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Abstrakt 

Svobodná vůle ženy v indikaci císařského řezu 

Císařský řez je v současné době nejčastěji indikovanou operací. Podíl operačně 
vedených porodů neustále narůstá. Dramaticky se rozšiřuje spektrum 
operačních indikací. Práce je zaměřena na etická dilemata vznikající v průběhu 
stanovení operační indikace: odmítnutí císařského řezu těhotnou ženou při 
existenci racionálně-empirické indikace a vynucený císařský řez. Význam 
svobodné vůle ženy v procesu operační indikace úzce souvisí s problematikou 
císařského řezu na přání. Posouzení etické přijatelnosti jednotlivých 
operačních indikací je provedeno na základě srovnání dignity těhotné ženy a 
lidského plodu, dále pak úvahou o teoretických povinnostech a z nich plynoucí 
rodičovské zodpovědnosti na straně jedné a práva na sebeurčení těhotné ženy 
na straně druhé. Dignita plodu je dána jeho hodnotou, která je mu přisouzena 
těhotnou ženou a lidskou společností, je vždy nižší než dignita těhotné ženy. 
Vymezení specifických pozitivních povinností těhotné ženy/matky vůči plodu je 
velmi kontroverzní a nelze je legálně kodifikovat i přes nepochybný sociální 
charakter těhotenství. Břemena plynoucí z těhotenství v individuálním i 
sociálním kontextu nemohou být určující pro univerzální povinnosti těhotné 
ženy vůči plodu. Těhotenství samo nemůže zbavit ženu práva na sebeurčení. 
Etická přijatelnost vyžádaného císařského řezu bez racionálně empirické 
indikace je dána přijatelnou mírou rizika i omezenou předvídatelností 
vaginálního porodu. Odmítnutí císařského řezu je nutné respektovat, je-li 
motivováno vážnými osobními důvody při naplnění principu informovaného 
konsensu. Klíčovým kritériem je posouzení kompetence těhotné ženy učinit 
informované rozhodnutí.   

Klíčová slova: autonomie, informovaný konsensus, císařský řez, operační 
indikace. 

 



5 
 

Summary 

 Women´s free will in the Caesarean section indication 

Currently, Caesarean section is the most commonly indicated procedure.  The 
proportion of caesarean deliveries continues to rise and the spectrum of 
surgical indications has broadened dramatically. This contemplation focuses 
on the ethical   dilemmas arising during the indication of a Caesarean section:  
a refusal of a Caesarean section by a pregnant woman when there is a 
rationally-empirical indication and an enforced Caesarean section. The 
importance of the woman free will in the process of operating indication 
closely relates to the issue of the Caesarean section upon request. The 
assessment of the ethical acceptability of the individual surgical indications is 
performed on the grounds of confrontation of the pregnant woman’s dignity 
and the dignity of human fetus and subsequently by reflections on theoretical 
duties and resulting parental responsibilities on the one hand and the right to 
self-determination of a pregnant women on the other. The fetal dignity is 
given by its value, attributed to it by the pregnant woman and by the human 
society. It has always been inferior to the dignity of a pregnant woman. 
Determining of specific positive duties a pregnant woman has towards the 
fetus is a very controversial issue and it is impossible to codify them legally 
despite the unquestionable social character of a pregnancy. Burdens resulting 
from pregnancy in the particular and social context cannot be determining for 
the universal duties of a pregnant woman towards the fetus. Pregnancy itself 
cannot take away a female the right of self-determination. Ethical 
acceptability of an enforced Caesarean section without rationally-empirical 
indication is given by an acceptable risk of exposure as well as restricted 
predetermination of a vaginal delivery. It is necessary to respect the refusal of 
a Caesarean section, whether it arises from serious personal reasons and 
when the principal of an informed consent has been kept. The crucial criterion 
is the assessment of a pregnant woman’s competency to make an informed 
decision.   

Key words: autonomy, informed consensus, caesarean section, surgical 
indications. 
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1. Úvod 

Teze: „Dignita těhotné ženy je nadřazena dignitě lidského plodu. Určujícím 
kritériem odmítnutí císařského řezu je pouze kompetence těhotné ženy“ 

Autonomie těhotné ženy je narušena, je-li na ni vyvíjen nátlak, aby se 
podrobila invazivní léčbě, se kterou nesouhlasí. Tlak lékařů i společnosti 
ochránit plod vystavený riziku současně omezuje právo ženy učinit svobodné 
rozhodnutí i právo na zachování tělesné integrity. Je třeba zvážit všechny 
možnosti ochrany zdraví plodu, současně však musí být respektováno právo 
ženy na sebeurčení. Nevyhnutelné krizové klinické situace znamenající vitální 
riziko pro plod i matku musí být řešeny svobodnou a informovanou volbou 
ženy. Dignita matky je hodnotově nadřazena dignitě plodu. 

Cíl: Definice a analýza definovaných eticky kontroverzních stavů, které provází 
stanovení operační indikce k císařskému řezu z hlediska základních principů 
lékařské etiky. Odvození teoretických východisek filozofickou metodou a 
jejich praktické užití při analýze shromážděných kasuistik se může stát 
pomocným nástrojem lékařů v každodenní klinické praxi.  

Struktura indikace k císařskému řezu. Pro indikaci k císařskému řezu je 
určující interakce tří subjektů: lékař – těhotná žena – plod. Indikace 
k císařskému řezu z hlediska této interakce nastává v níže uvedených 
modelových situacích. Lékař je veden povinností vůči těhotné ženě i plodu ve 
smyslu jejich nejlepšího zájmu. Princip beneficence vůči oběma subjektům je 
podmíněn naplněním principu autonomie na straně těhotné ženy. 

Racionálně-empirická indikace. Lékař hodnotí klinickou situaci na základě 
teoretických znalostí a aktuálních informací metodou analýzy „rizika-výhody“. 
Usoudí-li že existuje racionálně empirický důvod, pro vedení porodu 
císařským řezem informuje v tomto smyslu rodičku. Forma předaných 
informací musí být dostatečná pro pochopení situace pacientkou. Na základě 
sdělené informace vysloví žena souhlas s postupem a dohodnutý operační 
postup je proveden.  Situace není provázena etickou kontroverzí. Obecné 
principy lékařské etiky jsou naplněny. 
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Odmítnutí císařského řezu. Lékař hodnotí klinickou situaci na základě 
teoretických znalostí a aktuálních informací metodou analýzy „risk-benefit“. 
Usoudí-li že existuje racionálně empirický důvod, pro vedení porodu 
císařským řezem informuje v tomto smyslu rodičku. Forma předaných 
informací musí být dostatečná pro pochopení situace pacientkou. Pacientka 
odmítá ustoupit ze svého subjektivního postoje a s císařským řezem nedává 
souhlas. Žena má morální povinnost být lékaři vážným partnerem 
v rozhodovacím procesu. Vzniká situace etického konfliktu, kdy vzniká konflikt 
mezi principem autonomie pacientky v rozporu s principem spravedlnosti 
vztažené v daném případě na plod. 

Vynucený císařský řez. Lékař hodnotí klinickou situaci na základě teoretických 
znalostí a aktuálních informací metodou analýzy „risk-benefit“. Usoudí-li že 
existuje racionálně empirický důvod, pro vedení porodu císařským řezem 
informuje v tomto smyslu rodičku. Forma předaných informací musí být 
dostatečná pro pochopení situace pacientkou. Přes podané informace žena 
nesouhlasí s indikací a operaci odmítá. Lékař se obrátí na soud, který uloží 
pacientce povinnost se operaci podrobit. Situace je eticky krizová. Princip 
autonomie pacientky je v rozporu s beneficencí rodičky i plodu. Autonomie 
rodičky je zcela popřena. Analogickou situací je detence infekčně 
kontagiózního pacienta. 

Císařský řez na přání. Žena žádá lékaře o vedení porodu císařským řezem na 
základě svého subjektivního postoje zahrnujícího osobní zkušenost, 
hodnotový systém, subjektivních pocitů a vnímání otázky porodu. Lékař 
vyhodnotí kompetenci ženy k učinění racionálního rozhodnutí, podá ženě 
ucelenou informaci o výhodách a rizicích vaginálního porodu a porodu 
císařským řezem. Když preference císařského řezu trvá i poté, lékař uznává 
motivaci ženy dostatečně významnou, přání ženy vyhoví a provede operaci. 
Situace může být provázena etickou kontroverzí. V rozporu může být princip 
beneficence a autonomie pacientky.  
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2. Porovnání dignity lidského plodu a těhotné ženy 

 

Dignita lidského plodu.  

V procesu filosofického určení dignity plodu se setkáváme se dvěma hlavními 
principy. Prvním je ontologický personalizmus přiznávající lidskému plodu 
plný morální statut od chvíle koncepce, druhým pak empirický 
funkcionalizmus, přisuzující plodu různou morální hodnotu, která se odvíjí od 
stupně jeho vývoje. Ontologický personalizmus se opírá o argument lidského 
druhu (identita genomu) a argument potenciality vývoje k lidské bytosti. 
Naproti tomu ontologický funkcionalizmus je reprezentován zejména 
principem gradualismu a sociální determinace osoby. Dignita není přiznána 
všem, je podmíněna určenými kvalitami lidské bytosti.  

Pro určení etické přijatelnosti odmítnout léčbu, která je indikována v zájmu 
plodu, je třeba určit jaká dignita je plodu přisouzena. Určujícím pro stanovení 
dignity lidského plodu je určení povahy jeho bytí. Zda lidský plod vzniká 
primárně jako osoba, či se jí stává v průběhu prenatálního vývoje, při porodu 
či po něm nelze v současné době empiricky dokázat. Důkaz lze stanovit pouze 
filozofickou metodou. Dignita osoby je výslednicí průniku principu ekvivalence 
vyjádřenému vnější nominální svobodou a principem responsibility – 
zodpovědnosti za svobodné konání. Těchto atributů lidský plod dosahuje 
v průběhu prenatálního a postnatálního vývoje. Jeho dignita je dána 
potenciálem atributů osoby dosáhnout a vývojová stádia včetně nitroděložní 
etapy vývoje jsou podmínkou tohoto procesu. Hodnota lidského plodu má 
také sociální charakter. Pro morální společnost představuje lidský plod objekt 
vysoké hodnoty, která zavazuje všechny své členy k povinnostem, které 
z vnitřní hodnoty plodu vyplývají. Zodpovězení morálních otázek týkajících se 
indikací k císařskému řezu a jejího odmítnutí těhotnou ženou je možné na 
základě analýzy morálních povinností matky vůči plodu a její autonomie. 
Dignita těhotné ženy dána její autonomií je absolutní a vždy převažuje dignitu 
lidského plodu, která se absolutní hodnotě sice blíží, ale nikdy ji nedosahuje. 
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3. Analýza povinností těhotné ženy vůči plodu – myšlenkový 

experiment 

 

Etický konflikt jako myšlenkový experiment. Není-li lidský plodu osobou, 
neexistuje ani etické dilema mezi principem autonomie těhotné ženy a 
principem spravedlnosti vůči lidskému plodu. Dilema, které lze 
charakterizovat obecně skutečností, že bude řešeno různě v různých 
situacích, se dotýká pouze bytostí s úplnou dignitou. Téměř absolutní dignita 
lidského plodu nás inspiruje k realizaci myšlenkového experimentu dilematu 
mezi principem autonomie těhotné a hypotetickým principem spravedlnosti 
v zájmu plodu. Budeme tedy uvažovat tak, jako by nejen subjekt těhotné, ale i 
subjekt lidského plodu disponoval absolutní dignitou. Pokusíme se toto 
hypotetické dilema prozkoumat metodou analýzy morálních povinností matky 
vůči plodu a její autonomie. Jaký je obsah tvrzení, že plod má nebo nemá 
právo na život, nebo že má žena právo na sebeurčení jako projev autonomie? 
Právo na život plodu je ve vzájemném vztahu s povinností matky ponechat jej 
žít. Existuje-li taková povinnost, může být pozitivní ve smyslu pomáhat plodu, 
či pouze negativní, znamenající neinterferovat s jeho zájmy.  

Etické dilema mezi principem autonomie pacientky a hypotetickým 
principem spravedlnosti v zájmu plodu. V rámci myšlenkového experimentu, 
za předpokladu, že dignita plodu je shodná s absolutní dignitou těhotné ženy, 
lze analyzovat hypotetické dilema mezi principem autonomie těhotné ženy a 
principem spravedlnosti vůči plodu.  Jsou porovnány argumenty pro právo na 
sebeurčení těhotné ženy vyplývající z její autonomie s argumenty pro 
povinnosti vůči plodu.  

Autonomie, právo a povinnost. Autonomie je projevem unikátní mysli 
člověka. Respekt k této autonomii vychází z obecných morálních principů. 
Respekt k autonomii jednotlivých členů společnosti je reciproční. Princip 
autonomie je jedním z určujících principů pro zkoumání vztahu mezi 
potenciální povinností matky vůči plodu a z ní plynoucích práv plodu. 
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Vztah těhotné ženy a  plodu: zodpovědnost, morální povinnosti a morální 
práva. Povinnosti těhotné ženy vůči plodu jsou zcela specifické a náleží do 
oblasti velkých fyzických obětí, které jsou daleko mimo rámec povinností 
běžných. Klíčovou otázkou, pro stanovení morálních povinností těhotných 
vůči plodu je určení míry těchto povinností, jinými slovy, co je čestné 
požadovat po těhotné v zájmech plodu. Existují-li morální povinnosti vůči 
plodu, vyplývají z jeho hodnoty, kterou mu přisuzuje lidská společnost. 

Sociální charakter těhotenství. Konfliktu mezi principem autonomie těhotné 
ženy a principem spravedlnosti vůči plodu lze porozumět na základě analýzy 
vzájemného vztahu zájmů plodu a těhotné ženy. Odmítnutí léčby v zájmu 
plodu je morálně ospravedlnitelné tam, kde byl na straně ženy vážný důvod, 
úměrný stupni vývoje plodu. Skutečnou stranou problému je plod ve smyslu 
budoucí dítě (které ještě není, ale pravděpodobně bude zrozeno). Mezi 
narozeným dítětem a budoucím dítětem je důležitý rozdíl, který je dán 
zejména uznáním absolutní dignity již narozeného dítěte ze strany 
společnosti. Tento fakt nutně ovlivňuje závažnost konfliktu mezi principem 
autonomie těhotné ženy a principem spravedlnosti vůči plodu. Pochopení 
důvodů odmítnutí operaci je cestou, jak obhájit představu morálního práva k 
odmítnutí. Teoretická možnost, kdy žena odmítá operaci z důvodů banálních, 
otevírá prostor pro diskusi, poradenství a přesvědčování.  
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4. Etické podmínky stanovení indikace k císařskému řezu a 

informovaný konsensus 

 

Informovaný souhlas v kontextu konfliktu mezi principem autonomie 
těhotné ženy a principem spravedlnosti vůči plodu. Identifikace klinických 
stavů, které jsou provázeny etickým konfliktem, představují důležitý úkol 
lékaře. Realizace náležitého informovaného souhlasu je účinnou prevencí 
rozvoje etické krize se všemi negativními důsledky pro pacienta i zdravotníky. 
Obor gynekologie a porodnictví je specifickým vysokou koncentrací 
potenciálně krizových situací, které vznikají na základě konfliktu zájmů mezi 
jednotlivými subjekty léčebného procesu. Postavení lidského plodu je 
unikátní. Pojetí komplexu matka-plod jako jediného objektu lékařské péče je 
historicky překonané. Lidský plod je objektem vysoké hodnoty, který však 
postrádá kompetenci k rozhodnutí a tudíž i plnou dignitu lidské bytosti. Tato 
kompetence je delegována na těhotnou ženu, případně i další osoby. Zajištění 
ochrany zájmů lidského plodu je významným úkolem lékařské etiky jako 
součásti moderního zdravotnictví. 

Etická východiska indikace. Průběh porodu a jeho výsledek je předvídatelný 
pouze omezeně. Teoretická pravděpodobnost, že bude v průběhu vaginálního 
porodu indikován císařský řez, odpovídá četnosti porodů vedených císařským 
řezem v daném systému. Císařský řez je indikován více empiricky než vědecky 
a jeho cílem je eliminovat rizika plynoucí z vaginálního porodu. V tomto 
smyslu považuji požadavek vedení porodu císařským řezem ze strany těhotné 
ženy bez aktuální lékařské indikace jako legitimní a přijatelný. Odmítnutí 
císařského řezu je naproti tomu zatíženo vyšším objektivním rizikem. Je 
přijatelné pouze při naplnění podmínek informovaného konsensu a závažných 
osobních důvodech, které k odmítnutí vedly. Vynucený císařský řez je 
teoreticky přijatelný při přechodném omezení kompetence těhotné ženy 
k vyslovení informovaného konsensu. Stanovení legálních podmínek takového 
postupu je nutné k optimálnímu vyřešení složité klinické situace i vyloučení 
manipulace a nepřijatelném nátlaku na těhotnou. Prevenci eticky krizových 
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situací a forenzních důsledků pro zdravotníky vidím v rozšíření informací 
v průběhu prenatální péče týkajících se materno-fetálního konfliktu a volby 
porodnických modalit. Pomoc těhotným orientovat se ve složitém systému 
odborných informací, pochopení jejich hodnotového systému a s ním 
souvisejících postojů a motivací je důležitým úkolem lékaře. Vedení porodu 
není pouze otázkou racionálně-empirické indikace, ale výsledkem složité 
interakce mezi lékařem a těhotnou ženou na základech dvoustranného 
konsensu. Etická přijatelnost vyžádaného císařského řezu bez racionálně 
empirické indikace je dána přijatelnou mírou rizika i omezenou 
předvídatelností vaginálního porodu. Odmítnutí císařského řezu je situací 
mnohem závažnější vzhledem k potenciálnímu ohrožení subjektu matky i 
plodu. Je-li odmítnutí motivováno vážnými osobními důvody při naplnění 
principu informovaného konsensu, je nutné je respektovat. 
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5. Historie a současnost císařského řezu 

 

Císařský řez v soudobé medicínské praxi. Historický vývoj 

císařského řezu pomáhá osvětlit jeho postavení v současnosti 

včetně dramatických změn v operačních indikacích a jejich etické 

přijatelnosti. Císařský řez je jedinou metodou, která dokáže 

eliminovat riziko zástavy porodu, která je přímým důsledkem 

porodnického paradoxu lidského druhu (nevýhodný poměr mezi 

objemnou hlavou novorozence a rozměry ženské pánve). Operace 

vytváří arteficiální porodní cesty, vylučující nutnost průchodu hlavy 

plodu mechanismem vnitřní rotace kostěnou pánví. Vývoj techniky 

císařského řezu podmiňoval v průběhu historického vývoje rozvoj a 

rozšíření indikací.  Snižování mortality i morbidity probíhalo 

v závislosti na milnících lékařské vědy. Přelomovým je rok 1500, 

otevírající možnost císařského řezu jako perspektivu, dále rok 1882, 

znamenající skokové zlepšení výsledků operace kombinací Porrovy 

techniky, zásad asepse a celkové anestesie, dále pak rok 1926 jako 

počátek moderní techniky umožňující přijetí nových operačních 

indikací. Výsledný současný stav, který je charakterizován velmi 

nízkou úrovní mateřské mortality i morbidity zakládá možnost, aby 

těhotná žena mohla uchopit operační modalitu jako volbu, nikoliv 

jako záchrannou operaci v případě životního ohrožení. Cílem 

císařského řezu je vyjmout plod z mateřského organizmu 

arteficiálně vytvořenými porodními cestami. Optimálně vytvořené 

náhradní porodní cesty umožní bezpečné vyjmutí plodu při 

minimální traumatizaci mateřského organizmu, s vyloučením 

negativního dopadu na reprodukční a obecné zdraví ženy. Proces 

vývoje indikací i techniky není ukončen a nadále probíhá. Relativní 
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rizika operace pro mateřský a fetální organizmus jsou však velmi 

malá a změny operační techniky je již výrazně neovlivňují. Etický 

význam stavu vývoje operační techniky spočívá v neustálém 

rozšiřování operační indikace, která představuje velmi malé riziko 

závažných komplikací, které přímo souvisejí s operační technikou. 

S tím souvisí i fenomén císařského řezu na přání těhotné ženy, který 

by nebyl žádán, kdyby byla operace nepřijatelně riskantní. Z hlediska 

historického vývoje indikací k císařskému řezu lze definovat čtyři 

skupiny indikací, které se liší primární motivací k operaci. Zatímco 

primární indikace císařského řezu, kterou je operace na umírající a 

právě zemřelé, se zaměřuje na dobro plodu/novorozence a vychází 

z empirie, že novorozenec vyjmutý z těla právě zemřelé či umírající 

matky má šanci přežít, nebo alespoň být pokřtěn, sekundární 

indikace je motivována záchranou života matky. Terciární indikace 

se opět vrací k dobru plodu/novorozence a souvisí s rozvojem 

moderní neonatologie. Vychází z poznatku, že v definovaných 

klinických situacích je porod císařským řezem pro plod/novorozence 

bezpečnější, než vaginální porod. Kvartérní indikace představuje 

situaci, kdy je operace provedena s absencí racionálně empirické 

indikace, tedy na přání těhotné ženy. Vyjadřuje maximální uplatnění 

svobodné vůle ženy v procesu stanovení operační indikace.  
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6. Kasuistiky 

 

Soubor kasuistik prezentuje situace císařského řezu na přání a nejčastější 
motivace těhotných k této volbě (obavy o novorozence, obavy z rizik 
vaginálního porodu, negativní zkušenost s předchozího vaginálního porodu, 
časový faktor a předvídatelnost plánované operace), dále pak odmítnutí 
císařského řezu (insuficience přenosu informací, jazyková bariéra, časová 
tíseň, nedůvěra k lékařské indikaci ve světle zkušeností z minulých porodů, 
ztráta důvěry ve vědecké porodnictví, zpětné popření indikace). Případy 
vynuceného císařského řezu jsou převzaty ze zahraničního písemnictví. 

Uvedené kasuistiky dokládají různorodost situací, které vedou ke konfliktu 
principu autonomie těhotné ženy a hypotetického principu spravedlnosti vůči 
plodu. Klinické situace, kdy žena odmítá operaci v zájmu plodu, lze rozdělit do 
tří skupin. 

První skupinu tvoří stavy, kdy nebyl naplněn princip informovaného souhlasu 
v důsledku komunikačních překážek či časové tísně. Sem lze zařadit i 
odmítnutí operace z „logistických“ důvodů, žena nemůže být hospitalizována, 
neboť má povinnost k nezaopatřenému dítěti doma. 

Další skupinu tvoří významné důvody. Kromě odmítnutí operace 
z náboženských důvodů sem patří i odmítnutí operace v důsledku nedůvěry 
ve vědecké porodnictví. Ženy hlásící se k „přirozenému porodu“ zaujímají 
stanoviska velice blízká náboženské víře. Zvláštním případem je zpětné 
popření indikace k operaci lékařem. Žena je frustrována tím, že neporodila 
vaginálně. To považuje za ztrátu určitého „ženského atributu“. 

Do třetí skupiny pak lze zařadit případy, kdy má žena sníženou kompetenci 
k vyslovení souhlasu s léčbou. 

Soubor kasuistik může být vodítkem k zařazení konkrétního případu do jedné 
z modelových situací. První modelová situace indikuje zlepšení komunikace, 
informovanosti či technické řešení. Je-li motivací k odmítnutí operace vážný 
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důvod, ať už náboženský či vnitřní hluboké přesvědčení, že porod císařským 
řezem je nepřijatelný, nelze než rozhodnutí ženy respektovat. V případě 
podezření na omezenou kompetenci ženy, je nutné, aby byl stav analyzován 
nezávislým odborníkem a na základě učiněné diagnózy provedeny právní 
úkony umožňující realizovat léčbu indikovanou lékařem. 

Kasuistiky dále prezentují úskalí podmínek informovaného konsensu při 
stanovení indikace císařského řezu. Dobrá komunikace a podrobné vysvětlení 
termínů, povahy a účelu léčby a specifických rizik pomáhá těhotné ženě 
vyslovit vyvážené rozhodnutí.  Komunikace může být verbální nebo písemná, 
vždy však ve formě a jazyce srozumitelného těhotné ženě. Úkolem lékaře je 
zhodnotit kompetenci pacientky k učinění rozhodnutí a celkovou klinickou 
situaci, které ovlivňují její rozhodovací proces.  

Lékař je povinen poradit pacientce zejména tehdy, může-li plánovaný výkon 
ovlivnit její rozhodovací schopnost. U dospělého pacienta bez dostatečné 
mentální kapacity k učinění souhlasu postupuje lékař na principu nejlepšího 
zájmu. Je-li ztráta kapacity dočasná a léčbu je možné odložit, je vhodné tak 
učinit. Literárně uvedené případy, kdy byla kompetentní žena podrobena 
operačnímu porodu bez náležitého souhlasu, jsou vyjádřením etické krize. 
Těhotná žena má právo odmítnout chirurgický nebo jiný invazivní postup, 
třebaže bude její rozhodnutí rizikové pro ni samotnou či pro plod. Autonomie 
těhotné ženy je stejná jako u netěhotných subjektů. 
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7. Závěry 

 

Teze: „Dignita těhotné ženy je nadřazena dignitě lidského plodu. Určujícím 
kritériem odmítnutí císařského řezu je pouze kompetence těhotné ženy“.  

byla prokázána na základě argumentů:  

1. Argument absolutní dignity těhotné ženy a omezené dignity lidského 
plodu.  

Klíčem ke stanovení těchto povinností je určení povahy bytí plodu a jeho 
postavení ve společnosti. Doposud však nelze stanovit, zda lidský plod vzniká 
primárně jako osoba, či se jí stává v průběhu prenatálního vývoje, při porodu, 
nebo po něm. Významným fyziologickým milníkem je hranice viability, která je 
determinována historicky a její hodnota se mění s rozvojem technických 
možností extrauterinního života plodu.  

Lidský plodu má dignitu, která je mu přisouzena těhotnou ženou a zároveň 
lidskou společností. Vysoká hodnota lidského plodu má sociální charakter a je 
tím vyšší, čím intenzivnější je motivace pro jeho existenci a to jak z hlediska 
těhotné ženy/matky tak i lidské společnosti. Dignita plodu je však nižší než 
dignita těhotné ženy, která je na rozdíl od plodu ostatními členy uznána být 
osobou se všemi lidskými právy. 

2. Argument specifických povinností.  

Etické dilema principu autonomie těhotné ženy a hypotetického principu 
spravedlnosti vůči plodu je problémem práv, povinností a zodpovědnosti 
těhotné ženy. Místo svobodné vůle těhotné ženy při stanovení indikace 
k císařskému řezu, tedy etickou přijatelnost vyžádání, nebo odmítnutí operace, 
lze odvodit ze vztahu mezi přirozenými právy těhotné ženy a zodpovědností 
plynoucí z morálních povinností vůči plodu i ostatním členům společnosti. 
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Hodnota lidského plodu v individuálním i společenském kontextu je určujícím 
prvkem stanovení specifické rodičovské zodpovědnosti a s ní souvisejících 
povinností, které těhotné ženě, stejně jako ostatním členům lidské společnosti 
těhotenství ukládá.  

Rozdělíme-li povinnosti člověka k jiným bytostem na běžné a specifické, 
negativní a pozitivní, lze morální povinnosti těhotné ženy vůči plodu zařadit do 
oblasti velmi specifických, neboť jsou velmi osobní a to ve smyslu tělesném, 
emocionálním i duchovním. 

Negativní povinnost „neuškodit“ je jasná, dobře definovatelná a definovaná. 
Naopak pozitivní povinnosti nemohou být tak striktně uloženy, právě pro na 
výsost osobní charakter.  

Ve světle silně osobní povahy předpokládaných pozitivních povinností vůči 
lidskému plodu je velmi složité identifikovat a určit obecný rozsah takových 
povinností. V procesu je určující subjektivní motivace, zodpovědnost a 
emocionální a psychologické faktory. Významným určujícím fenoménem je 
zejména rodičovská láska. Rozsah a hloubku těchto povinností nemůže uložit 
třetí osoba. Pouze sama těhotná žena určuje svobodně rodičovské povinnosti 
vůči subjektu plodu. 

Vymezení specifických pozitivních povinností těhotné ženy/matky vůči plodu je 
velmi kontroverzní a nelze je legálně kodifikovat i přes nepochybný sociální 
charakter těhotenství. Břemena plynoucí z těhotenství v individuálním i 
sociálním kontextu nemohou být určující pro univerzální povinnosti těhotné 
ženy vůči plodu. Těhotenství samo nemůže zbavit ženu práva rozhodovat se, 
co s ní může být činěno. 

Vyžádání i odmítnutí racionálně-empiricky indikovaného císařského řezu je 
eticky přijatelné, existuje-li pro ně, osobní a pro život ženy významný a vážný 
důvod. Charakter a váhu tohoto důvodu stanovuje pouze kompetentní 
těhotná žena. Věcí lékaře je posouzení této kompetence, nikoliv charakter 
subjektivního faktoru, který ženu vede k rozhodnutí žádat, či odmítat operaci. 
Současně je nutné důvěřovat v morální zodpovědnost ženy. 
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3. Argument autonomie těhotné ženy.  

Nesouhlas těhotné ženy s operací při existenci racionálně-empirické indikace 
je praktickým vyjádřením konfliktu mezi autonomií těhotné ženy a 
hypotetickým principem spravedlnosti v zájmu plodu. 

Přiznat ženě právo na sebeurčení znamená, že jí nemůže být současně uložena 
povinnost podstoupit oběť v zájmu plodu.  

Donucení těhotné ženy k přijetí lékařského výkonu proti její vůli znamená 
naprosté popření autonomie podstatné pro její bytí. Přijetí operačního výkonu 
v zájmu plodu může být v rozporu s přirozenými právy těhotné ženy.  

4. Argument informovaného konsensu a podmínka kompetence.  

Praktickým nástrojem v prevenci etické krize je naplnění principu svobodného, 
informovaného a kompetentního souhlasu. Informovaný konsensus 
v porodnictví je specifický svým zohledněním subjektu plodu v procesu 
rozhodování.  

Institut vynuceného císařského řezu lze použít pouze tam, kde identifikujeme 
ženu pozbyvší kompetence či je-li její kompetence k rozhodnutí přechodně či 
trvale omezena. Dodržení legálního postupu se zapojením ochránce ženy jsou 
nutná opatření vylučující nátlak a manipulaci.  

V situacích kritického ohrožení života a zdraví těhotné je prioritní aplikovat 
záchrannou léčbu v zájmu uchování života a zdraví těhotné ženy, která je 
preferována před zachováním života a zdraví plodu. Rozhodnutí postupu u 
právě zemřelé či nezvratně umírající by mělo být vedeno předem vyjádřeným 
přáním ženy, teoretickou viabilitou plodu, případně i postojem třetí osoby, 
byla-li na ni tato pravomoc těhotnou předem delegována. 
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