohledy účastníků. Vyprávění tak může být považováno za 

lživé či nemusí být posluchači přijato za „skutečné“, pravdivost příběhu by mohla narušit 

vlastní svět posluchačů (Fischer, Rosenthal 2001: 3).  

Vyprávění může mít různé typy hodnocení, a to i při vyprávění první osobou – tedy 

ne při převyprávění. První typ hodnocení by měl alespoň částečně dokazovat charakter 

vypravěče. Takto hodnocené narativy vyjadřují, ať již přímo nebo nepřímo, jaký druh 

člověka řečník je na základě jeho jednání. Druhý typ hodnocení se nezaměřuje na povahu 

řečníka, ale znázorňuje jednu z možností, jaký je jeho pohled na svět. Příkladem může být 

tvrzení „Nedá se věřit prodejcům ojetých automobilů“, které značí, že vypravěč má 

zkušenosti s lidmi jako jsou „prodejci automobilů“ nebo okolnostmi prodeje ojetých aut 

(Linde 1993: 21–22). 

Aby mohlo být vyprávění zahrnuto do životního příběhu, měla by být splněna dvě 

zásadní kritéria. Jedním z nich je hodnocení prvního typu, tedy hodnocení toho, jaký je 

vypravěč. Příkladem může být vyprávění o události v nemocnici, který může být zahrnut do 

životního příběhu, řečník mluví o obtížných okolnostech, se kterými se sám setkal. Druhým 

kritériem, aby bylo vyprávění o události zahrnuto do životního příběhu, je schopnost 

rozšířeného převypravování, tedy neobvyklá událost, kterou vypravěči musí předávat dál a 

dál. Četné vypravování příběhu je zahrnuto do hodnocení. Situaci nemůžeme hlásit 

v případě, že je součástí našich každodenních zkušeností. Pokud událost má vést v příběh je 

nutné, aby byla neobvyklá či v rozporu s normami a očekáváními dané společnosti. 

Příkladem neobvyklé situace je přehlídka slonů, kterou jsme zahlédli cestou do práce, 



 

 

25 

protože to je něco neobvyklého. Může jít i o vraždu, která odporuje normám společnosti, a 

též je neobvyklá. Být podveden prodejcem ojetých vozů opět nespadá pod kritérium 

vyprávění zahrnutého do životního příběhu, protože je to obvyklé, něco, co od obdobných 

prodejců očekáváme (Linde 1993: 21–22).  

Zažít primární neplodnost, smířit se s ní či bojovat je vyprávění, které splňuje obě 

kritéria, a proto jej můžeme začlenit do životního příběhu. Jedná se o narativy vyprávěné o 

tom, s jakými problémy se sama vypravěčka potýkala, co zažívala, a jak jednala. Zároveň 

splňuje podmínku schopnosti příběhu být znovu převyprávěn, protože se jedná o neobvyklou 

událost, která zároveň – ve smyslu „nestát se matkou“ – může odporovat některým 

společenským normám. Dle Slepičkové (2006: 944) je neplodnost často vnímána jako 

stigma, protože dochází k porušování norem akceptovatelného jednání. Vypravěčky též 

často retrospektivně zmiňovaly prvky související s abnormálním vnímáním sama sebe jako 

neplodné. Například Anna (33 let) ve svém projevu používala pojmy jako „samozřejmě“, 

nebo „každý pár“, kterými plodnost a rodičovství charakterizovala jako normu: 

„Já zrovna jsem začala chodit s ním a říkala jsem si, no teď jak mu to řeknu, že 

nebudeme mít děti, prostě on je teď taky bezdětný, já jsem taky bez dětí. A tak samozřejmě, 

že každý pár jako prostě chce mít děti.“  

Rozhovory byly s ženami vedeny osobně pro zachycení jejich chování během 

rozhovoru a vzpomínek. Při emočně zatížených rozhovorech může být klíčové navození 

přátelského prostředí (Chvistková 2004, Nosková 2004). Přátelské prostředí, stejně jako ve 

výzkumu Chvistkové (2004), podporovalo i rozhodnutí žen setkat se se mnou. Ženám jsem 

již během oslovení vysvětlila problematiku tématu a cíle mého výzkumu.  

Chvistková (2004) tvrdí, že je důležité emoce a informace s informátory sdílet. Dle 

Noskové (2004) se tak výzkumník může dostat do etického rozporu v případě „předstíraného 

přátelství“. Pro zachycení nikoliv sdíleně přátelské atmosféry, ale bezpečného prostředí jsem 

se s narátorkami setkávala na místech dle jejich výběru. S Annou, která je matkou malých 

dětí, jsem se setkala u ní doma, aby se mohla o děti souběžně starat. S Barborou byl veden 

rozhovor v chatařské oblasti, kde s rodinou trávila stav karantény. S třetí vypravěčku, Jitkou, 

jsme se střetly v její oblíbené kavárně. Biografické rozhovory by dle Titona (1980: 276) 

neměly být přerušovány a otázky by se tak měly klást až po skončení vyprávění osobního 

příběhu. Z toho důvodu jsem se v předem připraveném scénáři držela konceptu první otázky, 

jež měla ženy navézt na dlouhé povídaní bez omezení či přerušení. V průběhu vyprávění 
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jsem se dotazovala pouze v případě, že narátorky nevěděly, co více říkat, nebo pokud se až 

příliš odchylovaly od tématu. Problémem biografických rozhovorů může být i rozsáhlost 

vyprávění. Badatele v interpretaci dat omezuje množství získaných informací a může se stát, 

že příběh bude ochuzen o důležité informace (Titon 1980: 281).  Po konci rozhovorů jsem 

se proto doptala na informace, které mi z vyprávění byly nejasné a byly třeba více rozvinout, 

nebo které byly zásadní pro výzkum.  

4.3 Metody analýzy dat 

Flick (2014: 297) tvrdí, že žádný způsob analyzování kvalitativních rozhovorů není 

ten jeden správný. Proto obdobně jako Floersch et al. (2010) jsem se vzhledem k obsáhlosti 

a možné nesystematičnosti některých z vyprávění ve své práci rozhodla pro kombinaci 

narativní interpretační analýzy, tematickou analýzou pro lepší organizaci dat, společně 

s kombinací otevřeného kódování typického pro zakotvenou teorii. Tematická analýza 

společně s narativními přístupy a zakotvenou teorií pomáhá výzkumníkům uspořádat 

narativy a nalézt v nich jasné vzorce (Shukla et al. 2014: 4; Floersch et al. 2010: 408).  

Narativní analýza se zaměřuje na způsob, jak je lidská zkušenost prezentována 

(Floersch et al. 2010: 411), jak jsou vyprávění strukturována, kdo a jakým způsobem je 

vypráví, čemu přikládá význam včetně časového rámce (Shukla et al. 2014: 4). Jedná se o 

aktivní proces, ve kterém lze sledovat strukturu, uspořádání i zdůrazňování určitých událostí 

vypravěčem v jeho příběhu. Narativní analýza je tedy vždy interpretativní (ibid). Během 

narativ vypravěčky retrospektivně neustále konstruují svou identitu na základě 

zapamatovatelných prožitých zážitků (Engel, Murger 2007: 85). Narativní analýzou 

můžeme sledovat určitý úsek života jedince zasazený do určitého životního, historického a 

sociálního kontextu, a důsledky žité zkušenosti na rozvoj jedince na základě jeho životních 

cyklů, jejich uspořádání a vztah k sociálním institucím (Brannen 2019: 159).  

Tematická analýza je užívána pro uspořádanou identifikaci a organizaci. Umožňuje 

výzkumníkovi nahlížet do různých vzorců na základě smyslu a významu (témat) skrze celý 

datový soubor. Pomocí tematické analýzy lze v datech nalézt kolektivně sdílené významy a 

zkušenosti ve více souborech nasbíraných dat (Braun, Clark 2012: 57). Shukla et al. (2014: 

2) tematickou analýzu popisují jako základní metodu, ve které můžeme použít zásadní 

dovednosti, které výzkumníci využívají jak pro popisnou, tak pro interpretační analýzu.  

Tematická analýza nám může pomoci nalézt společné rysy či naopak rozdílnosti 
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v nasbíraných datech na základě tematických podobností (Shukla et al. 2014: 3), tyto rysy 

na základě významových podobností nám utvářejí konkrétní „téma“ (Floersch et al. 2010: 

409). Téma však není definováno na základě jeho četného výskytu v daných textech, ale 

jeho podstatným významem. Témata není možné určit statistickým modelem, proto jsem po 

vzoru Floersche et al. (ibid) identifikovala témata dvěma způsoby: (1) v datovém souboru 

jsem nalezla nová témata a potvrdila taková, která vychází z odborné literatury a předešlých 

výzkumů; (2) kódováním. Ze tří možností kódování dat, otevřené, axiální a selektivní 

(Strauss, Corbinová 1999: 40), jsem si pro svou analýzu zvolila kódování otevřené. Pro 

kódování narativních vyprávění mých narátorek jsem si zvolila program Qualitative Data 

Analysis (RQDA); R package for Qualitative Data Analysis (HUANG 2016), pomocí 

kterého jsem identifikovala třicet pět kódů, z nichž jsem utvořila celkem tři tematické 

kategorie kariéry neplodnosti ženy. Těmi jsou Před přijetím identity neplodné ženy, Po 

přijetí identity neplodné ženy a Vzdání se identity neplodné ženy. Kategorii Před přijetím 

identity neplodné ženy rozděluji ještě na dvě další související podkategorie, a to Pre-

diagnostickou a Diagnostickou fázi, kde se zaměřuji na životní cyklus ženy před a v průběhu 

diagnostikování neplodnosti. Kategorie Po přijetí identity neplodné ženy v sobě zahrnuje 

podtéma Post-diagnostická fáze, ve které zmiňuji i proces léčby a socio-ekonomické aspekty 

neplodnosti. Poslední kategorie, Vzdání se identity neplodné ženy, se zabývá upuštěním od 

utvořené identity a přijímáním identity plodné ženy a mateřské identity. 
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5 ZJIŠTĚNÍ 

„Emh, trošku zavzpomínat, no to je takový, jak už je to hrozně moc dlouho, no a mám 

okno“ (Barbora, 30 let) 

Za jednu z nevýhod retrospektivních biografických rozhovorů můžeme považovat 

uniklou dobu od dané události, zkreslené vzpomínky i nepamatování si některých okamžiků 

z daného úseku života (Fischer-Rosenthal, Rosenthal 2001: 10). Nejen Barbora měla 

problém se vzpomínkami v průběhu rozhovoru, obdobně Jitka (43 let) během vyprávění 

často opakovala spojení „Zpětně, když se podívám“: 

„Zpětně když se na to podívám, tak to bylo prostě těma hormonama samozřejmě 

plačtivost“ 

Během své analýzy tří biografických rozhovorů jsem na základě tematické 

podobnosti identifikovala desítky kódů. Z témat jsem poté určila tři ústřední kapitoly na 

základě fáze kariéry neplodnosti a retrospektivní konstrukce vlastní identity. První kapitola 

se zabývá životním cyklem ženy před přijetím identity neplodné ženy. Druhá část 

retrospektivně odhaluje kariéru neplodnosti po přijetí identity neplodné ženy, včetně procesu 

léčby a možných aspektů neplodnosti. Poslední kapitola se zabývá přijímáním mateřské role 

a identity.  

Na základě narativů jsem zjistila, že ženy retrospektivně konstruují čtyři identitní 

stavy v průběhu prožívání zkušenosti neplodnosti a její léčby, a to: (1) identitu implicitní 

plodnosti a potenciální matky; (2) následné zpochybnění identity na základě diagnózy 

neplodnosti, krize identit, vyjednávání o nové identitě; (3) identita neplodné ženy a identita 

pacientky; (4) přijetí identity plodné ženy a mateřské identity. Dle konstrukce a proměny 

identity v průběhu neplodnosti jsem na základě narativů s primárně neplodnými ženami 

určila čtyři identitní stavy ženy v průběhu diagnostikování neplodnosti a její léčby: 

1. Pre-diagnostická fáze mapuje období životní dráhy ženy před 

diagnostikováním neplodnosti. V této části života jsem na základě rozhovorů 

identifikovala identitu ženy jako identitu implicitní plodnosti a potenciální 

matky. Ženy před diagnózou neplodnosti považovaly svou plodnost za 

„samozřejmou“, jejich plodnost je implikována normou „plodnosti“ ženy. 
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2. Diagnostická fáze pojednává o období kariéry neplodnosti během 

diagnostikování neplodnosti, smiřováním se s nemocí a postupným přijímáním 

identity neplodné ženy. Z rozhovorů vyplynulo, že v této fázi ženy procházely 

krizí identit. Narušením jejich implicitně plodné identity a zdánlivou ztrátou 

možnosti potenciálního mateřství došlo k vyjednávání se sebou i s okolím – 

rodina, přátelé, lékaři – o nové identitě. 

3. Post-diagnostická fáze souvisí s přijetím identity neplodné ženy. Žena 

tím zároveň získává identitu pacientky, vzhledem k tomu, že postupuje procesu 

léčby. Na základě rozhovorů lze konstatovat, že samy ženy tuto fázi kariéry 

neplodnosti považují za nejdůležitější část této životní dráhy. 

4. Kontra-diagnostická fáze je období životní dráhy neplodnosti ženy po 

jejím vyléčení. Z žen se stávají matky a postupně i přijímají mateřskou identitu. 
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5.1 Před přijetím identity neplodné ženy 

V této kapitole se chci zaměřit na dvě fáze kariéry neplodné ženy, a to fáze pre-

diagnostická a diagnostická. Tato část se zabývá identitou potenciální matky a jejím 

následným zpochybněním a vyjednáváním ženy a jejího okolí – lékařů, rodiny, přátel – o 

přijetí identity nové. 

5.11 Pre-diagnostická fáze 

„Vždycky jsem se cítila předurčená být matkou“ (Barbora) 

Výzkum na základě výpovědí narátorek zjistil, že ženy o své neplodnosti nejen že 

neví, ale žijí s představou potenciálního mateřství v budoucnu. Například Jitka plánovala s 

dlouhodobým partnerem rodinu bez myšlenky na to, že jednou tu rodinu vůbec nemusí mít. 

Anna se často účastnila večírků, žila rozvinutým společenským životem s plány do „daleké 

budoucnosti“, že jednou bude mít děti.  Z rozhovorů vyplývá, že neplodnost je obdobně jako 

psychické problémy nemoc s neviditelnými fyzickými příznaky. Žena je neplodná tehdy, 

když nemůže otěhotnět. Nemá sádru, ani kašel, nesmrká. Na pohled je zdravá. 

„Vždycky jsem chtěla mít děti. Jakože jednou, až budu mít partnera a budeme jakože, 

až bude čas, vezmeme se, manželé. No a po tom prostě děti.“ (Anna) 

Narativy žen shodně ukazují, že ženy vždy toužily po rodině a dětech a latentně si tak 

přiznávaly identitu potenciální matky. Vypravěčky však popisovaly, že potenciální mateřství 

plánovaly na „správný čas“. Správný čas na základě vyprávěních žen charakterizuji jako 

připravenost na rodičovství. Připravenost na rodičovství samotné ženy chápou nejen jako 

přijetí sociální role manželky a matky, ale definují ji i skrze aspekty sociální (manželství), 

či ekonomické.  

„Vždy jsem cítila, že chci dítě, rodinu. Ale až bude čas. No ale pak už jakože ve 30 

jsem chtěla, a nikoho neměla, nebo jako rozešla jsem se s dlouholetým partnerem, který děti 

nechtěl, a byla jsem sama. Skoro jsem se až smířila, že děti mít nebudu. Protože kde si budu 

ve 30 někoho hledat že jo. To prostě je mi 30, pak než někoho najdete, teď nebudete mít děti 

hned že jo, nějaký vztah a tak, manželství no, a tak prostě. No a pak kamarádka mi poradila 

seznamku … odpověděl mi můj nynější manžel, ten mě zaujal, že je mu jakože taky přes 30 a 

chtěl by taky jakože rodinu. Tak jsme se sešli … po nějaký tý době jsme si řekli jo, chceme 

to opravdu a chceme spolu rodinu, peníze na to vychovat dítě a zajistit a tak prostě to mimčo, 
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to máme, tak jsme se vzali a začali pracovat na miminku.“ (Jitka) 

Prostřednictvím biografických rozhovorů jsem zjistila, že ženy se své identity 

potenciální matky nevzdávají ani skrze předešlá vážná gynekologická onemocnění. 

Například Anna vzpomínala na léčbu svého nádoru vaječníku, kdy vzhledem k prognózám 

lékařů – „vyndáme nádor a vše bude jako dřív“ - neviděla souvislost mezi onemocněním a 

neplodností. Jitka popisovala průběh léčby svého onemocnění – rakoviny děložního čípku, 

kterou prodělala několik let před rozhodnutím o založení rodiny. Vypravěčka dále přiznala, 

že až zpětně vidí souvislost mezi její neplodností a onemocněním. 

„Tehdy mě nenapadlo, že by mohlo být problém. Nebo jakože napadlo, ale zeptala 

jsem se doktorů, a pan primář říkal, že bych si měla docela pospíšit s dětma, že je možné, že 

se to může rozšířit ještě dál, že aby se prostě zabránilo úplně nemít děti. S tehdejším 

partnerem jsme začali na miminku pracovat a to nevyšlo. No tak po půl roce prostě můj 

vlastně tehdejší pan gynekolog, ke kterému jsem chodila, tak řekl že by bylo dobré udělat 

vyšetření jakoby nejdřív u partnera a pak u mě. No tak jsme šli s partnerem na to vyšetření 

spermiogram. No a tam už se bohužel objevil ten problém, no prostě že vlastně měl 

nepohyblivé spermie … bohužel prostě ty děti normálně mít nemůže. Takže nějak potom u 

mě už se vlastně jako by příčina nehledala, ten vlastně můj stav se stabilizoval, nebyly tam 

už další nějaké ty změny tý rakoviny, tak jsme to už neřešili s tím, že problém je jinde. A 

později mě ani lékaře nenapadlo, když vlastně nebyly změny tý rakoviny, tak nás nenapadlo, 

že bych nemohla mít děti.“ 

Neplodnost jako nemoc není vidět. Na rozdíl od rakoviny děložního čípku, srůstů 

vaječníků nebo nádoru nelze vidět fyzicky, na ultrazvuku ani testy zjistit. Lékaři proto 

mnohdy očekávají, že vyléčení nemoci povede k plodnosti, popř. předejde se potenciálnímu 

riziku s nemocí. Neplodná je žena až ve chvíli, kdy nemůže otěhotnět, a to i skrze vyléčení 

ostatních přidružených problémů. Ženy se proto nevzdávají své implicitní identity ani ve 

chvíli, kdy je jejich plodnost ohrožena s myšlenkou na to, že se jednou stane matkou. 

„No vlastně dva roky jsme se snažili o miminko a nic. Tak jsme šli k doktorce a ta mi 

jakože zjistila zarostlý vajíčka. Tak jsem musela na operaci, na to profouknutí, že bych jinak 

jakože nemusela mít děti. No tak jsem šla, nějakou dobu jsem se musela zotavovat a pak jsme 

se zase začali snažit.“ (Barbora) 
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5.12 Diagnostická fáze 

„Řekli nám, že už to nepůjde, že prostě nemůžeme mít děti, nedávali nám žádnou 

šanci.“ (Barbora) 

Výzkum odhalil, že obdobně jako u závažných či psychických onemocnění je pro 

neplodnou ženu obtížné smířit se a přijmout identitu neplodné ženy. Ačkoliv ženy navštívily 

lékaře z důvodu problému s otěhotněním, až po vyřčení lékařsky definovaného problému se 

nemoc stala reálnou. Z narativů vyplývá, že pro podstoupení léčby neplodnosti je důležité 

přiznat si svou neplodnost a tím přijmout identitu neplodné ženy. V diagnostické fázi proto 

dochází i k vyjednávání mezi lékařem a neplodnou ženou nejen o její nemoci, ale i o nové 

identitě neplodné ženy, která ženám zároveň připisuje identitu pacientky. Obdobně jako u 

Goffmanovy teorie je nejprve nutné zničit původní identitu ženy, identitu implicitně plodné 

ženy. K popření této identity dochází již při vyřčení diagnózy neplodnosti. Na rozdíl od 

Goffmana však lékaři nepoužívají konkrétní prvky k deformaci staré a tvorbě nové identity. 

Na základě narativů se lékaři na změně identity podílí diagnostikou a návrhem řešení – léčby 

– za předpokladu, že bez léčby nebude možné naplnit touhy ženy stát se matkou. Lékaři tak 

využívají svou vědomostní moc a možnost jistým nátlakem přesvědčit ženu k léčbě a 

k přijetí identity pacientky. Přesto však neplodné ženy mají možnost jednat vlastní vůlí a na 

výběr, zda přijmou novou identitu a stanou se pacientkami, nebo se smíří s jinou životní 

dráhou. Před přijetím identity neplodné ženy a pacientky probíhá vyjednávání ženy se sebou, 

se svým okolím, a procházejí procesem smiřování se s neplodností a s jejich novou identitou. 

„Řekli mi, že možná nebudu mít děti. Ale že jestli je chci, musím se léčit, no a pak že 

vlastně budu mít to vytoužené miminko.“ (Jitka) 

V retrospektivních výpovědích žen se mnohdy objevovaly pasáže, ve kterých ženy 

vzpomínaly na svůj stav jako „neřešitelný“. Zároveň však narátorky stav „naprosté 

neřešitelnosti“ vyvracely, když vyprávěly o reakci lékařů na jejich neplodnost. Informátorky 

používaly výrazy jako „přirozené otěhotnění“, „hrozí vám“, „nemusíte mít děti“. Např. 

Barbora pověděla, že „Nedávali nám žádné procento přirozeného otěhotnění“, obdobně tak 

Anna vzpomínala na lékařskou kontrolu s potvrzením diagnózy neplodnosti se slovy „a říká, 

no bohužel jako hrozí vám, že děti nebudete mít“. 

V narativech vypravěčky často užívaly výrazy jako „bála jsem se, že zůstanu sama“, 

„nemohla jsem uvěřit, proč zrovna já“, „záviděla jsem jim“, „bylo mi mizerně“ při 
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vzpomínkách na období po lékařské diagnóze neplodnosti. Z rozhovorů tak lze vyvodit, že 

zdánlivá neřešitelnost problémů ženy vede k pocitům úzkosti, strachu, sebelítosti i žárlivosti. 

Dochází k frustraci žen spojenou s narušením jejich plánované životní dráhy a identity 

potenciální matky. 

„Takže člověk byl jako z toho úplně takovej vykolejenej a nebyla jsem to prostě já, 

byla jsem taková podrážděná…samozřejmě plačtivost a takovýhle, přesně jsem se uzavírala 

a tak.“ (Jitka) 

Biografické rozhovory prokázaly, že krom sebelítosti, úzkosti a frustraci ženy 

pociťovaly závist vůči plodným ženám. Tyto pocity často byly důsledkem vlastní sebelítosti 

spojené s otázkou „proč já a ne ony?“ Z výzkumu vyplývá, že často nejen záviděly ale až 

nechtěně nepřály plodnost svým známým a přátelům: 

„Že jako fakt to nešlo, vlastně to bylo jako potom, jak když vidíš jakoby někoho, kdo 

má dítě, tak prostě mu závidíš… no seš jakoby naštvaná, že ty nic a ostatní že jo, proč ne 

naopak“ (Barbora) 

Ve vyprávěních žen si lze všimnout, že mnohdy může docházet k vlastní sociální 

izolaci žen od jejich plodného okolí. Pro ženy je setkání se s jinými matkami či těhotnými 

ženami bolestivou událostí. Výzkum však odhalil, že ženy se od svého okolí izolují samy, 

aby se vyhnuly střetu s rodinami s dětmi, s plodnými přáteli či rodinným setkáním, na 

kterých by byly přítomny i děti. Ženy ve vyprávěních při vzpomínkách na setkávání se 

s rodinnými příslušníky či přáteli s vlastní rodinou a dětmi často užívaly výrazů vyjadřující 

smutek, zklamání či závist. Například Jitka přiznala, že „kolikrát jsem byla až zlá“, Barbora 

své pocity vůči „plodnému“ okolí retrospektivně vyjádřila jako závist a nepochopení, „proč 

oni a já ne?“ Anna vzpomínala na nepříjemné chvíle u přátel, kdy si na jednu stranu šťastně 

hrála s dětmi, a zároveň tiše a bolestivě rozmýšlela o vlastní neplodnosti a pocitu, že tohle 

ona „nikdy“ mít nebude: 

„No tohle mě trápilo hodně, obzvlášť když jsem viděla ty dětičky jako prostě maličký, 

jak šly ke mně a hrály jsme si spolu, no jako neříkala jsem to nahlas, ale v hlavě se mi to 

honilo, tak jako já to nikdy v životě nezažiji, nebo těhotné kamarádky jsem měla taky, takže 

jsem si říkala, že já to nikdy v životě nemůžu. Já nebudu vědět, co to je.“ 

Ženy také v rozhovorech vyjadřovaly strach z reakce okolí na jejich diagnózu. 

Vypravěčky se shodly na tom, že se nejvíce bály selhání vůči blízkým osobám, především 
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kvůli jejich matkám – potenciálním babičkám, a partnerům, kteří se nikdy nestanou otci. 

Přitom blízké okolí nabízí ženám útěchu i oporu, možnosti pro to být matkou či se podílet 

na výchově. Největší pomoc nabízeli ženám jejich partneři či rodina. Například Barboře byla 

oporou celá rodina, která s ní absolvovala všechna vyšetření a pomáhala nalézt řešení její 

situace. Anně krom její matky byl největší oporou její partner. Jitčinou podporou v těžké 

situaci byl její bratr s malými dětmi, jež jí okamžitě zahrnul do výchovy jeho dětí jako „tetu 

na plný úvazek“:  

„No, bráška ten říkal, ty jo tak budeš teta na plný úvazek, budeš si brát naše a takový, 

ne? A jako to ještě říkal tak nějak, jako neřešili jakoby, že bych měla úplně jakoby zůstat bez 

dětí, a s mamčou se mi snažili hrozně pomáhat jakoby, jak to jen šlo.“  

Z rozhovorů lze vyvodit, že ženy reakci jejich blízkých nejen potěšila, ale pomohla 

se vyrovnat se změnou v jejich plánované životní kariéře ženy. Vypravěčky často opakovaly 

výrazy jako „ulevilo se mi“, „moc mi to pomohlo“ nebo „spadl mi kámen ze srdce“ pro popis 

jejich pocitů vůči reakcím blízkých, kterých se obávaly. Největší obavu si ženy 

retrospektivně uvědomovaly ve vztahu partnerům, kterým nemohou dát dítě tak, jako 

normální žena. 

„Já zrovna jsem začala chodit s partnerem a říkám si, no teď jak mu to řeknu, že 

nebudeme mít děti, prostě on taky bezdětný, já taky bez dětí, a přece každý normální pár 

chce mít děti.“ (Anna) 

5.13 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsem ukázala životní dráhu neplodné ženy před a během vyřčení 

diagnózy a definovala dvě fáze kariéry neplodnosti před vlastním přijetím identity neplodné 

ženy. Kariéru neplodnosti před přiznáním si nemoci dělím na fázi pre-diagnostickou a 

diagnostickou. Z biografických rozhovorů jsem zjistila, že ženy před lékařsky 

diagnostikovanou neplodností se identifikovaly jako implicitně plodné ženy a potenciální 

matky. S těmito identitami také žily svůj život, ať již na večírcích či v partnerském svazku, 

avšak stále očekávaly, že ve „správný čas“ založí rodinu. Ženy se své identity potenciální 

matky nevzdávaly ani v souvislosti s léčbou vážných onkologicko-gynekologických 

onemocnění.  

V diagnostické fázi se ženy pokouší smířit se se svou neočekávanou nemocí. Smíření 

se s diagnózou a přijetí identity neplodné (a tím i nemocné) ženy je důležitou součástí pro 
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zahájení léčby. Za probíhajícího vyjednávání s lékaři o diagnóze a léčbě, a podpory rodiny 

a blízkého okolí dochází k rozpadu latentní plodnosti, která ženami byla chápána jako 

„samozřejmost“, a k popření identity potenciální matky. Ženy prochází krizí identity 

doprovázenou úzkostmi, frustrací, pocity selhání i závistí plodným ženám. Mimo to ženy 

zpětně vyjadřovaly i svůj strach ze zklamání blízkých, především partnerů – potenciálních 

otců. 

Kariéru neplodnosti před přijetím identity neplodné ženy vyjadřuji i následujícím 

diagramem. 

Diagram 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.2 Po přijetí identity neplodné ženy 

V této kapitole se budu zabývat fázemi kariéry neplodnosti po přijetí identity 

neplodné ženy. V této části životní dráhy ženy je významná fáze post-diagnostická. 

Výsledky analýzy odhalily, že v období post-diagnostické si ženy již nejen přiznávají 

identitu neplodné ženy, ale i získávají pacientskou identitu související s léčbou neplodnosti 

a významným vstupem lékařské instituce. Mimo to je pro dobu po přijetí identity neplodné 

ženy důležitým aspektem sociálně-ekonomická situace ženy, i vzájemný vztah neplodných 

žen k okolí. 

5.21 Post-diagnostická fáze 

Přijetí identity neplodné ženy můžeme následuje přijetí pacientské identity. 

Medicínské instituce neplodnosti rozumí jako nemoci z důvodu možnosti ji lékařsky léčit. 

Proto neplodnou ženu můžeme chápat také jako nemocnou ženu. Po lékařském určení 

diagnózy a přijetí nové „neplodné“ identity je ženě připsána identita pacientky a s ní i 

očekávání spojená s identitou, např. uposlechnutí pokynů lékařů, zodpovědná léčba...  Dle 

teorie Ervinga Goffmana ve fázi pacientské identity v lékařské instituci dochází k roztříštění 

původní identity jedince a konstruování identity nové. Můj výzkum však prokázal, že změna 

pacientské identity – tedy identity neplodné ženy – není závislá pouze na lékařské instituci. 

Především se jedná o vliv samotných žen a sílu vlastní identity zdravé ženy, "potenciální 

matky", která vede k jejich uzdravení a úspěšnému oplodnění. 

Ženy v rozhovorech vzpomínaly na post-diagnostickou fázi jejich neplodné kariéry 

především jako na období léčby neplodnosti. V tomto období dochází k významnému vstupu 

lékařské instituce do změny identity neplodné ženy s cílem vyléčení ženy – tedy s cílem 

proměny identity na identitu mateřskou/identitu plodné ženy. Z výpovědí narátorek bylo 

zřejmé, že ženám kontrolu nad jejich budoucností a potenciálním rodičovství přebírají jiní 

lidé – lékaři. Ženy často užívaly výrazy jako „oni /lékaři/ mi řekli…tak jsem to udělala“, 

z jejich vyprávění tak vyplývá, že ženy během své léčby neplodnosti předávaly kontrolu a 

zodpovědnost nad svou plodností lékařům.  

„…že jsme se o tom bavili zase /inseminace/, ta doktorka to nedoporučovala, že by 

se to stejně nepovedlo, takže nás rovnou poslali vlastně na umělý do Prahy, tak jsme teda 

jeli.“ (Barbora, 30 let) 
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Vypravěčky se shodly na tom, že poslouchaly instrukce lékařů bez odhledu na 

nepříjemnosti, které tím pro ně vyvstaly. Podstupovaly ambulantní i operativní zákroky, 

braly mnoho hormonů a dalších léků, platily nemalé částky za umělá oplodnění. Například 

narátorka Jitka si i přes přílišný strach a nechutenství z píchání injekcí sama po dobu 

několika měsíců injekčně vstřikovala do břicha hormony, jak jí bylo předepsáno lékařem: 

„No bylo to takové… Já jsem odpůrce injekcí, jako já mám úplně hrůzu z odběru krve a 

takový…nebylo nic příjemného píchat si ty injekce do toho břicha, všude modřiny, a tak jo.  

Teorie Goffmana (1961: 178–179) tvrdí, že lékaři často slibují druh odměny, aby 

docílili dobrovolné součinnosti s pacienty. Když jsem se však vypravěček ptala, z jakého 

důvodu poslechly lékaře ve všech ohledech, i přes jejich případná opačná přesvědčení, 

odpovědí všech tří žen byla „naděje“, myšlenka na splnění cíle a touhy stát se matkou. 

Z narativů tak vyplývá, že ačkoliv ženy plnily požadavky lékařů, i přes pokoření sama sebe 

či pocity zostuzení až ponížení během některých vyšetření, vše dělaly vědomě a dobrovolně. 

Například vypravěčka Jitka v narativu vzpomínala na její myšlenky v průběhu inseminace: 

„… pro mě to bylo takový zvláštní v tom, že jsem si představovala, to řeknu blbě, ale jako 

kráva, protože krávy se dělají inseminací že jo, takže jsem si říkala, pane bože já už jsem jak 

nějaká kráva, ale furt jsem to řešila jakože, jo hele, tak když mi to pomůže, tak z toho bude 

to miminko.“ 

Z biografických rozhovorů vyplynulo, že ženy lékařům svěřily kontrolu nad svou 

plodností i z jiného důvodu, a to ze zoufalosti z beznadějných pokusů o mateřství a 

neustálého sebeobviňování se. Z rozhovorů tak lze vyvodit, že ženy často předávaly 

zodpovědnost za jejich těhotenství úmyslně někomu jinému – autoritě v podobě lékařů. 

Z vyprávění vyplývá, že ženy takto jednaly z důvodu zmírnění pocitů osobního selhání. 

Výzkum odhalil, že ženy se viní za svou neplodnost, a retrospektivně vyjadřují hledání 

jiného viníka. Předáním zodpovědnosti lékařům mohou z neúspěchu otěhotnění vinit 

reprodukční medicínu či samotné lékaře, „kterým se to nepovedlo“, nebo kteří nezjistili včas 

celou diagnózu, obdobně jako Barbora během rozhovorů zpětně kritizovala lékaře za jejich 

několik neúspěšných zákroků: 

„… už jsem to chtěla vzdát, tolikrát mě už někam poslali (lékaři), furt jsem za něco 

platila a stejně pak brečela. Akorát jsem z toho byla jakože furt zoufalá a ještě jsem přibrala 

hrozně moc kilo. Ale partner mě přesvědčil si třeba dát pauzu a pak se k tomu (k léčbě) zase 

vrátit.“  
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Léčbě a (pocitově) nekonečnému času strávenému na vyšetřeních, zákrocích a 

operacích ženy věnovaly v rozhovorech vysokou pozornost. Z narativů vyplývá, že za hlavní 

úsek kariéry neplodnosti ženy považují proces léčby nejen jejich „fyzického“ onemocnění, 

ale také léčbu neplodnosti. Lze se domnívat, že tato část životní dráhy je pro ženy tak 

význačná, protože jim pomohla docílit plodnosti. V následující části této post-diagnostické 

fáze se proto budu věnovat procesu léčby. 

5.212 Proces léčby 

Narátorky byly podrobeny dlouhodobé lékařské léčbě jejich onemocnění a tím i 

neplodnosti. Všechny tři ženy nejprve podstupovaly léčbu „pouze“ jejich několika různých 

onemocnění, ať již šlo o nádor vaječníku, rakovinu děložního čípku, srostlé vaječníky či 

hormonální dysfunkci. V prvotní fázi se žádná z vypravěček nesoustředila na léčbu 

neplodnosti jako nemožnosti otěhotnění, a to z důvodu potřeby odstranění „překážky“ pro 

otěhotnění. „No to oni mi říkali, že musím tohle všechno udělat a pak možná budu moct mít 

miminko, jo.“ Vysvětlovala Jitka ve svém rozhovoru důvod, proč zájem lékařů i její tkvěl ve 

vyléčení několika diagnóz. Až v sekundárním procesu léčby, po vyléčení či zmírnění 

příznaků jiných onemocnění bránících přirozenému oplodnění, lékaři i dvě z vypravěček 

s jejich životními partnery přistoupili k léčbě neplodnosti v podobě reprodukčních 

technologií. Ve svém rozhovoru popisovala Jitka proces léčby onemocnění a následné 

rozhodnutí o těhotenství prostřednictvím NRT: 

„Takže jsem se začala léčit na chudokrevnost, pak mě poslali na sono štítný žlázy a 

tam mě taky zjistili, za těch x let, co jsem vlastně chodila k různým lékařům, mi nikdo 

nezkontroloval štítnou žlázu, takže tam mi zjistili štítnou žlázu, a začala jsem se léčit se 

štítnou žlázou no. Pak přišly takové ty operační vyšetření jako právě těch vaječníků, 

vejcovodů tam zjistili teda u těch mých, vaječníky ty byly v pořádku. A u těch vejcovodu 

zjistili, že jsou srostlé, díky nějakému zánětu, takže mi pan doktor řekl, že mi akorát 

profoukli, že nedělali, jakože neodstraňovali nic naštěstí. No, pak jsme to chvíli zkoušeli jo, 

a paní doktorka říkala, že když to nebude do dalšího půl roku, že už by bylo to dobrý jako 

nějak řešit jinak, prostě už pomoct tomu trochu to. Tak jsme prostě, jakože i po tý době se 

nic nedělo, a tak jsme prostě řekli, tak dobře, jdeme do toho.“ 

Z rozhovorů vyplývá, že v procesu léčby ženy vnímají čas jako nepříznivou veličinu, 

ať již se jedná o jejich věk a s ním spojený „čas na rodinu“, tak dobu, kdy už mohly mít děti. 

Na začátku výše uvedeného úryvku z vyprávění Jitky je patrné kladení negativní 
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odpovědnosti lékařům za čas, kdy Jitka již mohla být matkou „…za těch x let, co jsem vlastně 

chodila k různým lékařům, tak mi nikdo nezkontroloval štítnou žlázu…“.  

„Potom teda nám nabídli jakoby tu inseminaci, jako že jsme se o tom bavili, zase ta 

doktorka to nedoporučovala, že by se to stejně nepovedlo, takže nás rovnou poslali vlastně 

na umělý do Prahy … Moje doktorka nám sestavila vlastně jakoby ten stimulační protokol, 

aby mi dozrávaly ty vajíčka a podobně no, emh, musím trošku zavzpomínat, no to je takový, 

jak už je to hrozně moc dlouho … Já jsem chodila na kontroly, tam ta doktorka si mě 

kontrolovala, jestli mi rostou folikuly, jestli to je fakt jakoby zralý na odebrání těch vajíček 

… Na ten odběr jsem byla nastimulovaná a partner tam šel taky, do tý místnosti, že tam dá 

ty spermie no a … hodně moc vajíček jsem měla a měla jsem vlastně z toho ten syndrom ten, 

ježišmarja, hyperstimulační syndrom z těch hodně hormonů. No, takže se nám to se vlastně 

potom odložilo kvůli tady tomu, jak oplodnili ty vajíčka. No, to oni postupně umíraly, jako 

každý den, po oplodnění jich bylo jakoby zdravých 12 a každý den to vzdávali po dvou právě, 

tak tím se mi to odsunulo … tak jsem si pak nechala zavíst dvě, ty se taky nepovedly, potom 

defakto jsem si nechala dát pauzu půl roku.“ 

Takto o své zkušenosti s léčbou konkrétní neplodnosti mluví Barbora, která se svým 

partnerem několik let procházela léčbou neplodnosti. V úryvku si můžeme všimnout nejen 

popisu technik a mnoha zákroků, kterých se Barbora v době svého boje musela účastnit, ale 

též prvek času a neustálého čekání: čekání na dozrání vajíček, oplodnění a zavedení vajíček, 

potřebné několikaměsíční přerušení léčby, čekání v čekárnách ordinací, na zákrok, na 

vyšetření...  

Ve výzkumu jsem též zjistila, že ženy během nekonečného procesu léčby své 

neplodnosti vnímají neustálé zásahy do svého těla i důsledky, které jim to přináší. Barbora 

ve svém narativu vzpomíná na zvýšení své váhy v důsledku hormonální stimulace, kvůli 

kterému na několik měsíců úplně přerušila veškeré snažení se o dítě, Jitka zase hovoří o 

přehnané náladovosti, mnohdy až výbušnosti, způsobené neustálou konzumací hormonů, 

Anna přiznává, že jako následek operace a vynětí jednoho z vaječníků se jí zhoršil celkový 

zdravotní a fyzický stav a musela podstoupit další operaci. Ačkoliv vypravěčky ve svých 

vzpomínkách často zmiňují prvek vzdání se, pauzy či smíření se z důvodu náročnosti všech 

vyšetření a zákroků spojených s léčbou, zároveň se však všechny ženy shodují na tom, že 

myšlenka plodnosti a mateřství byla silnější, a pro ně to „utrpení“ stálo za to. Anna vyjadřuje 

své pocity z úspěšného mateřství takto: 
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„To je tvoje krev, prostě to jde, jako koukneš na ní a vidíš sebe, jako 

normálně...ehm...jako kus sebe, jako srdce, co se rozdělí a prostě běhá ti po bytě, jako tvoje 

srdíčko jako, prostě to já si to nedokážu představit, jako že prostě já bych neporodila a 

neměla ty svoje děti.“ 

5.2.121 Sociální interakce s plodnými a neplodnými 

Z biografických rozhovorů vyplynulo, že ženy retrospektivně popisují vnímání sama 

sebe jako „nenormálních“ z důvodu narušení očekávání jiných a porušení normy, že „žena 

by měla být matkou“. Vypravěčky často používaly výrazy jako „samozřejmě“, „přirozené“, 

„ti ostatní“ apod. pro vyjádření abnormality jejich neplodnosti. Například Barbora ve svém 

vyprávění řekla: „Všude okolo, že mají ty miminka, tak jsem chtěla taky no.“  

Dalo by se proto očekávat, že se ženy během prožívání své neplodnosti cítí 

nepříjemně v interakci s plodnou – většinovou – společností, popř. že jejich nemateřství by 

mohlo být plodnou společností vnímáno jako „abnormální“. Můj výzkum však odhalil, že se 

neplodné ženy nesetkaly s nevhodnými reakcemi plodných na to, že nejsou matkami, ani 

s nátlakem většinové společnosti na otěhotnění. Vypravěčky také popisovaly, že hledaly 

podporu mezi svými blízkými, kteří jim poskytli útěchu, a přiznaly, že mezi blízkými, ať již 

plodnými či nikoliv, se cítily v bezpečí, a nevyhledávaly žádný jiný kontakt: 

„Já jsem člověk, co si jakoby nenabírá moc známých nebo takovýhle, já se držím těch 

pár lidí, co mám okolo sebe, kterým věřím, a ty vždycky věděli o těch mých problémech nebo 

prostě jaká byla situace, a byli tu pro mě.“ (Jitka) 

Ženy též přiznaly, že se cítily lépe mezi svými plodnými přáteli, kteří jim poskytovali 

útěchu, než mezi jinými neplodnými jedinci. Například Anna vyprávěla o nepříznivých 

pocitech, když si musela na nemocničním pokoji povídat s jinou pacientkou, nejen vyprávět 

jí své strasti, ale též poslouchat její stěžování si. Jitka zase přiznává, že se cítila nepříjemně 

mezi dalšími ženami bojujícími s neplodností. Ženy na klinice totiž často hovořily o svých 

zákrocích, z „dnešního pohledu“ Jitka usuzuje, že mnohdy se až téměř předháněly v počtech 

prodělaných neúspěšných pokusů a počtech „uchycených“ vajíček. Jitka, která měla 

uchycených mnohem méně vajíček, vzpomíná, že rozhovory s ostatními ženami přiváděly 

větší pocit beznaděje: 

„No to byla taky komedie tam s těma ženskýma, co tam ležely se mnou na té klinice 

na tomto pokoji, ty měly třeba 15 nebo 18 vajíček, a já fakt jenom ty tři, a já jsem byla úplně, 
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jakože říkám, no tak to je v prčicích, oni tady takovéto a já měla jenom tři. Tak jsem si říkala, 

že no tak to to už asi nemá ani cenu.“ 

5.2121 Socio-ekonomické aspekty léčby neplodnosti 

Výzkum zjistil, že rozhodnutí o procesu léčby neplodnosti úzce souvisí nejen 

s lékařskými institucemi, ale také socio-ekonomickými aspekty. 

„Fakt museli prodat barák, aby měli aspoň svoje jedno dítě.“ Říká Jitka o jedněch ze 

svých přátel, kteří se také potýkali s problémy s plodností a museli podstoupit umělé 

oplodnění. „Jediné, co je svazující, je vlastně ta cena, že jo, těch léků, a to jsme, 

v uvozovkách, v té době, jako nebyli na tom jak to nějak finanční špatně“, dodává. Náklady 

dle Jitky činí kolem osmnácti tisíc korun za jeden pokus umělého oplodnění. A nejde pouze 

o výdaje za léčbu, ale také další socioekonomické faktory. „Jezdili jsme pořád do Prahy, 

takže si umíš představit ten benzín a všechno, co to stálo. Ale my jsme si říkali, že když to 

prostě jde, tak to za to stojí“, popisovala Barbora úskalí, se kterými se setkali v boji o vlastní 

dítě. Jitka také doplnila, že při rozhodování o léčbě neplodnosti s partnerem zvažovali i její 

nízký měsíční příjem, kdy z důvodu léčby byla dlouhodobě mimo pracovní proces „na 

marodní“. Lze se tedy domnívat, že finance hrají základní roli v ustanovování nového typu 

hierarchie a možnosti sociálního vyloučení z rodičovství.  

Rozhovory též odhalily, že vliv na (vy)jednávání mezi lékařem a pacientem má i 

sociální status pacientky, nejen s ohledem na finanční stránku toho, co si pacientka (ne)může 

finančně dovolit, ale též na sociální postavení neplodné ženy. Anna, která je cizinkou žijící 

v Čechách, přiznala nepříznivou interakci a nevýznamnou snahu lékařů o její péči a 

potenciální plodnost. „Já jsem pro ně byla cizinka. Já jsem je moc nezajímala, já jsem jako 

česky neuměla dobře prostě, a oni jakože mi sebrali ten vaječník a prostě mi říkali že nebudu 

mít děti, tak ať se s tím prostě smířim, oni mi neříkali jako, jo máme nějakou léčbu nebo 

prostě nějakou možnost, chcete to nějak řešit? Prostě nic, nic mi neříkali nic … mamka mi 

chtěla zařídit léčbu u nás, že prostě tam se o mě spíš postarají, i když tady je třeba lepší 

technika prostě.“ 

5.23 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsem se věnovala post-diagnostické fázi kariéry neplodnosti u ženy. 

Výzkumem jsem identifikovala, že ženy se v tomto období ztotožňují s identitou neplodné 

ženy, a zároveň přijímají jim lékařsky připisovanou identitu pacientky. Ženy sice plní 
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požadavky lékařů na léčbu a léčebné procesy, léky a zákroky, avšak pouze dle vlastní vůle 

a odhodlání. V případě potřeby si samy ženy určily přerušení léčby pro srovnání se 

s hormonální léčbou (např. Barbora), popř. měly možnost jakýkoliv proces odmítnout. Ženy 

však byly odhodlány docílit plodnosti a mateřství, a proto se pokoušely co nejvíce plnit 

pokyny lékařů. Výzkumem jsem též zjistila, že neplodné ženy mnohdy předávají veškerou 

zodpovědnost a kontrolu nad plodností lékařům, protože (1) již cítí beznaděj v neustálých 

neúspěšných pokusech o přirozené otěhotnění; (2) získávají pocit, že spolu se zodpovědností 

předávají lékařům odpovědnost za potenciální neúspěchy s plodností. Kapitola se také 

věnovala procesu léčby, kterou dle rozhovorů ženy považují za důležitou část jejich životní 

dráhy. Dalo by se polemizovat, zda proto, že díky léčbě se staly matkami, nebo proto, že to 

tvořilo dlouhodobou součást dosavadního života žen. Proces léčby též nastínil problematiku 

nejen sociální interakce a norem ve vztahu k neplodnosti, ale také socio-ekonomický aspekt 

související především s vysokou částkou hrazenou za to, že se „někdo může stát“ rodičem. 

Diagram 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3 Vzdání se identity neplodné ženy 

 Výsledky výzkumu ukazují, jak se ženy po úspěšném oplodnění, ať 

přirozeném či umělém, vzdávají identity neplodné ženy a přijímají jak mateřskou identitu, 

tak opětovně se ztotožňují s identitou plodné ženy. Výzkumem jsem zjistila, že ženy jejich 

dlouho očekávané identity nemusí přijmout okamžitě. Důvodem může být příliš mnoho 

neúspěchů, dlouhá léčba i letité vnímání sama sebe jako neplodné. 

V této kapitole představím kontra-diagnostickou fázi kariéry neplodnosti ženy, tedy 

dobu, kdy žena úspěšně otěhotněla. 

5.31 Kontra-diagnostická fáze 

„Byl to zázrak“, „Nemohla jsem tomu uvěřit“, „Doktor říkal, že je to nemožné, sám 

tomu nevěřil“. Takto narátorky zpětně vyjadřovaly jejich emoce a myšlenky po úspěšném 

pokusu o otěhotnění. Výzkum objevil, že ženy ve fázi těhotenství prožívaly nejistotu a strach 

o nenarozené dítě, jako důsledek dlouholetých bojů o mateřství. V této fázi ženy po dlouhé 

snaze přicházejí o identitu neplodné ženy. Letitá touha o pokoření této identity má za dopad 

obtížné přijetí identity plodné ženy a mateřské identity. Proto se lze domnívat, že ženy své 

mateřství nejprve vnímaly spíše jako sociální roli, než přijaly identitu matky.  

Výzkum odhalil, že ženy po úspěšném oplodnění pociťují neustálou nejistotu 

související se strachem o plod dítěte, obavu z potratu a opětovné snahy o plodnost. Motiv 

nejistoty v biografických rozhovorech lze chápat jako nepřijetí identity plodné ženy po 

úspěšném pokusu o těhotenství. Např. Jitka ve svém vyprávění zmínila, že po zdařilém 

oplodnění vajíček měla strach potratu, popř. z potenciálních vážných nemocí a poruch 

plodu/dítěte: 

„No, po otěhotnění už jsem se radši nevrátila do práce. Bála jsem se i pohnout. I 

doktorka říkala, ať se šetřím. Tak jsem byla co nejvíc v klidu a doma. Nechali jsme radši, no 

vlastně i  tu plodovou vodu udělat, protože někdy z toho umělýho bývají nemoce a postižení, 

tak jakože vlastně my bysme chtěli i takový děťátko, ale nechtěla jsem, aby mělo nešťastný 

život.“ 

Mimo nejistoty a strachu vypravěčky vyjadřovaly, že ony ani jejich blízké okolí 

zpočátku nevěřily v jejich plodnost. Častou nejistotu a nevíru v době těhotenství ve svých 

vyprávěních narátorky vyjadřovaly výrazy jako „zázrak“, „nemohla jsem tomu uvěřit“, 
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„chovala jsem se jako po neúspěšných pokusech“.  

„On (partner) tomu nevěřil, jako na mě koukal, jako že si dělám dobrý den z něj, jako 

srandičky. Taky jsem tomu nevěřila, pořád jsem tomu nevěřila, pak oni mi brali krev v té 

nemocnici. No bylo to pozitivní. No, a potom mi jakože začali jako tahat po vyšetření, jako 

jestli to dítě bude zdravý, protože jak jsem nemohla být těhotná, tak jak je to možné, že prostě 

to dítě tam je. Oni sami na začátku taky mi říkali, že je to mimoděložní těhotenství, že bych 

musela jako na potrat, a pak to vyšetřili a zjistili, že je to v pořádku. Na různém vyšetření 

jsem byla, jakože ty ultrazvuky a tak, a všechno bylo v pořádku.“ (Anna) 

Analýza výzkumu odhalila, že ženy sice přijaly sociální roli těhotné ženy, ale 

nedokázaly se s rolí ztotožnit a přijmout identitu plodné ženy. Lze se domnívat, že důvodem 

může být dlouholetý boj s neplodností, frustrace z neúspěšných pokusů, strach. Nepřijetí 

identity plodné ženy by mohlo být způsobeno také vnímáním sebe sama jako neplodné ženy 

a obdobně, jako při vyjednávání identity po diagnóze neplodnosti, v případě plodnosti 

dochází k vyjednávání přijetí již „zničené“ identity. Ženy v roli těhotné ženy nakupovaly 

dětské oblečení a připravovaly se na sociální roli matky, povídaly si s nenarozeným 

miminkem a diskutovaly s okolím jejich plodnost. Ženy retrospektivně popisovaly štěstí ve 

chvíli, kdy lékaři potvrdili jejich těhotenství. V narativech se vyjadřovaly jako „myslela 

jsem, že jsem se snad po druhé narodila“, „hrozně jsme oslavovali“, „byli jsme strašně, fakt 

strašně šťastní“, zároveň však přiznaly strach, který je doprovázel celé těhotenství, obdobně 

jako popsala Barbora: 

„No, takže jsme byli všichni šťastní a úplně jsme to všechno oslavovali, protože po 

pěti letech, co to nešlo, dohromady když to jakoby spočítáš, takže se to povedlo, tak to bylo 

fajnový no. Ale zároveň jsme se s partnerem neustále jakože hrozně báli, že o to přijdeme. 

Já se bála furt cokoliv udělat a tak.“ 

Na základě biografických rozhovorů se lze domnívat, že ani po porodu dítěte se ženy 

neztotožnily s identitou matky, ani plodné ženy, avšak přijaly sociální roli jakožto matky. 

Ačkoliv se tak samy ženy explicitně nevyjádřily, z narativů vyplynulo, že až v průběhu 

stávajícího a nekončícího mateřství ženy přijaly mateřskou identitu s jistotou. Obdobně bylo 

pro ženy obtížné vnímat samu sebe jako plodnou (tedy „zdravou“) ženu. Například 

z rozhovoru s Barborou je možné předpokládat, že se stále sama identifikuje jako neplodná 

žena.  Vypravěčka momentálně prochází sekundární neplodností. Z použití výrazu „už zase 

jedeme stejný kolotoč“ vyplývá, že sama sebe částečně identifikuje jako neplodnou ženu. 
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Stále však o sobě smýšlí jako o matce: 

„No… už se mi z toho chce brečet… No dobrý, můžeme pokračovat, ono mi to přejde 

zas. Už zase jedeme ten stejný kolotoč teďkonc, takže si zase užíváme, ale říkám si, že mám 

aspoň to jedno no. Já jsem to nečekala, že mě to rozbrečí, až o tom budu vyprávět.“  

Další dvě vypravěčky se již s problémy s neplodností nesetkaly a obě ženy přirozeně 

otěhotněly a porodily i druhé dítě. Na základě těchto vyprávění se lze domnívat, že 

především oplodnění bez asistence lékařů ženám pomohlo přijmout jejich identitu jako 

plodné ženy. Obě ženy v průběhu narativů často opakovaly výrazy jako „teď je mi to už 

jedno“, „už je to za mnou“ v souvislosti s vyprávěním o nešťastných chvílích prožívání 

neúspěšné snahy o plodnost.  Např. narátorka Anna mi na začátku svého vyprávění řekla:  

„Pro mě to je už docela příjemná věc. Jako, děti už mám, což jsem nečekala a byl to 

zázrak, takže tohle mě už netrápí.“ 
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5.4 Shrnutí výsledků 

Ve své analýze jsem identifikovala čtyři primární proměny ženské identity v průběhu 

diagnózy neplodnosti a její léčby. Konkrétní proměny ukazuje následující diagram. 

V diagramu lze vyčíst, že na počátku má žena ve vztahu k plodnosti dvě primární 

identity: identitu implicitně plodné ženy a identitu potenciální matky. Vstupem lékařů a 

jejich diagnózy neplodnosti dochází k rozpadu identity implicitně plodné ženy a 

zpochybnění či popření identity potenciální matky. Žena se dostává do identitní krize a za 

podpory a vyjednávání s rodinou jedná s lékaři o nové (pacientské) identitě a možnostech 

řešení nemoci. Žena se dostává do fáze smíření se s neplodností a přijímá identitu neplodné 

ženy. V této fázi do kariéry neplodnosti významně vstupují lékařské instituce s cílem 

„vyléčení“ ženy. Během léčby je ženě připsána identita pacientky, ta společně se sílou vlastní 

identity potenciální matky u neplodných žen může vést k plodnosti. Jak je zjevné z kontra-

diagnostické fáze kariéry neplodnosti, probíhá opětovné vyjednávání o identitě, tentokrát o 

identitě plodné ženy a matky.  

Diagram 3 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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6 Diskuze 

Výsledky výzkumu naplnily stanovený cíl práce, a to zjistit, jak je proměňována 

identita ženy v průběhu diagnózy a léčby neplodnosti. Dále jsem zjistila, jaký vliv má vstup 

lékařských a sociálních institucí na proměnu identity, a jak identitu neplodné ženy ovlivňují 

sociální normy. Ve výzkumu jsem identifikovala čtyři proměny ženské identity: (1) identita 

implicitní plodnosti ženy a potenciální matky, (2) popření obou identit, (3) přijetí identity 

neplodné ženy a pacientky, a (4) identita plodné ženy a matky. Existuje mnoho výzkumů 

(Slepičková 2006, 2009, Bartošová 2009, Strickler 1992, Hinton 2010, Letherby 2002, 

apod), které se zabývají neplodností ženy či celého páru. Výzkumy však se však ve většině 

zabývají porušením sociálních norem plodnosti a následných důsledků pro ženu či pár. 

Z výsledků mého výzkumu jsem však zjistila, že sociální normy plodnosti v současné době 

již nemají zásadní roli ani u ženy, naopak ženy a její okolí její neplodnost vnímaly jako 

zničení její vlastní implicitní touhy.  

„Stát se matkou“ můžeme považovat za část ženské identity a „normálního“ 

životního cyklu ženy (Bartošová 2009: 148). Bezdětné ženy se tak často mohou cítit jako 

„nenormální“ či „nemocné“, změna identity a chápání sebe sama jako té „potenciálně 

neplodné“ však často nemusí být z důvodu lékařské diagnózy, vliv na transformaci identity 

mohou mít sociální normy a předpoklady o ženské plodnosti a rodičovství, např. vyšší věk 

ne-matky (Slepičková 2006: 941). Obdobně jako ve výzkumu Haškové a Zamykalové (2006: 

16) sice vypravěčky mého výzkumu používaly slova jako „samozřejmě“, „přirozené“, „ti 

ostatní“ apod. pro vyjádření abnormality jejich neplodnosti, nepovažovaly však 

„samozřejmost“ plodnosti za sociální normu „být matkou“, ale jako abnormalitu cyklu 

přírody a touhy ženy. Z narativů vyplynulo, že ženy spíše jako normu považují „chtít dítě“, 

než dítě zplodit. 

Neplodné ženy se mohou často cítit izolovány od zbytku „plodné“ společnosti, dle 

výzkumu Hinton et al. (2010: 438) o sobě ženy hovoří jako o „bláznech, podivných, 

malomocných“. Teorie Ervinga Goffmana (1999: 19) o sociální identitě hovoří o tom, že 

formování naší sociální role a identity závisí na sociálních interakcích ostatních aktérů a 

jejich hodnocení „nás samých“. Z výzkumných rozhovorů Lenky Slepičkové (2006: 942) 

vyplývá, že neplodné ženy se cítí „normálně“ prakticky pouze v kolektivu jiných neplodných 

žen, např. na klinice asistovaných reprodukčních technologií, tedy ve společnosti dalších 
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žen, které nehodnotí neplodné ženy negativně či s předsudky, ale na základě vlastních 

zkušeností s neúspěšnou plodností. Výsledky mého výzkumu však tuto teorii vyvrací, 

z vyprávění mých narátorek bylo naopak patrné, že ženy hledaly útěchu mezi svými 

blízkými, kteří jim poskytli podporu, ženy přiznaly, že mezi blízkými, ať již plodnými či 

nikoliv, se cítily v bezpečí, a nevyhledávaly žádný jiný kontakt. Naopak v přítomnosti 

neplodných žen/jedinců se vypravěčky necítily příjemně z důvodu (1) probírání jejich 

osobních témat, problému s plodností, (2) neustálé připomínání si své situace během 

povídání si s neplodnou „kolegyní“. Z výsledků výzkumu tedy lze konstatovat, že navzdory 

jiným výzkumům o narušení sociálních norem „plodnosti“, neplodné ženy v současné době 

svou neplodnost nemusí vždy považovat za porušení norem společnosti, ale spíše za narušení 

jejich životní dráhy a nenaplnění silné touhy. V další části budu diskutovat výsledky 

jednotlivých kapitol s jinými výzkumy zabývajícími se neplodností. 

V první kapitole zjištění jsem se věnovala pre-diagnostické fázi. Dle Strickler (1992: 

111) ženy před diagnózou neplodnosti cítí „povinnosti“ splnit sociální normy stát se matkou. 

Ve výzkumu jsem však zjistila, že v tomto období kariéry neplodnosti si ženy samy ze své 

vůle a touhy po dítěti připisují identitu implicitně plodné ženy a potenciální matky. Ženy 

před diagnostikou neplodnosti plánovaly latentní plodnost a založení rodiny „ve správný 

čas“. Lékařskou diagnózou neplodnosti však dochází ke zpochybnění obou identit, mnohdy 

až k popření. Neplodné ženy se dostávají do krize identit a vyjednávají samy se sebou i s 

okolím o nové identitě. Ztrátou identity potenciální matky a následnou krizí se věnuje 

výzkum Loftusové a Namaste (2011), kteří došli k podobným výsledkům. Autoři práce 

shodně s mým výzkumem tvrdí, že identitní krize a s ní související změna v emocích, 

přicházející úzkosti a deprese mohou souviset se ztrátou identity potenciální matky, zároveň 

žena pociťuje osobní selhání (Loftus, Namaste 2011: 44). Na rozdíl od mých zjištění, které 

emoční změnu identifikují spolu s „neřešitelnou“ situací, ztrátou možnosti a nesplnění touhy 

„být matkou“, z výzkumu Loftuse a Namaste (ibid) vyplývá, že tyto pocity jsou vyvolány 

společenským selháním; silným tlakem na neplodnou ženu, která nesplnila očekávání jejích 

ostatních identit, např. dát děti manželovi, vnoučata svým rodičům apod. Tedy pokud žena 

nedosáhne identity matky, nesplní tak očekávání odvíjející se od její sociální role jako 

manželky a dcery. Výsledky většiny výzkumů – včetně mého – se shodne na tom, že 

zkušenost neplodnosti je pro ženu zničující a bolestivou událostí (Loftus, Namaste 2011, 

Slepičková 2006, Hasanpoor-Azghdy et al. 2014, Greil et al. 2010, Strickler 1992). Ve 

výzkumu jsem zjistila, že ženy se mohou v době své neplodnosti samy částečně izolovat od 
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svého okolí, které jim připomíná zničující situaci. Některé výzkumy (Loftus, Namaste 2011, 

Slepičková 2006) uvádí, že neplodné ženy se úmyslně vyhýbají rodinným sešlostem či 

přátelům s dětmi, a to především ze dvou důvodů: (1) pohled na „jiné“ děti ženám připomene 

myšlenku, že ony děti mít nebudou, obdobné výsledky jsou zjevné i z výzkumných 

rozhovorů s mými informátorkami, které se shodly na tom, že mnohdy i přátelé či rodiny 

měly myšlenky, proč ony tohle nemají, nebo že tohle možná nikdy nezažijí; (2) druhým 

důvodem izolace může být pocit studu před ostatními ze ztráty identity potenciální matky. 

Výsledky mého výzkumu vyvracejí druhý důvod – pocit studu, vypravěčky naopak 

vyhledávaly oporu a útěchu u svých blízkých. To ženám pomáhá smířit se s bolestnou 

událostí a přijmout identitu neplodné ženy. Saffee (1999: 24) shodně s mým výzkumem 

konstatuje, že přijetí nové identity je nutné pro usnadnění smíření se se zničující událostí a 

nastoupení léčby neplodnosti. 

V druhé kapitole výsledků jsem se věnovala kariéře neplodnosti po přijetí identity 

neplodné ženy, konkrétně post-diagnostické fázi. V této části jsem se zabývala nejen přijetím 

identity neplodné a s tím i pacientky, ale i s procesem léčby, vztahy neplodné s okolím a 

socio-ekonomickými aspekty neplodnosti.  

V první části kapitoly jsem srovnávala pacientskou „kariéru“ vypravěček s teorií 

Goffmana (1961). Obdobně jako v této teorii je pro úspěšné uzdravení v období pacientské 

identity nutné, aby došlo k zničení původní identity a konstruování identity nové. Goffman 

pak tvrdí, že změna je prováděná lékařskou institucí. Můj výzkum však prokázal, že na 

proměně identity se sice podílí lékařské instituce, ale významnou roli sehrává vliv 

samotných žen a síla jejich vlastní identity „potenciální matky“. Ženy tak plní pokyny lékařů 

i celý průběh léčby nezávisle na jejich pocitu, dochází na „ponižující“ vyšetření, samy si 

provádí nepříjemné zavádění injekcí, avšak vše pouze vlastní vůlí a vlastním rozhodnutím. 

Veškeré úkony ženy nejen s lékaři konzultují, ale mají možnost je odmítnout či přerušit. 

Ženy jsou však defacto poháněny touhou po mateřství, proto se léčbě zcela podvolují. 

Vstupem reprodukční medicíny do léčby neplodnosti se věnuje i Lenka Slepičková (2014). 

Ta ve své teorii (Slepičková 2014: 23–24) obdobně jako Goffman rozumí lékařům jako 

autoritě – kontrolorům, kteří jsou součástí biomoci. Jejich moc tkví v možnosti přesvědčit 

nás o existenci problému a k přistoupení jeho řešení. Na rozdíl od Slepičkové výsledky mého 

výzkumu zjistily, že ženy si existenci problému uvědomovaly – ačkoliv doufaly v opak – a 

lékařskou pomoc samy vyhledaly právě pro potvrzení jejich domněnek a zjištění možných 
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řešení, návrhu léčby. Léčba a její proces je nejen pro výzkum, ale především pro samotné 

ženy důležitou součástí kariéry neplodnosti. Slepičková (2014) ve své studii rozumí 

neplodnosti jako životní dráze ženy a jako její důležitý motiv autorka (ibid: 70) považuje 

správné načasování.  

V procesu léčby je obdobně jako z výsledků mého výzkumu dle Slepičkové (2014: 

70) rozhodující čas. Čekání na „úspěšný“ přirozený pokus o otěhotnění, čas na vyšetření, 

čas trávený v čekárně i celková doba od počátku léčby k úspěšnému oplodnění. Léčba 

neplodnosti může trvat několik měsíců i let, dle výzkumu Leyser-Whalen et. al (2017: 450) 

průměrná doba léčby neplodnosti může dosahovat až čtyř let. Přes prvotní odstranění 

překážek k plodnosti po řešení samotné neplodnosti. Slepičková (2014: 74) léčbu 

neplodnosti popisuje jako „běh na dlouhou trať“. Svým výzkumem jsem zjistila, že 

vypravěčky během nekonečného procesu léčby své neplodnosti vnímají neustálé zásahy do 

svého těla i důsledky, které jim to přináší. Dle Strickler (1992: 117) mají neplodné ženy a 

páry mnohdy k léčbě neplodnosti, a především reprodukčním technologiím, pozitivní, a 

zároveň až nenávistný vztah. Na jednu stranu je to často jediná možnost, jak otěhotnět a stát 

se rodiči, na druhou stranu se však léčbou neplodnosti zvyšují náklady, vyžaduje si více 

vyšetření a operativních zásahů, testů, a hlavně dlouhodobé nejistoty, až do doby úspěšného 

oplodnění. Čas však není jediným stěžejním aspektem léčby neplodnosti.  

Výzkum zjistil, že ženy v rozhodnutí o zahájení léčby zvažovaly socio-ekonomické 

důsledky, především z důvodu vysoké částky za NRT.  Dle Slepičkové (2014: 118) páry 

musí zvažovat rizika a náklady spojené s umělým oplodněním, stejně jako pozdější finanční 

náročnost rodičovství. Slepičková (ibid: 13) obdobně jako můj výzkum zjistila, že finance 

hrají základní roli v ustanovování nového typu hierarchie a možnosti sociálního vyloučení, 

finanční aspekt reprodukčních technologií se stává významný pro rozhodnutí toho, kdo se 

„může stát“ plodným a rodičem, a kdo bude z „rodičovství“ vyloučen. Slepičková (ibid: 143) 

shodně s mým výzkum také upozorňuje na sociální status neplodné ženy, který může mít 

vliv na vyjednávání mezi lékařem a pacientkou. Některé sociologické a antropologické 

výzkumy (např. Slepičková 2006, Bartošová 2009, Lostus, Namaste 2011) se ve své většině 

zabývají neplodností jako stigmatizujícím prvkem, tedy ve srovnání s „většinovou“ plodnou 

společností. Vzhledem k povaze mého výzkumu jsem se nevěnovala problematice věku ve 

vztahu k proměně identity ženy během zkušenosti neplodnosti, ačkoliv věk může 

v rozhodnutí léčby neplodnosti hrát zásadní roli. Např. ze zákonných důvodů, kdy dle 
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zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách je možné umělé oplodnění 

poskytnout „ženě v jejím plodném věku, pokud její věk nepřekročil 49 let, a to na základě 

písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně“ 

(MPSV ČR 2011, https://ppropo.mpsv.cz/zakon_373_2011 § 4: 6). Výzkumy se však spíše 

zabývají normativní povahou věkové hranice těhotenství nežli zákonným ustanovením. Můj 

výzkum se zabýval věkem pouze v souvislosti se „správným načasováním“ plodnosti. 

Loftusová a Namaste (2011: 40), obdobně jako můj výzkum, zjistili, že věk může mít vliv 

na přijetí vlastní sociální role matky a mateřské identity jako závazku vůči ostatním aktérům 

a dalším vlastním identitám. Jeden z faktorů, který dle autorů může ovlivňovat „přijetí 

závazku“, tedy přijetí nové role, může být příliš vysoký věk – či naopak nedostatečný – věk. 

Nižší věková hranice pak může rozhodnutí o plodnosti ovlivňovat opačným způsobem, tedy 

rozhodnutím se „ještě počkat“ – obdobně jako vypravěčka Anna, ve vyšším věku se ženy již 

mohou rozhodnout pro založení rodiny s pocitem „připravenosti“ na mateřství – jako např. 

narátorka Jitka. 

V poslední kapitole zjištění jsem se zabývala opětovným přijetím identity plodné 

ženy a ztotožněním se s mateřskou identitou. Dle Saffeeové (1999: 25) některé ženy po 

porodu nedokáží opustit od identity neplodné jako té primární. Strickler (1992: 117) tvrdí, 

že neplodnost s sebou nese jako jeden z největších nákladů zásahy do ženského těla a 

dlouhodobou pocitově až „věčnou“ nejistotu. Svým výzkumem jsem zjistila, že ženy sice 

mají problém s přijetím nové identity matky, a to pravděpodobně z očekávaných důvodů, 

jako jsou dlouhá doba léčby a nejistoty, přílišný počet neúspěchů, které v ženách vyvolávaly 

nejistoty a nevíru ve vlastní plodnost. Výzkum zároveň vyvrátil teorii, že ženy by nebyly 

schopné opustit od své identity jako neplodné ženy. Narativy neplodných žen sice potvrdily, 

že těhotenství i počátek mateřství byly ženami chápány spíše jako sociální role než samotná 

identita. Následně v ženách probíhala vyjednávání o přijetí identity matky a identity plodné 

ženy. Biografické rozhovory s narátorkami však dokázaly, že po deformaci identity 

neplodné ženy vypravěčky přijaly obě nové identity, a nestaly se z nich pouze matky, ale i 

plodné ženy.  

  

https://ppropo.mpsv.cz/zakon_373_2011


 

 

52 

7 Etika a meze výzkumu 

Jedním z důležitých prvků výzkumu je jeho etika, a to již od prvotního začátku. Již 

u volby tématu je potřeba zvážit veškerá etická rizika, která by mohla vést k poškození 

vypravěček, např. prozrazení identity účastnic (Hrešanová, 2004). Etiku výzkumu považuji 

za podstatnou část mého výzkumu i pro citlivost a emoční povahu výzkumu o primární 

neplodnosti. Při výzkumné práci jsem užívala stanov etických směrnic CASA a etických 

kodexů AAA (1998) a CASA (2008).  

Etické směrnice CASA (2008: 2) přikládají výzkumníkovi odpovědnost 

k respondentovi, a to především zavazuje výzkumníka respektovat soukromí participantů. 

Pro splnění směrnice jsem v práci maximalizovala anonymizaci svých informátorek tím, že 

používám pouze smyšlená jména, místa bydliště dotazovaných žen zobecňuji na celé kraje, 

nikoliv obce. Pro ochranu soukromí informátorek a citlivost tématu práce neobsahuje přílohu 

doslovně přepsané rozhovory, z nichž by mohla být patrná jejich skutečná identita.  

Etický kodex AAA (1998: 3) výzkumníkovi přikládá povinnost získat informovaný 

souhlas o poskytování informací od všech participantů, popř. všech, které by výzkum mohl 

ovlivnit. Informovaný souhlas nemusí nutně být písemný, klíčová je kvalita souhlasu a 

vyjednávání limitů vztahu a poskytovaných informací mezi výzkumníkem a informátorem. 

Pro splnění položky jsem pro vypravěčky užila písemný informovaný souhlas, který je 

přílohou práce. Písemnou formu jsem zvolila i z důvodu pocitu bezpečí ze strany 

vypravěček, informovaný souhlas dle Chvistkové (2004) může též pomoci výzkumníkovi 

sloužit k získání větší důvěry a tím hlubšímu rozmluvení informátorů. Mimo písemný 

souhlas jsem v nahrávaném rozhovoru s informátorkami vyjednala hranice poskytovaných 

informací, především možnost odmítnout na cokoliv odpovědět, nebo rozhovor kdykoliv 

ukončit.  

Etické kodexy jsou pro nás pouhou obecnou parabolou pro etické otázky výzkumu, 

ty však nelze řešit pouze pomocí kodexů. Během výzkumné práce se můžeme setkat 

s různými etickými dilematy, jejichž řešení může být omezující pro náš výzkum i pro 

respondenty (Hofreiter 2004, Hrešanová 2004). Narátorky během našich rozhovorů byly 

emočně připravené na citlivé dotazy i jejich odpovědi a často k poskytovaným informacím 

přistupovaly, jako již k neexistujícím událostem. 

„To už je v pohodě, to už je dávno za mnou, a tak to beru. Teď už je vše jinak“ řekla 
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mi Jitka na začátku setkání při vyjednávání limitů poskytovaných informací. Přesto jsem se 

ve výjimečných situacích dostala do etického dilematu, a to i v případě Jitky, které se lehce 

zaslzely oči ve chvíli popisu dalšího neúspěšného pokusu otěhotnět i přes již dlouhodobou 

léčbu nemoci i neplodnosti. Vypravěčka se mi pokoušela vysvětlit její tehdejší pocity a 

vztahy, tušila jsem proto, že informace by mohla být relevantní, avšak pro ženu vzpomínka 

až příliš emočně vypjatá. Proto jsem se rozhodla v této tématice v danou chvíli nepokračovat 

a návodnou krátkou otázkou, abych narativ příliš nenarušila, jsem ženu přiměla mluvit o jiné 

problematice. K úseku jsem se však vrátila na konci rozhovoru, kdy jsem položila otázku na 

její emoce, vztahy a zájmy během doby neúspěšných pokusů. 

Dalším etickým dilematem byla odměna participantkám za poskytnutí informací. 

Vztah mezi výzkumníkem a respondentem Havlíková (2004) chápe jako určitý druh směny. 

Směnu však Havlíková (ibid) chápe v předání informace. Informátoři jsou vnitřně 

motivovaní k podání rozhovorů potřebou povědět svůj příběh, proto jako odměna za 

poskytnutí informací pro ně bývá sdělení informací, vypovídání se. V případě, že respondent 

vnitřní motivaci postrádá pokládá Havlíková (ibid) za důležité informátory odměnit, ať již 

malým darem či peněžní odměnou. Ani jedna z mých informátorek neočekávala žádnou 

odměnu za jejich příběh, pro ně vnitřní motivací byla pomoc studentce při diplomové práci, 

což mi též každá zdůrazňovala. Jako poděkování jsem však zvolila možnost zaplatit celý 

účet v kavárně, popř. darování sladkostí pro jejich děti. 

Jako omezení výzkumu jsem identifikovala vnořené vzpomínky, které jsou jedním 

z hlavních problémů, které badatelé při biografiích řeší. Jedná se o nepravé vzpomínky, které 

se informátorovi v paměti jeví jako zažité. Může jít o narativy jiných individuí, které v nás 

probudí pocit vlastní vzpomínky. Příčinou však můžou být i naše sny, které se v podvědomí 

a paměti přetvoří v naše vzpomínky. Problémem pak může být, že dotyčný událost nezažil.  

Posledním důležitým záporem je potlačování našich vzpomínek, ať již z důvodu stresu, 

traumatu, či jiného problému. Tím při narativu může dojít k vynechání důležité informace 

pro výzkum společnosti. Prevencí by mohlo být sběr žitých historií více osob ve skupině 

(Lohmann 2008: 95). Vypravěčky se často obracely na své vzpomínky se slovy, že si určitou 

událost zpětně uvědomují jinak než dříve: 

„Takže člověk byl jako z toho úplně takový vykolejenej a nebyla jsem to prostě já. 

Byla jsem podrážděná, a tak, to dělali ty hormony, jak teď zpětně se na to dívám, tak to bylo 

prostě těma hormonama.“ (Jitka) 
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ZÁVĚR 

Práce na základě retrospektivních biografických rozhovorů mapuje životní dráhu tří 

nyní plodných žen v období, kdy procházely diagnostikou a léčbou primární neplodnosti. 

Hlavním zjištěním této práce je identifikace čtyř různých období proměny identit v průběhu 

prožívání zkušenosti neplodnosti. Práci jsem ze své části porovnávala s teorii Ervinga 

Goffmana (1961) o pacientech v totálních institucích. Tato teorie tvrdí, že v lékařské 

instituci v rámci léčby dochází k roztříštění staré identity pacienta a konstruování nové. Na 

rozdíl od toho u neplodný žen též dochází k deformaci staré identity (plodné ženy) a 

konstruování nové (neplodné ženy/pacientky), avšak za účelem návratu k identitě plodné 

ženy a konstruováním nové – pacientkou vyžadované – identity matky. Dalším rozdílem je, 

že vliv na proměnu a konstruování identity nemají pouze lékařské instituce, ale především 

ženy samotné, a to sílou vlastní identity potenciální matky a touhou po dítěti. 

Neplodnost můžeme chápat jako opakující se neúspěšné pokusy o přirozené 

oplodnění ženy po dobu 12 měsíců (Leyser-Whalen et al. 2017: 446). Problémy 

s neplodností během života řeší zhruba 12 – 15% párů. Ročně se v České republice vykoná 

v průměru devět tisíc cyklů umělých oplodnění (Slepičková 2009: 177). Prožití neplodnosti 

můžeme rozumět jako životní krizi v určitém období života (Strickler 1992: 111). 

Diagnóza neplodnosti může být pro ženy zničujícím (Hinton et al. 2010: 436) až zlomovým 

okamžikem (Slepičková 2009: 178). Neplodnost a její léčba může zásadně ovlivnit celý život 

jedince (Letherby 2002: 283), a nejen v osobní sféře, ale také práci, životní styl, vztahy i 

každodenní život či „běžné“ denní konverzace (Slepičková 2009: 194). 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak může být ovlivňována identita ženy v průběhu léčby 

primární neplodnosti. Dále jsem ve svém zkoumání hledala odpověď na otázku, jaký vliv 

má vstup lékařů a reprodukční medicíny na identitu ženy. V práci jsem se také zaměřila na 

to, jaký vliv na proměnu identity potenciálně neplodné ženy mají sociální instituce a sociální 

normy, které často předpokládají, že žena by se měla stát matkou. Výzkum se zaměřuje na 

dva možné postoje k léčbě neplodnosti: (1) přijetí pacientské identity a aktivní zapojení ženy 

do léčby neplodnosti; (2) smíření se s diagnózou neplodnosti a vzdání se naděje na 

biologicky vlastní dítě. 

Pomocí narativní a tematické analýzy tří retrospektivních biografických rozhovorů 

jsem identifikovala tři hlavní kategorie kariéry neplodnosti ženy, a to Před přijetím identity 
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neplodné ženy, Po přijetí identity neplodné ženy, a Vzdání se identity neplodné ženy. 

Kapitoly jsem dále rozdělovala dle fáze kariéry neplodnosti. Výzkumem jsem stanovila, že 

žena během cyklu neplodnosti prochází čtyřmi rozdílnými fázemi na základě proměny 

identity: (1) nejprve se žena nachází v pre-diagnostické fázi, tedy období před diagnózou 

neplodnosti. Žena se identifikuje jako latentně plodná a žije s představou potenciálního 

mateřství. V této části jsem za konceptualizace pojmů „správný čas“ a „připravenost na 

rodičovství“ prokázala, že některé ženy ve svém životě touží po mateřství a do budoucna 

plánují založení rodiny; (2) diagnostická fáze, tedy období, kdy je ženě diagnostikována 

neplodnost jako nemoc. V tomto stádiu dochází k vyjednávání s okolím i s lékaři o přijetí 

identity neplodné ženy. V tomto období ženy často prochází identitní krizí, velikou podporu 

jim nabízí jejich rodina či blízcí přátelé. Žena během své krize a za podpory blízkých 

vyjednává s lékaři i sama se sebou o své nové identitě. Výzkum ukázal, že pro nastoupení 

léčby neplodnosti je důležité se smířit s nepříznivou situací a přijmout identitu neplodné – 

tedy nemocné – ženy; (3) post-diagnostická fáze je etapou smíření se, přijetím identity 

neplodné ženy a identity pacientky. V tomto období je žena podrobena léčbě neplodnosti, či 

jiných gynekologických onemocnění vedoucích k neplodnosti. Výzkumem jsem zjistila, že 

ženy během léčby neplodnosti předávají kontrolu nad svou plodností a reprodukcí lékařům. 

Ženy však takto jednají dobrovolně a vlastní vůlí z důvodu beznaděje, i „zbavení se“ vlastní 

zodpovědnosti z neúspěchu. Z výzkumu také vyplynulo, že ženy v případě léčby prochází 

zdlouhavým, fyzicky, psychicky i ekonomicky náročným procesem léčby; (4) v kontra-

diagnostické fázi dochází k postupnému upuštění od identity neplodné ženy a přijetí identity 

ženy plodné. Výzkum odhalil, že vzdání se identity neplodné ženy může být pro ženy 

obdobně obtížné jako její přijetí. Z výsledků vyplývá, že důvodem by mohla být nejistota a 

strach, příliš mnoho neúspěšných pokusů o těhotenství, i dlouhý čas identifikování sama 

sebe jako neplodné. Zpočátku proto ženy přijímají spíše sociální roli těhotné a matky, 

později prostřednictvím vyjednávání samy se sebou dochází k přijetí mateřské identity. 

Ačkoliv povaha výzkumu nedovoluje jasnou generalizaci výsledků na celou 

populaci, nabízím nový a unikátní vhled do problematiky neplodnosti a proměny identity 

neplodné ženy v průběhu její diagnostiky a léčby. Neplodnost není zkoumána jen z hlediska 

sociálních norem a jejich vlivem na ženu, ale především zpětným pohledem na danou situaci 

žen samotných a jejich retrospektivní konstrukci vlastní identity během kariéry neplodnosti. 
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Summary 

This master‘s thesis focuses on the retrospective biographical interviews with three 

now fertile women as narrators who retrospectively create their identities during the 

experience with the diagnosis and treatment of infertility. Futher I explored how the medical 

and social institution could lead to a change of identity of female infertility.  The major result 

of this master’s thesis is a definition of four different changes in woman’s identity during 

the experience of infertility. The changes of identity are based on diagnostic phase. I worked 

with four periods of diagnostics in this thesis. 

The goal of research was to find out how the woman’s identity could be influenced 

in diagnosis and treatment of infertility. I also explored how medical institution and 

reproductive medicine can affect woman’s identity. The research leads to influence of social 

institutions and social norms “to be a mother” on identity of infertility women.  Thesis 

focuses on two attitudes to infertility treatment: (1) accepting patient’s identity and active 

involvement by woman in treatment, and (2) reconciliation with diagnosis. 

I created retrospective biographical interviews with three a now fertile women by 

narrative and thematic analysis. I found three main categories of career infertility “Before 

accepting identity of infertile woman”, “After accepting identity of infertile woman” and 

“Renunciation of identity of infertile woman”. The research explored that women experience 

four stages during their infertility treatment: (1) pre-diagnostic phase. Women admit an 

identity of implicitly fertile woman and potential mother. In this part I conceptualized the 

terms “the right time” and “to be prepare for the parenthood” based on biographical 

interviews. That means some women may desire for a child and they can plan to have a 

family in the future. (2) diagnostic phase – after diagnosis of infertility as an illness. 

According to my research, in this period the woman can negotiate with doctors and their 

surroundings about accepting new identity – identity of infertile woman and patient identity. 

I found out that recognition of the diagnosis could lead to crisis of identity. Research 

demonstrated that the recognition with infertility and accepting the identity are important to 

start a treatment. (3) Post-diagnostic phase is period of accepting a new identity – identity of 

infertile woman and patient. According to interviews, women experienced the treatment of 

infertility or some other disease that lead to infertility (f. e. ovarian tumour) could change 

the identity of women. I also discovered that women can pass control of their reproduction 
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to doctors. They presumably do this because of their feelings of hopelessness and also to 

pass their own failures to others (doctors). The research also shows that the infertility 

treatment is a long-term, and physical, psychical, social and economic demanding process. 

(4) contra-diagnostic phase is period of renunciation of infertile woman’s identity and 

accepting mother’s identity and identity of fertile woman. The research explored that 

renunciation of identity of infertile woman could be difficult as similarly as the accepting of 

this identity. The reasons probably are uncertainty and fear, many of previous fertility 

failures or length time of identifying themselves as infertile. This thesis demonstrates that 

women accept a social role of mother first and then they accept the mother’s identity. 

This master thesis offers a unique perspective of women’s identity during the 

experience of infertility diagnosis and treatment in the Czech Republic. I did not focus on 

infertility based on the theory of social norms, instead I chose to study this problematic via 

retrospective biographies of now fertile women, the way they experienced it and the 

construction of their identities. 
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Teze Diplomové práce  

Přechodná neplodnost ženy jako konstrukt identity 

Abstrakt 

Cílem projektu je prostřednictvím biografických a polostrukturovaných rozhovorů 

zjistit, jak ženy vnímají problém s plodností, a jaký vliv může problém s (ne)plodností a jeho 

léčba mít na proměnu identity ženy. Cílovou skupinou budou ženy v České republice, které 

prošly úspěšnou léčbou neplodnosti diagnostikované na základě gynekologického 

onemocnění. Výzkumné téma vychází z předpokladu identity jako sociální konstrukce 

vytvářené sociálními a medicínskými institucemi, teorie normality dle pojetí Foucaulta a 

z britského neostrukturalismu Mary Douglas a jejího konceptu čistoty. Sociální identita 

může být konstruována v rámci sociálních interakcí jedince a místa, v němž se nachází. 

Instituce a lidé kolem nás můžou významně ovlivnit proměnu vnímání svého „já“. Identitu 

tak můžeme chápat jako sociální konstrukt a její proměnu zkoumat na základě institucí, ve 

kterých se nacházíme. 

Úvod 

Tradiční model rodiny, ve kterém je otec, žena a dítě, v současné společnosti stále 

patří mezi jednu ze sociálních norem (Gonzales 2000: 620). Ženy svou neplodnost vnímají 

jako stigma, především ve smyslu sebe vnímání svého genderu jako ženy spojeného 

s pocitem odcizení a izolovanosti od společnosti (Gonzales 2000: 625). Neplodnost se 

považuje za životní krizi, která má důsledky v oblasti sociokulturní, emocionální, fyzické a 

finanční. Na světě více než 80 milionů osob je postiženo neplodností (Hasanpoor-Azghdy et 

al. 2014: 131). V diplomové práci se budu zabývat krizí identity u neplodných žen. Jednou 

z hlavních příčin sociální a emocionální krize u neplodných žen je dle Hasanpoora-Azghdy 

et al. (2014: 137) společenský tlak dané komunity a jejích norem.  

Pojem „neplodnost“ řadíme spíše do problematiky medicínské oblasti, kde je 

neplodnost přesně definovaná jako „neschopnost počít dítě během jednoho roku 

nechráněného pohlavního styku s normální frekvencí“. Sociální implikaci tématu 

s opuštěním od ryze medicínské problematiky dosáhneme pojmem „nedobrovolná 

bězdětnost“. Termín však není v sociologii jasně definovaný, tak jako v medicíně, jedná se 

o sociální konstrukt společnosti (Slepičková 2006: 939). 

Jedinec může být ovlivňován sociální interakcí a sociálním prostorem, ve kterém se 
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nachází. Zároveň tento prostor konstruuje a svou interakcí a přítomností do něj aktivně 

zasahuje. Jedinec se pohybuje v různých sociálních prostorech, v různých oblastech sociální 

reality. Za hlavní je považována realita každodenního života, která je uspořádána do vzorců 

tak, aby splňovala svou každodennost (Berger, Luckmann 1999: 25). Další reality důležité 

pro výzkum identity jsou objektivní a subjektivní realita. V objektivní realitě probíhají 

sociální interakce. Tvoří ji především společnost, v níž se jedinec vyskytuje. V objektivní 

realitě se tvoří sociální řád, který je utvářen člověkem, zároveň je jím jedinec ovlivňován. 

V subjektivní realitě pak jedinec přijímá vlivy sociálního prostoru a řádu, učí se svou 

stanovenou roli a přijímá identitu danou okolním světem (ibid: 26 - 27). Dle Goffmana 

(1969: 14-15) instituce, v nichž se jedinec nachází, promění sociální role pacientů léčících 

se v lékařských institucích podle sociálního řádu konstruovaného danou institucí. Goffman 

tak přichází s názorem, že instituce může změnit sociální identitu a roli jedince natolik, že 

z jedincovy normality vykonstruuje deviaci (ibid: 358-359). 

Léčba neplodnosti je proces, který je náročným jak pro tělo ženy, tak po finanční 

stránce, avšak s nejistým výsledkem. Páry, které se potýkají s neplodností, získávají pocit, 

že instituce nabízející nové reprodukční techniky však nelze odmítnout. Získávají pocit, že 

opakované neúspěšné pokusy o plodnost jsou pouhými selháními jejich „pevné“ vůle 

(Slepičková 2006: 947). Ženy, které se potýkaly s neplodností a její lěčbou, často přiznávají 

vliv problému s otěhotněním na další sféry jejich života: životní styl, vztahy s ostatními, 

každodenní připomenutí situace z důvodu účasti na léčbě neplodnosti (Slepičková 2009: 

194). 

Neplodnost může mít na osobní i rodinnou identitu dopad stejný jako samotné 

rodičovství, do kontrolovaného prostředí osobní sféry přichází narušení našeho osobního 

řádu, jež již kontrolovat možné není (Slepičková 2006: 940). Dle výzkumu Gonzalese (2000: 

623) vyplynulo, že neschopnost plnit sociální normy a krize osobní identity spolu s pocity 

smutku, psychické transformace a restituce patří mezi hlavní témata, které mají vliv na 

proměnu a transformaci identity a osobnosti ženy. Transformace identity tkví ve smíření 

ženy s neplodností, obvykle k transformaci došlo po zlomovém obratu uvědomění si, že 

možná nikdy nebude plodnost možná. V ženách se střídají pocity naděje a smíření (ibid: 

626). Dle Redshaw et al. (2007: 304) se ženy, které se léčí s neplodností, vracejí na kliniku 

stále s větší beznadějí, že se nikdy nestanou matkami. Některé ženy, které prošly úspěšnou 

léčbou neplodnosti, přiznaly, že tato zkušenost je učinila mnohdy zranitelnějšími, než dříve 
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byly. Téměř všechny ženy ve výzkumu Redshawové (ibid) vyjádřily svou touhu po 

zdokonalení péče v oblasti zájmu a řešení potřeb jednotlivce. 

Výzkumné otázky a cíle 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na otázku, jak se proměňuje identita žen v průběhu 

diagnostikování možné neplodnosti a její léčby. Dále se ptám, jakým způsobem je 

konstruována identita žen sociálními a medicínskými institucemi (klinika reprodukční 

technologie, gynekologická klinika/nemocnice, gynekolog). 

Výzkumný vzorek a lokalita 

Výzkum bude prováděn na území ČR. Výzkum bude koncipován převážně na 

základě biografických rozhovorů doplněných o polostrukturované rozhovory. Výzkumný 

vzorek budou tvořit ženy, kterým bylo diagnostikováno onemocnění, které může vést 

k přechodné i trvalé neplodnosti. Zaměřím se na ženy, jejichž následný boj proti neplodnosti 

byl úspěšný, ať již za pomoci chemických léků či lékařských zákroků a asistovanou 

reprodukcí, tak přírodními způsoby léčby. Ženy, kterým se podařilo i přes nemoc těhotnět, 

volím ze dvou hlavních důvodů: (1) stále neplodné ženy si mohou samy konstruovat svou 

identitu tak, aby si vytvářely pocit falešného smíření se s citlivou situací, a (2) z důvodu 

citlivosti tématu a zvýšení šance nalezení možných informátorek. 

Metody sběru dat 

Klíčovou výzkumnou strategií projektu jsou biografické rozhovory s ženami o 

diagnostikování možné neplodnosti, její léčby a úspěšných i neúspěšných pokusech o 

těhotenství. Biografické rozhovory budu doplňovat polostrukturovanými rozhovory, 

především proto, že ve výpovědích žen mohou chybět informace důležité pro odpovědi na 

mé výzkumné otázky, ale i z důvodu nepříjemného pocitu žen vyprávět o svém problému. 

Metody analýzy dat 

Rozhovory s ženami budu analyzovat pomocí tematické analýzy. Hendl (2016: 265) 

ve své knize popisuje, že tematická analýza má své základy v zakotvené teorii, kterou se 

zabývají Strauss a Corbinová (1999) v knize Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a 

techniky metody zakotvené teorie. Proto budu v rozhovorech budu hledat tematicky 

podobné vzorce, které zaznamenám prostřednictvím kódování dle Strausse, tzn. otevřené 

kódování. Pomocí operace kódování může výzkumník svá data rozebrat, konceptualizovat a 

složit novým způsobem.  Poznatky ze své analýzy budu doplňovat o informace ze 
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zúčastněného pozorování během sezení. 

Možná omezení studie 

Během výzkumu může dojít k mnoha omezením. Jedním z nich může zapříčinit 

dopravní omezení v případě cest za svými informátorkami. Dopravní omezení, způsobené 

např. kolonami a výlukami, by bylo možné řešit rozhovory za pomoci mobilního hovoru 

s umožněným nahráváním hovoru, nebo přes Skype. Obě možnosti však skýtají omezení ve 

výpadku signálu operátora či internetu, u možnosti Skype hrozí též výpadek elektřiny. 

Etické aspekty 

Vzhledem k velmi citlivému tématu mého výzkumu je velmi důležité před začátkem 

výzkumu zvážit všechny jeho etické aspekty a opatření. Etická opatření výzkumu provedu 

před začátku rozhovoru. Nejdříve informátorky požádám o souhlas, zda mohu rozhovor 

nahrávat, a vysvětlím jim, čemu se budu ve svém výzkumu věnovat. Pokud nezískám 

souhlas informátorů s nahráváním rozhovoru, budu si, opět s jejich souhlasem, dělat 

průběžné poznámky k rozhovoru. Během nahrávaného rozhovoru se budu informovat, zda 

informátorky souhlasí s tím, aby v práci byly použity jejich demografické charakteristiky – 

věk, místo či kraj bydliště, nejvyšší dokončené vzdělání. 
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Informovaný souhlas účastnice výzkumu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKA VÝZKUMU 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Eva Ulrichová a jsem studentkou magisterského stupně Sociologie se 

zaměřením na sociální antropologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Obracím se na Vás s prosbou o účast ve výzkumu, který je podkladem pro mou 

diplomovou práci.    

 Tématem mého výzkumu je problematika neplodnosti z medicínské příčiny u nyní 

již plodných žen.  

Během setkání si vyslechnu Váš příběh o potencionální neplodnosti, a jak jste 

tomuto problému čelila Vy, lékaři či Vaše okolí (rodina, partner, přátelé…).  

Rozhovor bude nahráván na diktafon. Vaše spolupráce a účast ve výzkumu je 

dobrovolná, na jakoukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a rozhovor můžete 

kdykoliv ukončit. Vaše odpovědi budou sloužit jen pro účely tohoto výzkumného projektu 

a Vaše identita zůstane v anonymitě. V přepisu rozhovoru budou odstraněny veškeré údaje, 

které by mohly odhalit Vaši totožnost, pokud s tím souhlasíte. Výzkumnice se zavazuje 

k mlčenlivosti o všech osobních údajích dotazované. 

Svým podpisem souhlasíte s účastí na tomto výzkumném projektu a souhlasíte s 

nahráním rozhovoru na diktafon a následnou analýzou rozhovoru.  

Máte právo kdykoliv bez udání důvodu přerušit či ukončit rozhovor nebo 

odmítnout odpovědět na jakoukoliv z otázek. Máte právo dodatečně změnit jakoukoliv ze 

svých výpovědí. V případě zájmu Vám ráda poskytnu doslovný přepis rozhovoru i 

výslednou diplomovou práci. 

Jméno respondentky: ………………………………. 

Podpis: ………………………………. 

 

Jméno výzkumnice: Eva Ulrichová 

Podpis: ………………………………. 
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V: ……………………………….  

 

Dne: ………………………………. 

 


