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ABSTRAKT  

Práce se zabývá shrnutím kompletní péče o židovskou těhotnou ženu, prenatální 

péčí počínaje a samotným porodem konče. V teoretické části je krátce probráno židovství, 

vysvětlují se hlavní aspekty, které jsou důležité pro pochopení textu. Dále je stručný přehled 

dějin židovského porodnictví, ve kterém nezastupitelnou roli hrála porodní asistentka. 

Dnešní judaismus zahrnuje různé směry, které se odvinuly od rabínského judaismu. Hlavní 

část mé práce je věnována porodnictví v Izraeli, současné situaci a specifikům. Nedílnou 

součástí židovského světa jsou ortodoxní skupiny, které dodržují zákony nejstriktněji, proto 

se může stát, že budou mít speciální potřeby při svém pobytu v porodnici. V České republice 

tyto skupiny patří k minoritním. Porodní asistentka by měla v rámci svých kompetencí 

vyhledávat způsoby, jak zpříjemnit pobyt v porodnici pacientce z těchto skupin. Vedlo by 

to k hlubšímu pochopení dotyčné a zlepšování péče. 

Klíčová slova: židovské rodinné zvyky, židovský porod, židovské zákony, porodnictví 

v Izraeli, ortodoxní Židé, kulturní odlišnosti 

  



ABSTRACT  

The work deals with a summary of complete care for a Jewish pregnant woman, 

starting with prenatal care and ending with childbirth. In the theoretical part, Judaism is 

briefly discussed, the main aspects that are important for understanding the text are 

explained. There is also a brief overview of the history of Jewish obstetrics, in which a 

midwife played an irreplaceable role. Today's Judaism includes various directions that have 

evolved from rabbinic Judaism. The main part of my work is devoted to obstetrics in Israel, 

the current situation and specifics. An integral part of the Jewish world are the Orthodox 

groups, which follow the laws most strictly, so they may have special needs during their 

stay in the maternity hospital. In the Czech Republic, these groups belong to minorities. 

Within her competencies, the midwife should look for ways to make the stay in the 

maternity hospital more pleasant for patients from these groups. This would lead to a 

deeper understanding of the person concerned and improved care. 

Keywords: Jewish birth family habits, Jewish childbirth, Jewish laws, midwifery in Israel, 

Orthodox Jews, Jewish cultural differences 
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Úvod 

Historicky Židé žijí po celém světě. V současné době jejích počet v diaspoře dosáhl 

14,4 milionů lidí. Zatímco velké starověké civilizace byly zničeny nebo nahrazeny jinými, 

Židé zůstávají dodnes jednou z existujících starověkých civilizací. Závazek k judaismu sehrál 

důležitou roli při zachování židovské identity. Židé žili po staletí bok po boku s jinými národy. 

Jejich blaho záviselo do značné míry na shovívavosti křesťanských panovníků. V Evropě, na 

rozdíl od východních zemí, byla jejich situace mnohem horší. Vzhledem k rostoucí hrozbě 

se vytvoření vlastního státu stalo nutností. 

Izrael za krátkou dobu své existence uspěl v mnoha ohledech. Úroveň organizace 

porodnické péče v této zemi umožňuje nazývat Izrael jedním z nejlepších míst pro narození 

zdravého dítěte. 

Téma Péče o židovskou rodičku – národní odlišnosti jsem si zvolila proto, že mě to 

zajímá. V některých židovských rodinách se můžou tradice vytrácet, má rodina není 

výjimkou. Jelikož jsem během studia na porodní asistentku začala studovat judaistiku, 

chtěla jsem si vybrat téma spojující dva studijní obory. Našla jsem několik převážně 

teoretických prací v češtině, které se zabývaly tématy o specifikách péče o židovské 

pacienty, židovských tradicích a Izraeli. Ve své práci jsem se chtěla více soustředit na 

požadavky židovských žen v diaspoře, konkrétně v Česku. 

Teoretická část pojednává nejdříve o porodnictví v Izraeli. Kde jinde, než 

v židovském státě je možné najít standart, který zohledňuje židovské zvyky. Židovští občané 

pociťují vliv judaismu v některých oblastech svého života, včetně rodinného práva. Dále 

pojednává o specifických požadavcích židovských žen v předporodním období, během 

porodu a poporodním období. Vzhledem k tomu, že specifika se více projevují v závislosti 

na dodržování židovské tradice, vzala jsem v úvahu ortodoxní přístup k určitým aspektům 

života ženy. V praktické části jsou představeny výsledky výzkumu mezi českými židovskými 

ženami. 

Cílem teoretické části je seznámit čtenáře s porodnictvím v Izraeli. Považuji to za 

vhodné z důvodu národních odlišností. Pro názornost provádím rozbor porodnictví v Izraeli 

na příkladu porodnice v lékařském centru Šaarej Cedek. 

Cílem praktické části je zjistit, jak židovské ženy vnímají péči v českých porodnicích, 

a jaké mají požadavky na pobyt v porodnici. V českých porodnicích může porodní asistentka 

potkat českou židovskou ženu, o požadavcích se nemluví, protože se ženy přizpůsobí jako 

ostatní minoritní skupiny. Požadavek typu „chtěla bych více soukromí“ nepřekvapuje, 

protože je to docela běžné. Ale požadavek typu „chtěla bych neprozrazovat jméno dítěte“ 

už nese v sebe specifikum. Židovská kultura neoplývá velkým počtem specifik v tomto 

ohledu, ale ty, které existují, si zaslouží pozornost. 

Tato práce by měla obeznámit veřejnost se vším výše popsaným, a také doplnit 

znalosti v multikulturním přístupu.   
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Teoretická část 

1. Izrael. Zvláštnosti a kulturní odlišnosti 
Nejprve je třeba prozkoumat geografii, jazyk, kulturní a náboženské zvláštnosti 

židovského státu. 

Stát Izrael vznikl roku 1948. Židé po dlouhých jednáních nakonec dosáhli uznání na 

mezinárodní úrovni. 

Izrael patří mezi nejvyspělejší země světa. Důkazem izraelských hospodářských 

aktivit jsou úspěšné ukazatele v kybernetice, medicíně a informačních technologiích. 

Kromě toho každoročně zavítá do Izraele obrovské množství turistů, kteří tuto zajímavou 

zemi rádi navštěvují. Většina z nich se však přijíždí nejenom pobavit nebo si prohlédnout 

památky, ale i navštívit svatá místa, která jsou spojena s křesťanstvím. Pro další skupinu 

turistů představují hlavní cíle lázně na pobřeží Středozemního, Rudého a Mrtvého moře 

(43). 

1.1. Geografie Izraele 

Izrael je východním státem. Na severu sousedí s Libanonem, na severovýchodě se 

Sýrií, na východě s Jordánskem a na jihozápadě přiléhá k němu Pásmo Gazy (neuznané 

území). Izrael je spojen se Středozemním a Rudým mořem a také Mrtvým mořem. Rozkládá 

se na ploše 22 072 kilometrů čtverečních a jeho pozemní hranice je dlouhá 857 kilometrů. 

Většinu území pokrývají pouštní oblasti (např. Negevská poušť, zaujímající plochu více než 

12 tisíc kilometrů čtverečních, Judská poušť), reliéf Izraele také představují horské hřbety. 

Hlavním městem státu je Jeruzalém, jedno z největších izraelských měst, s obyvatelstvem 

v přibližném počtu 850 tisíc lidí (26). Jeruzalém je jedním z nejstarších měst světa, vědci 

předpokládají, že první zmínka o něm je uvedena v staroegyptských zdrojích (44). 

1.2. Obyvatelstvo a náboženství  

Z 8,9 milionu izraelských obyvatel většinu tvoří Židé. Arabů žijících v Izraeli je 18 

procent všech obyvatel, většinou vyznávají islám. Další etnické a náboženské skupiny v 

Izraeli jsou zastoupeny jen částečně (4). Mezi Židy jsou sabra (osoba židovského původu 

narozená v Izraeli), olim (repatriovaní Židé), Aškenázové, Sefardové a další (1). 

V současnosti je judaismus jedním ze světových náboženství. Podle tradice je Židem člověk, 

jehož matka je halachickou1 Židovkou. Konverze k judaismu je umožněna, ale konvertuje 

malý počet lidí z důvodu náročnosti. V roce 2018 počet lidí vyznávajících judaismus ve světě 

přesáhl 14,6 milionu (2). 

Aškenázové 

K území Aškenazu (hebr. Německo) ve středověku patřily porýnské židovské obce 

Špýr, Mohuč, Worms a Kolín nad Rýnem i východní francouzská města. Později, s přesunem 

Židů směrem na východ, se součástí území Aškenazu staly další země. Rabi Geršom ben 

 
1 Halacha shrnuje předpisy Judaismu. Tyto předpisy jsou jak náboženského, tak světského rázu.  
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Jehuda je nejznámější židovskou autoritou mezi aškenázskými Židy. Až dosud některá z jeho 

ustanovení (např. zákaz polygamie) ovlivňují život aškenázských komunit. Aškenázové 

používali pro běžnou komunikaci jidiš. Většina německých Židů emigrovala do USA a Izraele, 

svého jazyka se ovšem nechtějí vzdát, a proto jidiš dnes můžeme zaslechnout i v takto 

vzdálených zemích (32). 

Sefardové 

Termínem Sefardové (hebr. Španělsko) se dnes označují Židé, jejichž předkové žili 

do roku 1492 na území dnešního Španělska a Portugalska. Poté, co byli odtamtud vyhnáni, 

převážně žili v orientálních zemích. Už před svým vyhnáním Židé nemluvili čistou 

španělštinou. Později směsice dvou jazyků, španělštiny a hebrejštiny, získala název ladino. 

Dnes ladinem skoro nikdo nemluví (1). 

Existují i další subetnické komunity. 

1.2.1. Judaismus 

Ortodoxní judaismus (rabínský) je nejstarší směr. Ve srovnání s jinými směry, bývá 

ortodoxnímu judaismu přičítán méně přátelský postoj vůči ženám. Ortodoxní ritus oplývá 

prvky, na něž citlivě reagují feministické kruhy. Na jeden z příkladů narazíme ve větě z ranní 

modlitby: „Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž jsi mě neučinil 

ženou.“ Ortodoxní judaismus avšak svým způsobem o ženy pečuje, když je osvobozuje od 

plnění určitých micvot (příkazů). Lze tedy předejít nepříjemné situaci, kdy žena neví, jaké 

micvot dát přednost. Díky tomu se ženy mohou více soustředit na svou povinnost, jako je 

péče o rodinný krb a děti. V ortodoxních synagogách bývají muži a ženy od sebe odděleni 

(3). 

Charedim jsou ti ortodoxní Židé, kteří dodržují tradice co nejpřísněji. Můžeme se 

také setkat s výrazem ultraortodoxní. Tím, že se neoblékají běžným způsobem, jsou 

nejsnáze rozpoznatelným uskupením. Muži nosí obleky, cicit a kipu. Ženy dávají přednost 

šatům. Neprovdaná dívka může chodit s nepokrytou hlavou (2). Tradiční oděv mužů se 

může v některých detailech lišit, často záleží na oblasti, ze které pocházeli předkové, nebo 

na příslušnosti k určité skupině. Rozdělení na chasidim a mitnagdim se týká aškenázských 

charedim. V sefardských skupinách to neexistuje. Chasidské hnutí vzniklo v 18. století. Na 

začátku šlo o malou skupinu lidí spojených učením rabína Baal Šem Tova. Chasidismus na 

rozdíl od rabínského judaismu klade velký důraz na radost a vroucnost při plnění Božích 

přikázání. Během času se malá uskupení stala dynastiemi, které bývají pojmenovány podle 

místa vzniku (např. Lubavič a Satmar). 

Konzervativnímu judaismu se také říká tradiční, je spojen se jménem rabína Zacharii 

Frankela. Zaujímá postavení mezí ortodoxním a reformním směrem. Charakteristickým 

rysem je podpora tradice, již je ovšem za určitých okolností povoleno obejít. V tom se 

prolíná s rabínským judaismem. Konzervativní judaismus dovoluje o šabatu použít 

automobil těm, kdo bydlí daleko od synagogy, neboť zúčastnit se veřejného předčítání 
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Tóry2 a mít společnost v ten svatý den je pro věřícího mnohem přínosnější. Často se také 

můžeme setkat s ženskou alternativou rabínů (3). 

V současnosti je možné setkat se s názorem, že reformní (progresivní, liberální) 

judaismus je snadný a výhodný. Reformní judaismus vyžaduje po svých příslušnících větší 

mozkovou aktivitu nežli jiné směry, spoléhající nekompromisně na autority (37). 

Reformní judaismus má svůj původ v Německu. Poté, co byla Evropa zasažena 

revolucemi, rabíni zastávající demokratické principy odcestovali do Spojených států. Právě 

tady se reformní judaismus dostal na vedoucí pozice amerického judaismu. Reformisté 

pohlíželi na judaismus čistě z náboženského hlediska, což tenkrát vyvolalo nesouhlas ze 

strany sionistů. Reformní judaismus předběhl ten konzervativní v tom, že dříve nastolil 

otázku emancipace žen v rámci bohoslužby, jejich zařazení na pozice rabína a kantora (3). 

1.3. Jazyk a kultura 

Izrael je vícejazyčnou zemí, status oficiálního jazyka má především hebrejština, 

speciální status má arabský jazyk. Kromě toho velké skupiny obyvatel mluví anglicky, rusky, 

francouzsky, španělsky. Hovoří se zde také levantinským, libanonským a jinými dialekty. Na 

území Izraele se mluví celkem 34 jazyky, z nichž 15 je domorodých. Většina těchto jazyků 

nemá oficiální status, protože jde o jazyky přistěhovalců, ale některé diaspory zřídily 

speciální organizace, aby mohly zachovat svou kulturu a literaturu. 

Obvykle se děti přistěhovalců už od svého narození nebo po příjezdu do Izraele 

začínají učit hebrejsky. 

Dějiny izraelské kultury jsou velmi staré, přestože Izrael vznikl teprve v polovině 20. 

století. Většina svátků Izraelců je náboženská. Hlavními svátky ve státě jsou: židovský Nový 

rok, Den smíření, Sukot, Svátek radosti z Tóry, První a poslední den Pesachu, Národní den 

Izraele, Šavuot a další. Pro každý z těch svátků existují své vlastní specifické rodinné tradice. 

Také v Izraeli je důležitý šabat. Připadá na sobotu, ale začíná už v pátek, proto je od druhé 

poloviny pátku zakázáno pracovat. Pracovní týden v Izraeli začíná nedělí a končí v pátek 

okolo poledne (4). 

Šabat 

Šabat (hebr. sobota) je sedmým dnem týdne, dnem odpočinku. Každý Žid je povinen 

se v tento den zdržet jakékoli práce a věnovat celý svůj čas Bohu a své rodině. Šabat je velmi 

očekáván v židovských rodinách, předem se uklízí dům, připravují se chutná jídla. 

Zdrženlivost se vztahuje na různé aktivity, jako jsou příprava jídla, používání elektřiny, 

manipulace s penězi a další. Dodržení zákonů šabatu se může lišit mezi komunitami. 

Ortodoxní skupiny zpravidla mají více omezení. Například pacientka dodržující šabat 

nemůže v sobotu rozsvěcet a zhasínat světlo, používat výtah, elektronicky ovládané dveře, 

tlačítko u postele pro přivolání sestřiček nebo ovládání lůžka, kojící maminka nemůže použít 

elektrickou odsávačku mléka. Také teoreticky nelze podepisovat dokumenty (22). 

 
2 Tóra, také Pět knih Mojžíšových, je prvních pět knih Starého zákonu. 
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1.4. Charakteristika rodinných tradic v Izraeli 

Tradice a obyčeje Izraele jsou známé po celém světě. Zvláštnosti kulturních tradic 

jsou způsobeny tím, že Izrael je stát, na jehož území žije velké množství národů i různých 

etnik. Každý rok do Izraele přijíždí velké množství přistěhovalců, proto jsou tradice Izraele 

postupně doplňovány prvky kultury jiných států a národností. Nejprve je třeba věnovat 

pozornost rodinným tradicím spojeným se svatbou židovského páru, jejímž účelem je 

vytvoření rodiny. 

V Izraeli smí od roku 2013 do manželství vstupovat pouze osoby, které dosáhly 18 

let věku. Ve výjimečných případech soud povolí uzavřít sňatek nezletilé osobě, která ještě 

nedovršila 18 let, ale pouze ze závažných důvodů (5). 

Středověké zdroje uvádí, že manželství mohlo být uzavřeno i v mladším věku. V 

lidové literatuře se Židé ironicky vysmívají dívkám, které se vdávají pozdě, a nazývají je 

„přezrálé děvy“. Kromě toho dívky, které po svých 20. narozeninách zůstávají svobodné, 

svádějí muže k hříchům. Nalezení budoucího manžela nebo manželky bylo zodpovědností 

židovských rodičů a začínali hledat, když bylo dítě ještě nezletilé. Když se potenciální 

partner našel, začalo se jednat o svatbě, rodiče mohli využít i služeb profesionálního 

dohazovače. Často se budoucí manželé navzájem ani neznali. Židovské rodiny se snažily 

vybírat své budoucí příbuzné z hlediska společenského postavení, jednání předků, dávaly si 

pozor i na aktuální finanční situaci. Navíc se řešilo, která rodina bude podporovat novou 

rodinu nejprve – zda ta manželova, či manželčina (7). 

Rozhodnutí o manželství je zaznamenáno v písemné smlouvě (tnoim), kde je 

podrobně sjednáno věno židovské nevěsty. Smlouva obsahovala také přesné datum svatby. 

Strany zpravidla používají standardní formu smlouvy o manželství, kterou je nutné jenom 

vyplnit a podepsat. V horní části smlouvy je nápis „S Boží pomocí. Zdař bůh!“ a obrázek 

stisknutí ruky. Kromě tnoim uzavírají strany svatební smlouvu (ketuba), která se předává 

nevěstě. V této smlouvě jsou uvedeny manželovy povinnosti, jakož i následky ztráty 

svatební smlouvy, například v případě ztráty ketuby manželé mohli přerušit společný život 

do momentu vzniku a uzavření nové smlouvy. Každá manželská smlouva uzavřená mezi Židy 

stanoví, že manžel finančně podporuje židovskou manželku v plném rozsahu. V případě 

rozvodu část manželova majetku musí přejít na manželku. Zvláštnost ketuby spočívá v tom, 

že text smlouvy je uveden v poetickém stylu a jsou v ní odkazy na Písmo svaté. Uzavření 

manželství končí předáním zásnubního prstenu nevěstě ženichem, manželka jej musí 

chránit po celý společný život. Dodržuje se i starodávná židovská tradice – rozbije se 

sklenice v upomínku na zničení Jeruzalémského chrámu (7). 

Další svatební tradicí je upečení speciálního svatebního dortu židovskou matkou 

nevěsty a předání dortu svému zeťovi. 

V případě manželova úmrtí se počítá s levirátním sňatkem: pokud muž zemřel a 

nezanechal po sobě potomka, má právo se jeho bratr oženit s jeho ženou (41). Taková 

tradice existuje, aby se zachovalo bohatství rodiny. Žena je v této situaci bezmocná, protože 

levirátní manželství se uzavírá pouze na přání švagra. Avšak tato tradice existuje dodnes. 

Pokud manželův bratr nechce založit rodinu s vdovou po svém bratrovi, musí provést obřad 
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chalica, doslova „rozvázání“. Chalica se provádí v synagoze v přítomnosti rabínského 

soudce. Při obřadu švagr ještě jednou potvrzuje, že se nechce oženit s vdovou po svém 

bratrovi. Rituální obřad spočívá v tom, že židovská vdova musí svému švagrovi rozvázat na 

speciálních botách popruhy a on musí vyslovit speciální formule, potom vdova musí pronést 

následující formuli v hebrejštině: „To si zaslouží muž, který nechce svému bratru zbudovat 

dům.“ Výsledkem obřadu je sestavení chalicového dokumentu – listiny, podle které 

levirátní sňatek není uzavřen a vdova se může provdat za jakéhokoli jiného Žida (7). 

V Izraeli se lze setkat i s dalšími rodinnými tradicemi, které existovaly celou dobu 

před vznikem státu. Během rodinných svátků pouze ženy mohly zapalovat svíce, tento 

obřad symbolizuje příchod dlouho očekávané soboty, nebo zahájení jiného náboženského 

svátku. Takové tradice jsou v židovské rodině známy jako svaté. Zapálené svíce symbolizují 

začátek svaté doby. Zpravidla ženy zapalují svíce před šabatem, který je nepracovním a 

svatým dnem, zapálené svíce symbolizují nutnost dodržovaní svaté tradice. 

Důležitou židovskou tradicí je oddělování chaly při přípravě svátečních koláčů nebo 

chleba. Tato micva je zaznamenána v Pentateuchu (Nu 15, 20) nařízením, kterým je 

oddělení části těsta od těsta určeného k pečení pro kohena3. Je velmi důležité, že tuto 

tradici židovské ženy musejí dodržovat pouze v tom případě, žije-li jejich rodina na území 

Izraele. Pokud rodina žije na území jiného státu, těsto by mělo být odděleno, ale pak musí 

být spáleno (6). 

1.5. Ženy v judaismu 

Podle základních představ judaismu jsou zástupkyně něžného pohlaví mnohem 

rozumnější, mají lepší intuici než muži. Rabíni potvrzují tyto představy tím, že říkají, že žena 

byla „zkonstruována“ nebo „postavena“ (Gn 2, 22), nikoli „zformována“ nebo „vytvářena“. 

Výrazy „intuice“ a „stavět“ mají v hebrejštině stejný kořen.  

Za starých časů byli představitelé judaismu k ženám uctiví. Židovská tradice se 

zmiňuje o moudrosti některých hodných žen, mezi nimiž je i manželka rabiho Meira – 

Brurie. Bruriina prohlášení o židovském právu byla přijímána a oceňována více než názory 

židovských mužů (6). 

Hlavním účelem existence muže a ženy je pokračování lidského pokolení, tohoto cíle 

muže být dosaženo jenom v rodině. Kromě toho žena musí provádět rituály a obřady, které 

podporují rodinné pohodlí. Od nepaměti byla ženě přisuzována obrovská role ve výchově 

mladšího pokolení. Židovská žena se vyznačuje starostlivostí ve vztahu ke svým dětem, 

jejím hlavním úkolem je řízení rodinného hospodářství. Je však třeba poznamenat, že občas 

kontrola nad rodinnými procesy ze strany izraelských žen může dosáhnout až nemožných 

hranic. Taková láska se vyznačuje historickými zvláštnostmi, totiž zachováním rodu i 

v časech po dlouhá staletí hrozícího nebezpečí, protože židovský národ žil po mnoho století 

„životem ve vyhnanství“. 

 
3 Židovský kněz. 
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Pokud budeme srovnávat rozsah práv židovských a evropských žen, pak rozsah práv 

židovských žen do počátku dvacátého století byl větší. Židovské ženy tak měly právo 

podnikat, vlastnit různé objekty, provádět občanskoprávní transakce, mít majetkový podíl. 

Všechna výše uvedená práva nebyla pro evropské ženy ve stejné době dostupná. Ženy 

mohly požádat o konzultace v různých otázkách týkajících se manželství a rodiny. Muži by 

neměli zneužívat své moci, neměli by používat násilí ve vztahu ke svým ženám. Tento 

rodinný život v židovské společnosti je tradiční po mnoho století, i když jsou doloženy také 

případy násilí. Zákaz násilného chování k ženám na území Evropy existuje jen pár století (6). 

 V minulosti se v případě znásilnění vždy bral v úvahu ženin rodinný stav a 

skutečnost, jestli tím činem byla poškozena manželova pověst. V moderní izraelské 

společnosti je pozornost zaměřena pouze na ženu, ne na její rodinný stav. V případě 

znásilnění je žena bezpodmínečně uznána za oběť, která byla proti pohlavnímu styku. 

Někdy bývá znásilnění považováno za trestný čin, a to i v případě, že žena s tím souhlasila 

(45). Podle rabínů je znásilnění trestným činem, i když se jej dopustí muž ve vztahu ke své 

manželce. Když to srovnáme s postavením Američanek, je třeba říct, že i nyní musí ženy v 

USA, které se staly oběťmi, prokázat, že šlo o trestný čin. Také se potýkají s nedůvěrou i ve 

společnosti, zejména proto, že se často říká, že samy incident vyprovokovaly. Ve Spojených 

státech amerických je pohlavní styk vynucený na své manželce trestným činem, avšak 

v některých státech existují výjimky, které nehovoří ve prospěch obětí (6). 

Nejvíce ženy v judaismu diskriminuje, že se nemohou rozvést se svými manžely. Je 

to výsada mužů. V Izraeli je stanovena jediná možná forma manželství, a to – náboženská. 

A protože manželství bylo uzavřeno podle židovského zákona, může být rozvod povolen 

pouze analogickým způsobem. Aguna (hebr. připoutaná) je vdaná židovská žena, které 

manžel nepovoluje rozvod. Takové ženy se nemohou znovu provdat a bývají často týrány 

svými manžely. V poslední době na to někteří rabíni reagují tím, že zavazují ženicha k 

podepsání souhlasu s rozvodem v den svatby, který bude využit v případě potřeby (46).  

Povinností židovského muže je studovat Tóru a učit Božím přikázáním syna. Aby 

mohl v klidu plnit své povinnosti, žena se má postarat o chod jiných záležitostí, zejména 

rodinných. Znamená to, že hlavním úkolem židovské ženy je tedy udržení pohodlí v domě a 

v rodině, pokračovaní lidského rodu. Je třeba také poznamenat, že manželka má vliv na 

manžela. Pokud si zbožný muž vezme padlou ženu, stane se také bohaprázdným. Zároveň 

pokud si bohaprázdný muž vezme zbožnou ženu, pak má šanci změnit svůj životní styl (6). 

Povinnost zdržení se pohlavního styku s manželem během menstruačního cyklu je 

spojena s právem žen. Pokud se židovská žena provdá za příslušníka jiného národa, dítě 

narozené v tomto manželském svazku bude stále patřit k židovskému národu. V opačném 

případě, když si židovský muž vezme ženu patřící k jinému národu, jejich dítě nebude patřit 

k židovskému národu (6). 

Zákony nidy 

Označení nida (odloučená) se používá v souvislosti se ženou, která menstruuje. 

Období nidy se vztahuje i na pomenstruační dobu. V té době se podle židovského zákona 

nesmí docházet k manželským stykům. Manžel a manželka spí odděleně, žena by také 
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neměla svým chováním ani oblékáním vyvolat manželovo pokušení. Po uplynutí minimálně 

pěti dnů, za předpokladu ukončení krvácení, žena odpočítává sedm dní. Ráno a večer se 

žena kontroluje měkkým bílým hadříkem, nesmí na něm být krvavé skvrny. Pokud se během 

sedmi dnů neobjeví skvrna, manželka jde do mikve (rituální lázeň). Mikve je postavena 

podle židovského zákona, voda v ní musí být napojena na zdroj. Před ponořením se musí 

žena nejprve dobře umýt v místnosti určené k tomuto účelu. Zde se nalézá všechno 

potřebné, včetně nůžek na nehty. Po přípravě ji doprovází další žena, ta pak dohlédne na 

to, aby se ponořila zcela pod vodu. Ponořením končí období ženské nečistoty, takže je 

možné obnovit vztah s manželem (8). 

Nida – stav při porodu začíná, když se objeví krev. Leviticus 12 uvádí, že při narození 

syna je žena nečistá sedm a pak ještě 33 dnů, při narození dívky je matka nečistá dva týdny 

a pak ještě 66 dnů. Dnes to není striktně dodržováno, protože lékaři nedoporučují zahájení 

manželského vztahu dříve než šest týdnů po porodu. Vzhledem k tomu, že během porodu 

je žena ve stavu nida, manžel se nemůže dívat na nahé části těla. Lubavičský rebe4 

neschvaloval přítomnost manžela u porodu. Při porodu císařským řezem se žena stává 

nidou poté, co začne krvácet vaginálně (24). 

Ženy jsou osvobozeny od pozitivních příkazů vázaných na čas, protože povinnosti 

žen jako manželek a matek mají prioritu a jsou nejdůležitější. Pokud žena kojí novorozené 

dítě, bude se o něj nadále starat a nebude chodit plnit své svaté povinnosti. Povinností ženy 

je nejprve příprava jídla pro svou rodinu a poté může jít číst maariv (večerní modlitbu). Toto 

povolení nedodržovat svaté povinnosti včas vedlo ke ztrátě části autority ženy (6). 

Na závěr je třeba říct, že ženy mají v mnoha případech stejná práva jako muži. 

Hlavním cílem ženy v rodinných tradicích je však pokračování rodiny a zachování rodinných 

tradic. Právě židovská žena je strážkyní rodinného krbu v židovské společnosti, proto má 

nejdůležitější role – židovské manželky a matky. Na základě prozkoumání židovských 

rodinných tradic a role žen v judaismu je třeba říct, že duchovní stav společnosti je určován 

v závislosti na duchovním stavu obyčejných židovských rodin, kde vedoucí role patří 

židovským ženám. V judaismu je role židovské ženy velmi cenná, protože žena ve větší míře 

ovlivňuje rodinné vztahy.

 
4 Rabín, ne vždy však člověk označený „rebe“ musí být rabínem. Např. u chasidů se používá také pro označení 

duchovního vůdce nebo světce. 
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2. Porodnictví v Izraeli  

2.1. Systém zdravotnictví v Izraeli 

Základ systému zdravotnictví Izraele, který zahrnoval síť preventivních, 

diagnostických a lékařských služeb, byl položen ještě předtím, než židovský národ získal 

svou nezávislost (42). 

Zákon o zdravotním pojištění obyvatelstva, přijatý v roce 1995, kontroluje systém 

zdravotnictví ve státě. V zemi jsou pouze čtyři zdravotní fondy (kupat cholim). Všechny 

zdravotní fondy mají „košík zdraví“. Služby, které nejsou zahrnuty do „košíku“, nejsou 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Standardní seznam služeb zahrnuje konzultace 

specialistů různých oborů, diagnostiku, ambulantní léčbu, úplné nebo částečné poskytování 

bezplatných léků, provedení chirurgických zákroků, transplantaci orgánů, léčbu 

neplodnosti, tísňové volání lékařské záchranné služby, péči o těhotné, dětské očkovací 

kalendáře. V případech, kdy léčba na území státu není možná, může pokrýt náklady na 

přepravu i léčbu v zahraničí doplňkové pojištění (13). 

Obyvatelům Izraele je lékařská péče poskytována prostřednictvím rozsáhlé sítě 

nemocnic, klinik, center profylaktické medicíny a rehabilitačních institutů. Péče v nemocnici 

zahrnuje nejmodernější postupy a techniky – od mimotělního oplodnění přes počítačovou 

i magnetickou rezonanční tomografii, složité operace mozku až po transplantace kostní 

dřeně a orgánů. 

Zdravotní fondy jsou povinny přijímat každého člověka, který se chce připojit. 

Povinnost platit zdravotní pojištění nastává po dosažení 18. roku věku. Za účelem umožnění 

vstupu do fondu musí každý občan přispět zhruba třemi procenty ze své mzdy, výběr fondu 

je zcela na zájemci. Neplnoleté bez dalších nákladů se obsluhují z fondu zdraví rodičů. 

Důchodci, studenti a nezaměstnaní hradí nominální hodnotu, která je mnohem nižší než u 

pracující části obyvatelstva (13). 

Imigranti mají výhodu – jsou osvobozeni od placení za lékařské služby během 

prvních šesti měsíců pobytu v Izraeli. Mají možnost vybrat si zdravotní fond a příspěvek se 

jim bude odečítat ze mzdy. Obyvatelé, kteří na území Státu Izrael pobývají jenom dočasně, 

se mohou zařadit do systému zdravotnictví až poté, co stráví na území 183 dní. Do této 

doby musejí mít soukromé zdravotní pojištění jako turisté. Po uplynutí této doby se mohou 

zapojit do fondu zdravotnictví. Je důležité, aby člověk už před svým dočasným pobytem v 

Izraeli nebo návštěvou této země myslel na to, jak to bude v případě, že by potřeboval 

lékařskou péči. Jestliže člověk cestuje jako turista, musí mít cestovní pojištění, jako je tomu 

při vstupu na území většiny států světa (13). 

2.2.  Stav porodnictví v Izraeli 

V Izraeli v poslední době souhrnný ukazatel porodnosti dosáhl 3,0 dítěte na jednu 

ženu, což je nejvyšší ukazatel mezi státy OECD (10). 
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Izraelské ženy rodí v nemocničních zařízeních zdarma. Izraelská vláda podporuje své 

občany peněžitými částkami (maanak leida) za každé dítě (20). Výše porodného od 1. ledna 

2020 činí 1 783 ILS (přibližně 12 706 CZK). Žena, která se v minulosti rozhodla rodit doma, 

musela počítat s tím, že po domácím porodu jí nebude vyplaceno porodné prostřednictvím 

Bituach Leumi (národního pojištění). V současné době může žena obdržet peníze za 

předpokladu, že u jejího porodu bude přítomna licencovaná porodní asistentka, která je 

pověřena vedením domácích porodů (38). 

V Izraeli v současnosti není povoleno provozovat porodní centra (domy), která 

nejsou součástí porodnických oddělení. Došlo k tomu po jedné velké kauze s aktivisty 

prosazujícími ženská práva. Žena má dvě možnosti – buď rodit v nemocnici, anebo doma 

(20). S pojmem „porodnice“ se v Izraeli nesetkáte, děti přicházejí na porodnických 

odděleních, která jsou součástí velkých komplexů (všeobecných nemocnic). 

2.3. Prenatální péče 

Starší izraelské obyvatelstvo raději reaguje na zprávu o těhotenství frází bešaa tova, 

tj. „ať to bude ve správný čas“, namísto mazel tov („hodně štěstí“). Tím je vyjádřena 

neochota pokoušet osud předčasnými gratulacemi. V Izraeli je těhotné břicho považováno 

za veřejný majetek. Tak se v židovské společnosti vyvíjely vztahy. Při vzniku židovské 

společnosti hrál roli socialismus, jeho ozvěny lze nalézt v myšlení moderní společnosti. Na 

těhotnou ženu, která má už viditelné bříško, je upřena zvláštní pozornost. Výhodou je, že 

řidiči těhotným častěji zastavují na přechodu pro chodce. Existují však také negativní 

stránky této pozornosti, například dotek na těhotenské bříško neznámou osobou (11). 

2.3.1. Prenatální péče v Izraeli 

Po celém Izraeli fungují centra Tipat Chalav. Jejich účelem je poskytovat celé 

spektrum služeb těhotným ženám a dětem do šesti let. Celý chod těchto center je 

organizován ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami (kupat cholim) a 

místními úřady. V podstatě se prenatální péče v Izraeli neliší od té poskytované v Česku. Na 

webové stránce izraelského ministerstva zdravotnictví lze najít potřebné informace. 

Pozornost je věnována přípravě ženského organismu na bezproblémový průběh 

těhotenství, správné životosprávě atd. Během těhotenství se například doporučuje 

středomořská dieta, která má nízký obsah tuku i živočišných bílkovin, a zároveň má vysoký 

obsah omega-3 a omega-6 kyselin, kvalitních sacharidů a dalších důležitých prvků. 

V prenatálních poradnách se pečlivě sleduje přírůstek hmotnosti. Podle tabulek by žena s 

30 ≤ BMI neměla v době, kdy čeká dítě, přibrat více než devět kilogramů. Těhotné s nízkým 

rizikem se obvykle v prenatálních poradnách neváží. 

Prenatální péči poskytuje lékař. Ženy s nízkým rizikem podstoupí během těhotenství 

standardní vyšetření. Většinu z nich hradí zdravotní pojišťovna. K nehrazeným 

doporučeným vyšetřením patří kombinovaný test v 1. trimestru, jehož cílem je zachytit 

chromozomální abnormality (13). 
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Podle izraelského ministerstva zdravotnictví se ročně rodí 130 dětí s Downovým 

syndromem. Pozorováním v nemocnicích se zjistilo, že nejčastěji se tyto děti rodí 

v ultraortodoxních komunitách. Protože obvykle odmítají lékařské intervence, nelze tomu 

předejít. Najdou se dokonce případy, kdy přítomnost genetické choroby v rodině bývá 

utajena, aby to nezabránilo uzavření domluveného sňatku (12). 

Riziko Downova syndromu je vysoké při výsledku 1:380, tato hodnota zhruba 

odpovídá riziku v evropské společnosti (13). 

Ve 27. až 36. týdnu těhotenství bývá každé nastávající mamince doporučena vakcína 

proti černému kašli, de facto i proti tetanu a záškrtu. Vycházejíce z jedné studie, kde bylo 

prokázáno, že děti matek očkovaných proti chřipce trpívají méně často plicními chorobami, 

pojišťovny zařadily očkování proti chřipce mezi bezplatně poskytované služby (13). 

Izrael poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu ženám před otěhotněním, 

v průběhu celého těhotenství i po porodu. Veřejné zdravotní pojištění se nevztahuje na 

porodní náklady – na rozdíl od toho národního, jež je připraveno zajistit nejen kvalitní a 

bezpečný porod na jakékoli klinice s licencovanou porodní asistentkou, ale hradí i finanční 

náklady na léčbu neplodnosti za předpokladu, že jde o ženu vdanou. Díky tomu činí přibližný 

koeficient porodnosti tří děti na ženu (33). 

2.3.2. Židovská specifika v prenatální péči 

Jelikož umělé přerušení těhotenství (interrupce) je umožněno z hlediska halachy 

pouze v případě, kdy je žena ohrožena na životě kvůli plodu, mnoho párů proto nebude 

považovat za nutné nechat si provádět rozsáhlé genetické testování. Pokud porodní 

asistentka z nějakých důvodů trvá na nutném testování, jako je triple test nebo 

amniocentéza, měla by to podrobně zdůvodnit. V některých případech bude pár souhlasit 

s testováním pouze s vědomím, že se provádí za účelem nejlepší emoční přípravy a zajištění 

lékařské podpory při narození dítěte s anomáliemi (22). 

Ortodoxní komunita reaguje na zvyšující se počet vědeckých poznatků v 

oblasti genetiky tím, že předběžně informuje své členy o možných genetických 

komplikacích. Před uzavřením sňatku se standardně provádí předmanželské genetické 

screeningové testy na onemocnění spojená s touto komunitou. Dor Yeshorim je registr 

poskytující testování nejčastějších dědičných poruch, včetně Tay-Sachsovy choroby, 

cystické fibrózy, Canavanovy choroby a Fanconiho anémie typu (22). 

Tento screening je anonymní, každému testovanému se přiděluje číslo. Testování se 

provádí v určitém období ve většině ortodoxních středních škol, existuje také možnost 

absolvovat test i později. Výsledky se pak ukládají do databáze Dor Yeshorim. 

Pár, který plánuje svatbu, zatelefonuje do registru. Systém pomocí čísel ověří, zda 

je recesivní nemocný gen přítomen. Na základě tohoto výsledku se postupuje dál, není 

výjimkou přerušení vztahu, nebo pokud snoubenci navzdory tomu chtějí vstoupit do 

manželství, řeší se tato záležitost s rabínem a genetikem (22). 

Jak je to s prozrazováním pohlaví očekávaných potomků? 
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Ve druhém trimestru je při ultrazvukovém vyšetření možné rozpoznat pohlaví 

plodu. Znát pohlaví očekávaného dítěte je občas přínosné, pár si už během těhotenství 

zvyká na role rodičů chlapečka či holčičky. Židovskému páru není zakázáno se o tom 

dozvědět. Bývá však také zvykem neptat se na pohlaví. Vykladači Tóry říkají, že Bůh před 

člověkem skryl sedm věcí, včetně toho, jakého pohlaví je dítě, které žena nosí pod srdcem 

(8). 

Tay-Sachsova choroba 

Choroba ve většině populací postihuje 1:360 000 narozených dětí, každý 300. je 

„nosičem“. Zatímco odhad incidence této choroby u aškenázských Židů je 1:3600, 

narozených dětí s frekvencí přenašečů 1:30 (35). 

O tomto onemocnění začal mluvit v minulém století lékař-neurolog Bernard Sachs. 

Začal si stále častěji všímat toho, že děti, které léčil mají nejen společné příznaky 

onemocnění, ale mají také židovské rodiče. Aby se onemocnění projevilo, dítě musí získat 

od otce i matky recesivní mutovaný gen HEXA. Pokud jeden z genů bude dominantní, dítě 

se stává potenciálním nosičem. Pravděpodobnost, že se v rodině narodí nemocné dítě, je 

25procentní, a to za předpokladu, že jsou oba rodiče nosiči. Protože v 75 % se rodí zdravé 

děti, rodiče bývají ohromeni, když se ve zdravé rodině objeví nemoc. Již ve druhé polovině 

20. století byl vynalezen speciální krevní test pro rodiče, který umožňuje zachytit ještě před 

těhotenstvím mutace v genech. Vývoj onemocnění je rychlý. Příznaky se začínají projevovat 

u půlročního dítěte. Zcela zdravé dítě nejprve přestane držet hlavičku, následně se přidávají 

problémy s polykáním, v důsledku čehož odmítá jíst. Ve třech letech přijde smrt, do té doby 

se nervový systém úplně vypne. Příčinou je nedostatek enzymu beta-hexosaminidázy A, 

který vznikl v důsledku mutace. Hlavní funkcí enzymu je rozklad toxických látek neuronů. 

Toxické látky se hromadí v nervových buňkách mozku a míchy a v současné době není znám 

způsob, jak to zastavit (34). 

2.3.3. Předporodní vzdělávání 

Ortodoxní židovky sdílejí svoje zkušenosti s péčí o dítě s ostatními ženami v 

komunitě. Ta výměna znalostí je nepřetržitá vzhledem k tomu, že lidé žijící v komunitě mají 

děti pořád. Žena říká (cituji): „I knew what it would be like because my sister-in-law had six 

babies before me“ („Věděla jsem, jaké to bude, protože moje švagrová už měla šest dětí 

přede mnou“ - vlastní překlad). Živá komunikace probíhá nejen mezi příslušnicemi jedné 

rodiny, ale i členkami komunity (15). 

V některých státech existují nábožensky zaměřené předporodní kurzy. Například 

Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles nabízí workshop. Je specifický tím, že nejde o 

kurz přípravy na porod, ale přípravy na rodičovství. Kurz probíhá formou přednášek. Cílem 

organizátorů je zapojit příslušníky různých směrů judaismu, proto přednášejí jak reformní 

ženští rabíni, tak ortodoxní rabíni (14). 

2.4. Umělé přerušení těhotenství 
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Nicméně, jako je tomu v drtivé většině zemí, i v Izraeli existuje možnost umělého 

přerušení těhotenství. Je legální, takže je také hrazeno ze státních prostředků. Ale aby bylo 

možné těhotenství legálně přerušit, je nutné předstoupit před zvláštní komisi. I když ve 

většině případů komise ženině žádosti vyhoví, v Izraeli se lze setkat také s případy 

nelegálního přerušení těhotenství. Statistiky jsou docela smutné. Za rok na 20 000 legálních 

interrupcí připadá odhad 20 000 případů nelegálního ukončení těhotenství (16). 

2.4.1. Legální přerušení těhotenství 

Padesát procent žen, které chtějí uměle přerušit těhotenství, ještě nedosáhlo 18 let. 

Jelikož otěhotněly během mimomanželského vztahu, mohou podat žádost bez souhlasu 

rodičů nebo opatrovníků. Žádost o přerušení těhotenství podávají i vdané ženy, a to z řady 

důvodů. Jsou to například tyto: zdraví ženy nebo její věk, nemanželské dítě a vada embrya. 

Až do roku 1980 žena mohla ukončit své těhotenství také pro nedostatek finančních 

prostředků, ale pak ortodoxní strana předložila pozměňovací návrh, a proto dneska 

sociálně-ekonomický faktor už není vážným důvodem k interrupci (16). 

2.4.2. Náboženský názor na umělé přerušení těhotenství 

Přestože je umělé přerušení těhotenství v Izraeli legální, náboženský názor na tuto 

záležitost je nejednoznačný. 

Na populárním židovském webu aish.com se rabín k tomu vyjádřil. Zdůraznil, že 

podle judaismu je něco takového považováno za zlo, a přirovnal případy přerušení 

těhotenství z důvodu fyzické méněcennosti plodu k nacistickému programu „T-4“, jehož 

cílem bylo zlikvidovat tělesně postižené a duševně nemocné. Lidský život, i částečný, 

představuje obrovskou hodnotu. Pokud však pokračování těhotenství ohrožuje matčin 

život, má plný život matky hodnotu vyšší než neúplný život plodu. S ohledem na skutečnost, 

že život ženy může také záviset na jejím emocionálním stavu, interrupce je povolena i 

v tomto případě. Těhotenství vzniklé v důsledku znásilnění může vést k těžkému 

emocionálnímu zranění. Proto rabíni radí, aby ženy každou situaci řešily individuálně s 

člověkem, který se vyzná v židovských zákonech (27). 

2.5. Porodnické oddělení „Šaarej Cedek“ 

Když se mluví o porodnictví v Izraeli, je třeba zmínit lékařské centrum Šaarej Cedek. 

Nachází se v centru hlavního města Jeruzaléma a může se pochlubit tím, že ženám nabízí 

nové moderní porodnické oddělení. 

Porodnické oddělení „Šaarej Cedek“ sestává z celkem šesti mateřských a dětských 

oddělení, každé z nich má vlastní jesle (tinokija). Na dvaceti porodních sálech spolu pracují 

porodníci, 100 vysoce vyškolených porodních asistentek a zdravotní sestry. Sály se 

nacházejí v blízkosti operačních sálů. K dispozici jsou čtyři operační sály s veškerým 

potřebným vybavením, kde se provádějí plánované i neplánované císařské řezy. Přibližně 

za den zde přijde na svět 62 dětí. Podle posledních údajů se v centru dosud narodilo 22 175 

dětí. Takových nemocnic není na světě mnoho. Centrum je proslulé vysokou mírou 
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úspěšnosti vaginálních porodů, císařských řezů se zde provádí nejméně z celého Izraele (12 

%). Ženy, které mají dva císařské řezy v anamnéze a chtějí porodit vaginálně, stále častěji 

volí toto centrum (19). 

„Šaarej Cedek“ je náboženská nemocnice. Neprovádějí zde interrupce a umělé 

oplodnění etnicky smíšeným párům (17). 

Novorozenecká jednotka intenzivní péče centra „Šaarej Cedek“ je považována za 

největší a nejmodernější v Izraeli. Tady pečují o předčasně narozené děti a děti s vrozenými 

chorobami. Záchrana dítěte narozeného ve 24. týdnu těhotenství byla ještě donedávna 

nereálná, nyní však takové děti mají velkou šanci. Na jednotce v „Šaarej Cedek“ je 70 míst, 

každé je vybaveno nejmodernějším zařízením nutným k přežití dítěte (19). 

Cílem centra od jeho založení v roce 1902 bylo poskytovat kvalitní služby a nést 

odpovědnost za svou činnost. Každý rok si stále více rodičů vybírá toto centrum pro příchod 

svého dítěte na svět, což svědčí o vysoké míře důvěry v zaměstnance. Kromě 

pozoruhodného počtu porodů na porodních odděleních nemocnice zveřejnila řadu dalších 

medicínských údajů, včetně: 

▪ 35 800 záznamů o dětské pohotovosti, 

▪ 33 000 procedur provedených na chirurgických odděleních, 

▪ 92 400 záznamů o poskytnutí běžné lékařské pohotovostní péče dospělým 

osobám, 

▪ 31 500 pacientek bylo převedeno na oddělení gynekologické a porodnické 

pohotovosti, 

▪ 700 000 pacientů bylo léčených ambulantně (18). 

2.5.1. Porod 

Na sálech pracují vysoce kvalifikovaní a zkušení specialisté, kteří každé ženě 

pomohou splnit její představy o bezpečném porodu v klidném a pohodlném prostředí. Při 

projektování porodních sálů bylo zohledněno mnoho názorů. Každý soukromý prostor je 

plně vybaven pro jakýkoli typ porodu. Kromě postele lze zde najít pohodlné křeslo, sprchu 

a WC (vizte obrázek č. 4, přílohu 4). Gumové fyzioterapeutické míče a hydromasážní vany 

jsou k dispozici každé ženě. Zdraví, pohodlí a bezpečí matky a plodu – to jsou priority centra. 

Každý pokoj má moderní fetální monitor s displejem, nejbližší zdravotnická stanice má také 

stejný přístroj pro neustále sledování zdravotního stavu dítěte. Aby byla zajištěna 

anonymita, je každá žena na obrazovce identifikována číslem pokoje (vizte obrázek č. 2, 

přílohu 2). Natáčení intermitentního CTG-monitoru se provádí po dobu 10 minut každou 

půlhodinu (19). 

Když je potřeba provést chirurgický zákrok, většinou se tak děje v lokální anestezii, 

při níž žena zůstává při vědomí. Dítě si před odjezdem do jeslí může užít přirozeného tepla 

při kontaktu své pokožky s matčinou. Po dokončení operace matka je převezena na 

pooperační pokoj, kde zůstává dvě hodiny, zatímco se o její zdravé dítě starají sestřičky 

z jeslí. 
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Ne vždy vaginální porod probíhá, jak by měl. Nastane-li problém – buď se zdravím 

matky, nebo plodu –, lékaři mohou doporučit jiné způsoby ukončení porodu, k nimž patří: 

▪ instrumentální porod (použití kleští nebo vakua může být indikováno, když je 

nutné rychle vyjmout plod, aby se snížila zdravotní rizika; tato nástroje a 

přístroje se používají, když je děložní hrdlo plně otevřené a hlavička plodu je 

nízko v porodních cestách), 

▪ pitocin (oxytocin) (způsobuje kontrakce dělohy, používá se pro kratší a 

bezpečnější porod), 

▪ přímé monitorování srdeční frekvence plodu (když není možné přesně 

zkontrolovat srdeční frekvenci plodu přes břišní dutinu, lze zevnitř na lebku 

plodu připevnit elektrodu), 

▪ intravenózní antibiotika (tato terapie může být nutná ke snížení možnosti vzniku 

zdravotních komplikací matky a plodu, když žena má časově prodlouženou 

ztrátu vody nebo vaginální infekci, případně zvýšenou teplotu během porodu), 

▪ monitorování kontrakcí nitroděložní kanylou (když je potřeba s vysokou 

přesností monitorovat kontrakce, lze částečně zavést tenkou plastovou hadičku 

pro kontrolu děložních kontrakcí), 

▪ vzorek krve z lebky plodu (testování za účelem zjištění, zda je plod stabilní a jeho 

stav je dobrý; tento postup umožňuje detekci nebezpečných situací vyžadujících 

okamžitý porod) (19). 

Jakmile žena přijde na porodnické oddělení, bude vyšetřena v cheder kabbalah 

(třídicí přijímací místnosti). Při pokročilém vaginálním nálezu žena putuje na porodní sál, 

kde zůstává po celou dobu trvání porodu i dvě hodiny po něm. Pokud vše probíhá bez 

komplikací, stará se o ženu převážně porodní asistentka, která je zrovna ve službě. Při 

odtoku plodové vody s malým vaginálním nálezem ženu převedou na gynekologické 

oddělení ke sledování (39).  

Také bych chtěla uvést, že v některých nemocnicích jsou zřízena tzv. centra 

přirozeného porodu, jeden z nich v Hadassah Ein Kerem. Klientka s fyziologickým průběhem 

těhotenství bez císařského řezu v anamnéze může využít jeho služeb. Tam je potřeba 

objednat se s předstihem, ženě bude přidělena porodní asistentka, se kterou probere vizi 

svého porodu (38). 

2.5.2. Po porodu 

Dvě hodiny po porodu bude žena s dítětem převezena na jedno ze šesti oddělení, 

které je učeno pro matku a dítě. Žena bude umístěna do prostorného pokoje. Obvykle bývá 

pokoj obsazen nanejvýš třemi maminkami. V místnosti jsou k dispozici pohodlná křesla pro 

kojení, osobní komody a koupelna se sprchovým koutem. Dítě se předá sestrám do jeslí, 

které fungují v rámci poporodního oddělení. V případě potřeby se spolupracuje s 

novorozeneckou JIP. 
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Na oddělení má žena možnost společného pobytu se svým dítětem 24 hodin denně, 

tzv. rooming-in, avšak nejde o možnost jedinou. V „Šaarej Cedek“ si žena vybírá ze tří 

možností režimu, co jí vyhovuje nejvíce: 

▪ žádný rooming-in, 

▪ flexibilní rooming-in, 

▪ rooming-in. 

Žádný rooming-in znamená, že dítě přinesou matce, když ta bude chtít, s výjimkou 

noci a času určeného k ošetření novorozence a lékařským prohlídkám. Flexibilní režim se 

liší od předchozího tím, že matka může mít dítě u sebe i v noci. Režim rooming-in je běžný 

na poporodních odděleních v České republice. Žena dostane své dítě k sobě na pokoj. 

Všechna vyšetření, ošetření a instruktáže probíhají tamtéž (19). Je snaha umístit maminky 

se týmž režimem na stejný pokoj. V některých nemocnicích je režim znázorněn nálepkou, 

připevněnou na dětskou postýlku. Při režimech žádný rooming-in a flexibilní rooming-in je 

možné přidat další nálepku, když maminka chce být probouzena v noci, aby nakojila své 

dítě (jinak by novorozenec dostal košerný Similac5). 

Kvůli nedostatku místa v nemocnici mohou do dvoulůžkového pokoje ubytovat tři 

ženy. Také na poporodních odděleních jsou povoleny návštěvy od 7 do 21 hodin pro 

partnera nebo jednu osobu. V době od 16 do 19 hod mohou přijít všichni zájemci. V Izraeli 

bývá běžné, když je místnost plná návštěvníků, kteří přišli poblahopřát matce a dítěti. 

Spolubydlící žena pro své větší soukromí může zatáhnout speciální závěs, který oddělí její 

osobní prostor (vizte obrázek č. 5, přílohu 4). 

Pokud je vše v pořádku, obvyklý pobyt po fyziologickém porodu trvá dva dny. 

V nemocnici novorozenec dostane první dávku očkování proti hepatitidě B a také dostane 

do 24 hodin injekci vitaminu K (19). 

Vzhledem k tomu, že registrace jména v nemocnicích není podmínkou, ve většině 

případů tak rodiče činí online. Obvykle bývá k dočasné postýlce připojen formulář, vyplněný 

personálem, s informacemi o jménu matky, datu narození, váze, týdnu, ve kterém se dítě 

narodilo, způsobu porodu, času, číslu pokoje a pohlaví (vizte obrázek č. 3, přílohu 3) (39). 

Zákony košernosti 

S košer (hebr. vhodný) se můžeme setkat nejen v gastronomické oblasti. Všechno, 

co židovský zákon považuje za vhodné, spadá do košernosti. Přesné požadavky týkající se 

lidské výživy lze najít v Tóře. 

Židům, kteří se stravují košer, je povoleno jíst maso savců, kteří přežvykují (např. 

hovězí). Zvíře musí být vhodně poraženo a jeho maso následně zpracováno. V židovských 

kuchyních se při přípravě jídla nesmí mísit masný výrobek s mléčným. Z toho důvodu ženy 

používají samostatné nádobí, které bývá označeno, dokonce i potraviny skladují v různých 

lednicích. 

Lék obsahující mléčnou složku bude činit problém židovskému pacientovi, když jej 

bude muset užít při masitém jídle nebo bezprostředně po něm. 

 
5 Kojenecká výživa. 
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V Izraeli je v nemocničních kuchyních k dispozici pouze košer strava. V každém košer 

provozu musí být přítomen dozor, který dohlíží na správnost postupu a původ potravin. 

Také nemocnice objednávají u externích dodavatelů občerstvení s ultraortodoxním košer 

certifikátem (25). 

2.6. Epidurální analgezie 

V roce 2018 byla publikována srovnávací studie mezi izraelskými a norskými 

ženami. Zjistilo se, že postoj společnosti k porodu ovlivňuje emoce, které ženy během 

něj prožívají. V izraelské společnosti se počítá s medikalizovanou prenatální péčí. 

Veřejné mínění je takové, že narození zdravého představuje prioritu. Což zřetelně 

ovlivňuje myšlenky Izraelky během porodu, jsou zaměřeny na dítě a jeho zdraví. 

Izraelské ženy se málo zabývají svou emocionální stránkou během porodu na rozdíl od 

norských žen, kde hlavní roli hraje důvěra rodiček v sebe samu a vůbec v přirozený 

porod. V některých věcech je mezi Izraelem a Norskem možné vysledovat podobnost 

(např. stejný počet císařských řezů, nízký počet domácích porodů, hlavní role porodní 

asistentky u porodu), zároveň ženy z Norska dávají častěji přednost porodu císařským 

řezem, ženy z Izraele zase častěji spoléhají na pomoc epidurální analgezie (28). 

V současné době je v Izraeli nedostatek pracovních sil při poskytování 

anesteziologických služeb. Za účelem posouzení této situace probíhají výzkumy po celé 

zemi. Ne všechny nemocnice se mohou pochlubit anesteziologem, který se vždy stihne 

dostavit k porodu. Proto se nemocnice liší frekvencí používání epidurální analgezie (31). 

Podle Hnutí za svobodu informací6 byla v roce 2020 na prvním místě v používání 

epidurální anestezie nemocnice Rambam, kde ji využili u 76 % porodů, zatímco v 

nemocnici Soroka byla epidurální analgezie použita jen ve třetině. Profesor 

z porodnického oddělení Rambamu řekl, že většina prvorodiček chce rodit jenom s 

epidurální analgezií (29). 

Hadassah Medical Organization se zabývala otázkou načasování epidurální 

analgezie při porodu. Byla zkoumána délka porodu v závislosti na čase jejího podání. Na 

porodním sále se lze setkat s představou, že podání epidurální analgezie v raných fázích 

porodu ovlivňuje celkovou dobu jeho trvání. Studie hodnotila porody mezi lety 2003 až 

2015, zejména to, kdy bylo vyhověno požadavku na epidurální analgezii. Dospělo se k 

závěru, že se porod prodlužuje bez ohledu na čas podání, a proto není nutné trápit ženu 

zbytečným čekáním (30). 

 

 
6 Cílem Hnutí za svobodu informací poskytnout ženám statistické informace o každé porodnice, které by 

mohly ženám pomoct při rozhodování, kde rodit. Ale ne všechny porodnice spolupracují, proto přijatá data 

jsou neúplná. 
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3. Porodní asistentky v Izraeli 

3.1. Počátky židovského porodnictví 

Povolání porodní asistentky je velmi staré. Namísto pojmu „porodní asistentka“ se 

používalo původně pojmenování „porodní bába“ (dále v textu bude použito porodní bába). 

Stávalo se, že porodní bába nemohla vždy zachránit rodičku či dítě nebo oba z důvodu 

nedostatku lékařských znalostí, ale mohla zmírnit porodní bolesti a být oporou. První 

zmínka v Bibli o porodní bábě (hebr. mejaledet) je spojena s druhým porodem Ráchel7. 

Když těžce rodila, je pravděpodobné, že se obávala narození dcery. Porodní bába řekla ve 

snaze ji utěšit: „Neboj se, máš zase syna!“ (Gn 35, 16-19). Jiný případ v Bibli svědčí o 

vynalézavosti porodní báby u porodu dvojčat. Vzhledem k tomu, že prvorozený syn měl 

výsadní postavení, pak v případě dvojčat poslední slovo bylo za porodní bábou (Gn 38, 27-

30). Bible také vypráví o dvou statečných porodních babách v Egyptě, Šifře a Púe, které pod 

hrozbou trestu zachraňovaly židovské děti mužského pohlaví. Faraon se obával, že židovský 

národ bude početnější než egyptský, a proto jim nařídil, aby chlapce nepozorovaně zabíjely. 

Zbožné porodní báby nesplnily faraonův příkaz, za což byly volány k zodpovědnosti. 

Vysvětlením jejích neposlušnosti bylo to, že židovské ženy rodily velmi snadno a do 

příchodu porodní báby bylo dítě schováno (9). 

V talmudické literatuře8 se setkáme se dvěma názvy pro porodní bábu: chachama 

(moudrá) a chaja. Pojmenování chachama se používalo pro ženy vzdělané a zkušené v 

porodech, jim bylo oficiálně dovoleno porušit šabat a jít pomoci rodící ženě. Chajaou se 

mohla stát jakákoli žena, většinou otrokyně, která byla na „správném místě ve správný 

čas“. Baraita9 však používá ve vztahu k porodní bábě výhradně termín chaja (v Talmudu 

traktát Kidušin 73b). Jak je vidět, nebylo zvykem zvát muže-lékaře k porodu (9). 

3.2.  Porodní asistentka v současné době 

V Izraeli se nelze stát porodní asistentkou bez předchozího ošetřovatelského 

vzdělání. Studentka po střední škole musí jít na univerzitu. Z univerzit nabízejících 

ošetřovatelské obory je to například Hebrejská univerzita v Jeruzalémě. Po úspěšném 

ukončení bakalářského studia, se může přihlásit do porodnického kurzu, který obvykle 

probíhá v areálu nemocnice. Absolvováním kurzu, který trvá déle než rok, získá oprávnění 

 
7 Žena praotce izraelského národa Jakoba. 

8 Základní kniha ústní tradice judaismu, ve které jsou obsaženy rabínské diskuse zabývající se židovským 

zákonem a etikou. Talmud je tvořen mišnickými traktáty opatřenými komentářem a diskusemi – gemarou. 

9 Souhrn učení, který se nedostal do ústní tradice judaismu. Judaismus považuje, že Mojžíš obdržel na hoře 

Sinaj nejen celou psanou Tóru, ale také Ústní zákon. Ústní zákon se původně předával z generace na generaci. 

Postupem času vznikla potřeba sepsat tento zákon, tak se objevily mišnické traktáty, které jsou součástí 

Talmudu. 
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vést porod. Na porodních sálech v Izraeli pracují pouze porodní asistentky, které prošly 

tímto scénářem. Ve Spojených státech se jim říká Certified Nurses – Midwifes. Podle slov 

porodní asistentky Barbory Ben Ami působí v izraelských porodnicích porodní asistentka 

výhradně na porodním sále. Prenatální péče je primárně vedena lékařem. Sestra mu může 

pomáhat tím, že odebírá krev, měří tlak a kontroluje moč (20).
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4. Kulturní tradice a zvyky v období těhotenství 
Stejně jako je tomu u jiných národů, mají i Židé určité tradice spojené s obdobím 

těhotenství. Některé jsou přímo spojeny se židovskými zákony, jiné vznikly ze zkušeností 

předchozích generací. Je důležité poznamenat, že ne všechny tradice jsou stejně známé a 

dodržované v různých komunitách. Nejvíce informací na toto téma jsem našla u 

lubavičských chasidů, je to psáno formou doporučení: 

▪ Těhotná žena by měla pečlivě přistupovat ke košernosti své výživy. To, co požívá, 

je zdrojem živin ne jenom pro ženino tělo, ale také pro nenarozené dítě. 

▪ Podle tradice by pár měl informovat o těhotenství své blízké ve čtvrtém měsíci, 

do té doby se doporučuje utajovat tuto zprávu, výjimkou může být zdravotnický 

personál. Platí pravidlo „čím méně lidí ví, tím lépe“.  

▪ Nedoporučuje se nakupovat velké věci, například postýlku, před narozením 

dítěte, ale budoucí rodiče si mohou koupit některé potřebné věci nedlouho před 

porodem. 

▪ Těhotná žena by měla věnovat zvláštní pozornost charitativním záležitostem 

(chesed). Mezi Židy je zvykem sdílet radost ze šabatu s lidmi, kteří potřebují 

pomocnou ruku. V těhotenství je vítáno konání více dobrých skutků. 

▪ Manžel by měl recitovat 20. žalm před spaním. 

▪ Je doporučeno zkontrolovat, zda dům, kde bydlí těhotná, je opatřen mezuzou10. 

▪ Je doporučeno se vyhýbat prenatálním vyšetřením spojeným s určitým rizikem 

pro plod (24)

 
10 Mála schránka se svitkem obsahujícím posvátný text z Tóry. Bývá umístěna na veřejích židovských domů. 



29 

 

5. Specifické židovské požadavky během porodu a po porodu 
Na začátku své práce jsem narazila na článek, který popisoval, jak američtí studenti 

praktickým výcvikem v bezprostřední blízkosti ortodoxních židovských žen zvýšili svou 

schopnost efektivně spolupůsobit s lidmi z různých kultur. Holistický přístup 

v ošetřovatelství vyžaduje, aby se na pacienta pohlíželo celostně. Plán péče o pacientku by 

měl být sestaven tak, aby počítal s pacientovým náboženským a kulturním chováním (21). 

Porod o šabatu 

Je nutné si uvědomit, že i s fyziologickým porodem je spojena určitá míra nebezpečí. 

Při ohrožení života vstupuje v platnost princip pikuach nefeš (hebr. záchrana duše). Princip 

umožňuje porušit zákazy týkající se problematiky například dárcovství orgánů a tkání, 

šabatu, košer stravování, dodržování postních dnů v judaismu. V případě šabatu platí 

pikuach doche et ha-šabat, tj. „záchrana života odsouvá šabat“ (v Talmudu traktát Joma 

85b, citující Lv 18,5). Židé mají docela dlouhý seznam zakázaných činností o šabatu, který 

může překryt pouze výše zmíněné pravidlo. V návaznosti na to smí manžel usednout za 

volant a odvézt manželku do porodnice, pokud není jiná možnost; těhotná žena může využít 

výtah, když si uvědomuje, že není v dané situaci schopna dostat se pěšky do vysokého patra 

atd. 

Ale vzhledem ke skutečnosti, že porod je přirozený proces, neměla by se 

podceňovat síla ženského těla porodit sama pod empatickým vedením porodní asistentky 

nebo lékaře. Proto se doporučuje také minimalizovat porušení podle možností a konkrétní 

situace. Některá doporučení jsou: 

▪ Pokud existuje taková pravděpodobnost, že porod začne o šabatu, je nejlépe 

připravit peníze pro taxikáře a vložit do obálky. 

▪ Zdržet se podepisování dokumentů, v krajním případě podepsat se opačnou 

rukou, než jste zvyklí (24). 

5.1. Specifické požadavky během porodu 

Tabulka č. 1 obsahuje informace o potřebách židovského páru během pobytu v 

porodnici a doporučení v projednávané situaci. 

Tabulka 1 - Požadavky židovského páru během porodu a po něm 

Manžel Manželka Porodní asistentka, 

doporučení 

Může preferovat recitaci 

žalmů či speciálních 

modliteb jménem 

manželky 

Je možné, že přestřihne 

pupeční šňůru 

Bude preferovat mít 

zakryté vlasy 

Mít šaty s rukávy 

pokrývající lokty, bez 

výstřihu 

Může chtít si obléknout 

samodržící punčochy 

Poskytněte pacientce košili, 

která vyhovuje jejím 

požadavkům skromnosti 

Nechte manžela stát 

v čele postele, aby byl tváří 

k ženě 
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Bude čekat na oznámení 

jména dítěte, dokud 

nebude mužské dítě 

obřezáno 

nebo dítě ženského pohlaví 

nebude jmenováno v 

synagoze 

Na rozdíl od manžela má 

povolení přestřihnout 

pupeční šňůru, ale udělá 

to, jestli bude chtít 

Bude čekat na oznámení 

jména dítěte, dokud 

nebude mužské dítě 

obřezáno 

nebo dítě ženského pohlaví 

nebude jmenováno v 

synagoze 

Nechte manžela číst žalmy 

nebo speciální 

modlitby 

Nežádejte otce, aby 

přestřihl pupeční šňůru, 

jestli předem neohlásil své 

přání 

Neptejte se páru na jméno 

dítěte (25). 

 

5.2. Specifické požadavky po porodu 

Po narození dítěte potřebuje žena podporu ze strany rodiny. Židé používají pro ženu, 

která nedávno porodila, výraz chole šeješ bo sakana, tj. „nemocný člověk, kterému hrozí 

nebezpečí“. V židovských rodinách se péče o mladou matku přesouvá do rukou všech členů 

rodiny. Tato péče není omezena na prvních sedm dní, takže žena dostane příležitost rychleji 

se zotavit (23). 

Židovská žena může také projevit zájem o dřívější odchod z porodnice kvůli blížícímu 

se šabatu a touze být ten den doma se svou rodinou. Žena může vyjádřit právě tento důvod 

a je důležité, aby zdravotnický personál byl informován o důležitosti šabatu pro Židy. Pokud 

zdraví matky a dítěte nezpůsobuje obavy, vyjít vstříc jejímu požadavku (22). 

Narozený chlapeček podstoupí obřízku (brit milah) obvykle ve věku osmi dnů, když 

to zdravotní stav dítěte dovolí. Je prováděna mohelem, který je k tomuto úkonu vyškolen, 

ba dokonce někteří mohelim jsou lékaři. Chlapec při obřadu dostává jméno. Bývá časté, že 

rodiče neoznamují jméno dítěte dříve, než proběhne obřízka. Pokud je novorozenec 

prvorozeným dítětem své matky (za podmínek spontánního porodu a absence předchozího 

potratu po 3. měsíci), měl by být po 30 dnech od narození proveden obřad pidyon haben. 

Podstatou obřadu je otcovo vykoupení syna u kohena. 

Holčička dostává jméno v synagoze o prvním šabatu po narození (41). 

V izraelských rodinách se často stává, že dítě dostane jméno po někom z rodiny. 

V aškenázských rodinách se stále drží tradice pojmenování dítěte po nedávno zemřelém 

příbuzném, zatímco v sefardských to není zásadní. Starší děti v rodině zdědí po živých 

dědečkovi a babičce nejen část genetické výbavy, ale také jméno. Komunity žijící ve 

Spojených státech uznaly za vhodné dávat dítěti dvojí jméno, židovské i světské, přičemž 

židovské jméno dominuje v náboženské sféře. Izraelské děti mají pouze jedno židovské 

jméno (11). 
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Praktická část 
6. Formulace výzkumného problému 

Osídlení Prahy Židy sahá až do 10. století. Židovská obec v Praze díky své velikosti a 

kulturní a hospodářské vyspělosti získala zanedlouho autoritu nejen v českých zemích. 

V lepších časech žilo v Praze 10 až 15 tisíc osob, což byla čtvrtina pražského obyvatelstva. 

Dnes v Česku funguje deset Židovských obcí a jiné spolky. Protože je registrováno přibližně 

3 tisíce členů obcí a ve spolcích ještě méně, nelze přesně říct jejich počet. Podle odhadu 

Federace židovských obcí se celkový počet pohybuje mezi 15 až 20 tisíci. 

Většinou jsou Židovky podobné ostatním ženám ve společnosti. Nemají ani žádné 

speciální potřeby na porodním sále. Je samozřejmě možné, že nějaké mají, ale dosud o nich 

nevíme. Také hodně záleží, do jaké míry je jejich život ovlivněn náboženstvím. Judaismus je 

jednota, ve které se neustále střetávají různé interpretace Zákona a jsou svým způsobem 

pravdivé. Při poskytování péče je důležité vědět, o jakou židovskou ženu se zrovna jedná. 

Ortodoxní ženy jsou více náročné z hlediska péče. Je u nich třeba dbát na mnoho věcí, které 

nejsou běžné v české společnosti. Multikulturní péče dříve neexistovala na takové úrovni, 

na jaké je teď. Stále se vyvíjí, provádějí se mnohé studie v minoritních skupinách, při čemž 

židovské skupiny nejsou výjimkou. Porodní asistentka má k rodičce nejblíže a měla by tedy 

v rámci kvalitní standardní péče brát v potaz také židovské předpisy. Proto hned na začátku 

shrnuji všechny dosavadní znalosti o zvyklostech v období těhotenství, porodu a šestinedělí 

týkající se židovských žen. Dále jsem se pomocí svého výzkumu snažila zjistit, jaký postoj 

zaujímají Židovky vůči českému porodnictví. A na závěr mě zajímalo, jak bychom my jakožto 

porodní asistentky mohly nejlépe přispět ke zlepšení péče o ně. V společnostech, kde je 

židovské obyvatelstvo mnohem více zastoupeno, se konají předporodní kurzy určené přímo 

pro Židy. Jedním z mých dalších cílů bylo zjistit zájem českých židovských žen o takovýto 

předporodní kurz, kdyby byl otevřen. Také jsem počítala s možností, že se během výzkumu 

mohou objevit další zajímavé informace (např. údaje o porodnicích, které jsou voleny 

nejvíce mezi židovskými ženami). Počítala jsem s tím, že pokud by se skutečně objevily, tak 

že by moje práce mohla mít větší a cílený přínos přímo pro onu konkrétní porodnici. Do mé 

práce bohužel nebylo možné zahrnout veškeré dostupné informace o Judaismu, poněvadž 

je toto téma nevyčerpatelné. 

6.1. Cíle výzkumu 

1. Zjistit, jak židovské ženy vnímají péči v českých porodnicích, a jaké mají 

požadavky na pobyt v porodnici. 

2. Zjistit shodu nebo neshodu mezi nastudovanou látkou a reáliemi v oblasti 

těhotenství, porodu a šestinedělí v židovských náboženských obcích. 

3. Zjistit, jakou porodnici židovské ženy volí nejčastěji. 

4. Zjistit zájem židovských žen o předporodní kurz určený přímo pro Židy. 

6.2. Metodika a průběh výzkumu 



32 

 

V praktické části své bakalářské práce jsem využila metody kvantitativního výzkumu. 

K dosažení cílů jsem použila strukturovaný rozhovor a strukturovaný dotazník. Využití této 

metody umožňuje shromážděná data zobrazit pomocí tabulek, grafů, diagramů, a díky 

tomu jsou výsledky jednoznačné a přehledné. V dnešní době jsou k dispozici různé 

softwarové programy, které umí výše zmíněná data zpracovat za vás. Poté, co si vyberete 

skupinu respondentů, a zhotovíte pro ně dotazník, můžete začít se sběrem dat. Sesbíraná 

data jsou programem automaticky zpracovávána do grafů, a jsou díky tomu následně 

snadněji zhodnotitelná. 

Mým nástrojem pro vytvoření online dotazníku byla platforma Survio. Před sdílením 

jsem svůj dotazník ukázala několika kompetentním ženám, které mi svými radami pomohly 

ho doladit, čehož si velmi vážím. Pár otázek jsem bohužel musela vynechat (např. z důvodu 

neaktuálnosti) nebo pozměnit. Dotazník byl ve dvou jazycích, českém a anglickém. Využití 

druhého jazyku bylo výhodou. Za prvé to oslovilo anglicky mluvící ženy a za druhé zvýšilo 

počet respondentů. Před spuštěním dotazníku jsem stručně představila sebe, svůj výzkum 

a výzkumný cíl. Ženy odpovídaly anonymně a jejich odpovědi jsem použila výhradně pro 

účely své bakalářské práce. 

Dotazník sestával z uzavřených, polouzavřených a dvou otevřených otázek. 

Dohromady jich bylo 26. Naprostá většina mých otázek byla polouzavřená, což, jak se 

později ukázalo, nebylo v případě elektronického dotazníku úplně vhodné. U některých 

otázek byl umožněn výběr více odpovědí na jednu otázku. Respondentky také měly 

možnost uvést jinou odpověď, pokud si nemohly vybrat z mnou poskytnutých odpovědí. 

Závěrečná část dotazníku obsahovala sociodemografické otázky tykající se věku, bydliště, 

náboženství (v mém případě směrů judaismu) atd. 

Jelikož vím velice málo o životě židovských žen v České republice, chtěla jsem 

nejdříve trochu nastínit situaci. Z mého pohledu, lze můj dotazník rozdělit na tři části. 

Otázky 3-8 jsou věnované židovskému prvku v životě. Otázky 10-24 se zabývají věcmi 

vztahujícími se na těhotenství, porod a poporodní období. Bylo opravdu zajímavé dozvědět 

se, jaké zvyky dále přetrvávají v židovských rodinách. Otázka 26 srovnávala kvalitu péče 

v českých a izraelských porodnicích. Na tuto otázku měly odpovídat pouze ženy mající 

zkušenost s porodem v Izraeli. Avšak takovou zkušenost nikdo z nich bohužel neměl. 

Z tohoto důvodu jsem tuto otázku zcela vynechala. Dále jsem se snažila zjistit, zda tyto ženy 

vyžadují nebo nevyžadují speciální péči při svém pobytu v porodnici, a zda stále dodržují 

nějaké zvyky z minulosti spojené s prenatálním, antenatálním a postnatálním obdobím. 

Pomocí elektronického dotazníkového šetření bylo posbíráno celkem 53 dotazníků. Tři z 

nich jsem kvůli neúplnosti vyřadila. 

Dotazníkové šetření probíhalo od března 2021 do května 2021. Dotazník byl 

zveřejněn na Facebooku ve veřejných židovských skupinách a v soukromé skupině pro 

maminky židovského původu s předchozím povolením správců skupin. Dotazník jsem také 

poslala emailem vybraným židovským představitelům v České republice. 

6.3. Charakteristika výzkumného souboru 
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Výzkumu se zúčastnily nejen maminky židovského původu, které se hlásí 

k judaismu. Jak ukázal mnou provedený výzkum, tak se jej zúčastnily i ženy, které mají jiný 

vztah k náboženství, ale nepřestávají být členkami židovských náboženských obcí nebo 

jiných spolků. Všechny ženy byly zletilé. Většina respondentek byla starší 35 let.  

6.4. Analýza získaných dat 

Poté, co jsem sesbírala odpovědi, jsem zpracovala data a statisticky jsem je 

vyhodnotila. Survio nabízí možnost tvorby grafů přímo v aplikaci. Moje výsledky obsahovaly 

odpovědi, ve kterých ženy odpovídaly vlastními slovy, což tento program neumí 

interpretovat. Z tohoto důvodu jsem využila také Microsoft Excel. Při zpracovávání dat jsem 

pracovala se statistickými pojmy absolutní a relativní četnosti. Konečný výsledek byl 

vyjádřen v procentech. Při popisu grafů a tabulek jsem se odrážela nejen od dotazníku, ale 

i od znalostí z vnitřního zdroje. 

Dotazník s 26 otázkami v českém a anglickém jazyce dohledáte v přílohách 5 a 6. 
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7. Výsledky výzkumu 
Otázka č. 1: Kolik je Vám let? 

 

Graf 1 – Věk respondentek 

Na dotazník neodpověděla žádná z respondentek mladší 19 let. 14 % respondentek 

zvolilo věkovou kategorii 19 a více. Nejvyšší procento respondentek, a to 86 %, připadlo na 

věkovou kategorii 35 a více. 
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Otázka č. 2: Odkud jste? 

 

Graf 2 – Místo pobytu 

78 % respondentek pocházelo přímo z České republiky. Pouze 22 % žen bylo 

původem z jiných států.  

Z 78 % českých žen 57 % respondentek bylo z Prahy. 43 % žen uvádělo i jiná česká 

města. 

Co se týče jiných českých měst, převážná většina respondentek byla z Brna, dále se 

výzkumu zúčastnily ženy z Liberce a ze Zlína. Co se týče jiných států, udělalo mi radost, že 

se zde objevily i odpovědi z Izraele a ze Slovenska. Z odpovědi, ve které žena napsala Českou 

republiku, lze vyvodit, že se nejedná o Prahu. Jelikož nebylo důležité procentuální 

zastoupení v odpovědi „jiná“, tak jsem odpověď také uznala. 
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Otázka č. 3: Jste příslušnicí? 

 

Graf 3 – Příslušnost do komunit (podle předků) 

81 % respondentek bylo příslušnicemi aškenázské skupiny. 5 % respondentek svůj 

původ odvozovalo od předků žijících převážně na území Pyrenejského poloostrova, 

zejména Španělska. Zbylých 14 % zahrnovalo respondentky, které otázce nerozuměly nebo 

se nepovažovaly za příslušnice žádné subetnické skupiny. Je možné, že se jednalo o 

konvertitky. 
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Otázka č.4: Do jaké míry se řídíte židovskou tradicí? 

 

Graf 4 - Míra dodržování tradice 

Nejvyšší procento respondentek, a to 76 %, uvedlo, že se řídí židovskou tradicí 

středně. 19 % respondentek se řídí touto tradicí hodně. Zajímavé pro mě bylo, že míra 

dodržování židovské tradice nebyla vázána na konkrétní věk. 5 % nepovažuje vůbec za 

nutné řídit se židovskou tradicí. 
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Otázka č.5: Odkud čerpáte informace? 

 

Graf 5 – Místo čerpání informace 

Podle odpovědí 40 % žen preferuje konzultovat otázky židovského života s členkami 

židovské náboženské obce. 30 % respondentek vyhledává potřebné informace v literatuře 

věnované židovské tématice. K dalším dvěma možnostem, internetu a konzultaci 

s rabínem, se hlásí totožně 15 % žen. 

15%

40%

30%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Konzultace s rabínem Konzultace s
členkami židovské
naboženské obce

Literatura Internet

MÍSTO ČERPÁNÍ INFORMACE



39 

 

Otázka č.6: Pokud čerpáte informace z literatury nebo internetu, napište odkud přesně 

Na tuto otázku odpověděly pouze ženy, které zvolily v předchozí otázce možnosti 

„Internet“ a „Literatura“. Procentuální zastoupení nebylo důležité. Důležitý byl samotný 

obsah. Dozvěděla jsem se o populárních knihách mezi židovskými ženami a o osvědčených 

webových stránkách, jako je např. www.imamother.com. Jak se zjistilo, na knižních policích 

židovských žen se často objevují následující knihy: Kicur šulchan aruch 11rabína Šlomo 

Ganzfrieda, Šaarej halacha 12rabína Zeev Greenwalda, Židovské obřady a symboly13 od 

rabína Simon Philip De Vries, Praktický judaismus rabína Jisrael Meir Lau a The Jewish Book 

of Why rabína Alfred J. Kolatch. 

Kromě díl rabínských autorit ženy uváděly knihy i jiných autorů (např. epistolární 

román manželů Sperling Marriage Made in Heaven: A Love Story in Letters). 

Židovské obce a jiné instituce pořádají vzdělávací a kulturní akce jak pro své členy, 

tak pro veřejnost. Některé respondentky čerpají informace z online přednášek některých 

židovských obcí, z webových stránek židovských kongregací, jednou z nich je světově známá 

www.chabad.org. Stojí za zmínku, že ve Spojených státech aktuálně fungují židovská 

rodičovská webová stránka Kveller, online časopis Lilith a online komunita Alma. 

V odpovědích byla uvedena organizace Nishmat, The Jeanie Schottenstein Center 

for Advanced Torah Study For Women, jejíž cílem je vzdělávat židovské ženy. Nishmat 

vytvořila novou náboženskou roli, yoatzet halacha (žena – halachická poradkyně). Když 

žena má nějakou otázku o zákonech týkajících se nidy a souvisejících oblastech halachy, na 

webu má možnost kontaktovat poradkyni. 

 
11 Kniha Kicur šulchan aruch se těší velké popularitě mezi ultraortodoxními Židy. Jako inspirace autorovi 

posloužilo významné dílo sefardského rabína a učence Josefa Kara. Kicur znamená zkrácený. Je mnohdy 

používána jako příručka židovského náboženského práva. 
12 Šaarej halacha obsahuje zákony týkající se základů každodenního života a chování Židů. 
13 Kniha Židovské obřady a symboly se věnuje aspektům židovského života. Kniha obsahuje 16 kapitol, v nichž 

jsou rozebírány dopodrobna symboly judaismu. Jsou tam i kapitoly, které se zabývají stravou, manželstvím, 

rozvodem, nemocemi atd. 
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Otázka č.7: K jakému směru v judaismu patříte? 

 

Graf 6 – Příslušnost ke směru v judaismu 

Na otázku o příslušnosti k náboženským směrům v judaismu odpovědělo 24 % 

ortodoxních žen. V grafu je vidět, že na dotazník odpovědělo stejné množství žen 

reformního a konzervativního směrů, a to 19 %. V odpovědi „jiný“ dominuje odpověď 

sekulární. Což se do žádného směru nezařazuje. Sekulární Židé jsou rozšířeným jevem 

v Izraeli. Některé ženy neměly svou příslušnost jasně danou. Identifikovaly se se třemi 

směry. Judaismus nezakazuje příslušníku jednoho směru nalézt něco pro něj přínosného 

v jiném směru, vždyť je jednota všech. Judaismus totiž není pouze náboženství, jedná se 

spíše o způsob života. Dále tam byly odpovědi typu ateista a moderní ortodoxie. 
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Otázka č.8: Jste zapojená do života některých komunit? 

 

Graf 7 – Zapojení do židovských organizací 

Nejvíce, a to 43 % respondentek bylo zapojeno do Židovské obce v Praze. Do toho 

nejsou započítána procenta z odpovědi „jiná“. Při analýze odpovědí jsem přišla na to, že 

možnost jenom jedné odpovědi v některých otázkách neuspokojila potřebu. Z dat se 

zjistilo, že ženy jsou často zapojeny do života více komunit. A když to chtěly zdůraznit, tak 

to napsaly do odpovědi „jiná“. Komunity jako Chabad Lubavič, Bejt Praha 14a Bejt Simcha 
15získaly každá po 5 %. Stejné procento uvedlo, že není zapojeno nikde. Zbylých 38 % tvořily 

respondentky ze Židovské obce v Brně. 

Také jsem díky výzkumu zjistila, že některé komunity nemají přísné požadavky na 

náboženství, aby se člověk mohl stát jejich členem. 

 
14 Bejt Praha je otevřená židovská komunita, zapojuje Židy různých směrů do společného procesu vzdělávání. 
15 Bejt Simcha je reformní židovská komunita. 
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Otázka č.9: Kolik dětí máte? 

 

Graf 8 – Počet dětí 

V židovství platí pravidlo, že žena musí mít podle Tóry alespoň 1 syna a 1 dceru, 

podle rabínů dokonce 2 syny a 2 dcery. Více než polovina žen tuto povinnost z hlediska 

počtu splnila. 30 % respondentek mělo zatím pouze jedno dítě. 

Poznámka: Ve vyřazených dotaznících, o kterých jsem mluvila na začátku, (8) mělo 

75 % žen 4 děti. 
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Otázka č.10: Preferujete narození mužského nebo ženského potomka? 

 

Graf 9 – Preferovaný potomek 

V některých komunitách je preferováno narození chlapečka před narozením 

holčičky. Chtěla jsem se dozvědět, zda je toto tvrzení platné v některých českých 

komunitách. 87 % respondentek se shodly v tom, že jim nezaleží na pohlaví dítěte, ale 

uznávaly, že je to s holčičkami jednodušší. Hlavní kritérium bylo zdraví. Ale stojí zato říct, že 

ortodoxní, reformní a sekulární ženy ve stejné míře chtěly potomka ženského pohlaví.   
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Otázka č.11: Preferované místo porodu? 

 

Graf 10 – Preferované místo porodu 

86 % respondentek zvolilo porodnici jako preferované místo porodu. Porodní dům 

byl preferován v zhruba v 10 % případů, ale s přihlédnutím k dalším informacím z odpovědi 

„jinde“ lze předpokládat i vyšší procento. Některé respondentky se domnívají, že 

v zahraničí ženy mají více možností než v Česku. 
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Otázka č.12: Čím jste se řídila při výběru porodnice? 

 

Graf 11 – Pomoc při výběru porodnice 

Zhruba 10 % žen konzultovalo výběr porodnice se členkami židovských obcí. V Izraeli 

si obvykle žena vybírá nemocnici, která je nejblíž k domu. Jak ukázal výzkum, 24 % 

respondentek porodnici vybírá právě tímto způsobem. 67 % žen odpovědělo nejednotně. 

Některé si nechaly poradit od lékaře. Jednalo se o ženy, které jsou v péči židovského lékaře. 

Dalším vodítkem byly recenze porodnic a schopnost porodnic zaručit co největší soukromí. 
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Otázka č.13: V jaké porodnici jste rodila? 

 

Graf 12 – Název porodnice 

Zde mě nejvíce zajímaly odpovědi tykající se pražských porodnic. Ženy mohly 

chybějící porodnici dopsat a také vybrat více porodnic (pro případ, když žena měla více než 

jedno dítě). Jak se zjistilo, 21 % respondentek rodilo v Motole. Na 2. místě byly dvě 

porodnice. V porodnici u Apolináře rodily jenom ortodoxní ženy. Dále byly zmíněny 

porodnice Vinohrady a Podolí. 
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Otázka č.14: Absolvovala jste všechna povinná vyšetření v prenatální poradně? 

 

Graf 13 – Absolvování povinných vyšetření v prenatální poradně 

Zhruba 91 % respondentek podstoupilo v průběhu těhotenství všechna povinná 

vyšetření. I když nejsou povinná, ale doporučená. Všechna vyšetření v těhotenství vychází 

z postupů vydaných Českou gynekologicko-porodnickou společností.  Těhotná má právo je 

odmítnout. Je dobré vědět, že na prenatální vyšetření chodí i ženy nejkonzervativnějšího 

směru ortodoxního judaismu. 
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Otázka č.15: Podstoupila jste v 10.-14. týdnu těhotenství test na přenašečství Tay – 

Sachsovy choroby, nebo nějaký jiný test na chorobu více či jedině vyskytující v židovské 

populaci? 

 

Graf 14 – Prevence Tay-Sachsovy choroby 

Převážná většina respondentek se hlásila ke středoevropské židovské větvi (viz 

otázku č. 3). Porodní prevalence Tay – Sachsovy choroby u Aškenázů je 1:3600, což je vysoký 

ukazatel. 14 % respondentek podstoupilo test na přenašečství. 10 % respondentek buď tuto 

možnost nemělo, nebo test podstoupilo prekoncepčně. 
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Otázka č.16: Navštěvovala jste předporodní kurz? 

 

Graf 15 – Navštěvování předporodního kurzu 

76 % respondentek se zúčastnilo předporodního kurzu. Převážná část respondentek 

vede aktivní mentální styl života a chtěly nabýt nové znalosti nebo zopakovat ty staré. 24 

% žen kurz nenavštěvovalo kvůli nedostatku času. 
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Otázka č.17: Měla byste zájem o předporodní kurz určený přímo pro židovské nastávající 

maminky? 

 

Graf 16 – Zájem o předporodní kurz 

Jelikož je tato otázka obsažena v základních cílech mého výzkumu, věnovala jsem ji 

velkou pozornost. Rozdíl mezi 43 % a 57 % není příliš velký. Situace se v průběhu dotazování 

měnila v závislosti na tom, jak odpovědi od žen přibývaly. Nakonec se ukázalo, že žen, které 

by měly zájem o kurz takového formátu, byla většina. 
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Otázka č.18: Židovské zvyky a pověry z různých zdrojů (%). Jaké z nich jsou právě teď v 

ŽNO v ČR aktuální? 

Zvyky 
 

Těhotná by měla v těhotenství ukojit svou touhu po určitém jídle. 

Pokud to neudělá, může se jí narodit dítě s mateřským 

znaménkem (ketem layda). 

14,30% 

Neúmyslné stoupnutí na ustřihnutý nehet není bezpečné. Krátce 

potom může dojít k potratu nebo k předčasnému porodu. 

3,60% 

Židé věří, že na těhotnou ženu neustále číhají zlí duchové. Z toho 

důvodu se v domě vyvěšují amulety s verši z Bible. 

0% 

Těhotná u sebe nosí ochranný amulet proti potratu. 0% 

Informaci o těhotenství pár na počátku tají. Dokonce ani nejbližší 

příbuzní o něm nevědí. 

39,30% 

Zákaz návštěvy hřbitova. 10,70% 

Jiný zvyk… 32,10% 

Tabulka 2 – Židovské zvyky v těhotenství 

Stejně jako v otázce č. 13 zde bylo umožněno volit více odpovědí, a také uvést další 

zvyky ve volném políčku. O těchto zvycích bylo pojednáno v teoretické části. Cílem bylo 

zjistit, jak se moje načtené poznatky a znalosti kryjí se židovskými reáliemi. 39 % 

respondentek potvrdilo platnost zvyku Utajení těhotenství. Dále v sestupném pořadí byly 

zvyk č. 1 (14 %) a zvyk č. 6 (11 %). Jenom 4 % žen znalo zvyk č. 2. 32 % žen žádný z mnou 

uvedených zvyků neznalo. Jedna žena se se mnou podělila o informaci, že rodiče 

pojmenovávají nenarozené dítě v těhotenství. Toto jméno se neshoduje se skutečným 

zamýšleným jménem, které následně dostane po narození. 
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Otázka č.19: Dodržovala jste nějaký rituál v těhotenství? 

 

Graf 17 – Dodržování rituálů v těhotenství  

91 % respondentek žádný rituál nedodržovalo. 9 % se během těhotenství modlilo. 

V odpovědích byla zmíněná údajně krásná kniha židovských modliteb manželky 

moravského rabína, která se jmenuje Fanny Neuda. 
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Otázka č.20: Měla jste v průběhu porodu nějaké zvláštní požadavky? 

 

Graf 18 – Přítomnost požadavku v průběhu porodu 

67 % respondentek žádné speciální požadavky nemělo. 33 % respondentek mělo 

požadavky, které nejsou spojené s židovstvím. Ženy měly své porodní plány, nechtěly 

nástřih, po porodu chtěly dítě hned na prsa atd. Jedna odpověď se týkala požadavku o 

vaginální výsev16 u porodu císařským řezem. Jelikož se to běžně v porodnicích nedělá, 

rozhodla jsem to zde uvést. 

 

 
16 Vaginální výsev je vpravení malého množství mikroorganismů do těla novorozence narozeného 

císařským řezem, čímž by se mělo doplnit přirozené bakteriální osídlení, které se obvykle získává při průchodu 

porodními cestami. ACOG momentálně nedoporučuje provedení této procedury kvůli nedostatečnému 

množství informací o bezpečnosti a přínosech pro zdraví (36). 
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Otázka č.21: Koho jste měla u porodu? 

 

Graf 19 – Doprovod u porodu 

62 % respondentek mělo u porodu partnera. 38 % nechtělo u porodu nikoho. 

Některé ženy psaly z vlastní iniciativy poznámky navíc, z nichž bylo možné vyčíst zajímavé 

informace. Toho si velmi vážím. Židovské ženy např. často mívají předem domluvené 

porodní asistentky. 

62%

38%
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Nikdo
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Otázka č.22: Chodíte do mikve? 

 

Graf 20 – Návštěva mikve 

Leviticus 12 uvádí, že při narození syna je žena nečistá sedm a pak ještě 33 dnů, při 

narození dívky je matka nečistá dva týdny a pak ještě 66 dnů. Při konzultaci s rebecin jsem 

se dozvěděla, že se to dnes nedodržuje přesně. Žena by měla jít do mikve po skončení 

krvácení, což je často kolem 2. měsíce po porodu. 81 % respondentek nechodí do mikve.  

19 % uvedlo, že mikve navštěvuje. Převážná většina žen byla ortodoxní. 
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81%
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Otázka č.23: Jak jste řešila košer stravu na oddělení šestinedělí? 

 

Graf 21 – Košer strava při pobytu v porodnici 

Jelikož si v českých porodnicích ani nemocnicích není možné vybrat košer stravu, 

bylo na místě zjistit, jak si jednu z těchto základních lidských potřeb židovské ženy 

obstarávají. 57 % respondentek uvedlo, že to neřešilo. 43 % jedlo to, co jim donášeli 

příbuzní. 
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Otázka č.24: Máte zkušenost s porodem v Izraeli? 

 

Graf 22 – Zkušenost s porodem v Izraeli 

Při sepisování této otázky jsem se odrážela od myšlenky, že by se docela dobře 

mohlo stát, že by česká židovská žena měla zkušenost s porodem v Izraeli, nebo v ještě 

lepším případě s porodem v obou zemích. Každý Žid je propojen s židovským státem. 

Neobdržela jsem dostatečné množství dotazníků vyhovujících pro zpracování této otázky. 

5%

95%

ZKUŠENOST S PORODEM V IZRAELI

Ano

Ne



58 

 

Otázka č.25: Jak hodnotíte péči během porodu v ČR oproti Izraeli? 

 

Graf 23 – Srovnání péče v CŘ oproti Izraeli 

Tato otázka navazovala na předchozí otázku a byla nepovinná. Jak už jsem zmínila, 

z důvodu malého počtu odpovědí jsem tato data nebyla schopna posoudit. Avšak vytěžila 

jsem z ní informace o spokojenosti židovských žen s porody v Česku. Všechny, které využily 

možnost odpovědět na tuto nepovinnou otázku, byly spokojeny se svým porodem v Česku. 

Věci, které jim vadily, se netýkaly kvality odbornosti. 
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Otázka č.26: Myslíte si, že v ČR na porodním sále jsou podmínky takové, abyste mohla 

porodit dítě v souladu s židovskými tradicemi? 

 

Graf 24 – Úspěšnost multikulturní péče 

57 % respondentek uvedlo, že je to zcela reálné. Ostatní ženy, a to 43 %, váhaly 

s odpovědí. Vadilo jim, že porodnice vyžaduje jméno budoucího dítěte již při příjmu na 

oddělení. Dalším problémem je, že v Česku musí mít dítě jméno hned po narození. Docela 

náročná situace pro ortodoxní židovskou ženu může nastat, pokud bude muset v porodnici 

podepisovat dokumenty o šabatu. Některé ženy si nechávaly při pobytu v porodnici 

objednat vegetariánské jídlo. 
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8. Diskuze 
Cílem praktické části této bakalářské práce bylo zjistit, jak židovské ženy vnímají péči 

v českých porodnicích, a jak tuto péči hodnotí z multikulturního hlediska.  Kvalita 

multikulturní péče se vyvíjí od znalosti specifických potřeb dotyčné skupiny, na což jsem při 

psaní kladla důraz. Specifické potřeby židovských žen v průběhu těhotenství, porodu a 

šestinedělí se mohou zdát na první pohled bezvýznamné nebo méně zřetelné než u jiných 

komunit. Avšak tím, že jsou zastoupeny v každé židovské ženě v různé míře, jim je potřeba 

věnovat více času. Jelikož jsem vnější pozorovatel židovského života v České republice, bylo 

třeba se blíže seznámit s jeho aspekty. Dalším cílem bylo najít porodnici s největším počtem 

porodů žen židovského vyznání a směřovat svou práci takovým způsobem, aby byla 

přínosná a prakticky využitelná touto porodnicí, resp. těmito porodnicemi. 

Výzkum obsahoval celkem čtyři výzkumné cíle. Oslovila jsem židovské ženy 

prostřednictvím dotazníku. Vstřícnost těchto žen mi umožnila dosažení definovaných 

výzkumných cílů. Jednalo se o velmi zajímavý proces.  Ve výsledku se mi podařilo se 

dozvědět více, než jsem očekávala. Je dobře, že jsem přistoupila k vyhodnocení dotazníků 

až po napsání teoretické části. Látka z teorie a zjištěné informace z dotazníků se totiž občas 

vzájemně doplňovaly, a výsledně vedly k hlubšímu pochopení. 

8.1. První cíl 

Zjistit, jak židovské ženy vnímají péči v českých porodnicích. Z důvodu přehlednosti jsem 

tuto sekci rozdělila na několik části. 

8.1.1.  Prenatální péče 

Otázkou č. 14 jsem se dotazovala, zda ženy absolvovaly všechna povinná vyšetření 

v prenatální poradně. Za prvé se tím snažila zjistit, zda židovská žena vůbec navštěvuje 

prenatální poradnu, za druhé pravidelnost těchto návštěv, za třetí kompletnost 

doporučené prenatální péče. 91 % žen přistupuje k prenatální péči zodpovědně. V židovské 

společnosti je prorodinná atmosféra. Děti jsou velkou radostí a požehnáním. Židovská žena 

má silně rozvinuté pouto se svými dětmi. Není divu, že vtipkují, že Francouz miluje svou 

milenku, Angličan svou ženu a Žid svou matku. To je samozřejmě anekdota, ale v každém 

vtipu je jen zlomek vtipu a zbytek je pravda. Anekdoty o židovské matce hovoří především 

o péči a nekonečné lásce ke svému dítěti. Toto pouto se zakládá už během těhotenství a 

žena chce samozřejmě svému dítěti dopřát to nejlepší. Také chce mít jistotu, že se její dítě 

bude vyvíjet tak, jak by mělo. Prenatální prohlídky právě toto umožňují. Mezi ženami 

ortodoxních a méně ortodoxních skupin nebyla zjištěna větší nebo menší úroveň 

odmítavosti prenatálních vyšetření. Jenom zhruba 10 % žen odpovědělo záporně, což ale 

nesvědčí tom, že se žena v prenatální poradně neobjevila ani jednou. Spíše tady jde o 

kompletnost. Mohlo se stát, že z nějakého důvodu jedno z těchto vyšetření vynechala. Další 

otázka týkající se prenatální péče byla o vyšetřeních, která jsou nad rámec běžných 

vyšetření. Židovská žena by je měla požadovat sama z toho důvodu, že lékař nemusí vědět 

o její židovské příslušnosti. V České republice existuje možnost si nechat udělat test na Tay 
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– Sachsovu chorobu v některých laboratořích. 14 % žen si ho nechalo udělat ve zmíněném 

týdnu těhotenství. To znamená, že podstoupilo odběr choriových klků (CVS) či 

amniocentézu. 10 % žen uvedlo, že takovou možnost nemělo. Pravděpodobně se jednalo o 

starší ženy, které rodily za jiného režimu. V těchto 10 % také byly ženy, které si nechaly 

udělat tento test ještě před otěhotněním. 

8.1.2. Porod 

Otázka č. 20 se zabývala zvláštními požadavky během porodu. 67 % žen žádný 

speciální požadavek nemělo. Požadavky 33 % žen byly obecného charakteru, a nebyly 

spojeny se židovstvím. Z dotazníku vyplynulo, že ortodoxní ženy u nás nevyžadují speciální 

přístup, jaký vyžadují v některých amerických komunitách nebo v Izraeli. Otázka č. 21 se 

týkala doprovázející osoby. 62 % žen mělo u porodu partnera. Mezi ortodoxními a méně 

ortodoxními ženami nebyla zjištěna větší nebo menší míra přítomnosti otce dítěte u 

porodu.  

8.1.3. Poporodní období 

Otázka č. 23 se dotkla požadavku košer stravy.  57 % žen jedlo v porodnici. Ostatním 

ženám jídlo donášely příbuzní. Některé ženy měly po celou dobu pobytu vegetariánské jídlo 

jako alternativu košer (pozn. zákony se netýkají jenom samých potravin, ale také způsobu 

připravování, způsobu skladování a použití nádob). Podle mého názoru není vegetariánské 

jídlo po porodu vhodné.  

8.2. Druhý cíl 

Zjistit shodu nebo neshodu mezi nastudovanou látkou a reáliemi v oblasti těhotenství a 

šestinedělí v židovských náboženských obcích. 

Pro dosažení tohoto cíle jsem použila odpovědi z otázek č. 18, 19 a 22. Otázka č. 18 

uváděla zvyky a pověry, o kterých jsem se doslechla a dočetla. Chtěla jsem se dozvědět, jak 

se k nim české židovské ženy staví. 32 % žen tyto zvyky neznalo. První zvyk v tabulce znalo 

14 % žen. Je také znám jako sipur savta (hebr. příběh babičky). Druhý zvyk zaškrtnula jenom 

4 % žen. Třetí a čtvrtý zvyk nikdo nezaškrtnul. Největší procento, a to 39 %, znalo pátý zvyk. 

Poslední zvyk v tabulce se týkal zákazu návštěvy hřbitova těhotným, o něm vědělo 11 % 

žen.  

Vzhledem k výše uvedenému, bylo dosaženo cíle, že v židovských obcích jsou 

aktuální zvyky č. 1, 2, 5 a 6. 

Otázka č. 22 se týkala tématu pravidel rodinné čistoty. 19 % žen tato pravidla 

dodržuje. Každá žena je při propuštění edukována o tom, jak bude dále probíhat její 

šestinedělí. Součástí edukace jsou informace o změně barvy očistků, vyhýbání se koupání 

ve vodě bez pohybu, sexuální abstinenci atd. Pokud je to žádoucí, lze vyzdvihnout určité 

podobnosti s napsaným v Tóře. I když některé ženy nedodržují přísně návštěvy mikve, tak 

stejně dodržují některá pravidla nepřímo. 



62 

 

8.3. Třetí cíl 

Zjistit, jakou porodnici židovské ženy volí nejčastěji.  

K dosažení tohoto cíle bylo nutné porovnat tři otázky (č. 11, 12, 13). Otázka č. 11 se 

týkala preferovaného místa porodu.  86 % žen odpovědělo, že preferují rodit v porodnici. 

Počítáním odpovědí otázky č. 13 jsem došla k závěru, že porodnice Motol je z neznámého 

důvodu volena nejvíce (21 %). Protože jsem u otázky č. 13 neuvedla upřesňující otázku 

„Proč jste si vybrala právě tuto porodnici?“, snažila jsem se vypátrat důvod výběru tím, že 

jsem se vrátila k otázce č. 12.  Otázka zněla „Čím jste se řídila při výběru porodnice?“. Chtěla 

jsem se dozvědět jaký zdroj informací či zkušeností převládá, interní nebo externí. Pod 

interním zdrojem jsem chápala živou komunikaci a výměnu zkušeností mezi členkami 

židovských obcí. Pod externím zdrojem jsem chápala webové stránky porodnic, webové 

stránky s recenzemi porodnic atd. Individuálně posoudivši odpovědi těch žen, které si 

vybraly porodnici Motol, jsem dospěla k tomu, že výběr vzešel z interního zdroje. 

8.4. Čtvrtý cíl 

Zjistit zájem židovských žen o předporodní kurz určený přímo pro židovské osoby. 

Otázky č. 16 a 17. Nejprve jsem chtěla zjistit všeobecný zájem o předporodní kurz. 

Díky otázce č. 16 jsem zjistila, že 76 % žen bylo na předporodním kurzu. Jedná se o poměrně 

vysoký zájem. Vzhledem k tomu, že zbývajících 24 % nenavštěvovalo kurz pro nedostatek 

času, lze předpokládat, že kdyby měly čas, tak by se kurzu také zúčastnily. Otázka č. 17 

souvisí se zájmem žen o předporodní kurz určený přímo pro židovské ženy. Jako inspirace 

k položení této otázky mi posloužily workshopy pro nastávající židovské rodiče ve 

Spojených státech. 57 % žen projevilo zájem o speciální kurz. 

8.5. Shrnutí 

Výzkum ukazuje, že židovské ženy mají pozitivní vztah k prenatální péči v českých 

porodnicích. V těhotenství většinou nemají žádný rituál, ale spíše mají tendenci se vyhýbat 

některým věcem. V případě, že židovská žena vyjádří přání provést další vyšetření, 

zdravotnický personál by jí měl podat informace o metodách diagnostiky, poskytovatelích 

a formě úhrady. Porod je velmi intimní záležitostí pro každou ženu. Ve všech porodnicích 

by mělo být samozřejmostí zajištění co největšího soukromí, a předcházet tomu, aby 

musely židovské ženy vyhledávat porodnice podle toho kritéria. Židovské ženy hodnotí 

pozitivně péči v porodnicích z odborného hlediska. Staví ji na úroveň nejlepších světových 

center. Avšak z lidského hlediska jsou tam údajně malé nedostatky. Postup při přijetí 

rodičky k porodu byl původně nastaven tak, že neumožňuje židovským ženám svoje 

specifické požadavky dodržet. Jejich požadavkům není možno vyhovět, protože by 

narušovaly chod porodnice. Cílem mé práci nebylo upozornit na nedostatky, ale 

prozkoumat kulturní rozdíly. Do kompetencí porodních asistentek také spadá provádět 

předporodní přípravu žen. Jelikož bych chtěla v budoucnu vést předporodní kurzy nejen 
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standardní, ale i zaměřené na minoritní skupiny, umožnil mi tento výzkum zjistit zájem o 

takový kurz v české židovské komunitě. V příloze této bakalářské práce lze najít letáček 

s předběžnou náplní takového kurzu



64 

 

9. Závěr 
Teoretická část obsahovala informace, které jsem se snažila sdělit tak, aby byly 

srozumitelné i čtenáři, který není s tématem obeznámen. Vzhledem k rozsáhlosti některých 

tematických okruhů jsem odstranila informace, jež neodpovídají potřebám mé práce. Ta 

byla zaměřena na židovskou kulturu, především na tu, kde je význam ženy nepopiratelný. 

Následujícími složkami teoretické části byly zpráva o porodnictví v Izraeli a rozbor péče 

v izraelské porodnici a židovská specifika během těhotenství, porodu a poporodního 

období. Multikulturní péče má vliv na kvalitu zdravotní péče, proto je důležité věnovat jí 

pozornost, o což jsem se v této práci snažila. 

V praktické části byly stanoveny čtyři cíle. Dotazník, který byl sestaven k potřebě 

dosažení těchto cílů, byl distribuován pomocí sociálních sítí na internetu. Data ze 

zodpovězených dotazníků byla zpracována pomocí počítačových programů. Každý výsledek 

byl znázorněn buď grafem nebo tabulkou. 

Výstupem z mé práce je letáček předporodního kurzu (vizte obrázek č. 6, přílohu 7) 

určeného přímo pro židovské nastávající maminky. Obsah mé bakalářské práce má 

poznávací charakter. Doufám, že rozšíří rozhled personálu nemocnic a veřejnosti. Výzkum 

je ojedinělý tím, že je první svého druhu a přináší důležité poznatky o potřebách významné 

náboženské menšiny žijící na území ČR od 10. stol. Také doufám, že budou výsledky mého 

výzkumu prospěšné pro případné další vědecké studie s židovskými respondenty. 
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Příloha 1 – Mapa Izraele 

Obrázek 1 – Mapa Izraele  

Zdroj:  https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/mapa-israel-

vectors?noredirect=1 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/mapa-israel-vectors?noredirect=1
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/mapa-israel-vectors?noredirect=1


 

 

Příloha 2 – Displej s kardiotokografickými záznamy (pohled ze zdravotní stanice) 

Obrázek 2 – Kardiotokografické záznamy z pokojů 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=68wCqTzVZT4&t=158s 

https://www.youtube.com/watch?v=68wCqTzVZT4&t=158s


 

 

Příloha 3 – Ukázka dětského formuláře a nálepky režimu  

 
Obrázek 3 - Dětský formulář  

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=68wCqTzVZT4&t=158s 

https://www.youtube.com/watch?v=68wCqTzVZT4&t=158s


 

 

Příloha 4 – Porodní a poporodní pokoj 

Obrázek 4 – Porodní pokoj 

Zdroj: https://mediglobus.com/clinic/shaare-zedek-medical-center/ 

 
Obrázek 5 – Poporodní pokoj 

Zdroj: https://www.szmc.org.il/eng/departments/birth-at-sz/after-the-birth/rooming-in/ 

https://mediglobus.com/clinic/shaare-zedek-medical-center/
https://www.szmc.org.il/eng/departments/birth-at-sz/after-the-birth/rooming-in/


 

 

Příloha 5 – Dotazník v českém jazyce 

1. Kolik je Vám let? 

▪ Méně než 19 

▪ 19 a více 

▪ 35 a více 

2. Odkud jste? 

▪ Praha 

▪ Jiné české město, jaké ...............................  

▪ Jiný stát, jaký  ............................................  

3. Jste příslušnicí? 

▪ Aškenázská komunita 

▪ Sefardská komunita 

▪ Jiná ............................................................  

4. Do jaké míry se řídíte židovskou tradicí? 

▪ Hodně 

▪ Středně 

▪ Vůbec 

Pokud jste odpověděla na předešlou otázku ano, odpovězte prosím na otázku č. 5  

5. Odkud čerpáte informace? 

▪ Konzultace s rabínem 

▪ Konzultace s členkami židovské náboženské obce (dále ŽNO) 

▪ Literatura, jaká  .........................................  

▪ Internet, jaké stránky ................................  

6. Pokud čerpáte informace z literatury nebo internetu, napište odkud přesně: 

 ....................................................................................  

7. K jakému směru v judaismu patříte? 

▪ Ortodoxní 

▪ Konzervativní 

▪ Reformní 

▪ Jiný  ............................................................  

*. Jste zapojená do života některých komunit? 

▪ Ano, Židovská obec v Praze 

▪ Ano, Chabad Lubavič 

▪ Ano, Bejt Praha 

▪ Ano, Bejt Simcha 

▪ Ano, jiná  ...................................................  

▪ Ne 

9. Kolik dětí máte? 

 ....................................................................................  

10. Preferujete narození mužského nebo ženského potomka? 



 

 

▪ To není důležité 

▪ Mužský 

▪ Ženský 

11. Preferované místo porodu? 

▪ Porodnice 

▪ Porodní dům, proč  ...................................  

▪ Jinde …, proč  ............................................  

12. Čím jste se řídila ve výběru porodnice: 

▪ Konzultace s rabínem 

▪ Konzultace s členkami ŽNO 

▪ Internet, literatura, jaká ............................  

▪ Nejbližší k místu bydliště 

Pokud jste rodila v Praze, odpovězte prosím na otázku č. 13 

13. V jaké porodnici jste rodila? (může být i více odpovědí) 

▪ Apolinář 

▪ Krč 

▪ Bulovka 

▪ Motol 

▪ Jiná ............................................................  

14. Absolvovala jste všechna povinná vyšetření v prenatální poradně? 

▪ Ano 

▪ Ne 

15. Podstoupila jste v 10.-14. týdnu těhotenství test na přenašečství Tay – Sachsovy 

choroby, nebo nějaký jiný test na chorobu více či jedině vyskytující v židovské populaci? 

▪ Ano 

▪ Ne 

▪ Jiný test, jaký  ............................................  

16. Navštěvovala jste předporodní kurz? 

▪ Ano, navštěvovala  

▪ Ne, nechtěla jsem, neměla jsem čas 

▪ Nebyl kurz (např. v souvislosti s covid-19) 

▪ Ano, ale nevyhovoval mi, proč … 

▪ Ne, protože není to běžné v ŽNO 

▪ Jiná odpověď .............................................  

17. Měla byste zájem o předporodní kurz určený přímo pro židovské nastávající 

maminky? 

▪ Ano 

▪ Ne 

18. Tady jsem uvedla několik židovských zvyků – pověr z různých zdrojů. Jaké jsou 

aktuální v ŽNO v ČR? (může být i více odpovědí nebo žádná). Pokud znáte nějaký jiný zvyk 

v souvislosti s předporodním obdobím uveďte prosím. 



 

 

▪ Těhotná by měla v těhotenství ukojit svou touhu po určitém jídle. Pokud to 

neudělá, může se jí narodit dítě s mateřským znaménkem (ketem layda).  

▪ Neúmyslné stoupnutí na ustřihnutý nehet není bezpečné. Krátce potom může 

dojít k potratu nebo k předčasnému porodu.  

▪ Židé věří, že na těhotnou ženu neustále číhají zlí duchové. Z toho důvodu se v 

domě vyvěšují amulety s verši z Bible. 

▪ Těhotná u sebe nosí ochranný amulet proti potratu. 

▪ Informaci o těhotenství pár na počátku tají. Dokonce ani nejbližší příbuzní o něm 

nevědí. 

▪ Zákaz návštěvy hřbitova 

▪ Jiný zvyk  ....................................................  

19. Dodržovala jste nějaký rituál v těhotenství? 

▪ Ano, jaký  ...................................................  

▪ Ne 

20. Měla jste v průběhu porodu nějaké zvláštní požadavky? 

▪ Ano, jaké … (spontánní porod /císařský řez, medikace, epidurální analgezie atd.) 

▪ Ne 

21. Koho jste měla u porodu? 

▪ Partner 

▪ Nikdo 

▪ Jiná odpověď … (např. žena z komunity, sestra) 

22. Chodíte do mikve? 

▪ Ano  

▪ Ne 

23. Jak jste řešila košer stravu na oddělení šestinedělí? 

▪ Neřešila jsem, jedla jsem v porodnici 

▪ Donášeli příbuzní  

24. Máte zkušenost s porodem v Izraeli? 

▪ Ano 

▪ Ne 

Pokud na otázku č. 23 jste odpověděla ano. Odpovězte na následující otázku 

25. Jak hodnotíte péči během porodu v ČR oproti Izraeli? (více odpovědí, pokud jste rodila 

jak v ČR, tak v Izraeli) 

▪ Mám dobré vzpomínky na porod v ČR; informace od žen, které se mě dotkly jsou 

většinou pozitivní 

▪ Mám dobré vzpomínky na porod v Izraeli 

▪ Nevidím žádné rozdíly, péče v obou zemích je na stejné dobré úrovni 

▪ Jiná odpověď  ............................................  

26. Myslíte si, že v ČR na porodním sále jsou podmínky takové, abyste mohla porodit dítě 

v souladu s židovskými tradicemi? 

▪ Ano 



 

 

▪ Ne, proč ..................................................... 



 

 

Příloha 6 – Dotazník v anglickém jazyce  

1. How old are you? 

▪ Less than 19 

▪ More than 19 

▪ 35 and more 

2. Where are you from? 

▪ Prague 

▪ Another Czech city, which… 

▪ Another state, which… 

3. Are you a member? 

▪ Ashkenazi community 

▪ Sephardic community 

▪ Other 

4. To what extent do you follow the Jewish tradition? 

▪ A lot 

▪ Medium 

▪ Not at all 

If you answered yes to the previous question, please answer question 5 

5. Where do you get information from? 

▪ Consultation with the rabbi 

▪ Consultations with women members of the Jewish religious community 

(hereinafter JRC) 

▪ Literature, what  ........................................  

▪ Internet, what sites  ..................................  

6. If you get information from literature or the internet, write exactly where you get it 

from. 

 ..............................................................................  

7. What direction do you belong in Judaism? 

▪ Orthodox 

▪ Conservative 

▪ Reform 

▪ Other  ........................................................  

8. Are you involved in the life of some communities? 

▪ Yes, The Jewish community of Prague 

▪ Yes, Chabad Lubavitch 

▪ Yes, Bejt Prague 

▪ Yes, Beit Simcha 

▪ Yes, other  .................................................  

▪ No 

9. How many children do you have? 

 ....................................................................................  



 

 

10. Do you prefer the birth of a male or female child? 

▪ It's not important. 

▪ Male 

▪ Female 

11. Preferred place of childbirth? 

▪ Maternity hospital 

▪ Birth center, why  ......................................  

▪ Elsewhere …, why  .....................................  

12. What did you follow in choosing a maternity hospital: 

▪ Consultation with the rabbi 

▪ Consultations with JRC women members 

▪ Literature, Internet what  .........................  

▪ Closest to the place of residence 

If you delivered in Prague, please answer question 13 

13. In what maternity hospital did you give birth? (there may be more than one answer 

in this question) 

▪ U Apolináře 

▪ Thomayer hospital (sometimes known as Nemocnice Krč) 

▪ Bulovka hospital 

▪ Motol hospital 

▪ Other  ........................................................  

14. Have you passed all mandatory examinations in the prenatal clinic? 

▪ Yes 

▪ No 

15. Did you go in 10.-14. week of pregnancy a test for the transmission of Tay-Sachs 

disease, or some other test for the disease more or only occurring in the Jewish 

population? 

▪ Yes 

▪ No 

▪ Another test  .............................................  

16. Did you attend a prenatal course? 

▪ Yes, I visited 

▪ No, I didn't want, I didn't have time 

▪ There was no course (e.g. in connection with covid-19) 

▪ Yes, but it didn't suit me, why  ..................  

▪ No, because it is not common in JRC 

▪ Another answer  ........................................  

17. Would you be interested in a prenatal course designed specifically for Jewish 

expectant mothers? 

▪ Yes 

▪ No 



 

 

18. Here I have introduced some Jewish customs - superstitions from various sources. 

Which ones are current in JRC in the Czech Republic? (there may be more answers or 

none answer). If you know any other custom in connection with the prenatal period, 

please write. 

▪ A pregnant woman should fulfill her desire for a certain food during pregnancy, 

if she does not do so, a child could be born with a birthmark (ketem layda)  

▪ Unintentional stepping on a clipped nail is not safe, shortly afterwards 

miscarriage or premature birth may occur 

▪ It is believed that evil spirits are still lurking pregnant, so amulets with Bible 

verses are hung in the house 

▪ The pregnant woman carries a protective amulet against miscarriage 

▪ The couple keeps the pregnancy report secret at first, and even close relatives 

don't know about it 

▪ A ban on visiting the cemeteries 

▪ Another custom ........................................  

19. Did you observe any ritual during pregnancy? 

▪ Yes, which  .................................................  

▪ No 

20. Did you have any special requirements during childbirth? 

▪ Yes, which… (spontaneous delivery / caesarean section, medication, epidural 

analgesia, etc.) 

▪ No 

21. Who did you have in the delivery room? 

▪ Partner 

▪ Nobody 

▪ Other answer… (e.g. community woman, sister) 

22. Do you go to mikveh? 

▪ Yes 

▪ No 

23. How did you solve a question about kosher diet in puerperium department? 

▪ I did not solve it, I ate in the hospital 

▪ Relatives brought kosher food 

24. Do you have experience with childbirth in Israel? 

▪ Yes 

▪ No 

If you answered yes the question 24. Answer the following question 

25. How do you evaluate care during childbirth in the Czech Republic compared to Israel? 

(more answers if you gave birth both in the Czech Republic and in Israel) 

▪ I have good memories of childbirth in the Czech Republic; the information from 

the women that touched me is mostly positive 

▪ I have good memories of giving birth in Israel 



 

 

▪ I do not see any differences, care in both countries is at the same good level 

▪ Other answer  ............................................  

26. Do you think that in the Czech Republic the conditions in the delivery room are such 

that you can give birth to a child in accordance with Jewish traditions? 

▪ Yes 

▪ No, why  .................................................... 



 

 

Příloha 7 – Letáček kurzu pro židovské maminky 

Obrázek 6 – Letáček předporodního kurzu  
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