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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem poporodní blues a obsahuje část 
teoretickou a praktickou.  

Teoretická část se zabývá třemi hlavními okruhy. První popisuje fyziologické 
šestinedělí a poporodní změny, ke kterým na jednotlivých orgánech dochází. Druhý se 
zabývá patologickým šestinedělím a nejčastějšími komplikacemi, které mohou v průběhu 
tohoto období nastat. Třetí okruh teoretické části této práce rozebírá problematiku poporodní 
psychiky, konkrétně se pak věnuje tématům poporodní blues, poporodní deprese, poporodní 
psychóza a podpora ženy v průběhu šestinedělí. 

Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují faktory, díky kterým lze u rodiček 
predikovat výskyt poporodního blues, dále zjistit míru informovanosti žen po porodu 
ohledně tématu poporodního blues, a nakonec navrhnout edukační leták, který by tuto 
informovanost u těhotných a žen po porodu podpořil. 

Pro praktickou část práce bylo využito dotazníkového šetření, které probíhalo od 
12.1.2021 do 4.3.2021 na Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Respondentkám byl na oddělení 
šestinedělí rozdáván dotazník skládající se z části vlastní konstrukce a ze standardizovaného 
dotazníku Maternity Blues Questionnaire, který byl přeložen a validizován pro českou 
populaci. Respondentky byly seznámeny s tématem a cíli bakalářské práce a ujištěny o 
zachování jejich anonymity. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že z celé skupiny dvou set respondentek bylo 
blues-pozitivních více než 10 % a že existují faktory, které se u skupiny blues-pozitivních 
vyskytují častěji, než ve skupině blues-negativních respondentek. Dále bylo zjištěno, že by 
více než polovina žen měla zájem o větší informovanost ohledně poporodního blues, proto 
byl vytvořen edukační materiál, který by mohl být k dispozici na oddělení šestinedělí, či 
v těhotenských poradnách. Z celkem osmi hypotéz bylo na základě výzkumné části 
potvrzeno šest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova: porodní asistence, poporodní období, poruchy v puerperiu, duševní zdraví, 
poporodní deprese 



  

Abstract 
 

The topic of this bachelor thesis is postpartum baby blues, and it is divided into 
theoretical and practical part. 

The theoretical part is focused on three main topics. First topic describes normal 
puerperium and its physiological changes, second deals with abnormal puerperium and 
complications that might occur during this period and the third topic of theoretical part is 
about postpartum psychology, specifically about postpartum baby blues, postpartum 
depression, postpartum psychosis and the support, which is needed during postpartum 
period. 

The basic goal of this bachelor thesis is to find out, if there are any factors, which 
could lead to higher possibility of facing postpartum blues, how much information about 
baby blues women have and suggest suitable educational brochure so that women could be 
more aware of this phenomenon. 

The practical part analyses outcomes of questionnaire research which took place in 
Obstetrics-gynaecology clinic from 12.1.2021 to 4.3.2021. The questionnaire has two parts, 
the first part is mine construction, and the second part is Czech adaptation of the Maternity 
Blues Questionnaire. It was distributed to mothers at the postpartum units. The respondents 
got acquainted with the topic and goals of this bachelor thesis and were assured of remaining 
anonymous. 

The results of the research show, that more than 10 % from the two-hundred group 
of respondents suffered from postpartum baby blues during completing the questionnaire. It 
also shows that there are factors, which occur more frequently between blues-positive 
mothers than in the blues-negative respondent group. More than 50 % of respondents would 
also want to be more informed about baby blues, therefore an educational brochure has been 
made. After the evaluation of the practical part, six out of eight hypotheses were confirmed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: midwifery, postpartum period, puerperal disorders, mental health, postpartum 
depression 
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1 Úvod 
 

Při výběru tématu bakalářské práce jsem se zaměřila především na témata, která by se 
dotýkala psychologické stránky těhotenství, porodu, nebo šestinedělí. Nakonec jsem díky 
osobní zkušenosti v mém blízkém okolí zvolila právě téma poporodní blues, neboť jsem 
měla možnost pozorovat, jak tento fenomén ovlivňuje život ženy i její blízké rodiny 
v prvních dnech po porodu. 

Období porodu a šestinedělí je pro ženu velmi výjimečným a silným zážitkem, který 
doprovází intenzivní emoce a při kterém žena nabývá nové role matky. Tato velká životní 
změna může pro spoustu žen kromě pocitů štěstí, radosti a zvědavosti přinášet také pocity 
úzkosti, nervozity a pochybování, zda žena v této nové životní roli obstojí. Většina žen navíc 
svou pozornost po porodu ihned obrací směrem k dítěti a jeho potřebám, tak se lehce stane, 
že si rodička nestačí po porodu dostatečně odpočinout. Výše zmíněné faktory společně 
s výkyvy hormonálních hladin mohou vyústit v prožívání takzvaného poporodního blues.  

Poporodní blues je fenomén, který se vyznačuje především bouřlivým prožíváním 
emocí v průběhu prvních dvou týdnů po porodu. Ženy prožívající poporodní blues jsou často 
plačtivé, úzkostné, zmatené, podrážděné a prožívají další podobné emoce, které nejdou na 
první pohled s tímto obdobím, na které se v těhotenství tolik těšily, dohromady. Situace pro 
ženu může být o to těžší, nejde-li v tomto období něco podle plánu (např. kojení), nebo 
nemá-li rodička po odchodu z porodnice k dispozici zázemí, které by jí poskytlo potřebnou 
podporu a pomoc. Přestože se nejedná o patologii, která by vyžadovala léčbu, může tento 
stav spoustu žen i jejich rodin zaskočit a znepokojit, především, pokud nejsou o tomto tématu 
správně informováni.  

Z mého pohledu je velmi důležité, aby byly o poporodním blues náležitě informované i 
porodní asistentky, zejména ty pracující na odděleních šestinedělí. I přes to, že samotné 
poporodní blues není pro matku a dítě ohrožujícím stavem, nemělo by se nad tím mávnout 
rukou s tím, že jsou to „rozházené hormony“ a žena se zase „uklidní“. V mých očích je 
porodní asistentka pomyslným průvodcem ženy v těhotenství, při porodu a šestinedělí, která 
by měla vedle zdravotnických úkonů ženu především podporovat, edukovat a být jí v případě 
problému k dispozici. Je to odborník, kterému by žena měla důvěřovat a nebát se svěřit 
s jakýmkoli problémem.   
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2 Teoretická část 
 

2.1 Fyziologické šestinedělí a poporodní změny 
jednotlivých orgánů 
 
Šestinedělí (puerperium) je období počínající porodem placenty a končící 42. den po 

porodu. Lze jej rozdělit na šestinedělí časné – tedy do 7. dne po porodu a šestinedělí pozdní 
– probíhající od 7. dne po porodu do samotného konce šestinedělí (Slezáková a další, 2017). 

V tomto dynamickém období prochází tělo i psychika ženy řadou změn. Jde především 
o změny involuční, díky kterým se organismus ženy co nejvíce přibližuje stavu před 
otěhotněním a změny progresivní, kdy svou činnost zahájí v těhotenství inhibovaná mléčná 
žláza, která nejprve začne vylučovat kolostrum a v následujících dnech mateřské mléko 
(Roztočil, 2017). 

Těhotenství a porod kladou vysoké nároky nejen na rozmnožovací soustavu ženy, ale 
do jisté míry ovlivňují všechny orgánové soustavy, jejichž funkce se po porodu začíná opět 
normalizovat. Změny jednotlivých orgánových soustav šestinedělky budou podrobněji 
rozebrány v následujících kapitolách. 

 

2.1.1 Děloha 
 

Zatímco se váha dělohy před těhotenstvím pohybuje kolem 50 g, váha samotné 
dělohy v období termínu porodu dosahuje až dvacetinásobku. Po porodu dochází k atrofii a 
zkracování myometrálních vláken, což zapříčiní kontrahování a zavinování dělohy, která 
v první polovině šestinedělí postupně klesá zpět do malé pánve. Šest týdnů po porodu se 
váha dělohy pohybuje kolem 80 g (Hájek a další, 2014). 

K nejvíce intenzivním involučním změnám dochází po porodu placenty v místě 
placentární inzerce. Tento segment je v průběhu prvních tří dnů po porodu infiltrován 
granulocyty a monocyty, a to až do hloubky povrchového myometria. Endometrium se 
v mezičase rozděluje na dvě vrstvy – povrchovou, která nekrotizuje a je z těla vyloučena ve 
formě očistků (lochií) a vnitřní, která se stává základem pro budoucí nové endometrium, 
jehož růst je započat již třetí den v šestinedělí. Na konci puerperia je nové endometrium již 
plně vystavěno (Roztočil, 2017). 

Znekrotizovaná děložní sliznice odchází spolu s krví a lymfatickou tkání z děložní 
dutiny v podobě očistků, jejichž charakter se v návaznosti na probíhající šestinedělí mění. V 
prvních hodinách po porodu odchází červeně zbarvená lochia rubra skládající se převážně 
z krve, částí deciduy a hlenu. Lochia rubra se postupem času mění na lochia fusca, jejichž 
charakter je vodnatě-krvavý. 
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Kolem druhého týdne po porodu nazýváme odcházející očistky lochia flava, a to díky 
nažloutlé barvě, která je dána přítomností tekutiny a hnisu navazujících na převahu 
leukocytů. Lochia flava se v průběhu třetího týdne po porodu mění na lochia alba, která jsou 
zabarvena do bíla a neobsahují erytrocyty ani leukocyty. Zhruba od čtvrtého týdne po porodu 
označujeme odcházející očistky jako lochia mucosa, která jsou svým charakterem podobná 
hlenu (Slezáková a další, 2017). Zásadité pH lochií potencuje riziko pomnožení patogenů, 
proto by měla každá žena po porodu důsledně dodržovat hygienický režim, aby předešla 
možným infekčním komplikacím. Na hygienické návyky je třeba myslet i v určitých 
specifických situacích, jejichž důsledkem je silnější odchod očistků. Příkladem je kojení, 
kdy je odchod očistků zvýšen vlivem sekrece oxytocinu. Před každou manipulací s prsy by 
si žena měla důkladně umýt ruce, aby předešla jejich kontaminaci, která by v určitých 
případech mohla vést až ke vzniku mastitidy (Dušová a další, 2019).  

 

2.1.2 Děložní hrdlo 
 

Sliznice děložního hrdla po čas těhotenství postupně roste a k hypertrofii a 
hyperplazii dochází i u žláz v této oblasti, zároveň dochází k signifikantnímu zvýšení 
cévního zásobení. Výše zmíněné změny jsou pouze dočasné a již v prvních týdnech po 
porodu dochází k jejich ústupu, přesto jsou některé známky těhotenství a porodu 
pozorovatelné na děložním hrdle i několik následujících měsíců (Roztočil, 2017). 

V období šestinedělí dochází také ke změnám tvaru a délky děložního hrdla, které je 
vlivem porodu výrazně dilatované a ochablé. V prvních dvou týdnech po porodu se cervix 
navrací do původní délky a postupně se uzavírá. Nejprve dochází k uzavření vnitřní branky 
a postupně následuje uzavírání branky zevní, která bude mít na rozdíl od konického tvaru u 
nerodivších žen tvar štěrbiny. Po celou dobu dochází na děložním hrdle k reepitelizaci, která 
může probíhat až dvanáct týdnů (Hájek a další, 2014). 
 

2.1.3 Děložní přívěsky 
 
Vaječníky i vejcovody jsou v průběhu gravidity prosáklé, zvětšené a nachází se nad 

malou pánví. To se po porodu upravuje, orgány se navracejí na své původní místo a dochází 
k jejich postupnému zmenšení (Dušová a další, 2019). 

První ovulace a menstruace po porodu se odvíjí od opětovné sekrece 
folikulostimulačního a luteinizačního hormonu, která dále reguluje ovariální cyklus. Vysoké 
hladiny prolaktinu u pravidelně kojících žen brání uvolňování hormonů adenohypofýzy a 
tím oddalují první ovulaci, ke které může u kojících matek dojít až po 6 měsících od porodu 
a u nekojících žen zhruba za polovinu tohoto času. Výše zmíněná prodleva mezi porodem a 
první ovulací však může být u každé rodičky jiná a je ovlivněná frekvencí přikládání dítěte 
k prsu, dobou kojení a dalšími faktory (Roztočil, 2017).  
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2.1.4 Pochva a zevní rodidla 
 

Pochva je pružný orgán, který je schopen přiblížit se předporodnímu stavu již po 
třech týdnech šestinedělí. Povrch pochvy je po porodu vyhlazený a protože je vaginální 
porod značnou zátěží pro oblast pánevního dna, může jeho následkem u některých žen dojít 
k poklesu poševních stěn, který představuje riziko možného sestupu pánevních orgánů 
(Slezáková a další, 2017). 

U prvního porodu dochází k dalšímu porušení pozůstatku hymenu a z carunculae 
hymenales se následně stávají carunculae myrtiformes (Hájek a další, 2014). 

Ke změnám dochází i na zevních rodidlech. Mizí prosáknutí a pigmentace, zmenšuje 
se překrvení zevních rodidel a na ústupu jsou i případné varixy, vulva zeje (Dušová a další, 
2019). 

Pokud došlo během porodu k poranění rodidel, dochází k jejich hojení. Drobné 
trhlinky a odřeniny nevyžadující ošetření se spontánně hojí v prvních pár dnech po porodu. 
U většího poranění, nebo epiziotomie je nutné pečlivé ošetření rány již na porodním sále a 
následná adekvátní péče v průběhu šestinedělí (Slezáková a další, 2017). 

 

2.1.5 Kardiovaskulární systém a hematologické změny 
 

Těhotenství klade na kardiovaskulární systém ženy nemalé nároky. Vlivem zvětšující 
se dělohy dochází k elevaci bránice a vytlačování srdce kraniálním směrem. Zvyšuje se 
srdeční výdej, kontraktilita myokardu i celkový objem krve. Tyto změny odeznívají již 
v prvních týdnech po porodu, kdy se bránice i srdce navrací do své původní pozice, srdeční 
výdej poklesne v prvních dvou týdnech šestinedělí až o 28 %, sníží se kontraktilita myokardu 
i srdeční frekvence a v neposlední řadě klesne v polovině puerperia i celkový objem krve a 
to v průměru o 1-2 l (Hájek a další, 2014). 

Celkový objem krve, hodnoty erytrocytů, hemoglobinu i hematokritu po porodu 
odráží krevní ztrátu, ke které při porodu došlo. V návaznosti na tuto ztrátu dochází k aktivaci 
kostní dřeně a k následnému vyplavování retikulocytů do oběhu, které postupně dozrají 
v erytrocyty (Hájek a další, 2014). V prvních dnech po porodu přechodně stoupá počet 
leukocytů, a naopak snížit se mohou hodnoty lymfocytů. Aby nedošlo k poporodnímu 
krvácení, využívá organismus tři opatření: kontrakci myometria, trombocytární agregaci a 
hemokoagulační systém, jehož funkce je důležitá zejména ve chvíli, kdy se odlučuje 
placenta. Z důvodu zvýšené hladiny fibrinogenu, která může přetrvávat i déle než týden po 
porodu, je u žen v období šestinedělí zvýšené riziko tromboembolických příhod (Roztočil, 
2017).  
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2.1.6 Gastrointestinální trakt 
 

Důsledkem těhotenství je peristaltika žaludku i střevní motilita snížena a k postupné 
normalizaci dochází až v průběhu šestinedělí (Slezáková a další, 2017). Upravuje se také 
předchozí zvýšená kyselost žaludeční šťávy v graviditě (Hájek a další, 2014). Dilatace 
střevních kliček, snížený břišní tonus, nedostatečná hydratace, či nesprávná výživa 
v šestinedělí jsou všechno faktory, které přispívají k nadýmání či zácpě po porodu (Roztočil, 
2017). Nedojde-li do 3. poporodního dne k odchodu stolice a plynů, je možné podat 
šestinedělce jako řešení glycerinový čípek nebo klystýr. Je ovšem vhodné, aby byly již po 
porodu podnikány kroky, které by tomuto řešení předcházely. Příkladem může být 
konzumace dostatečného množství vlákniny, správný pitný režim a jednoduché cviky, které 
mohou být ženě představeny fyzioterapeutem (Dušová a další, 2019). 

U některých žen mohou následkem těhotenství a porodu vznikat hemeroidy. Příčinou 
je zvýšení intraabdominálního tlaku, změny svalstva, vaziva i cirkulace v malé pánvi. 
Projevem může být krvácení, bolestivost, podráždění či svědění v oblasti konečníku. Trpí-li 
žena těmito problémy, je vhodné poučit ji o nutnosti dodržování zásad hygieny a případně 
nabídnout další možnosti léčby (Dušová a další, 2019).  
 

2.1.7 Uropoetický systém 
 
Gravidita ovlivňuje všechny části vylučovacího ústrojí, které se v období puerperia 

navrací k normálu. V průběhu prvního týdne šestinedělí je u žen zaznamenána zvýšená 
diuréza a šestinedělka může vymočit až 3 l za 24 hod. Vlivem vyprázdnění dělohy a relaxace 
břišních svalů klesá tlak na močový měchýř, který díky tomu může zvýšit svůj objem. 
V některých případech může dojít k přetrvávající hypotonii svaloviny měchýře, která může 
vést až k některým poruchám mikce jako je dočasná močová inkontinence, nebo retence 
části moči, která představuje rizikový faktor pro vznik infekce močové soustavy (Roztočil, 
2017). 

Po porodu mohou být bez jakékoli manifestace patologického průběhu šestinedělí 
přítomny v močovém sedimentu červené, nebo bílé krvinky, či válce. V následujících 
týdnech dále probíhá involuce ledvin, ve kterých postupně klesá průtok a glomerulární 
filtrace (Hájek a další, 2014). Ke konci šestinedělí jsou normalizovány i hodnoty kreatininu 
a urey, které byly vlivem těhotenství sníženy (Roztočil, 2017).  

 

2.1.8 Endokrinní systém a změny metabolismu 
 

K významným hormonálním změnám dochází již od porodu placenty, který vede 
k poklesu placentárních hormonů (Slezáková a další, 2017). Hormonem, který vymizí 
v několika prvních hodinách po porodu je placentární laktogen.
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V prvním poporodním týdnu významně klesá také hladina estrogenů a progesteronu, jejichž 
opětovné zvýšení je závislé na laktaci. Choriový gonadotropin postupně klesá prvních 16 
dnů po porodu (Hájek a další, 2014). Hladiny hormonu prolaktin, který stimuluje tvorbu 
mateřského mléka, jsou přímo závislé na frekvenci kojení. Kontinuálním snižováním 
koncentrace prolaktinu v krvi dochází k opětovné sekreci folikulostimulačního a 
luteinizačního hormonu, což způsobí u nekojících žen první ovulaci kolem 3. měsíce po 
porodu a u žen kojících zhruba po 6. měsících. Výše zmíněné informace by ovšem ženy 
neměly brát jako jediný způsob antikoncepce. Ke konci šestinedělí je již normalizována i 
sekrece hormonů štítné žlázy a nadledvin (Roztočil, 2017).  

Okamžitý poporodní úbytek váhy se pohybuje kolem 5 kg a v následujících 6 týdnech 
kolem dalších 4 kg, což je vázáno zejména na pokles extracelulární tekutiny v organismu. 
K jistému úbytku na váze může přispívat i pravidelné kojení a postupné zařazování 
vhodných pohybových aktivit do režimu matky. Glykemie se výrazně snižuje kolem třetího 
dne po porodu (Hudáková a další, 2017). 

 

2.1.9 Laktace 
 

Kojení je přirozenou formou stravování dítěte, která představuje řadu výhod jak pro 
dítě, tak pro matku. Kojené děti lépe odolávají infekcím, je u nich snížené riziko vzniku 
atopického exému, bronchiálního astmatu i potravinových alergií. V neposlední řadě se 
kojení podílí na ochraně dítěte před rozvojem některých civilizačních chorob, jako je 
hypertenze, nebo obezita. U ženy má kojení vliv na retrahování dělohy, může sloužit jako 
jedna z prevencí rozvoje diabetu II. typu i nádorů prsu a vaječníků. V neposlední řadě je 
kojení důležité pro emocionální vztah mezi matkou a dítětem (Pařízek, 2015). 

Prsní žláza je složitý orgán, jehož vývoj se zakládá již v prenatálním období okolo 
šestého týdne. Po období klidu v dětském věku a je-li hormonální spojení mezi mozkem a 
vaječníky ženy v pořádku, dochází v průběhu puberty k dalšímu rozvoji prsní žlázy a další 
vývoj a diferenciaci udržuje dále menstruační cyklus (Procházka, 2020).  

Mléčná žláza je tvořena žlázovou, tukovou a pojivovou tkání. Pro tvorbu mateřského 
mléka je zásadní tkáň žlázová, která se skládá z lalůčků (lobulů), které jsou tvořeny alveoly. 
Klíčovou roli hraje u této struktury přítomnost sekrečních buněk, které jsou schopny díky 
živinám, jenž k těmto buňkám přichází v krvi matky, tvořit mateřské mléko. Kolem 
sekrečních buněk se dále nachází tzv. myoepiteliální buňky, které jsou schopné kontrakce a 
pomáhají tak posunovat vytvořené mléko do rozvětveného vývodního systému mléčné 
žlázy. Vývody se dále propojují ve stále větší, rozšíří se do tzv. sinusů až nakonec 15-25 
otvory ústí na prsní bradavce. Mléčná žláza je bohatě cévně i nervově zásobená a citlivá na 
změny tepla, tlak i bolest (Pařízek, 2015). Na prsním dvorci, který se nachází okolo prsní 
bradavky, mají své vývody vedle potních a mazových žlázek i tzv. Montgomeryho žlázy, 
které tvoří mírně antiseptický sekret, jež bradavku chrání. (Procházka, 2020).   
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Již v průběhu gravidity se mléčná žláza připravuje vlivem hormonů na svou pozdější 
činnost. V důsledku působení hormonů ovarií, placenty a řady dalších, jako jsou například 
hormony štítné žlázy, nadledvin, nebo podvěsku mozkového, dochází ke zvětšení mléčné 
žlázy (Dylevský, 2019). Tvorba mléka je vyvolána porodem, a to i v případech, je-li porod 
předčasný, nebo pokud jde o porod mrtvého plodu. Udržení laktace ovšem závisí na časté 
stimulaci bradavek, ať už sáním dítěte, nebo odstříkáváním mléka. Klíčovým hormonem pro 
tvorbu mateřského mléka je prolaktin, jehož hladina postupně stoupá již v průběhu gravidity, 
před porodem tato hladina klesne a těsně po porodu opět stoupá. V prvním poporodním 
týdnu je hladina prolaktinu vysoká, nezávisle na sání dítěte. V následujících týdnech, 
přibližně do 3. měsíce po porodu je hladina prolaktinu stále 2x-3x vyšší, sání dítěte má 
ovšem schopnost tento stav 10x-20x zvýšit. V následujícím období bývají již hodnoty 
prolaktinu v normě, navzdory tomu, že laktace pokračuje (Pařízek, 2015). Dalším 
hormonem, který je odpovědný za průběh laktace je oxytocin, který je do krve uvolňován 
z neurohypofýzy. Oxytocin ovlivňuje stahování myoepiteliálních buněk a zajišťuje tak 
posun mléka směrem k dítěti (Hájek a další, 2014).  

V porovnání s ostatními živočišnými druhy má lidské mateřské mléko nejnižší podíl 
bílkovin, přesto jsou bílkoviny pro dítě zásadní. Představují například významnou složku 
pro správný vývoj imunitního systému, nebo se podílí na růstu dítěte. Z 80 % jsou bílkoviny 
lidského mléka tvořeny syrovátkou, ve zbylých 20 % kaseinem. Mateřské mléko neobsahuje 
podstatný alergen ß-laktoglobulin, který se vyskytuje například v kravském mléku, a proto 
je pokládáno za hypoalergenní (Pařízek, 2015). Obsah tuku v lidském mléce představuje až 
50 % denní energetické potřeby kojeného dítěte. I tato složka je pro kojence zásadní, protože 
přítomné polynenasycené mastné kyseliny jsou klíčové pro fyziologický vývoj mozku. 
Sacharidy, které jsou nutné zejména pro správný vývoj střevního ekosystému a jeho ochraně, 
jsou v mateřském mléce zastoupeny především laktózou, v menší míře pak galaktózou a 
oligosacharidy (Procházka, 2020). Vedle zmíněných makronutrientů obsahuje lidské 
mateřské mléko v určitém množství i některé vitamíny a minerály. Vápník a vitamin D jsou 
v mléce zastoupeny v nedostatečném množství, je proto důležité, zejména u vitaminu D, 
jeho externí doplňování například ve formě kapek. Kolostrum je bohaté na Vitamin K, který 
se zásadně podílí na srážení krve. Časem se tvorba vitaminu K přesouvá do oblasti tlustého 
střeva, kde je produkován bakteriemi. Tato produkce nemusí být zprvu dostačující, proto se 
v rámci prevence krvácivé nemoci novorozencům podává vitamin K jednorázově 1mg 
intramuskulárně, nebo po dobu 3 měsíců jednou týdně perorálně ve formě kapek (Pařízek, 
2015).  
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2.2 Patologické šestinedělí 
 

Porod a šestinedělí představuje pro ženu velmi náročné období, které může být 
mnohdy doprovázeno diskomfortem, který je ovšem nutné včas odlišit od případného 
patologického průběhu šestinedělí (Hájek a další, 2014). Zdravotnický personál by měl stav 
ženy v prvních dnech po porodu pravidelně kontrolovat a věnovat dostatečnou pozornost 
problémům, na které si šestinedělka stěžuje. Kromě základních životních funkcí by měl být 
opakovaně hodnocen i stav porodního poranění, které může představovat vhodné místo 
vstupu infekce. V neposlední řadě je žádoucí poučit ženu o předpokládaném průběhu 
šestinedělí a upozornit ji na případy, kdy by se měla obrátit na lékaře. 

I přes výše zmíněné, může v některých případech dojít ke komplikacím. Tyto 
komplikace dělíme dle doby vzniku na rané – objevující se do jednoho týdne po porodu, a 
pozdní – tedy komplikace, které se mohou vyskytnout po celý zbytek šestinedělí (Roztočil, 
2017).  

Pro účely této bakalářské práce zmiňuji níže pouze ty patologické stavy, se kterými se 
ženy v rámci šestinedělí potýkají nejčastěji. 

 

2.2.1 Puerperální krvácení 
 

Nadměrné krvácení v šestinedělí je vždy alarmujícím stavem, který může v tragických 
případech znamenat až smrtelnou komplikaci. Tato patologie se může manifestovat jak 
v raném, tak pozdním šestinedělí a úspěšná terapie se odvíjí od správného stanovení původu 
krvácení (Slezáková a další, 2017).  

Mezi nejčastější příčiny časného puerperálního krvácení se řadí: porucha zavinování 
dělohy, neošetřené, či špatně ošetřené porodní poranění, poporodní rezidua, které brání 
retrahování dělohy a defekty hemokoagulace (Hájek a další, 2014). Existují faktory, které 
by měly ošetřující personál upozornit na možný vznik bezprostředního poporodního 
krvácení. Mezi tyto faktory patří například porod velkého plodu, vícečetné těhotenství, 
klešťový porod, multiparita, nebo poporodní krvácení v anamnéze (Roztočil, 2017).  

Příčinou pozdního puerperálního krvácení může být: zadržení části placentární tkáně 
v dutině děložní, subinvoluce děložní stěny, kdy se děloha zavinuje pomaleji, infekce 
probíhající v dutině děložní či hematom vulvy, pochvy nebo širokého vazu, který vzniká 
v návaznosti na rupturu cév a krevní výron pod kůži či sliznici (Roztočil, 2017). 

Způsob řešení krvácení závisí na jeho vyvolávající příčině. V každém případě je 
ovšem důležité nepodcenit krevní ztrátu, monitorovat celkový stav ženy a všímat si 
varovných signálů jako je tachykardie, nebo hypotenze. Optimální je zajistit dva žilní vstupy, 
sestavit odborný tým, včetně zkušeného anesteziologa a provést hematologické vyšetření 
krve. Stanovení příčiny krvácení je klíčové, využívá se vyšetření v zrcadlech, revize 
porodních poranění, či revize děložní dutiny. S určením přesné diagnózy pomáhá i 
ultrazvukové vyšetření (Čepický, 2018). 
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2.2.2 Puerperální infekce 
 

Tělo ženy je po porodu oslabeno a plocha po odloučení placenty a porodní poranění 
jsou vhodnými místy pro vstup bakterií do organismu. Podobně i odcházející očistky jsou 
příhodnou živnou půdou pro patogeny. V našich podmínkách již není díky metodám 
antisepse a rozvoji antibiotické terapie poporodní infekce ve většině případů příčinou 
mateřské úmrtnosti, řadí se ovšem stále mezi stavy, kterým je nutné věnovat dostatečnou 
pozornost a neprodleně je řešit (Hájek a další, 2014). 

Puerperální infekci rozdělujeme dle zdroje na heterogenní infekci a autogenní 
infekci, kdy je zdrojem infekce mikroorganismus, který se již v organismu ženy vyskytoval, 
například v rámci poševní flóry. Ve většině případů se infekční agens skládá z bakterií 
aerobních i anaerobních (Hájek a další, 2014). 

Infekce perinea zpravidla zůstává lokalizována především v místech, kde byla 
provedena episiotomie, nebo kde došlo k ruptuře. Šestinedělka trpí bolestí v postižené 
oblasti, místo je zarudlé a oteklé, v některých případech může být nález doplněn o hnisavý 
sekret či lokální zatvrdnutí. Příčinou bývá většinou zlatý stafylokok. Dojde-li u pacientky 
k infekci hráze, provádí se rozpuštění sutury a v případě potřeby drenáž postiženého místa 
(Roztočil, 2020), někdy je léčba doplněna o systémovou antibiotickou léčbu (Hájek a další, 
2014).  

U zánětu dělohy je důležité stanovit jeho rozsah. V případě deciduitidy, je-li 
imunologická odpověď šestinedělky dostatečná, se postižená decidua odloučí a vyplaví 
z těla pacientky, která si může všimnout nestandartního zápachu očistků. Dojde-li ovšem 
k prostupu infekce všemi vrstvami endometria, jde o endometritidu a při prostupu infekce 
do svaloviny dělohy potom o myometritidu. V případě obou výše zmíněných stavů může být 
přibližně den po porodu u ženy pozorována horečka, tachykardie, schvácenost, subinvoluce 
dělohy a bolest v oblasti podbřišku. V takovém případě je nutné zajistit klidový režim 
pacientky, podávání antibiotik a analgetik (Roztočil, 2017).  

Pokud nedojde k včasnému záchytu a léčbě endometritidy, může docházet k šíření 
infekce do širokého děložního vazu a okolní tkáně při děložních hranách. Takový stav je 
nazýván parametritida (Roztočil, 2020). Infiltrát, který vzniká mezi listy děložního vazu 
získává postupně až prknovitý charakter (Hájek a další, 2014). Šíření parametritidy probíhá 
zejména jednostranně. Klinickému obrazu dominují vysoké horečky, tachykardie, tachypnoe 
a bolesti v oblasti hypogastria (Roztočil, 2017). U pacientky s parametritidou je zahájena 
terapie antibiotiky a nařízen klidový režim. Pokud nedojde k včasnému záchytu infekce, 
může dojít k tvorbě abscesu, v takovém případě je možné přistoupit k jeho drenáži (Hájek a 
další, 2014.) 
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Život ohrožujícím stavem, ke kterému dochází šíří-li se infekce lymfatickou cestou 
je zánět pobřišnice – peritonitida, která může být ohraničená, nebo difuzní. V postižené 
oblasti dochází k tvorbě abscesů a srůstů, pacientka má vysoké horečky, tachykardii a slabý 
pulz, následkem zvracení a průjmů je dehydratovaná, je u ní patrná intenzivní bolest břicha, 
tachypnoe a úzkost. V takovém případě je nutností okamžité zahájení antibiotické léčby, 
úprava homeostázy, včetně transfuze plné krve a plazmy, rehydratace pacientky, podávání 
analgetik a mnohdy i laparotomická revize dutiny břišní (Roztočil, 2017). 

Puerperální infekce se nemusí týkat pouze pohlavní soustavy ženy. Šestinedělí 
představuje potenciálně rizikové období, kdy se zánět může profilovat také ve formě 
cystitidy, cévní infekce, či zánětu prsu (Slezáková a další, 2017).  

 

2.2.3 Poruchy laktace 
 

Ačkoli je kojení bezpochyby přínosem jak pro matku, tak dítě, v některých případech 
se neobejde bez menších či větších problémů jako jsou: problémy s bradavkami, retence 
mléka, nebo mastitida. 

První ze zmíněných problémů je stav, kdy tvar bradavky, nebo její poškození 
představuje překážku kojení. Jedná se zejména o bradavky ploché, které ani po stimulaci 
nelze povytáhnout a bradavky vpáčené, které se mohou po stimulaci naopak retrahovat. Má-
li žena vpáčené bradavky, lze využít tzv. formovačů, které se vloží do podprsenky a stálým 
mírným tlakem pomáhají bradavku formovat (Pařízek, 2015). V případě špatné techniky 
kojení může docházet ke vzniku ragád. Jedná se o poranění, které je pro ženu velmi bolestivé 
a může krvácet. Jednou z příčin může být nesprávné přiložení dítěte k prsu, kdy nejsou ústa 
dítěte plně obemknuta kolem bradavky včetně dvorce, nebo nesprávná poloha při kojení. 
V případě již existujících ragád je prvním krokem k uzdravení změna techniky kojení a dále 
je doporučováno nechávat bradavky na vzduchu, omývat je pouze vodou, nikoli mýdlem a 
po každém kojení ponechat na bradavce několik kapek mléka, které má hojivý efekt 
(Roztočil, 2020). V dnešní době mají ženy také možnost širokého výběru léčivých přípravků, 
které jsou k dostání v lékárnách či běžných obchodech. Jedná se například o mast 
Bepanthen, či Purelan TM 100 (Dušová a další, 2019).  

K retenci mléka nejčastěji dochází není-li kojení frekventované, pokud je 
omezované, nebo když není správná technika sání. Zaschlé mléko může ucpat jeden 
z vývodů mléčné žlázy a následně dochází k lokálnímu zduření a zarudnutí (Roztočil, 2020). 
Řešením retence mléka je časté přikládání dítěte k prsu a změna polohy při kojení. Před 
přiložením může žena teplými obklady, či sprchou prsa nahřát a lehce masírovat, což 
následně pomůže s vyprázdněním prsu během kojení (Dušová a další, 2019).
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  Zánět prsní žlázy (Mastitis puerperalis) se často projevuje jednostranným zduřením 
a bolestivostí prsu, vysokou horečkou, třesavkou a pocity celkového vyčerpání (Pařízek, 
2015). Příčinou infekce bývá Staphylococcus aureus, který může skrz drobná poranění na 
bradavce vstupovat do mléčné žlázy z kontaminovaných rukou rodičky, zdravotnického 
personálu, nebo i od novorozence (Roztočil, 2020). Při podezření na mastitidu je v určitých 
případech nutné počkat 24 hodin na stanovení definitivní diagnózy, protože by mohlo dojít 
k záměně s retencí mléka, která může mít na počátku podobnou symptomatologii (Čepický, 
2018). Terapie v případě mastitidy je antibiotická v kombinaci se symptomatickou léčbou – 
podáváním antipyretik a analgetik. Pacientka by měla být rovněž dostatečně hydratována a 
prs pravidelně vyprazdňovat, dojde-li ke zhoršení stavu a tvorbě abscesu, je klíčové zavést 
drén a hnis kontinuálně odvádět (Roztočil, 2017).  
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2.3 Psychika ženy po porodu  
 

Nejen tělo ženy si po porodu prochází četnými změnami, stejně tak je tomu i u 
psychiky rodičky. Žena porodem nabývá nové životní role matky, cítí se zodpovědná za 
zdraví a výchovu dítěte, ke kterému po porodu přirozeně obrací svou pozornost a nemá tak 
někdy dostatečný prostor se se samotným procesem porodu vyrovnat a dostatečně si 
odpočinout. To může mít společně s hormonálními výkyvy negativní vliv na psychiku ženy 
v šestinedělí (Dušová a další, 2019). V některých případech může u žen v puerperiu dojít 
k relapsu již dříve vyskytující se psychické poruchy, nebo může dojít k manifestaci poruchy 
nové. Zdravotnický personál by si měl být vědom možnosti výskytu duševních poruch 
v šestinedělí, znát predisponující faktory, které ženu činí náchylnější k rozvoji takových 
poruch a být schopen včas rozpoznat příznaky a adekvátně reagovat (Takács a další, 2015). 
Vzhledem k zaměření této bakalářské práce je dále rozebráno pouze základní spektrum 
duševních poruch, které se mohou v období šestinedělí vyskytovat. 
 

2.3.1 Poporodní blues 
 

Poporodní blues je syndrom objevující se v časném šestinedělí, kdy žena navzdory 
předpokladu, že by měla být šťastná a uvolněná prožívá náhlé výkyvy nálad, pocity smutku 
a úzkosti, může být frustrovaná, plačtivá, následkem nechápání svých emocí zmatená a 
ovlivněny mohou být i některé funkce organismu například ztrátou chuti k jídlu či změnou 
spánkového vzorce (Dušová a další, 2019).  

Počátek tohoto stavu může zasahovat již do prvních hodin po porodu, v dalších dnech 
nabývá s jistou kolísavostí na síle a kolem 3-4 dne šestinedělí vrcholí. Mezi příčiny vzniku 
mohou být řazeny jak neuro-hormonální změny, jako je náhlý pokles hladin hormonů po 
porodu, tak některé faktory psychosociální, pod které mohou spadat některé osobnostní rysy 
ženy, jako je úzkostnost (Takács a další, 2015). 

Názory na otázku, které další faktory mohou mít na vznik poporodního blues vliv se 
v některých studiích rozcházejí. Například Gonidakis a další poukazují v řecké studii 
publikované roku 2007 v „Journal of Affective Disorders“ na porodní komplikace (akutní 
císařský řez, či vaginální operační porod) jako rizikový faktor vzniku poporodního blues, 
zatímco Edhborg tuto souvislost o rok později v „Scandinavian Journal of Caring Sciences“ 
nepotvrzuje. Faktem ovšem zůstává, že jde o mezikulturní jev, se kterým se mohou potýkat 
šestinedělky v Africe, Asii, Austrálii, Evropě nebo Americe. Jednotlivá kulturní specifika 
mohou mít ovšem na průběh a sílu tohoto fenoménu vliv, příkladem jsou společnosti, pro 
něž jsou tradiční mnohočlenné rodiny s vazbami na vzdálené příbuzenstvo, které udávají 
nižší výskyt poporodního blues než kultury, kde je tomu naopak. Ani to ovšem není 
pravidlem a vždy je nutné přihlížet k širším souvislostem (Takács a další, 2016).  

Jak je zmíněno výše, poporodní blues vrcholí kolem čtvrtého poporodního dne a 
následně kolem desátého dne šestinedělí mizí.
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Ačkoli nebývá schopnost matky postarat se o své dítě narušena, zdravotnický personál by 
případné symptomy neměl přehlížet.  Přestože samotný syndrom nepředstavuje pro matku a 
dítě vážné následky, je jedním z prediktorů možného rozvoje poporodní deprese, závažného 
stavu, který ohrožuje nejen samotnou rodičku, ale do jisté míry i její dítě (Takács a další, 
2016). 
 

2.3.2 Poporodní deprese 
 

Přestože je výše zmíněné poporodní blues významným rizikovým faktorem rozvoje 
postnatální deprese, je důležité tyto dva stavy odlišovat. Pokud symptomy trvají déle než 
dva týdny, či rodičku omezují a zneschopňují ve vykonávání běžných denních aktivit včetně 
péče o dítě, měl by být k případu přizván odborník v dané oblasti a stanovit, zda se jedná o 
poporodní depresi, či jiný druh duševního onemocnění (Aust. Nurs. Midwifery J., 2015). 

Ženy prožívající poporodní depresi bývají velmi úzkostné, smutné, vyčerpané, 
mohou trpět nespavostí, nebo naopak nadměrnou denní spavostí, v důsledku svých potíží a 
pocitů mohou pociťovat vinu a selhání. V krajních případech mohou přemýšlet nad 
sebevraždou. Tento stav neovlivňuje pouze matku samotnou, ale také její vztahy s blízkými 
a často pak ten se samotným dítětem, kdy je schopnost ženy postarat se snížena, a to jak 
z hlediska kojení, tak míry kontaktu a celkového projevování zájmu o dítě, které tímto může 
zůstat dlouhodobě poškozeno (Šebela a další, 2019).  

Takács (2015) za predispozice pro vznik poporodní deprese označuje především 
přítomnost depresivních stavů v osobní, případně rodinné anamnéze. Zvýšené riziko je i u 
žen trpících silným premenstruačním syndromem a dále rodiček, které se staly obětí 
sexuálního zneužívání, nemají stabilní zázemí ať už rodinné, či finanční, nebo byly před a 
v průběhu těhotenství vystaveny silnému stresu. Zásadní roli hrají u vzniku tohoto 
onemocnění také hormonální změny, zejména na úrovni hypotalamus-hypofýza-nadledviny 
a dále pokles hodnot estrogenu a progesteronu (Takács a další, 2015), jejichž vysoké hladiny 
mají v průběhu gravidity ochranný efekt vůči depresivním příznakům. Jistá korelace je 
zjištěna také mezi poklesem oxytocinu v poporodním období a symptomatologií poporodní 
deprese, naopak vyšší hodnoty hormonu prolaktin u kojících matek tyto ženy před jejím 
rozvojem brání. Na senzibilitu vůči změnám hormonálních hladin poukazuje například 
premenstruační syndrom v anamnéze (Šebela a další, 2018).  

V rámci studie realizované v Singapuru a prezentované v roce 2016 bylo zjištěno, že 
rodičky, které udávaly bolesti a úzkost v období porodu a následně i přetrvávající bolesti 
v poporodním období, dosahovaly obecně vyššího skóre testů poporodní deprese než 
rodičky, které bolest neudávaly, nebo u kterých bolest následně vymizela. Z toho plyne, že 
jedním z preventivních opatření před vznikem postnatální deprese by mohl být management 
úzkosti a bolesti při porodu a po něm (Zdravotnictví a medicína, 2016).
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 Na prvním místě v oblasti prevence je včasné rozpoznání žen s předpoklady pro 
vznik poporodní deprese. Aby k tomu mohlo docházet je zásadní, aby se o ženy 
v předporodním i poporodním období staral personál, který je na toto téma řádně proškolen. 
Studie „Perinatal Nurses‘ and Midwives‘ Knowledge About Assesment and Management of 
Postpartum Depression“ publikovaná roku 2018 ovšem poukazuje na fakt, že ne vždy mají 
zdravotní sestry a porodní asistentky dostatečné znalosti o této problematice, což může vést 
k tomu, že postnatální deprese není diagnostikována a náležitě léčena (Elshatarat a další, 
2018).  

V léčbě poporodní deprese bývá uplatňována kombinace farmakoterapie a 
psychoterapie. Pro některé ženy představuje ordinace antidepresiv problém, protože mají 
strach z negativního působení těchto farmak na dítě. Je proto vždy potřeba pacientce 
vysvětlit, že jsou již dostupná taková léčiva, jejichž užívání je účinné a zároveň bezpečné. 
V otázce psychoterapie, která má dnes mnoho různých druhů a přístupů, je pozitivní dopad 
na ženu uváděn zejména v případě kognitivně-behaviorální terapie. V neposlední řadě 
nabývají na popularitě také alternativní metody léčby jako je využití fytoterapie, jógy a 
dalších druhů cvičení (Eustis a další, 2019).  
 

2.3.3 Poporodní psychóza 
 

Poporodní psychóza je velmi závažné psychiatrické onemocnění, které se objevuje 
zhruba u 0,1 % žen po porodu, ze kterých převážná většina udává výskyt psychiatrického 
onemocnění v osobní, nebo rodinné anamnéze. Původem jde o druh schizofrenie, k jehož 
projevu dojde vlivem defektu v sekreci neurotransmiterů v puerperiu (Roztočil, 2017). Tato 
porucha se obvykle projeví již v první polovině šestinedělí, pozdější nástup (po 3 týdnech a 
více) ovšem není výjimkou. V obou případech jde o stav, jenž vyžaduje neodkladnou a 
cílenou terapii často spojenou s hospitalizací pacientky (Takács a další, 2015).  

Nedělky s tímto onemocněním trpí bludy a halucinacemi doplněnými o další 
symptomy jako je nespavost, neklid, úzkost, prudké změny nálad a další poruchy myšlení. 
Typické mohou být pocity, že je žena někým, nebo něčím sledována a kontrolována, 
přesvědčení o jistých subjektivních nadpřirozených schopnostech, či vtíravé a opakované 
přemýšlení nad infanticidou a sebevraždou, které jsou zároveň největším rizikem žádné, či 
neúspěšné terapie postnatální psychózy (Harry, 2017).  

Je-li u pacientky diagnostikována poporodní psychóza, přesouvá se její léčba 
zpravidla na oddělení psychiatrie, kde je na základě symptomů a závažnosti onemocnění 
rozhodnuto o vhodné terapii. V některých případech je z důvodu předepsané medikace, jejíž 
složky přechází do mateřského mléka, nutné zastavit laktaci (Dušová a další, 2019). Pokud 
je léčba antipsychotiky nedostačující, může být využito metody elektrokonvulzivní terapie, 
kterou mohou doprovázet, stejně jako v případě farmakoterapie, jisté vedlejší účinky, mezi 
které patří například zmatenost či dočasná ztráta paměti.
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To, spolu s kontroverzí této terapie ve společnosti, předurčuje využití tohoto přístupu jen 
v případě závažné formy poporodní psychózy. V rámci některých studií bylo prokázáno, že 
je využití ECT v období puerperia více efektivní než mimo poporodní období (Rundgren a 
další, 2018).  

Stejně jako u jiných patologií, které se mohou v průběhu šestinedělí objevit, je i 
v tomto případě klíčová včasná a správná diagnostika, adekvátní terapie a kontinuální 
podpora ženy jak v průběhu hospitalizace, tak v rámci dispenzární péče. 
 

2.3.4 Podpora ženy v šestinedělí 
 

Jak již bylo zmíněno, šestinedělí je dynamické období ovlivňující celý organismus. 
Proto by kromě potřeb spojených s tělem ženy, jako je potřeba výživy a tekutin, či potřeba 
hygieny, měla být pozornost obrácena i vůči potřebám spojených s psychikou ženy po 
porodu, která často vyžaduje podporu a uvítá uznání. Podpory by se nedělce mělo dostat 
nejen od partnera a rodinných příslušníků, ale v období hospitalizace zejména od 
zdravotnického personálu, který má na psychiku ženy v prvních dnech po porodu 
nezaměnitelný vliv (Dušová a další, 2019).  

Je dobré ženu po porodu upozornit, že ji v následujících dnech a týdnech čekají 
změny jak na fyziologické, tak psychické úrovni a vysvětlit, že intenzivní hormonální změny 
v kombinaci s únavou a přizpůsobením se péči o dítě mohou vést k pocitům spojeným 
s poporodním blues. Pokud žena již tyto pocity prožívá, neměla by se obávat obrátit se s 
tímto na zdravotnický personál, který by měl ženu v takových případech aktivně podporovat 
v péči o novorozence, ale zároveň v dostatečném odpočinku a péči o sebe. V domácím 
prostředí by se nedělce mělo dostat podpory od rodiny ať už ve smyslu výpomoci v péči o 
dítě, nebo v udržení chodu domácnosti. První týdny po porodu, kdy si žena osvojuje novou 
roli matky mohou zároveň představovat určitou izolaci, proto je dobré, je-li to zároveň přání 
nedělky, naplánovat krátké návštěvy rodinných příslušníků či přátel (Tompkins, 2017).  

Trpí-li žena příznaky poporodní deprese, je důležité věnovat tomuto stavu adekvátní 
pozornost. Výzkum publikovaný roku 2016 v „Journal of Midwifery & Women’s Health“ 
ve svém úvodu zmiňuje, že se pomoc a náležitá terapie poporodní deprese dostane k méně 
než 25 % žen s tímto problémem. To může souviset s absencí dostatečně kvalifikovaného a 
specializovaného personálu, obavou žen, že budou za své problémy odsuzovány, či že by 
jim jejich dítě mohlo být v návaznosti na tyto problémy odebráno z péče. Některé matky 
mohou být zároveň péčí o dítě natolik časově vytíženy, že se toto stane důvodem, proč žena 
žádnou pomoc nevyhledá. Zmíněná studie ukazuje, že by vedle standartních postupů terapie 
mohla pomoc představovat i psychoterapie probíhající přes telefonní spojení, která by do 
jisté míry mohla řešit otázku časové limitace ženy, či její prvotní ostych (Posmontier a další, 
2016).
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 K monitoraci depresivních symptomů mohou porodní asistentky využít Edinburské 
škály postnatální deprese. Jde o dotazník složený z 10 otázek, u kterých rodička vždy označí 
jednu ze čtyř odpovědí, která nejvíce odpovídá pocitům, které za poslední týden prožívala. 
Na základě vyhodnocení výsledků lze pak u ženy vyhodnotit riziko rozvoje poporodní 
deprese (Procházka, 2020). 

Podpora ženy je samozřejmá i v případě poporodní psychózy. U této diagnózy je 
ovšem třeba mít na paměti, že se mnohdy jedná o život ohrožující stav, který zpravidla 
vyžaduje hospitalizaci a bedlivou monitoraci pacientky. Klíčová je edukace pacientky i 
jejího okolí a dodržování léčebného režimu. I přes výše zmíněné kroky a snahu personálu i 
rodiny pacientky se může tato nemoc vystupňovat natolik, že je pacientka k hospitalizaci 
přijata i bez souhlasu či jsou v rámci akutní situace užity některé omezovací prostředky. 
Jakékoli provedené úkony podléhají řádné dokumentaci (Takács a další, 2015).  

Vedle poporodního blues, deprese a psychózy se ženy mohou v perinatálním období 
potýkat s celou řadou dalších problémů a negativních prožitků spojených s psychikou. 
Příkladem mohou být úzkostné poruchy, mezi které se řadí sociálně-úzkostná porucha, 
panická porucha či fobie a jejichž prevalence je dle některých studií v perinatálním období 
o mnoho vyšší než poporodní deprese. I v těchto případech je diagnostika onemocnění, plán 
péče a jeho dodržovaní spolu s podporou pacientky jedinou cestou, jak dlouhodobě zlepšit 
stav ženy a eliminovat možné negativní dopady na její život i život její rodiny (Jordan a 
další, 2019).  
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3 Praktická část 
3.1 Cíle práce 
 

1) Zjistit, zda existují faktory, díky kterým lze u rodiček predikovat výskyt poporodního 
blues. 

2) Zjistit edukovanost žen po porodu na téma poporodní blues. 
3) Návrh edukačního materiálu, který by rozšířil informovanost žen o poporodním 

blues. 
 

3.1.1 Hypotézy 
 

1) Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření bude výskyt poporodního blues u 
rodiček činit více než 10 %. 

2) Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u žen, které jsou svobodné. 
3) Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u prvorodiček. 
4) U žen prožívajících poporodní blues bude akutní císařský řez a vaginální operační 

porod tvořit vyšší zastoupení než u žen, které poporodní blues neprožívají.  
5) Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u žen, které se nezúčastnily 

předporodního kurzu. 
6) Ženy prožívající poporodní blues budou častěji udávat výskyt úzkostných a 

depresivních stavů v osobní anamnéze než ženy, které poporodní blues neprožívají. 
7) Více než polovina rodiček si nepřipadá dostatečně informovaná na téma poporodních 

změn v oblasti psychiky. 
8) Více než polovina rodiček by si přála být na téma poporodní blues více informovaná.  
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3.2 Metodika výzkumu 
 

Výzkum byl proveden prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazník obsahuje 
celkem 42 otázek a je rozdělen do dvou částí. První část dotazníku (otázky 1-14) je vlastní 
konstrukce, kde se otázky 1-9 věnují v návaznosti na cíle bakalářské práce anamnestickým 
údajům ženy (věková kategorie, rodinný stav, parita, způsob porodu...) a otázky 10-14 míře 
informovanosti rodičky v oblasti poporodních psychických změn. S výjimkou otázky č. 13 
jsou všechny ostatní otázky uzavřeného typu. Otázka č. 13 je otevřeného typu a 
respondentky na ni odpovídaly pouze v případě, že u předchozí otázky zvolily poslední 
z nabízených odpovědí. Druhou část dotazníku (otázky 15-42) představuje standardizovaný 
dotazník Maternity Blues Questionnaire, který byl vytvořen britskými autory H. 
Kennerleyovou a D. Gathem a v roce 2016 publikován jako přeložený a validizovaný pro 
českou populaci. Všechny otázky této části jsou uzavřeného typu a zkoumají pocity žen 
v časném šestinedělí.  

 

3.2.1 Organizace výzkumu 
 

Dotazníkové šetření probíhalo od 12.1.2021 do 4.3.2021 na Gynekologicko-
porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze. Respondentky byly vybírány náhodně na oddělení šestinedělí, kde jsem dotazníky 
osobně rozdávala a každou pacientku seznámila s povahou a cílem bakalářské práce. 
Anonymita pacientek byla zajištěna navracením vyplněných dotazníků do zalepených 
schránek umístěných na oddělení. Celkem bylo rozdáno 260 dotazníků, ze kterých 
návratnost činila 200 dotazníků, tedy 76, 9 %.   



 
 

27 

3.3 Výsledky výzkumu 
 

3.3.1 Interpretace výsledků standardizovaného dotazníku 
Maternity Blues Questionnaire 

 
Maternity Blues Questionnaire tvoří celkem 28 otázek sestavených pro měření 

poporodního blues u respondentek a zaměřených na pocity žen v časném šestinedělí. Každé 
otázce je přiřazen jeden bod, který je přidělen v případě, vypovídá-li odpověď o negativním 
prožitku. Tyto body se po vyplnění dotazníku sčítají. Fixní bodová hranice, která by globálně 
oddělovala blues-negativní a blues-pozitivní ženy ovšem není stanovena a hodnoty cut-off 
skóre se liší i v jednotlivých vypracovaných studiích (Gonidakis a další - 8 bodů, Sutter a 
další - 12 bodů). Pro účely této bakalářské práce byla hranice stanovena na 10 bodů, stejně 
jako u studie českých autorů z roku 2016.  

Dotazník vyplnilo celkem 200 pacientek, ze kterých bylo na základě kontroly 
uvedených odpovědí 36 (18 %) vyhodnoceno jako blues-pozitivní. Situace je znázorněna 
grafem č. 1. 
 
Graf 1: Výsledky standardizovaného dotazníku MBQ 

 
 
3.3.2 Interpretace výsledků dotazníku vlastní konstrukce 
 

1) Věk respondentek 
 

200 rodiček se dle svého věku přiřadilo do nabízených věkových kategorií. Žádná 
respondentka (0 %) nebyla mladší 20 let, 13 žen (6,5 %) spadalo do kategorie 20 až 25 let, 
58 (29 %) do kategorie 26 až 30 let, věkovou skupinu 31 až 35 let označilo 72 respondentek 
(36 %), 36 až 40 let uvedlo 43 respondentek (21,5 %) a 14 žen (7 %) uvedlo věk nad 40 let. 
Věkové rozložení respondentek popisuje graf č. 2. 
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Graf 2: Věk respondentek 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Rodinný stav respondentek 
 
Graf č. 3 zahrnuje rodinný status všech 200 respondentek nehledě na jejich zařazení 

k blues-pozitivní, či blues-negativní skupině. Z 200 žen bylo 110 vdaných (55 %), 9 
svobodných (4,5 %), 77 uvedlo, že jsou svobodné žijící v páru (38,5 %), a 4 respondentky 
byly rozvedené (2 %). Žádná žena nebyla vdovou (0 %). 
 
Graf 3: Rodinný stav u všech respondentek 
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Vzhledem k druhé hypotéze, graf č. 4 odděleně popisuje rodinný stav ve skupině 
blues-negativních a blues-pozitivních respondentek. Skupinu blues-negativních tvořilo 164 
žen, ze kterých bylo 92 vdaných (56,1 %), 7 svobodných (4,3 %), 61 žen bylo svobodných 
žijících v páru (37,2 %), rozvedené byly 4 ženy (2,4 %) a žádná žena nebyla vdovou (0 %). 
Druhou zmíněnou skupinu tvořilo 36 žen, ze kterých bylo 18 žen vdaných (50 %), 2 ženy 
svobodné (5,6 %), 16 žen bylo svobodných žijících v páru (44,4 %), a žádná žena nebyla ani 
rozvedená (0 %), ani vdova (0 %). 
 
Graf 4: Rodinný stav u blues-negativních a blues-pozitivních respondentek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Parita respondentek 
 
Otázku ohledně parity zodpovědělo 200 žen. Graf č. 5 popisuje paritu všech rodiček 

nehledě na jejich zařazení k blues-pozitivní, nebo blues-negativní skupině. Z těchto 200 
pacientek bylo 103 primipar (51,5 %), 74 sekundipar (37 %) a 23 žen multipar (11,5 %) – 
tedy ženy, které rodily více než dvakrát.  

 
Graf 5: Parita všech respondentek 
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Hypotéza č.3 předpokládá vyšší výskyt poporodního blues u prvorodiček, z toho 
důvodu je přiložen graf č. 6, který zvlášť porovnává data z dotazníků blues-negativních a 
blues-pozitivních rodiček. Ze 164 blues-negativních žen rodilo 80 poprvé (48, 8 %), 64 
podruhé (39 %) a 20 více než dvakrát (12,2 %). Mezi 36 blues-pozitivními ženami bylo 23 
prvorodiček (63,9 %), 10 druhorodiček (27,8 %) a 3 ženy, které rodily více než dvakrát (8,3 
%).   
 
Graf 6: Parita blues-negativních a blues-pozitivních respondentek 

 
 

4) Způsob porodu 
 

Otázka č. 4 zjišťovala způsob porodu. Na otázku odpovědělo 200 žen, ze kterých 137 
porodilo vaginálně (68,5 %), u 5 žen (2,5 %) byl proveden vaginální operační porod 
(vakuumextrakce/forceps), 30 rodiček (15 %) podstoupilo plánovaný císařský řez a 28 
ženám (14 %) musel být proveden akutní císařský řez. Situace je znázorněna grafem č. 7. 
 
Graf 7: Způsob porodu u všech respondentek 
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S ohledem na hypotézu č. 4 byl vytvořen graf č.8, který srovnává způsob porodu u žen 
blues-negativních a blues-pozitivních. Z 164 blues-negativních žen porodilo vaginální 
cestou 119 (72,6 %), u 5 žen (3 %) byl proveden vaginální operační porod, 24 žen (14,6 %) 
podstoupilo plánovaný císařský řez a 16 rodiček (9,8 %) akutní císařský řez. Z 36 blues-
pozitivních žen porodilo vaginálně 18 (50 %), žádné z respondentek (0 %) nebyl proveden 
vaginální operační porod, 6 žen (16,7 %) bylo na plánovaném císařském řezu a 12 (33,3 %) 
podstoupilo akutní císařský řez. Pro ověření hypotézy č.4 je v grafu vaginální operační porod 
a akutní císařský řez znázorněn v rámci společného sloupce.  

 
Graf 8: Způsob porodu u blues-negativních a blues-pozitivních respondentek 

 
 

5) Plánovanost gravidity 
 
Otázka č. 5 zjišťovala, zda žena těhotenství plánovala či ne. Na otázku odpovědělo 200 

žen, 164 respondentek (82 %) těhotenství plánovalo, zbylých 36 rodiček (18 %) nikoli. 
Situaci dokládá graf č. 9.   

Graf 9: Plánovanost gravidity 
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6) Účast na předporodním kurzu 
 

Na otázku č. 6: „Zúčastnila jste se v těhotenství nějakého předporodního kurzu?“ 
odpovědělo 200 žen, ze kterých 41 respondentek (20,5 %) uvedlo, že se předporodního kurzu 
zúčastnilo a zbylých 159 (79,5 %) nikoli. 
 
Graf 10: Účast na předporodním kurzu u všech respondentek 

 
 

S touto otázkou souvisí i hypotéza č.5, která předpokládá, že ženy, které se žádného 
předporodního kurzu nezúčastnily budou spíše blues-pozitivní než ženy, které 
předporodními kurzy prošly. Ze 164 blues-negativních žen předporodní kurzy absolvovalo 
38 (23,2 %) a 126 respondentek (76,8 %) nikoli. Ve skupině 36 blues-pozitivních žen se 
předporodních kurzů zúčastnily pouze 3 pacientky (8,3 %), 33 rodiček (91,7 %) nemělo 
s předporodními kurzy zkušenosti. Data jsou znázorněna grafem č. 11.  
 
Graf 11: Účast na předporodním kurzu u blues-negativních a blues-pozitivních respondentek 
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7) Úzkostné či depresivní stavy v osobní anamnéze 
 

Na otázku „Potýkala jste se před otěhotněním s úzkostnými či depresivními stavy?“ 
odpovědělo všech 200 žen. U 27 (13,5 %) byla odpověď kladná a 173 respondentek 
(86,5 %) zkušenost s výše zmíněnými stavy negovalo. Situaci popisuje graf č. 12. 

 
Graf 12: Úzkostné či depresivní stavy v osobní anamnéze 

 
 

Pro potvrzení, nebo vyvrácení hypotézy č. 6 byl vytvořen ještě graf č. 13, porovnávající 
zkušenosti s úzkostnými či depresivními stavy u skupiny blues-negativních a blues-
pozitivních respondentek. Ze 164 žen, které dle dotazníku poporodní blues neprožívaly, 
mělo zkušenost s úzkostnými či depresivními stavy 14 respondentek (8,5 %) a 150 (91,5 %) 
nikoli. U 36 blues-pozitivních rodiček mělo tuto zkušenost 13 žen (36,1 %) a 23 (63,9 %) 
nikoli.  
 
Graf 13: Úzkostné či depresivní stavy v osobní anamnéze u blues-negativních a blues-pozitivních respondentek 
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8) Terapie úzkostných či depresivních stavů 
 

Otázku č. 8: „Léčíte se s úzkostnými, či depresivními stavy?“ zodpovědělo 200 žen. 
Odpověď „ano“ byla zaznamenána celkem čtyřikrát (2 %), zbylých 196 respondentek (98 
%) nemělo s terapií úzkostných, nebo depresivních stavů zkušenost.  
 
Graf 14: Terapie úzkostných či depresivních stavů 

 
 

9) Úzkostné či depresivní stavy v rodinné anamnéze 
 

Otázka 9 se zabývala výskytem úzkostných, nebo depresivních stavů v rodinné 
anamnéze. Na otázku odpovědělo všech 200 žen, ze kterých 45 (22,5 %) udávalo pozitivní 
rodinnou anamnézu na výskyt úzkostných a depresivních stavů a 155 rodiček (77,5 %) tuto 
anamnézu negovalo. Data popisuje graf č. 15. 
 
Graf 15: Úzkostné či depresivní stavy v rodinné anamnéze 
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10)  Informovanost respondentek na téma poporodních změn v oblasti psychiky 
 

V souvislosti s hypotézou č. 7. byla do dotazníku vlastní konstrukce zařazena otázka č. 
10: „Máte pocit, že máte dostatek informací o psychických změnách, kterými si těhotná žena 
a žena po porodu prochází?“ Z 200 respondentek mělo pocit dostatečné informovanosti o 
poporodních psychických změnách 132 žen (66 %) a 68 rodiček (34 %) nikoli. Situaci 
dokládá graf č. 16.   
 
Graf 16: Informovanost respondentek o poporodních psychických změnách 

 
 

11)  Zdroje informací 
 

Otázka č. 11 zkoumala, odkud ženy nejčastěji čerpají informace. Na otázku odpovědělo 
všech 200 žen s tím, že některé respondentky uváděly více než jednu odpověď. Celkem bylo 
zaznamenáno 332 odpovědí, ze kterých 53 (16 %) vypovídalo o čerpání informací od 
zdravotnického personálu, 91 (27,4 %) hovořilo o využití informací od dalších matek, 57 
odpovědí (17,2 %) svědčilo o užití literatury (časopisů, novin), 122 (36,7 %) o užití internetu 
a devětkrát (2,7 %) byla zaznamenána odpověď o využití jiného zdroje informací. Situaci 
dokresluje graf č. 17. 
Graf 17: Preferované zdroje informací 
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12) Orientace v problematice poporodního blues 
 

Cílem otázky č. 12: „Setkala jste se někdy s termínem poporodní blues?“ bylo získat 
představu o informovanosti respondentek na toto téma. 106 žen (53 %) se s termínem 
poporodní blues setkalo poprvé, 25 respondentek (12,5 %) odpovědělo, že tento termín již 
slyšelo, ovšem neznají jeho význam. 69 rodiček (34,5 %) se dle svého mínění v tématu 
orientuje a v otázce č. 13 popsaly, kde se s tímto tématem seznámily.  
 
Graf 18: Orientace v problematice poporodního blues 

 
 
13) Využívané zdroje informací ohledně poporodního blues 

 
Otázka č. 13 byla jako jediná otázkou otevřenou a byla vyplňována pouze v případě, že 

rodička u předchozí odpovědi zaznamenala, že je ohledně tématu poporodní blues 
informována. Cílem této otázky bylo zjistit, které zdroje informací pacientky při edukaci 
využívaly. Odpověď uvedlo celkem 69 žen, ze kterých některé rodičky uváděly více než 
jeden zdroj informací. Celkem bylo zaznamenáno 78 odpovědí - 26 (33,3 %) vypovídalo o 
využití informací z internetu a medií, 14 (18 %) svědčilo o využití předporodního kurzu, či 
edukace zdravotnickým personálem, v 5 případech (6,4 %) byly informace o poporodním 
blues získány na základě předchozí osobní zkušenosti, 11 odpovědí (14,1 %) vypovídalo o 
edukaci rodinným příslušníkem, nebo kamarádkou a 22 odpovědí (28,2 %) udávalo využití 
literatury či vysokoškolského studia. Uváděné odpovědi jsou zobrazeny v grafu č 19. 
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Graf 19: Využívané zdroje informací 

 
 

14) Zájem o větší informovanost ohledně poporodního blues 
 

Poslední otázka vlastní konstrukce dotazovala rodičky, zda by chtěly být na téma 
poporodní blues lépe informovány. Z 200 vybraných dotazníků vyplývá, že by si 115 
respondentek (57,5 %) přálo být na téma poporodní blues lépe informováno a 85 rodiček 
(42,5 %) tuto potřebu nepociťuje. Situace je dokreslena grafem č. 20.  

 
Graf 20: Zájem o větší informovanost ohledně poporodního blues 
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3.4 Výsledky hypotéz 
 
Hypotéza 1: Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření bude výskyt poporodního 
blues u rodiček činit více než 10 %. 
 

K vyloučení, či potvrzení této hypotézy slouží výsledky standardizovaného 
dotazníku MBQ, který byl součástí celého dotazníku a obsahoval 28 uzavřených otázek 
dotazujících se rodiček na pocity a prožitky v časném šestinedělí. Každé otázce náležel 1 
bod, který byl udělen v případě, že odpověď na tuto otázku vypovídala o negativním 
prožitku. Jako hranice oddělující blues-negativní rodičky od blues-pozitivních bylo 
stanoveno 10 bodů. Po kontrole 200 vybraných dotazníků bylo 164 (82 %) vyhodnoceno 
jako blues-negativní a 36 (18 %) jako blues-pozitivní. 

Hypotéza č. 1 se potvrdila. 
 
Hypotéza 2: Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u žen, které jsou svobodné. 
 

V návaznosti na tuto hypotézu byl vytvořen graf č. 4, který porovnává rodinný stav 
u blues-negativních žen s rodinným stavem u žen blues-pozitivních. Respondentky se dle 
svého rodinného stavu přiřazovaly do jedné z nabízených kategorií – vdaná, svobodná, 
svobodná žijící v páru, rozvedená a vdova. Ve skupině blues-negativních bylo 56 % 
respondentek vdaných, 4,3 % žen svobodných, 37,2 % svobodných, žijících v páru, 2,4 % 
žen bylo rozvedených a žádná žena v této skupině nebyla vdovou. V případě blues-
pozitivních žen bylo 50 % vdaných, 5,6 % svobodných, 44,4 % žen bylo svobodných, ale 
žijících v páru a žádná žena nebyla rozvedená, ani vdova. 

Hypotéza č. 2 se tedy nepotvrdila. 
 

Hypotéza 3: Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u prvorodiček. 
 

Třetí otázka v dotazníku vlastní konstrukce se věnovala paritě respondentek. Graf č. 
6 byl vytvořen pro znázornění situace a její porovnání mezi blues-negativními a blues-
pozitivními ženami. Ve skupině blues-negativních bylo 48,8 % primipar, 39 % sekundipar a 
12,2 % multipar, zatímco u blues-pozitivních respondentek bylo primipar 63,9 %, 
sekundipar 27,8 % a multipar 8,3 %. Poporodní blues se tedy v celé skupině 200 
respondentek častěji vyskytovalo u prvorodiček. 

Hypotéza č. 3 se potvrdila. 
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Hypotéza 4: U žen prožívajících poporodní blues bude akutní císařský řez a vaginální 
operační porod tvořit vyšší zastoupení než u žen, které poporodní blues neprožívají.  
 

K vyvrácení, nebo potvrzení této hypotézy se porovnávaly odpovědi na otázku č. 4, 
která se žen dotazovala na způsob porodu. Před samotným srovnáním byly navrácené 
dotazníky rozděleny na ty vypovídající o přítomnosti poporodního blues a na ty, které byly 
vyhodnoceny jako blues-negativní. Respondentky se zařadily dle způsobu porodu do čtyř 
nabízených kategorií: vaginální porod, vaginální-operační porod, porod plánovaným 
císařským řezem a porod akutním císařským řezem. Pro potřeby této hypotézy byl následně 
v grafu č.8 znázorněn vaginální operační porod a porod akutním císařským řezem v rámci 
jednoho sloupce, ze kterého plyne, že u blues negativních respondentek činily tyto dva 
způsoby porodu dohromady 12,8 %, zatímco u blues-pozitivních žen bylo toto zastoupení 
33,3 %. Ve skupině blues-pozitivních žen byl tedy akutní císařský řez, nebo vaginální-
operační porod častější, než u skupiny blues-negativních. 

Hypotéza č. 4 se potvrdila. 
 

Hypotéza 5: Poporodní blues se bude častěji vyskytovat u žen, které se nezúčastnily 
předporodního kurzu. 
 

S touto hypotézou se váže graf č. 11, který srovnává účast na předporodním kurzu u 
blues-negativních a blues-pozitivních žen. V případě první skupiny se předporodního kurzu 
zúčastnilo 23,2 % a 76,8 % žen nikoli. Ve skupině blues-pozitivních respondentek se 
předporodního kurzu zúčastnilo pouze 8,3 % žen a zbylých 91,7 % tuto účast negovalo. Ve 
skupině blues-pozitivních respondentek byla tedy účast na předporodních kurzech nižší, než 
v případě blues-negativní skupiny. 

Hypotéza č. 5 se potvrdila. 
 
Hypotéza 6: Ženy prožívající poporodní blues budou častěji udávat výskyt úzkostných 
a depresivních stavů v osobní anamnéze, než ženy, které poporodní blues neprožívají.  
 

Na otázku spojenou s touto hypotézou: „Potýkala jste se před otěhotněním 
s úzkostnými či depresivními stavy?“ odpovědělo 164 blues-negativních respondentek a 36 
respondentek, které dle standardizovaného dotazníku MBQ poporodní blues prožívaly. U 
blues-negativních rodiček mělo 8,5 % zkušenost s úzkostnými, či depresivními stavy, 
zatímco u blues-pozitivních rodiček bylo toto procentuální zastoupení 36,1 %. Zastoupení 
žen uvádějících úzkosti či deprese v osobní anamnéze je tedy vyšší u skupiny blues-
pozitivních. Tato data jsou graficky znázorněna v grafu č. 13. 

Hypotéza č. 6 se potvrdila. 
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Hypotéza 7: Více než polovina rodiček si nepřipadá dostatečně informovaná na téma 
poporodních změn v oblasti psychiky. 
 

K vyloučení, nebo potvrzení této hypotézy byla do první části dotazníku zařazena 
otázka č. 10: „Máte pocit, že máte dostatek informací o psychických změnách, kterými si 
těhotná žena a žena po porodu prochází?“. 66 % respondentek má dle odpovědí pocit 
dostatečné informovanosti ohledně možných poporodních psychických změn a 34 % žen 
nikoli. Situaci dále dokládá graf č. 16.  

Hypotéza č. 7 se tedy nepotvrdila. 
 
Hypotéza 8: Více než polovina rodiček by si přála být na téma poporodní blues více 
informovaná. 
 

S poslední hypotézou souvisí i poslední otázka dotazníku vlastní konstrukce, která se 
dotazovala žen na zájem o lepší informovanost ohledně poporodního blues. Jak je 
dohledatelné v grafu č. 20 - většina žen (57,5 %) by chtěla být o tomto fenoménu více 
informovaná, zatímco 42,5 % respondentek tuto potřebu nepociťuje. 

Hypotéza č. 8 se potvrdila.  
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3.5 Diskuse  
 

Ve výzkumné části bakalářské práce jsem zjišťovala míru výskytu poporodního blues 
mezi respondentkami, jejich informovanost ohledně tohoto fenoménu a zda existují faktory, 
které by mohly k výskytu poporodního blues přispívat. Využila jsem výsledků 
dotazníkového šetření, při kterém bylo vybráno 200 dotazníků, jejichž první část se 
dotazovala žen na faktory, které by mohly mít na výskyt poporodního blues vliv – rodinný 
stav, paritu, způsob porodu, účast na předporodním kurzu a výskyt úzkostných nebo 
depresivních stavů v osobní anamnéze. První část se také věnovala míře informovanosti 
respondentek ohledně poporodních psychických změn, preferovaným informačním zdrojům 
a zájmu žen být na téma poporodní blues více informované. Druhou část dotazníku tvořil 
standardizovaný dotazník MBQ, díky jehož výsledkům bylo možné určit celkovou frekvenci 
výskytu poporodního blues mezi respondentkami, zařadit ženy do blues-pozitivní, nebo 
blues-negativní kategorie a následně mezi těmito skupinami porovnávat míru výskytu 
jednotlivých faktorů z první části dotazníku.  

Možným prediktorům silných poporodních blues se mimo jiné také věnovala česká 
studie z roku 2016: „Poporodní blues-česká adaptace dotazníku Maternity Blues 
Questionnaire“, ve které soubor respondentek tvořilo 1093 žen. Dle výsledků této studie není 
rodinný stav dáván do souvislosti s výskytem silného poporodního blues. Stejně tomu bylo 
i v případě mých výsledků, kdy se hypotéza o častějším výskytu poporodního blues u 
svobodných žen nepotvrdila. Ve shodě je i vliv parity a způsobu porodu na výskyt 
poporodního blues, kdy se poporodní blues v případě obou výzkumů častěji vyskytovalo ve 
skupině prvorodiček a žen po akutním a plánovaném císařském řezu, nebo po vaginálním 
operačním porodu. Dle výsledků obou studií je také vyšší výskyt poporodního blues u žen 
mající v osobní anamnéze výskyt depresí. V rámci mého dotazníkového šetření byl také 
prokázán nižší výskyt poporodního blues u skupiny žen, které se v průběhu těhotenství 
zúčastnily předporodního kurzu.   

Ne všechny studie jsou ovšem ohledně rizikových faktorů vzniku poporodního blues 
jednotné. Například studie z roku 1999 „Severe post-delivery blues: associated factors“ 
neguje vliv parity na výskyt poporodního blues. Rozdíly jsou patrné i ve studiích 
zabývajících se vlivem psychosociálních faktorů na výskyt poporodního blues – zatímco 
například výše jmenovaná studie uvádí jako rizikový faktor vzniku poporodního blues 
manželský nesoulad, studie z roku 2003 „Mood disturbance in the early puerperium: a 
review“ s tímto předpokladem nesouhlasí. Dle české studie z roku 2016 je hlavním důvodem 
diverzity pohledů na rizikové faktory poporodního blues rozdílná diagnostika tohoto 
fenoménu a s tím spojené odlišné metody při jeho určení. 

Výsledky mého výzkumu týkající se míry informovanosti žen ohledně poporodních 
psychických stavů a zájmu být na téma poporodní blues více informovaná ukazují zajímavé 
rozdíly. 
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I přes to, že má 66 % respondentek pocit, že jsou ohledně poporodních psychických změn 
dostatečně edukované, 57,5 % žen by si přálo být na téma poporodní blues více informováno. 
Dle mého názoru by příčinou mohl být fakt, že se v rámci poporodních psychických změn 
často poukazuje pouze na poruchy jako poporodní deprese či poporodní psychóza a 
poporodní blues se v běžné praxi schovává za termíny jako „rozházené hormony“.  

Jistý vliv by na výsledky dotazníkového šetření mohla mít momentální epidemická 
situace, kdy jsou kvůli onemocnění COVID-19 zakázány na oddělení šestinedělí návštěvy. 
Pro některé rodičky by absence návštěv mohla znamenat více času a prostoru na vlastní 
odpočinek a na některé ženy by naopak tato realita mohla působit převážně negativně a 
nemožnost vidět svého partnera a rodinu by pro ně mohlo představovat emocionální zátěž. 
Z mého pohledu by mohla výzkumná práce zkoumající vliv nařízení spojených 
s onemocněním COVID-19 na poporodní psychiku matky, či přímo výskyt poporodního 
blues, přinést zajímavé výsledky. 

Jsem si také vědoma, že by bylo pro přesnější výsledky výzkumu přínosné, kdyby 
byl soubor respondentek větší než 200 žen.  

Na základě výsledků výzkumu vypovídajících o přání většiny žen být na téma 
poporodní blues lépe informovaná byl vytvořen edukační leták, který by ženám mohl být 
k dispozici na oddělení šestinedělí, či již v graviditě v těhotenských poradnách. Co je z mého 
pohledu ovšem stále klíčové je, aby byl o syndromu poporodního blues edukovaný 
zdravotnický personál, zvláště na oddělení šestinedělí, na který by se žena mohla kdykoli 
s důvěrou obrátit. 
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3.6 Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývá tématem poporodního blues. Teoretická část se věnuje 
fyziologickému průběhu šestinedělí, možným komplikacím, které v tomto období mohou 
nastat a v neposlední řadě problematice poporodní psychiky, kde jsou blíže popsány stavy 
poporodní blues, poporodní deprese a poporodní psychóza a kde je poslední podkapitola 
věnována podpoře ženy v průběhu šestinedělí. 

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda existují faktory, díky kterým lze u rodiček 
predikovat výskyt poporodního blues, dále zjistit míru informovanosti žen po porodu 
ohledně tohoto tématu, a nakonec navrhnout edukační leták, který by tuto informovanost u 
těhotných a žen po porodu podpořil. K tomu sloužilo dotazníkové šetření, které probíhalo na 
Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze. 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že 18 % respondentek prožívalo v období 
vyplnění dotazníku poporodní blues. Po následném porovnání určitých faktorů u skupiny 
blues-negativních a blues-pozitivních respondentek z výzkumu dále vyplývá, že se 
poporodní blues častěji vyskytovalo u prvorodiček, dále žen, které podstoupily akutní 
císařský řez, nebo operační vaginální porod, u žen, které se nezúčastnily předporodního 
kurzu a u žen, které uváděly úzkostné či depresivní stavy v osobní anamnéze. Naopak se 
nepotvrdila hypotéza, že se poporodní blues častěji vyskytuje u žen, které jsou svobodné. 
Výsledky týkající se míry informovanosti ukazují, že ačkoli si 66 % žen připadá ohledně 
poporodních psychických změn dostatečně informováno, 57,5 % respondentek by si zároveň 
přálo být na téma poporodní blues edukováno více. Z toho důvodu byl vytvořen informační 
leták, který by mohl být k dispozici všem ženám po porodu na oddělení šestinedělí i 
těhotným ženám v těhotenských poradnách.  

Lze tedy uvést, že všechny tři cíle této bakalářské práce byly naplněny. Téma 
poporodní blues by si z mého pohledu určitě i do budoucna zasloužilo pozornost, neboť ho 
lze zkoumat z mnoha úhlů a v návaznosti na různé situace.  
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2) Seznam zkratek 
 

ECT – electroconvulsive therapy (elektrokonvulzivní terapie) 
g – gram 
hod – hodina 
kg – kilogram 
l – litr 
mg – miligram 
tzv – takzvaný 
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3) Žádost o realizaci výzkumu 
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4) Dotazník 
 
 
 
 
  



 
 

51 

 
  



 
 

52 

5) Edukační leták 
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