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Anotace 

Diplomová práce se zabývá sporem mezi porodními asistentkami a lékaři o to, 

kde a za jakých podmínek by měla žena rodit. Zatímco lékaři stojí za nynější 

praxí, kdy většina žen rodí v nemocnici a podstupuje tak lékařsky vedený 

porod, porodní asistentky obhajují tzv. přirozený porod, kdy žena rodí 

v příjemném známém prostředí pouze za asistence porodní asistentky bez 

jakékoli medikalizace. K popisu chování aktérů obou skupin je využitá teorie 

jednání Pierra Bourdieu, kdy porodní asistentky usilují ve sporu o změnu svého 

postavení z hlediska porodnické praxe, zatímco lékaři o jeho zachování.  

V rámci tvoření svého postavení jako pravých profesionálů poskytujících 

služby různými způsoby, využívají obě skupiny různé diskurzy.   

 Lékařský model péče představuje více technický, vědecký diskurz, 

zatímco porodní asistentky utvářejí své profesní postavení na základě diskurzu 

psychologizujícího. Obě skupiny pak v konkurenčním boji nejčastěji využívají 

strategie profesionalizace vlastní a deprofesionalizace konkurenční skupiny a 

různé interpretace stejných dat. Vzhledem k tomu, že asistentky jsou v poli 

porodnické praxe vůči lékařům v nevýhodném postavení, vymezují se ve svých 

strategiích vůči lékařům. 

 

Annotation 

This thesis deals with disagreement between midwives and doctors about the 

fact where and in which conditions mothers should give birth to a child. While 

the doctors support the present way when most children are born in hospitals  

 

 



 

under doctor´s control, midwives argue for so called natural childbirth when 

women deliver the child surrounded by familiar environment and with 

midwife´s assistance. The description of both groups behaviour is based on the 

theory of Peirre Bourdieu. Midwives are focused on the change of their status 

in the process of childbirth while doctors want to preserve the present situation. 

Both groups use different discourses while creating their professional position 

providing different services.  

 Doctors´ way is more technological and clinical, while midwives create 

their professional position in more psychological way. There is a competitive 

fight in which both group use strategy of their own professionalization and 

disprofessionalization of the rival group and different interpretation of the same 

data. Because of disadvantageous position of midwives in the process of 

childbirth, they create their own strategies against doctors. 
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ÚVOD 

 Cílem této práce je analyzovat spor mezi porodními asistentkami a lékaři 

o tom, kde by měla žena rodit, za jaké asistence, čili kým, jakým způsobem by 

měl být porod veden a nakonec jaká péče by při tom měla být poskytnuta 

rodičce. V rámci analýzy se jedná o odpovědi na otázky, které se týkají 

samotného sporu, tudíž v čem daný spor spočívá, jaké jsou jeho příčiny a 

v jakém stádiu řešení se v současnosti nachází, dále o charakteristiky obou 

skupin ve sporu zaangažovaných, tedy čím se vyznačuje skupina lékařů a 

porodních asistentek, jak vystupují v daném sporu, či jaký využívají způsob 

argumentace na základě zdrojů, kterými disponují.      

 Daná problematika se týká dvou naprosto rozdílných názorů na to, kde a 

za jakých podmínek by měla žena rodit. Jedná se o střet názoru lékařů, jejichž 

představa o vedení porodu je v současnosti zažitou praxí, a názoru porodních 

asistentek, které kritizují stávající systém poskytnutí zdravotní péče budoucím 

maminkám. Momentální porodnická praxe je založena na lékařsky vedeném 

porodu, kde hlavní osobou, která porod vede a má za jeho průběh odpovědnost, 

je lékař. Porodní asistentky na tomto způsobu vedení porodu kritizují příliš 

častou medikalizaci, kdy rodičky dostávají například léky proti bolesti apod., či 

fakt, že se žena v nemocnici v rámci porodu často nevyhne různým intervencím 

či určitým pravidlům nezbytným pro chod celého zdravotnického zařízení, které 

jsou ovšem praktikovány na úkor pohodlí a psychické pohody rodících žen. 

Pozitivem takového vedení porodu je skutečnost, že v případě komplikací může 

specializovaný lékař neprodleně zasáhnout. Současnou praxi chtějí porodní 

asistentky rozšířit o možnost konceptu tzv. přirozeného porodu. Žena by tak 

mohla rodit v prostředí, které zná, pouze za přítomnosti svých blízkých a 

porodní asistentky, ke které má důvěru díky spolupráci již během těhotenství. 

Takový porod představuje přirozený proces, do kterého se nezasahuje žádným 

způsobem. Toto pojetí je však ostře kritizováno lékaři v důsledku nezohlednění 

možných rizik, která mohou nastat a kdy lékařská pomoc nemusí být poskytnuta 

včas. 

 V rámci těchto dvou zcela odlišných představ o způsobu vedení porodu 

spočívá daný spor o porod, který však není pouhým obrazem dvou 
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neslučitelných představ, ale součástí konkurenčního boje mezi oběma skupinami 

o klientky – rodící ženy. Zatímco lékaři jsou ve společnosti vnímáni jako 

profesionálové s jistou odborností a snaží se tento stav zachovat, porodní 

asistentky o profesní autonomii a jistou prestiž teprve usilují a žádají tak změnu 

současného nastavení poskytování zdravotní péče rodičce.     

 V analýze daného sporu se opírám především o teorii sociálního jednání 

Pierra Bourdieu, která umožňuje detailnější popis skupiny lékařů a porodních 

asistentek z hlediska jejich možností, strategií a prostředí, v rámci kterého bojují 

o lepší postavení, které v tomto případě znamená autonomní profesi, jejíž služby 

jsou vyhledávány ze strany klientely. V druhé části práce se pak opírám 

především o úryvky výroků obou skupin k problematice vedení porodu, které 

pomáhají dokreslit problematiku popsanou v první části diplomové práce. Mým 

původním záměrem bylo provést diskurzivní analýzu celého sporu, ukázalo se 

však, že pokud chci naplnit cíle diplomové práce, jako vhodnější způsob analýzy 

sporu o porod se jeví práce s již ustavenými diskurzy obou skupin. Prvním 

důvodem byl nedostatek lékařských textů, potřebných k diskurzivní analýze. 

Většina vědeckých textů gynekologů - porodníků je pro laickou veřejnost 

uzamčena z opatrnosti před nebezpečím špatné interpretace těchto článků. 

Druhým důvodem byla skutečnost, kdy práce s již ustavenými diskurzy lépe 

dokresluje problematiku popsanou v teoretické části, například v případě 

strategií využívaných oběma skupinami.      

 První část představuje základní shrnutí zkoumaného problému a jeho 

konceptuálního uchopením s využitím teorie jednání Pierra Bourdieu. Druhá část 

je podrobným popisem zápasu o „správný“ porod, diskurzů a strategií, jichž obě 

strany sporu využívají. První část má šest kapitol. První kapitola pojednává o 

historii porodnictví, ve které je popsán vývoj daného oboru a současně profesní i 

společenský vývoj obou skupin zainteresovaných ve sporu o porod. Druhá 

kapitola se zabývá vznikem sporu a jeho charakteristikami. V této kapitole je 

popsáno, v čem daný spor spočívá, jsou zde tedy nastíněny dva různé koncepty 

vedení porodu, a co vedlo jeho vzniku. Jako hlavní příčiny jsou uváděny 

transformace zdravotnictví a vliv feministických studií. Za hlavní časový bod 

obou událostí, a tudíž i sporu o porod, je považován pád komunistického režimu. 



11 

Třetí kapitola volně navazuje na kapitolu předchozí, je zde uveden současný 

stav, srovnání v rámci řešení s ostatními zeměmi zabývající se touto 

problematikou, stejně jako postoje lékařů a porodních asistentek k otázce 

možných závěrů. Čtvrtá a pátá kapitola detailněji představují koncepty obou 

skupin. Jedná se o popis lékařsky vedeného porodu a porodu jako přirozeného 

procesu. Tedy co je pro ně charakteristické, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, 

či kde lze v rámci obou způsobů rodit. Šestá kapitola je pro první část práce 

stěžejní. Nejdříve je v ní přiblížená samotná teorie sociálního jednání Pierra 

Bourdieu. Poté je tato teorie vztažena na již popsanou problematiku sporu 

o porod. Blíže je tato pozornost zaměřena na popis drah obou skupin, jejich 

kapitály, tedy prostředky využívané v boji, či jejich herní strategie potřebné 

dosažení cíle. Posledním tématem je volba žen – budoucích rodiček, kde jsou 

uvedeny určité typy žen, které více inklinují k jednomu nebo druhému 

nabízenému modelu vedení porodu.        

 Druhá část podrobně rozebírá zápas o „správný“ porod, v jehož rámci 

každá strana rozvíjí jiné pojetí komfortu při porodu a spolu s tím svůj specifický 

diskurz. Lékaři argumentují v diskurzu medicínském, jenž lze charakterizovat 

jako technický kladoucí důraz na rizika. Asistentky zdůrazňují pocit bezpečí a 

psychologickou pohodu rodiček (diskurz psychologizující). Tyto diskurzy jsou 

popsány v kapitole sedmé. V osmé kapitole jsou opsány základní strategie, jichž 

lékaři a asistentky v zápasu o restrukturalizaci pole porodnické praxe využívají. 

V závěru jsou shrnuta nejdůležitější zjištění.     

 Co se týče literatury, opírám se především o prameny autorek, které se 

daným tématem doposud zabývaly. Ze sociologického hlediska odkazuji 

například na H. Haškovou, která ve své práci popisuje odlišné představy 

porodních asistentek a lékařů o vedení porodu. Dále je přínosem v této oblasti 

práce J. Hasmanové, Marhánkové a E. Hrešanové, které se zabývaly především 

sociálními nerovnostmi mezi rodičkami a s tím spojeným procesem rozhodování 

o průběhu porodu. Jinak lze však říci, že je daná problematika zatím 

sociologicky probádaná pouze částečně, což odpovídá faktu, že jde o téma 

poměrně nové. 
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1. Pohled do historie porodnictví 

 Mohlo by se zdát, že historie porodnictví nemá se současným sporem 

o porod nic společného. Opak je však pravdou. Pokud chceme pochopit vznik 

daného sporu, ideály obou konceptů, tedy přirozeného a lékařsky vedeného 

porodu, či vývoj a současné postavení obou skupin (lékařů a porodních 

asistentek) ve společnosti, je zcela nezbytné se orientovat v historii 

porodnictví. Nástin vývoje porodnictví, který bude následovat v rámci této 

práce, má posloužit jako vodítko ke všem dalším kapitolám, které jsou její 

součástí.  

 Poznání a praxe z hlediska porodnictví existují v kontextu 

celospolečenské úrovně odrazu posuzované reality. Vývoj společnosti se tak 

odráží i ve vývoji porodnictví samotném. Například jde o doby magických 

úkonů zaměřených na prevenci neblahých příhod, přes víru v božstva a 

démony, do podoby křesťanství, moudrou přírodu, která by měla nakonec vše 

vyřešit sama, až po rozvoj vědy. [Doležal, 2001: 11]  Vývoj porodnictví byl 

ovlivňován takovými společenskými vlivy, jakými byly například náboženství, 

kultura, politika, ekonomika, rozvoj medicíny apod. [Vránová, 2008: 38] 

Historií porodu se rozumí samozřejmě především pokrok v rámci získaných 

poznatků a na jejich základě prováděných praktik. Není však úlohou této části 

práce popsat vývoj lékařské vědy v oboru porodnictví, jako spíše monitorovat 

vývoj profese a postavení porodních asistentek (dříve zvaných porodních bab) 

a porodníků. 

   Dá se předpokládat, že babictví bylo ještě starším řemeslem, než 

prostituce, která je tak brána. Je pravděpodobné, že svým vznikem spadá již do 

pravěku. První záznamy o něm však pocházejí z Egypta dochovaných na 

papyrusech. To je důležitý bod historie vývoje porodnictví a profesí s ním 

spjatých - začátek předávání empirických zkušeností různými písemnostmi. 

Existence babictví je doložena v rámci takových písemností například u 

Hebrejců. Řadu postřehů pak přináší i Starý zákon.   

 V antice při porodech dlouho převažovala pomoc příbuzných, kmoter a 

sousedek, i když se začala formovat profese porodní báby. Šlo o povolání silně 

podceňované, a to především tehdejšími mysliteli, kteří se zajímali o porod 
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spíše teoreticky. Porodní báby byly též nazývány báby pupkořezné. Jejich 

jedinou činností totiž podle právě těchto myslitelů bylo  přeřezávání 

pupečníků. Jedním z nich byl i Hippokrrates (460-370 pnl). Ten nestojí pouze 

na počátku lékařské vědy jako takové, ale i samotného porodnictví. Problémy 

v těhotenství se zabýval i další myslitel a vyškolený lékař Aristoteles ze 

Stageiry (384-322 pnl). Co se týkalo práce porodních bab, byl stejného názoru 

jako Hippokrates. Jeho spisy se dostávaly do rukou vzdělanců a porodní báby o 

nich rozhodně nic nevěděly. Byl to samozřejmě také důsledek postavení žen. 

Údajně nejkvalitnější prací o gynekologii a porodnictví dochovanou v rámci 

antického období však byla „O věcech ženských“, jejímž autorem je Soranus 

z Efezu (98-138 nl). [Doležal, 2001: 15-20]  Ten také zrekonstruoval první 

představu svého druhu ideálního typu porodní báby. Porodní bába měla být 

žena gramotná, duchaplná, obdařena dobrou pamětí, pracovitá, počestná a 

neměla trpět žádnou smyslovou vadou. Měla mít zdravé končetiny a dlouhé 

štíhlé prsty s krátkými nehty. Měla být klidné povahy, střízlivá, bez předsudků 

a neměla být chtivá peněz. [Schott, 1994: 56] Žákem Sorana z Efezu byl 

Moschion, který sepsal knihu pro porodní asistentky formou otázek a 

odpovědí. Právě řecké dědictví se nejvíce odráží v budoucím vývoji 

porodnictví v Evropě. [Doležal, 2001: 21-22]      

  Po pádu římské říše daly tehdejší okolnosti vzniknout několika 

náboženským směrům, z nichž Evropu ovládlo křesťanství. V důsledku toho 

středověká medicína upustila od empirického poznávání ženského těla a 

formulovala dogmata. Náboženstvím bylo samozřejmě určené i postavení ženy, 

které bylo druhořadé. Křesťanská ideologie tak zastavila dosavadní vývoj 

antické vědy – tedy i medicíny. Na druhou stranu je však prospěšná v rámci 

budování špitálů a ústavů. Po celou minulost, středověk a raný novověk 

nevyjímaje, se dělila léčba nemocných mezi lékaře a ranhojiče. Lékaři v té 

době byli především kněží. Ti praktikovali především tzv. léčbu spekulativní. 

Operace (špinavou práci) pak prováděli ranhojiči. Tomuto dělení se vymykali 

pouze vojenští chirurgové během válečných časů. Toto dělení bylo kritizováno 

ve všech dobách, ale například na našem území došlo k sjednocení až v první 

polovině 19. stol. [Doležal, 2001: 23-26] Knihy potřebné pro získání poznatků 



14 

a určitého vzdělání porodních bab psali lékaři - duchovní, kteří však neměli 

vůbec žádné praktické zkušenosti s vedením porodu. Stále se tedy k nabytí 

poznatků využívala Soranova práce. Na něj pak po časovém intervalu dlouhém 

400 let navazuje Eucharius Rösslin svým dílem „Kniha těhotných žen a bab 

zahrada růžová“. V naší zemi byla poprvé vydána v roce 1519. Porodnictví 

však i přes tyto publikace bylo velmi problematické ne kvůli tomu, že by ho 

vykonávaly ženy, ale proto, že šlo o ženy zcela negramotné, pověrčivé a plné 

suverenity. [Doležal, 2001: 28-30] Vedle některých racionálně podložených 

rad stále převládají praktiky využívající tzv. špinavé apatyky. Konkrétně šlo 

například o použití drahých kamenů, podkuřování rodidel holubím nebo čapím 

trusem, přivázání srdce z čerstvě zabité slepice na levé stehno apod. 

[Lenderová, 2003: 27] Babictví bylo pěstováno jako řemeslo. Byly stanoveny 

taxy pro bohaté a chudé rodičky, báby někdy místo peněz dostaly zaplaceno 

v naturáliích. Větší úroveň vzdělání pak vykazovaly báby ve větších městech, 

na venkově byla úroveň v rámci získaných poznatků mizivá. Co se týče 

čarodějnictví – v těchto procesech figurovaly báby pouze výjimečně - většinou 

šlo o osoby, kterým byla vyhrazena místa v prvních lavicích v kostele. Jejich 

role však nebyla pouze asistence rodící ženě. Zastávaly roli multifunkční, když 

vystupovaly jako ověřovatelky panictví u soudů, radily ženě v případě 

neplodnosti, zdůrazňována byla také úloha v rámci duchovní oblasti při péči 

o umírající rodičky apod. Paralelně s babickou činností později existovaly tzv. 

andělíčkářky, které se zabývaly potraty. Báby byly za takovou činnost trestané 

a bylo jejich povinností nahlásit ženu takto vystupující. V době středověku tedy 

lze mluvit o poměrně dobrém postavení porodních bab ve společnosti. 

[Doležal, 2001: 31-33]         

 Pokrok v porodnictví nebyl uskutečňován ani samotnými bábami, ani 

lékaři či ranhojiči, ale byl realizován v rámci získávání poznatků z jiných 

sousedních přírodovědných oborů – například přechod alchymie k chemii, 

vývoj optiky či objevení mechaniky pevných látek. Rozhodující pro další 

posun porodnických znalostí bylo umožnění pitev, jež vedly k rozvoji vědecké 

lidské anatomie. Praktického využití se dočkala především v chirurgii, kdy do 

popředí se dostávala především chirurgie francouzská díky svým 
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představitelům, jakým byl například Ambrois Paré (1510-1590). První pitvy 

s odborným anatomickým výkladem u nás provedl až v roce 1600 profesor Jan 

Jessenius z Jesenu (1566-1621). Ovzduší v Čechách nebylo nakloněno 

vědeckým poznatkům, ať už v důsledku třicetileté války, či později 

vyčerpávajícím náboženským sporům katolické církve a protestantů. Přísun 

informací byl ztížen jak výše uvedenými událostmi, tak v tomto případě 

nevhodnou polohou Čech – chyběly mořeplavecké poznatky apod. Po anatomii 

přišel rozvoj morfologie. Její význam posílil díky dílu Wiliama Harveye (1578-

1657) „Anatomické pojednání o pohybu srdce a krve živočichů“. [Doležal, 

2001: 34-42]           

 Průlom do dosavadní péče o rodící ženu, která byla doménou porodních 

bab, způsobil příklad mocných – konkrétně pak vévodkyně de la Valiere, která 

si v roce 1663 vybrala porodníka Juliana Clementa (1649-1725). Během 1. pol. 

18. století tak už porodnictví nebylo pouze povoláním žen, ale i mnoha mužů – 

porodníků, chirurgů, jež si svou prestiž získali díky mocným, kteří dovedli 

rozpoznat, jaké výhody poskytují u porodu znalosti. Znalost byla novou 

prioritou v rámci nástupu osvícenského absolutismu. V Čechách se první 

porodníci vyskytli během 18. století s pojmenováním babič. Začátky výskytu 

babičů byly v Paříži roku 1630, kdy byl postaven Hotel Dieu. Mezi uznávané 

chirurgy porodníky patřil například Francois Mauriceau, či Heinrich van 

Deventer. Porodnictví se věnoval stále větší počet chirurgů, díky jejichž 

rozdílným názorům vykrystalizovalo porodnictví, jako medicínský obor. Byl 

tedy plodem jakési kolektivní tvorby, ne vždy však bezkonfliktní. V tomto 

časovém bodu započala revoluce porodnictví jako takového, která byla 

dovršena v 19. století objevem narkózy, mikrobiologie a ve 20. století objevem 

krevních skupin, transfúzí apod.      

 Porodnictví se vyvíjí i dnes. Během tohoto času se však od sebe stále 

více vzdalují znalosti chirurgů-porodníků a porodních bab. Pro obě skupiny se 

začínají psát jiné vědecké knihy. Tato situace samozřejmě naráží na 

konzervativní odpor žen provozující porodnickou praxi, které se začínají cítit 

znevýhodněně. Zde můžeme vidět počátky sporu o vedení porodu. Báby 

označovaly nové porodníky za zkrachovalé holiče a řezníky používající 
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nástroje smrti (jde o kleště, vynalezeny roku 1569 Williamem Chamberlanem. 

Za jejich otce je však považován Johann Palfynn.). Muži porodníci zase 

obviňovali porodní báby z neznalosti a pověrčivosti. Důsledkem sporu byla 

situace, kdy ženy-porodní báby musely získat přezkoušením osvědčení a 

licenci k výkonu povolání. Těm, které tuto zkoušku úspěšně nevykonaly, byla 

zakázána činnost.  Spíše než o boj mezi muži a ženami, šlo o boj mezi dvěma 

druhy znalostí. Těmi vědecky podloženými a znalostmi plynoucími z určité 

praxe a pověr. K prvně zmíněným znalostem však měli díky patriarchálnímu 

typu společnosti blíže muži. Vědecky vzdělaní porodníci však nemuseli 

bojovat pouze proti porodním bábám, ale proti zaostalosti celé společnosti. 

Vznikalo mnoho porodnických škol, kde byly pro výuku využity tzv. modely 

fantom – podobající se lidskému tělu. První takovou školou byla Académie 

Royale de Chirurgie v Paříži postavena roku 1731. [Doležal, 2001: 49-59] 

V roce 1770 byl vydán pro celou habsburskou monarchii Zdravotní řád, který 

platil jako základní norma doplňována dalšími dílčími zákony. Byly vytvořeny 

orgány státní zdravotní správy, byly vymezeny jejich pravomoci, úkoly a 

povinnosti. Roku 1786 došlo k zavedení úřadu krajské porodní báby. 

[Lenderová, 2003: 28]   

 Co se týče podrobnějšího vývoje v českých zemích, tak o prvních 

porodních bábách jsou u nás zmínky z roku 1176. Porodní báby byly 

vzdělávány na Univerzitě Karlově hned po jejím založení. Výuka však byla 

pouze teoretická, vzhledem ke skutečnosti, že přednášející patřili 

k duchovnímu stavu. [Vránová, 2008: 40] Výrazná změna v rámci 

plnohodnotného vzdělání nastává na počátku 19. století. V porodnici a 

nalezinci u kostela sv. Apolináře na Větrově byla guberniálním dekretem 

č. 22264 z 4. 8. 1803 podle vídeňského vzoru  zřízena Univerzitní porodnická 

klinika. Jejím nejznámějším ředitelem byl Antonín Jungmann. Za jeho vedení 

měl ústav vysoce uznávanou prestiž. [Doležal, 2001: 104] Od doby Antonína 

Jungmana byly povinnosti a dovednosti porodní báby jasně definovány. Měla 

to být moudrá, zkušená a klidná žena. V její kompetenci bylo pouze vedení 

fyziologického porodu. V případě komplikací byla povinna zavolat lékaře. 

Během 19. století byl stále normou porod v domácnosti. Řadu věcí měla zařídit 
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matka rodičky. Především vybrat kvalitní, což znamenalo plně kvalifikovanou, 

porodní bábu. Od roku 1859 vycházely v Praze tištěné adresáře se jménem a 

adresou porodních bab. Řada z nich, snad díky traumatizujícím zážitkům, které 

mohly u porodů zažít, rády holdovaly alkoholu.  Snad i proto, i když s určitým 

zpožděním oproti ostatním zemím, začínají u nás v rámci porodnictví 

převažovat muži-lékaři. [Lenderová, 2003: 28-30]      

 Lékařsky vedený porod byl umožněn díky rozvoji porodnické 

analgezie, objevem sterilizace prostředí, aseptických zákroků a účinků 

oxytocinu pro urychlení porodu. Tyto pokrokové objevy však nebylo možné 

uplatnit v rámci doposud běžné praxe přímo v domácnostech či malých 

porodních centrech, kde nebyla plně zajištěna sterilizace, a chybělo dostatečné 

technické zázemí. Rodičky tak byly soustřeďovány stále více do nemocnic a 

lékařsky vedený porod se tak stal všeobecnou a rutinní praxí. [Hašková, 

2001:15] Od roku 1954 se aktivní lékařské vedení porodu stalo v České 

republice všeobecně akceptovanou porodnickou politikou. [tamtéž dle 

Heitlinger 1987]  

 Nicméně již dříve někteří autoři poukazovali po zavedení lékařsky 

vedeného porodu, jako nejbezpečnějšího pro matku i dítě, na potřebu určité 

humanizace porodnictví. První takový pokus učinil již v první polovině 19. 

století Grantly Dick–Read. Ten je považován za zakladatele západoevropského 

směru přípravy porodu. V roce 1933 poprvé zveřejnil svá pozorování o 

příčinách porodních bolestí. Známý je svým vysvětlením základního fungování 

mechanismu syndromu: strach – napětí – bolest. Díky mnoha asistencím u 

porodů, byl přesvědčen, že je to právě strach, který silnou měrou působí na 

intenzitu bolesti během porodu. Později se stal vojenským lékařem v Kongu, 

kde asistoval porodům v buši. Zde byl přítomen zcela klidnému postoji 

tamních žen, během porodu, který dle jeho názoru vyplýval z přístupu žen, jež 

braly porod za zcela přirozenou přírodní věc. Absenci porodních bolestí tak 

dával do souvislosti právě s přirozeným porodem. Tato jeho tvrzení však 

neušla mnohé kritice. Příkladem takové kritiky byl například fakt, že nebral 

v potaz pro dané kmeny velmi důležitou, roli šamanismu. [Pařízek, 2006: 1]

 Porod bez násilí propagoval i Frederik Leboyer. Poukazoval na 
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skutečnosti, jakými bylo například ostré světlo na porodním sále, či neosobní 

přístup personálu, které vedly k neklidu rodičky. Navrhl proto postup snižující 

stresové vlivy, který zavedl ve svém ústavu. Porod rozdělil na část 

porodnickou, do které spadala například psychologická příprava matky či 

trpělivost personálu. Druhou částí postupu byla část pediatrická, zahrnující 

například pozorování začátku dýchání dítěte, masáž zádíček, teplo apod.  

[Laboyer, 2000: 10-50]       

 Nejznámějším zastáncem humanizace porodu je však pravděpodobně 

Michal Odent, který napsal knihu Znovuzrozený porod, ve které popisuje 

alternativy možné v rámci vedení porodu. I on (podobně jako Grantly Dick-

Read) se touto problematikou začal plně zabývat poté, co se zúčastnil vojenské 

služby v Africe, kde měl možnost pozorovat porody afrických žen. Klade důraz 

na vhodné chování personálu. Dále si myslí, že je zcela na ženě, ve které 

poloze chce rodit. Doporučuje co největší omezení počtu osob, které nemají 

k rodičce osobní vztah. Ošetřující personál by měla dle jeho názoru, zastupovat 

porodní asistentka. Místnost, ve které se rodí – čili porodní sál, musí vypadat 

útulně. Dalším návrhem byl například rooming-in apod. To byly poměrně 

převratné myšlenky. Kritizoval přítomnost mužů u porodu, či epidurální 

analgezii, místo které doporučoval raději v malém množství punč nebo 

šampaňské. [Odent, 2000: 30-140]  

  I když byly ženy v nerovnoprávném postavení, existovalo několik 

význačných žen, jež si získaly v rámci vedení porodu úctu i u tehdejších 

odborníků. Jedná se například o Louise Bourgeois Boursier (1563-1636), jež 

vydala knihu „Různá pozorování o neplodnosti, ztrátě plodu, plodnosti, 

porodech a nemocech žen a dětí. Dílo užitečné a nezbytné pro všechny osoby, 

věnované královně.“   Byla to prokazatelně první kniha sepsaná pro porodní 

báby ženou. Další významnou porodní bábou byla například Anna Hutchinson, 

či Justine Dittrichin Siegemundin. Známé pak byly také především ty porodní 

báby, jež rodily potomky panovníků. [Doležal, 2001: 43-48] Představitelku 

českých zemí však mezi nimi nenalezneme.       
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2. V čem spočívá spor o porod a jaké jsou jeho příčiny 

 Daný spor spočívá v rozdílných názorech porodních asistentek a lékařů 

– porodníků na to, kde a za jakých podmínek by měla žena rodit. Tedy jaký 

způsob vedení porodu je pro ni i dítě nejvhodnější. Konkrétní představy budou 

podrobně popsány později v rámci uvedení obou koncepcí. Pouze stručně tedy, 

lékařsky vedený porod probíhá v nemocnici na porodním sále za dohledu 

zdravotnického týmu, který vede lékař. Ten tak může kdykoli zasáhnout 

v případě možných komplikací či rozhoduje o podání léků. Přirozený porod 

naopak probíhá v prostředí, ve kterém se rodička cítí příjemně, má okolo sebe 

pouze nejbližší a porodní asistentku. Porod probíhá zcela přirozeně bez 

jakékoli medikalizace a intervencí. V případě komplikací, které se při 

fyziologickém porodu nepředpokládají, je přivolán lékař.   

  Co se týče příčin, které vedly ke vzniku daného sporu a jeho 

pozdějšímu vyostření v České republice, je zlomovým bodem rok 1989, tedy 

pád komunistického režimu a změna politického klimatu. Daný spor v té době 

ovlivnil rozvoj občanské společnosti, kdy si lidé začali uvědomovat, že o sobě 

v mnoha aspektech svého života mohou rozhodovat sami. Začaly se otevírat 

hranice novému poznání v rámci přísunu nových informací dříve 

nedostupných. Konkrétními aspekty v rámci této doby, jež ovlivnily spor o 

správný porod, byly například: transformace zdravotnictví souvisící 

s klientelismem a konzumerismem, či pronikající vliv feministických a 

genderových studií. Pokud bychom měli porovnat stav řešení daného sporu 

České republiky a západních zemí, již díky zmíněné politické situaci, kdy byla 

Česká republika v rámci komunistického režimu jaksi zakonzervována a vůči 

vnějšímu dění rezistentní, je ve stadiu opozdilém oproti západním zemím. 

Zatímco u nás daný spor teprve nabývá na své intenzitě v rámci jeho vzniku, 

v západních zemích je již delší dobu ve fázi řešení.   

2.1 Transformace zdravotnictví 

 Jednou z hlavních příčin, díky které nabyl spor o správný porod na 

intenzitě, je transformace zdravotnictví. V důsledku určitých změn v rámci 

poskytování péče dochází totiž po roce 1990, kdy byla transformace započata, 
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k několika zásadním změnám poskytování a hrazení péče o rodičky, v jejichž 

důsledku se změnil například vztah mezi pacientem a lékařem, ale o tom až 

později. Nejdříve je třeba uvést několik základních informací o fungování 

celého systému. V současné době je situace taková, že Ministerstvo 

zdravotnictví je zřizovatelem fakultních nemocnic, hygienických stanic a 

odborných léčebných ústavů. Provádí hlavní dohled a rozhoduje o změnách 

v celém systému, jež však podléhají schválení parlamentem. O financích pak 

rozhoduje Ministerstvo financí. Jako odborné společnosti v systému 

zdravotnictví působí lékařská, lékárenská a stomatologická komora. Krajské a 

okresní nemocnice byly 1. 1. 2003 převedené do vlastnictví krajů, kdy 

původním zřizovatelem byl stát. Těhotné ženy a budoucí rodičky spadají 

nejprve do primární péče, kterou tvoří návštěvy u gynekologa. Druhou částí 

péče v rámci lékařsky vedeného porodu je péče sekundární, jež zahrnuje 

nemocniční péči během porodu a po něm. [Nováková, 2006: 16-24]   

 Nyní je třeba nastínit, jak vypadal zdravotnický systém před reformou, 

aby bylo možné lépe se orientovat ve změnách, které pak eskalovaly spor o 

porod. Před rokem 1990 existoval systém, do něhož patřili praktičtí lékaři, 

nemocnice, specialisté, lékárny aj. - tzv. ústav národního zdraví ÚNZ. 

Ministerstvo zdravotnictví plnilo v tomto systému pouze roli jakéhosi 

poradního orgánu, který neměl velký vliv na jeho řízení. Důležitá je skutečnost, 

že v této době byli pacienti automaticky přiděleni ošetřujícímu lékaři na 

základě svého bydliště. Neexistovala tedy jakákoli konkurence, která by 

motivovala lékaře k jakési nadstavbě, například k příjemnému zacházení 

v rámci poskytnutí určitých služeb. [Gladkij, Strnad, 2002: 36-42] Další 

skutečnost, která nepřála lepšímu vztahu mezi pacientem a lékařem, byly nízké 

platy lékařů v době socialismu. Platy zaměstnanců v té době byly plánovitě 

udržovány na 98 % průměru v národním hospodářství, i přes fakt, že 

v lékařství byl zaměstnán vyšší podíl vysokoškoláků než v jiných odvětvích. 

Lékař jednal většinou s pacientem neosobně a formálně. Dialog byl 

v socialistickém zdravotnictví vzácný, stejně jako možnost pacienta podílet se 

na volbě v rámci výběru určité zdravotní péče. To samozřejmě platí i o 

rodičkách.  Jiným velkým problémem a nedostatkem bylo minimum finančních 
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prostředků a z toho vyplývající špatná technická vybavenost jak nemocnic, tak 

ordinací lékařů. Systém byl celkově neefektivní. [Vepřek, 1999: 145-151] 

 Hned v roce 1990 se tým odborníků pod záštitou Ministerstva 

zdravotnictví začal zabývat novým uspořádáním českého zdravotnictví. Došlo 

k zprivatizování nemocnic a státní majetek byl převeden na krajské 

samosprávy. Některé kraje transformovaly nemocnice na akciové společnosti. 

Tato skutečnost zapříčinila vznik tržního prostředí – došlo tedy k tzv. procesu 

komercionalizace. Dále se také řešila doposud obvyklá vysoká míra 

dehumanizace vztahu pacienta a lékaře, kdy žena mohla rozhodovat o porodu 

velmi omezeně – pokud vůbec. V západních zemích byly tyto změny 

prováděny na základě tlaků vytvořených klienty, na rozdíl od českého 

prostředí, kde se tyto změny začaly praktikovat díky iniciativě některých 

lékařů. Pacient se mění spíše v klienta, který si vybírá z nabízených 

zdravotnických služeb. [Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008: 87-100]  

 Dalšími novými prvky, které byly považovány za zásadní, byly 

například: svobodná volba lékaře a zdravotnického zařízení, zdroje financování 

budou kromě zdravotního pojištění také státní a obecní rozpočet plus ještě 

částečné hrazení obyvateli. Nejdůležitějším v rámci problematiky této práce je 

poskytování zdravotní péče v konkurenčním prostředí. [Gladkij, Strnad, 2002: 

36-42] Byl zvolen systém úhrady za výkon, bodově ohodnocený Ministerstvem 

zdravotnictví. To se však ukázalo jako chybný krok, alespoň způsob, kterým 

byl tento systém úhrady proveden. Původním záměrem platby za výkon bylo 

motivovat lékaře k poskytování větší péči pacientům, tedy zvýšení zájmů o 

pacienty. Na místo toho vykazované výkony lékařů rychle rostly. Pojišťovny 

tak snižovaly bodové ohodnocení za výkony. Nicméně to vedlo ještě k vyššímu 

počtu vykazovaných výkonů lékaři. V důsledku toho došlo k situaci, že pokud 

nebyl pacient vyslán na několik vyšetření, díky kterým lékaři získávali body, 

zdálo se mu, že byl odbyt. Některé studie uvádí, že 25-30 % vyšetření se 

provádělo, aniž by byla nutná. [Němec, 2001: 20] Na růstu celkových výdajů 

se také podepsal nákup nových technologií. Zde se dá ale předpokládat, že tyto 

náklady se do budoucna vrátí.  [Barták, Haubertová, 2004: 24]  

 V pozadí sporu o správný porod tedy stojí v rámci transformace 
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především vývoj a nákup nové technologie, díky které pak lékaři získali jiný 

vztah k pacientovi. Tím se míní fakt, že lékaři méně naslouchají sugestivním 

pocitům bolesti pacientů a více spoléhají na výsledky technologie. Na druhé 

straně však nově zavedená možnost výběru lékaře posílila vznik 

konkurenčního prostředí i v rámci zdravotnictví, což samozřejmě formovalo 

vztah lékař - pacient možná ještě silněji než výše zmíněné technologie. Pacient 

už není pouze pacientem, ale spíše klientem, na jehož možnost volby v rámci 

poskytnutí zdravotní péče, má být brán zřetel. Především tato skutečnost lze 

považovat za jednu z příčin eskalace sporu o porod. 

 
2.2 Vliv feministických a gender studií 

 Avšak nebylo to pouze zdravotnictví, které díky pádu komunistického 

režimu dostalo jiný ráz. Díky poměrně radikální změně politického klimatu 

došlo i k hlubokým změnám v celé společnosti, jak už bylo zmíněno výše. 

Určitý rozvoj občanské společnosti znamenal uvědomění si nových možností, 

rostla touha některých jedinců, a to i žen, v daleko vyšší míře mít život ve 

svých rukou. Tak se k nám dostávají různé feministické a gender studie, jež 

ovlivňují daný spor poměrně silně vzhledem k tomu, že v něm jednu z hlavních 

rolí, hrají právě ženy. Jak jsem už uvedla, v tomto případě porodních asistentek 

či rodiček.        

 Feministické myšlenky lze nalézt již v době středověku, jak to dokládá 

například na analýze historických dokumentů Gerda Larner. Ženy však byly 

z aktivního utváření dějin vylučovány v důsledku praxe, kdy to, co je pro 

historii relevantní, určovali muži. Ty ženy, které se vzpíraly genderové 

nerovnosti, se tak nemohly dozvědět nic o podobných snahách svých 

předchůdkyň. Právě tato skutečnost dlouho bránila zrodu feministického 

vědomí. [Renztti, Curran, 2003: 36]       

 Společensko-kritický zájem o specifické postavení žen ve společnosti 

lze v Evropě reflektovat od dob osvícenství, jehož ideály v podobě kladení 

důrazu na rozum, vzdělání, vlastní seberealizaci apod. byly jasným impulsem 

pro snahu žen o jisté zrovnoprávnění. Nebylo to však pouze osvícenství, ale 

také Velká francouzská revoluce a vzestup liberalismu, jež přispěly ke zrodu 
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západoevropského feminismu v 19. století. Tato doba, až do 30. let, je 

nazývána první vlnou feminismu. Nejznámější představitelkou této vlny byla 

Olympe de Georges, jež usilovala především o politická (např. volební právo) 

a ekonomická (např. vlastnit svůj majetek) práva pro ženy. Jedním z mála 

filosofů, kteří se v té době zabývali postavením žen, byl například John Stewart 

Mill, který se otázkou rovnosti zabýval ve svém díle „ O poddanství žen“. V té 

samé době rozvíjeli svou kritiku o podřízenosti žen v kapitalistické rodině 

i August Bebel a Fridrich Engels. Muži zabývající se feministickými 

myšlenkami však byli spíše výjimkou. První vlnu feminismu zcela utlumila 

2. světová válka, v jejímž důsledku ztratily feministické myšlenky na 

důležitosti.  Po druhé světové válce nabývá feminismus opět na aktuálnosti, 

a to především v 60.-70. letech. Toto období je nazýváno druhou vlnou 

feminismu, která byla charakteristická širším rámcem problematických témat 

celospolečenské praxe. [Renztti, Curran, 2003: 36]     

 V tomto období je možné nalézt i počátky zkoumání genderu na 

půdě nekomunistických zemí. Vycházejí z různých feministických přístupů, ale 

nezabývají se již výlučně pouze otázkou postavení ženy v různých oblastech, 

ale zkoumáním vztahů mezi gendery a jejich funkcemi v různých 

společenských souvislostech. Na gender lze ve srovnání s feministickou vědou 

nahlížet jako na bližší proud v rámci ideálu neutrální vědy. Je třeba si však 

uvědomit, že proženský aktivismus nelze chápat jako homogenní společenský 

proud. V současnosti představuje pestrou škálu názorů. Úspěšnost jejich přijetí 

pak do značné míry závisí na specifických podmínkách té které země.  

[Kamplicher, 2006: 1-2]. 

 V rámci feminismu u nás lze uvést v minulosti některé významné ženy, 

jako Magdalénu Dobromilu Rettigovou, či Karolínu Světlou, Elišku 

Krásnohorskou a další, které si uvědomovaly nedostatečnost vzdělání žen a 

zakládaly různé spolky. Například v roce 1871 založila Karolína Světlá Ženský 

výrobní spolek český, jehož cílem bylo vychovávat dívky k větší samostatnosti. 

Na přelomu 19. a 20. století byl významný vliv T. G. Masaryka a jeho ženy 

Charlotty, která přeložila dílo Johna Stewarta Milla, které je zmíněno výše. 

T.G. Masaryk pak v deklaraci z roku 1918 uvádí jako závaznou rovnost mezi 
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muži a ženami. Šlo však o jakési prvopočátky feminismu u nás. [Šiklová, 1999: 

42-58]         

 Česká republika byla schopna reflektovat problematiku postavení žen 

v rámci feminismu a genderu plně až po roce 1989, tedy v době, kdy 

v západních zemích byla již vysoce rozvinuta, diskutována a zpracována. 

V komunistickém režimu byl totiž feminismus definován jako nepřátelská 

ideologie. Druhá vlna ženského hnutí zde nemohla vzniknout díky skutečnosti, 

že existující svazy žen byly zavázány režimu a jeho propagandě. Ženská otázka 

byla oficiálně považována za vyřešenou. První kontakt s koncepty feminismu a 

genderu byl umožněn až po politickém převratu v 80. letech 20. století v rámci 

zahraničních pobytů a díky dostupnosti západní literatury. [Šiklová, 2002: 131-

133] V této době by však feminismus ani v případě možnosti nebyl 

pravděpodobně příliš horlivě rozvíjen a diskutován. Socialismus totiž zavedl 

určitou míru „rovnosti“ přes ekonomickou nezávislost v podobě zaměstnanosti, 

či růstu počtu vzniklých jeslí a mateřských škol. Po roce 1990 se však 

v důsledku vysoké míry nezaměstnanosti, kdy přibylo žen v domácnosti, tato 

míra rovnosti poněkud pokřivila.      

 V současné době má však vše spojené s feminismem negativní 

konotaci. Mnozí si pod tímto pojmem představují militantní hnutí zaměřené 

proti mužům. Koncept genderu je přijat o něco pozitivněji. [Heitlinger, 1996: 

78 - 79] Někteří autoři však poukazují na určitý pozitivní vývoj s ohledem na 

vnímání feminismu a jakousi odvahu se s ním identifikovat. V současné době 

je možné hovořit o úspěšné institucionalizaci genderových a feministických 

studií v České republice.  I když český feminismus byl v rámci politického 

klimatu opožděn o několik let v porovnání se západními zeměmi, občanská 

angažovanost a participace žen stále sílí. Což posiluje spor o správný porod 

díky emancipaci rodiček z hlediska rozhodnutí, kde chtějí rodit a z hlediska 

porodních asistentek, které tak usilují o samostatnost výkonu profese. 

 S feministickými studiemi souvisí koncept zplnomocnění žen. Tento 

koncept se poprvé objevil v 60. letech minulého století v souvislosti 

s černošským hnutím. Od té doby byl převzat mnoha obory – mimo jiné i 

feministickými a gender studiemi. Zplnomocnění vyjadřuje proces přesunu 
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pasivního stavu rozhodování do aktivního stavu kontroly nad situacemi je 

ovlivňujícími. Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto pojetí je, že zlepšení 

kvality života žen lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou mít možnost 

participovat na rozhodování o svém životě.  Klíčovým slovem je moc a 

možnost podílet se na moci. V rámci moci ovšem u žen nejde pouze o zdroje 

materiální, ale i sociální a lidské. [Veselá, 2006: 25] Pro ženy jsou totiž velmi 

důležité takové zdroje, které lze získat prostřednictvím sociálních sítí apod. Je 

důležité, aby vystupovaly uceleně v rámci určité skupiny, která bude 

charakteristická například vnitřní solidaritou. V současné době se však hovoří o 

nízké solidaritě projevované mezi ženami v porovnání s muži. V daném 

kontextu lze moc budoucích maminek vnímat jako možnost rozhodnout se na 

základě uváženého výběru. U porodních asistentek pak moc může představovat 

profesní autonomii založenou na dostatečném vzdělání apod. Princip 

zplnomocnění je však třeba uplatňovat citlivě a ohleduplně vůči tradicím dané 

společnosti. Ženy ho však musí prosazovat v rámci kolektivních snah, jelikož 

izolovaně jeho naplnění nedosáhnou. Začít ovšem musí u sebe samých. Není 

možné mluvit o potřebné změně v rámci konceptu zplnomocnění žen a zároveň 

podporovat dosavadní situaci svým tichým souhlasem v případě zachování 

současného stavu. Je třeba zasadit se o možnost rozhodování u sebe samé a s 

ostatními, kterým se to podařilo, usilovat o jeho rozšíření. O zlepšení situace 

žen se má zasadit především stát a různé nadnárodní instituce, jako například 

OSN, SID (Society for International Development) apod. [Veselá, 2006: 26-28] 
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3. Současný stav sporu  

 I když se tedy vztah mezi pacientem (klientem) oproti minulým dobám 

výrazně zlepšil, stále v něm existují mezery, a to institucionální omezení lékařů 

v rámci jejich povinností, díky novým nejvyspělejším technologiím apod. Toho 

využívají porodní asistentky, které na tyto mezery poukazují a staví na nich 

svou image průvodce ženy těhotenstvím a porodem. Nicméně i ony se potýkají 

s různými problémy – například v důsledku určitého narušení tradice (tradicí se 

myslí přesun porodů do nemocnic) jim nejsou nakloněny takové instituce, 

jakou je například Ministerstvo zdravotnictví. Lékaři tak těží ze situace, kdy 

tyto instituce kritizují porodní asistentky za zproblematizování funkčního 

chodu porodnické praxe. Spor je o to intenzivnější, že řada žen se chce díky 

vyšší emancipaci zapojit do rozhodnutí o tom, kde a za jakých podmínek by 

měla rodit. Tak se mezi lékaři a porodními asistentkami rozpoutává 

konkurenční boj o klientky, jehož výhra by znamenala dostatečný příjem 

finančních prostředků a potvrzení tak vysoké prestiže dané profese. 

Samozřejmě ne vždy dochází ke sporům. Například je zjištěno, že míra 

spolupráce lékařů a porodních asistentek se liší regionálně. Na Moravě v rámci 

nemocnic spíše vedou porod porodní asistentky, zatímco v Čechách jde o práci 

výlučně lékařskou. Stejně tak nelze automaticky zahrnout všechny porodní 

asistentky mezi zastánkyně přirozeného porodu a všechny lékaře naopak mezi 

bojovníky za udržení tradičního lékařsky vedeného porodu. Existují lékaři, 

kteří respektují zásady přirozeného porodu, stejně jako porodní asistentky 

prosazující výhradně lékařsky vedený porod. Nicméně co se týče celkového 

pohledu a zaujímaných postojů obou skupin, je možné uvést, že jde o spor a ve 

většinovém zastoupení pak v něm lze definovat dvě skupiny, a to: Lékaře 

prosazující lékařsky vedený porod a porodní asistentky, které lékařský porod 

odsunují na vedlejší kolej a za hlavní přístup považují nabízení budoucí rodičce 

možnost přirozeného porodu, což předpokládá stejné profesní podmínky, 

jakým se těší lékaři. Porodní asistentky pak lze dále rozdělit na ty, které 

neusilují o samostatnost a jsou spokojené jako součást lékařského týmu, a dále 

na porodní asistentky, které usilují o profesní samostatnost, tedy možnost 

vedení porodů bez lékařského dohledu. V této práci se omezuji na asistentky 
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druhého typu, tedy na ty, co usilují o samostatnost.     

  Spor je chápán také jako spor mezi muži a ženami, vzhledem k tomu, 

že porodními asistentkami jsou pouze ženy. U skupiny lékařů – gynekologů, 

porodníků by se situace mohla zdát složitější, avšak podle zdravotnické 

ročenky z roku 2008 i v tomto oboru převládají muži v zastoupení 68,2 % 

oproti 31,8 % žen. Jde tedy o obor převážně mužský. Nicméně dá se 

předpokládat, že genderové rozdíly v rámci oboru gynekologie-porodnictví se 

do budoucna smažou. Obor gynekologie-porodnictví se s každým rokem stává 

více zajímavým pro ženy. Například v roce 2003 pracovalo v oboru 

gynekologie porodnictví pouze 775 žen. V roce 2008 už v tomto oboru 

z hlediska českého zdravotnictví pracovalo 1 025 žen.  [Zdravotnická ročenka, 

2009: 171]         

 I když obě strany sporu často mluví o tom, že nejužitečnější by byla 

spolupráce, zatím dané diskuse mezi nimi vedly pouze k poukazování na 

nedostatky toho druhého a na pozitiva jich samých.  V České republice nabývá 

spor v současné době na aktuálnosti. 
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4. Způsob lékařsky vedeného porodu  

 Lékařsky vedený porod se na území ČR začal užívat po 1. světové 

válce, a to jednak jako termín a jednak jako praxe. Průběh lékařsky vedeného 

porodu vede k jeho urychlení a zmírnění bolestí medikamenty a invazivními 

technikami. Takový způsob porodu má podle svých zastánců zajistit rodičce 

bezpečnost její i plodu, a to především díky preventivním činnostem lékaře za 

účelem eliminace rizik, která by mohla nastat. Dle lékařů totiž ne všechna 

rizika je možné odhalit již během těhotenství – jde například o prudké 

krvácení, či například náhlou embolii. Tedy o situace, které mohou nastat 

během několika vteřin bez jakýchkoli předchozích příznaků. Položení 

teoretických základů tohoto způsobu vedení porodu je přisuzováno J. De 

Leemu a R.H. Pomeroyovi. [Hašková 2001: 15] 

 

4.1 Jak lékařsky vedený porod vypadal dříve a jaký může být dnes.  

 Lékařsky vedený porod dříve spočíval v předporodní přípravě, která 

zahrnovala holení rodidel a klystýr. Díky klystýru se dítě nenarodí do výkalů, 

což bylo dříve bráno jako preventivní procedura v rámci ochrany dítěte před 

infekcí. Dále v podání analgetik, aby bylo zajištěno, že až na ženu přijdou 

největší bolesti – léky již budou účinkovat. Poté byla rodička upoutána na 

porodní stůl, do polohy vleže. Na operačním sále byla sama pouze s lékařským 

personálem v rámci striktních pravidel dodržení sterility. Následovala aplikace 

oxytocinu na urychlení děložních stahů a tedy i celého porodu. Poté co se 

očekávalo, že porod bude postupovat rychleji, byla provedena epizotomie 

(nástřih hráze neboli latinsky perinea). Během celého porodu byl plod neustále 

monitorován. Po narození dítěte následovalo přestřižení pupeční šňůry a 

okamžité vyšetření dítěte. V přítomnosti matky pak dítě bylo vždy, až do jejího 

propuštění, pouze po rozvozu na kojení. [Hašková, 2001: 16]   

  Takto vypadal porod v době, kdy rodička byla stále ještě brána spíše 

jako pacientka nežli klientka. I když se jistě i dnes najdou v České republice 

nemocnice, které nereflektovaly vývoj vedení porodu a stále postupují v rámci 

těchto již zastaralých praktik, některé nemocnice se snaží poskytnout rodičce 
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takové služby, jakými je například útulné prostředí tzv. hekáren s mnoha 

pomůckami pro zmírnění bolesti (např. gymball, sprcha, závěsné lano apod.), 

ale i poporodních pokojů. Téměř samozřejmostí je možnost doprovodu během 

celého porodu blízkou osobou. Nejčastěji to bývá partner, ale může jít i o 

matku rodičky, nebo například dulu.      

 Dula je speciálně vyškolená žena, jež poskytuje psychickou někdy i 

fyzickou pomoc těhotné ženě. Nespolupracuje však pouze s ní, ale s celou 

rodinou. Dula neposkytuje zdravotnické služby. Nenahrazuje tedy práci 

porodních asistentek ani samotných lékařů. Spolupracuje s budoucí matkou 

s ohledem na životosprávu v těhotenství, na porodním plánu, dále je 

doprovodem během porodu, poskytuje podporu při zahájení kojení a předává 

zkušenosti celé rodině s péčí o dítě. Práce duly však není hrazena v rámci 

pojišťoven a rodina ji tak musí finančně uhradit sama. I to je nejspíše jeden 

z důvodů, proč je tento typ služby využíván spíše v zahraničí, kde jsou jiné 

systémy financování zdravotní péče. V České republice se tak s dulou setkáme 

spíše ojediněle. [Kolektiv autorů – Labusová, Fridrichová, 2002: 18]  

 Pokud se však vrátíme nazpět k doprovodu partnera, je třeba říci, že 

toto téma je velmi intenzivně diskutováno. Tak jako dokáže být partner u 

porodu velmi efektivní psychickou podporou, může docházet i k opačné 

situaci. Někteří muži porod vnímají jako silný zážitek, jiní jsou zcela šokováni. 

Jedni pohlíží na ženu po porodu s ještě větší úctou a obdivem, jiní začnou na 

svou ženu nazírat jako na rodičku, což vede ke krizi v milostném životě. Je 

tedy na každém páru, jak se před porodem v otázce partnerského doprovodu 

rozhodne. [Kolektiv autorů – Labusová, Fridrichová, 2002: 32]   

 Další změnou oproti původnímu průběhu lékařsky vedeného porodu je 

skutečnost, že v některých nemocnicích je předporodní příprava zcela 

dobrovolná, stejně tak jako podání analgetik v podobě například epidurálu. Ten 

sice snižuje bolest při porodu díky znecitlivění, ale zároveň částečně 

ochromuje tělo, tedy ženě se při stazích hůře tlačí apod. V některých 

nemocnicích je také poskytnuta možnost výběru polohy, ve které chce žena 

rodit. Díky silným bolestem zad při porodu je totiž pozice rodičky ležící na 

operačním lůžku poměrně nevhodná – spíše pohodlná pro personál, než pro 
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rodičku samotnou. Běžným se stává tzv. rooming-in, kdy je dítě po porodu již 

celou dobu u matky na pokoji.   

 

4.2 Výhody a nevýhody lékařsky vedeného porodu  

 Výhodami lékařsky vedeného porodu je především možnost včasného 

zakročení v případě náhlých komplikací. V takových situací hraje 

nezastupitelnou roli například císařský řez, použití kleští, vakuumextrace apod. 

Včasnou pomoc zkušeného lékaře ale také potřebují například předčasně 

narozené děti.  [Kolektiv autorů – Labusová, Fridrichová, 2002: 12] Lékařsky 

vedený porod je žádoucí i v případech, kdy matka trpí nějakým onemocněním, 

například cukrovkou. V takových případech se dítě může narodit zdravé jen 

díky plně odborné a specializované pomoci v rámci lékařské praxe. Lékařsky 

vedený porod je vhodný i pro ženy, které mají nízký práh bolestivosti. Bolest 

v průběhu porodu může být daleko větší než si rodičky představovaly, a 

zpanikaří. Přestanou poslouchat své tělo – tedy stahy, netlačí, jak si tělo žádá, a 

může dojít k ohrožení zdraví dítěte. V takovém případě opět zasahuje lékař. Na 

tento příklad lze navázat dalším pozitivem, kterým je (lékaři uváděn) 

psychosomatický komfort plynoucí z minimalizace bolesti. Toto pozitivum je 

ovšem opět diskutabilní. Zastánci přirozeného porodu tvrdí, že žena nemůže 

vnímat porod jako jedinečnou událost, pokud je ochromena, své tělo téměř 

necítí a špatně se jí s ním pracuje v důsledku ochromení. Dalším argumentem 

proti je možné negativní ovlivnění plodu podanými medikamenty. Co se týče 

přístupu rodící ženy k bolestem, ukázalo se, že důležitou determinantou 

v tomto případě je kulturní kontext dané společnosti. Například je prokázáno, 

že v Nizozemí, kde je zcela běžné rodit doma, bez jakéhokoli podávání 

medikamentů, se staví ženy k bolesti více imunně, díky určitému 

společenskému vnímání porodních bolestí jako zcela přirozených v rámci 

snesitelné intenzity. [Sborník textů, 2002: 18-20,103] Naopak ve Španělsku 

nebo Itálii dávají budoucí matky přednost porodům v nemocnici s vyžádáním 

léků proti bolesti. [Kontra, 2008]      

 Jako nevýhody jsou pak uváděné lékařské zásahy a použití medikace 
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tam, kde není zapotřebí. To znamená u normálního fyziologického porodu, 

který by proběhl stejným způsobem, pouze by trval déle. Ženě je tak 

znemožněn prožít zlomový bod svého života, s čímž souvisí riziko iatrogenie. 

Iatrogenie znamená negativní dopad moderní medicíny na klienty. Kromě 

nevhodného užití metod a podání medikací, je kritizováno i nevhodné chování 

lékařského personálu. Díky střídajícím se směnám přichází rodička stále do 

kontaktu s cizími lidmi, což brání vybudování vztahu důvěry. Dobré psychice 

budoucích rodiček neprospívá ani neútulné prostředí, personál, který  v jejich 

přítomnosti komunikuje odborným jazykem, či takové případy, kdy je ženám v 

nemocnici nucena zaběhnutá rutinní praxe z minulosti (viz. lékařský porod 

dříve). V důsledku rizika iatrogenie může pak častěji docházet k poporodním 

depresím, potížím s kojením apod. [Kolektiv autorů – Labusová, Fridrichová, 

2002: 11] 

 

4.3 Kde lze rodit v rámci konceptu lékařsky vedeného porodu  

 Lékařsky vedený porod je logicky možno realizovat pouze v nemocnici. 

Je tu však ještě jedna varianta, která je alternativou domácího porodu, a tím je 

ambulantní porod. Vychází vstříc rodičům, kteří se chtějí vyhnout delšímu 

pobytu v porodnici, ale zároveň minimalizuje rizika pro matku a novorozence. 

Tento systém je podmíněn dobrou organizací domácí péče, vzhledem k tomu, 

že jeho pozitivum spočívá v brzkém propuštění do domácí péče, nejdříve však 

za 12 hodin po porodu. V rámci pěti dní je pak rodička navštěvována doma 

různými specialisty – dětskou sestrou, dětským lékařem, porodníkem. [Pařízek, 

2006] Z hlediska zdravotnického systému je to ekonomičtější než 

několikadenní hospitalizace nedělek po porodu. Méně ekonomický je ovšem 

pro rodinu. Ambulantní porod není totiž hrazen pojišťovnou a je tedy účtován 

přímo rodině. Pravděpodobně to byl jeden z hlavních důvodů, proč se tato 

varianta nesetkala se zájmem veřejnosti a bylo od ní upuštěno. Dalším 

důvodem mohla být i větší fyzická zátěž, jež je kladena na matku doma, než 

jakou by musela snést v porodnici. 
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5. Způsob přirozeně vedeného porodu  

  Přirozený porod je přesvědčením porodních asistentek o tom, jaký 

průběh by měl mít porod, když v těhotenství nebyly zaznamenány žádné 

skutečnosti naznačující nějaké problémy, které by mohly nastat. Nejedná se 

tedy o porody patologické, kterých je přibližně 5% z celkového počtu porodů, 

jež si vyžadují aktivní lékařské vedení. V některých odborných i populárních 

periodikách se vyskytuje přirozený porod pod pojmem alternativní porod. 

Pojem alternativní porod však používá hlavně opoziční strana lékařů, kteří 

přirozený porod považují za mýtus, a zdůrazňují, že takový porod lze za 

přirozený označit až po jeho skončení. Zastánci přirozených porodů však 

označení alternativní odmítají s argumentací, že právě přirozený porod je 

normální a tedy legitimní a tudíž není něčím sekundárním, vztahujícím se 

k něčemu jinému – dominantnímu, známému a stabilnímu, což tento pojem 

vyjadřuje. Dalším důvodem odmítnutí tohoto pojmu zastánci přirozeného 

porodu, je obava před tím, že budou spojováni se šarlatánstvím a alternativní 

medicínou. [Hašková, 2001:14-22]       

 Nyní k samotné povaze takového porodu.  Podle mezinárodní definice 

sestavené Evropskou asociací pro zlepšení služeb v mateřství (European 

Network of Childbirth Association) je normální neboli přirozený porod takový, 

který začne a postupuje spontánně a při němž žena porodí dítě a placentu ve 

svém rytmu, svým vlastním úsilím a bez zbytečných vnějších zásahů. Dítě po 

porodu zůstává s matkou v úzkém kontaktu a není od ní oddělováno za účelem 

lékařských vyšetření, a to přímo na těle matky nebo v její bezprostřední 

blízkosti. [Labusová, 2006: 1] V žádném případě tedy není dítě bráno například 

do jiné místnosti a matce vráceno až po čase, ve kterém probíhala prohlídka 

miminka.         

 Přirozený porod není chápán apriorně jako riziková záležitost, stejně 

jako těhotenství není chápáno jako nemoc, nýbrž jako přirozený jev ženského 

organismu, do kterého není třeba zasahovat. Jakákoli intervence může dokonce 

spíše ublížit. Rodící žena v takové chvíli nejlépe sama vycítí, co a jakým 

způsobem má dělat – tak je její tělo od přírody vybaveno. V takovém případě 

potřebuje, aby byly respektovány všechny její základní potřeby, jimiž jsou: 
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nerušený klid, intimita a pocit bezpečí. Tyto požadavky ne vždy a ne zcela 

mohou být budoucím rodičkám v nemocnici zaručeny, v důsledku zaběhnutých 

pravidel zabezpečujících správný chod nemocnice. Jedná se například o 

kapacitu lůžek, výměny směn lékařského personálu apod. Přirozený porod je 

pro ženu a dítě nejšetrnější variantou, není však určen pro všechny ženy. Jak už 

bylo zmíněno, tato možnost volby je přístupná pouze těm rodičkám, které jsou 

celkově zdravé a u nichž ani jejich miminek se nevyskytují žádné předem 

odhalené komplikace. Dále musí ženy, které si chtějí zvolit přirozený průběh 

porodu, projít pečlivou předporodní přípravou a musí jít o jejich vlastní, 

dobrovolnou volbu na základě získaných informací. [Kolektiv autorů – 

Labusová, Fridrichová, 2002: 12] 

 

5.1 Výhody a nevýhody přirozeného porodu  

 Jako výhody přirozeného porodu jsou uváděny například: individuální a 

osobní zacházení se ženou i jejím partnerem, neaplikování rutinních 

předporodních opatření (holení, klystýr), pokud možno nepoužívání 

medikamentů ztišující bolest, možnost výběru porodní polohy. Díky vyhnutí se 

jakýmkoli intervencím a podávání medikamentů, se ženy, v rámci přirozeného 

působení porodních hormonů, s vyšší pravděpodobností lépe zotavují po 

porodu, mají méně problematické šestinedělí, úspěšně a dlouho kojí, přirozeně 

posilují vazby mezi všemi členy nové rodiny. [Kolektiv autorů – Labusová, 

Fridrichová, 2002: 15] Dále je jim poskytnuto prostředí, ve kterém se cítí 

bezpečně, a kde mají okolo sebe známé tváře, kterým důvěřují. I tento aspekt 

napomáhá předcházení či lehčího zvládání takzvaného poporodního blues. 

Poporodní blues je přechodná subdepresivní epizoda, vznikající třetí až šestý 

den po porodu. Vyskytuje se u 50-70 % žen po porodu. Nepovažuje se však za 

patologickou změnu v psychice ženy, ale za přirozenou adaptační reakci, která 

většinou odeznívá do 10. dne po porodu. [Ratislavová , 2008:15]   

 Nicméně je nutno uvést, že pro některé ženy jsou některé výhody spíše 

nevýhodami a nelze tedy, stejně jako u výhod a nevýhod lékařského porodu, 

tyto aspekty paušalizovat. Například ženy s nízkým prahem bolestivosti by jen 
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stěží v rámci svých možností prožily porod jako přirozený jev, kterým se mají 

nechat vést a plně si ho tak užít.  Některým ženám dále naopak vyhovuje 

předporodní rutinní příprava. Avšak zastáncům přirozeného porodu jde o to, 

aby pokud by žena skutečně chtěla odmítnout holení, klystýr, medikamenty, 

vybrat si polohu a tak dál – měla tu možnost svá přání realizovat.   

 Nevýhodami je zásadní bod sporu, který spočívá ve znemožnění včasné 

pomoci rodičce v podobě lékařské pomoci v případě neočekávaných 

komplikací.  

 

5.2 Kde lze rodit v rámci konceptu přirozeného porodu 

  Jednou z možných variant je porod doma. Ten je však velmi často 

kritizován nejen lékaři, ale i některými porodními asistentkami a částí laické 

veřejnosti. Není také akceptován například ani ministerstvem zdravotnictví, i 

když porod doma není nezákonný. Riziko nemožnosti včasného zásahu při 

komplikací se zde vícenásobně zvyšuje. V České republice jde však o zcela 

menšinově využívanou variantu v rámci poskytnutí možnosti rodit přirozeně. 

Nicméně se počet rodičů, kteří chtějí rodit doma, stále zvyšuje. Přesné 

statistiky neexistují, ale za loňský rok se jich v České republice odhaduje na 

215, což je 0,2 % všech porodů. V mezinárodním srovnání je výjimkou 

Nizozemí, kde se počet domácích porodů pohybuje okolo 38 %.  [Jirásková, 

2007: 1-4]        

 Porod doma s sebou nese totiž dva zásadní problémy. Prvním je 

nedostatek kvalifikovaných porodních asistentek. U porodu doma v současné 

době v České republice asistuje cca 10 porodních asistentek v České republice. 

Druhým problémem je finanční stránka celé věci. Péče samostatné porodní 

asistentky není u nás hrazena pojišťovnou. Za porod doma včetně 3-4 návštěv 

si porodní asistentky účtují 5000-10000 Kč. [tamtéž]   

 Další možností jsou centra aktivního porodu (family rooms), kterých 

v České republice pomalu přibývá.  Jedná se o alternativní porodní pokojíky, v 

nichž na první pohled nic nepřipomíná nemocnici. Problémem ovšem bývají 

časté kompetenční spory mezi lékaři a porodními asistentkami. [Kolektiv 
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autorů – Labusová, Fridrichová, 2002: 58]     

 Jinou možností, která však v České republice není prozatím běžná, jsou 

porodní domy. Porodní dům u Čápa je zatím jediným v ČR, který vyhrál soud s 

ministerstvem zdravotnictví a stal se tak legitimním poskytovatelem péče 

budoucím rodičkám. Porodní dům nabízí rodičům domácké prostředí, ale 

zároveň disponuje nejdůležitějšími prostředky odborné zdravotnické pomoci v 

případě komplikací. Pro vážné případy by měl mít smluvní vztah s nejbližší 

nemocnicí zajišťující rychlý převoz na porodní či operační sál. Podobnou 

možností jsou malá porodní centra, která se však liší daleko menším počtem 

personálu a technickým vybavením. [tamtéž]   
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6. Teoretické východisko – Pierre Bourdieu: Teorie sociálního 

jednání  

 Konkurenční boj mezi porodními asistentkami a lékaři lze vysvětlit s 

pomocí teorie jednání Pierra Bourdieu. Jedná se o obsazené pozice a herní 

strategie v rámci pole moci. V tomto poli jedna strana usiluje o zachování 

současného stavu pozic v poli, druhá naopak o jejich změnu. K tomu využívají 

obě strany různé strategie a především prostředky, kapitály, jimiž disponují. 

Lékaři a porodní asistentky v tomto případě představují dvě skupiny v poli 

porodnické praxe, které disponují různými kapitály, jichž využívají v rámci 

herních strategií. Skupina porodních asistentek usiluje o změnu pozic v daném 

poli a lékaři naopak o jejich zachování.      

  Stěžejním pojmem pro danou teorii je sociální prostor, který je součástí 

různých polí, jež se mohou překrývat. Čím více jsou společnosti technologicky 

komplexní a sociálně odlišné, tím víc polí zde existuje. Mezi poli působí určitá 

podobnost. Všechna pole mají svou strukturu, logiku, ovládající a ovládané, 

určitou míru autonomie apod. Zároveň však mezi nimi působí značná 

specifičnost například z hlediska kapitálů. [Wacquant, Bourdieu, 1999: 85] 

 Dalším důležitým pojmem je struktura pole, která souvisí s logikou a 

fungováním pole a je znázorněna obsazenými pozicemi ve vztahu „nad“ a 

„pod“. Dané pozice jsou obsazovány na základě kapitálů, jimiž daní aktéři 

disponují. Druhů kapitálů existuje několik. Například kulturní, ekonomický, 

symbolický apod. Jejich objem a skladba zajišťují zdroje a přístupy k lepšímu 

postavení, vždy dle toho, který kapitál je pro dané pole důležitý. [Bourdieu, 

1998: 38-42] 

 Jiným důležitým pojmem jsou herní strategie. Ty jsou využívány 

v rámci bojů o zachování pozice nad, či změny pozice pod. Jedná se o výsek 

možností, jež se prezentuje jako antagonistický k jiné části společného systému 

referencí. Dané strategie jsou založeny na vlastní interpretaci a diskreditaci 

druhé skupiny. [tamtéž]       

 Posledním důležitým pojmem jsou dráhy obou supin. Tedy pozice, 

které aktéři v rámci daného tématu zaujímali v minulosti, jelikož dějinný prvek 
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je třeba stále brát v potaz během analýzy současného stavu pole. [Bourdieu, 

1998: 55-58]  

 V rámci své koncepce sociálního jednání Bourdieu popisuje sociální 

svět jako prostor. Tento pojem využil v analýze literárního prostředí ve Francii. 

Pozice z hlediska sociálního prostoru jsou uspořádány ve vztahu nad (někým) a 

pod (někým), blízko (někoho) či daleko (někoho) z hlediska struktury a 

skladby kapitálu, jímž disponují. Na dané aktéry je tak nahlíženo skrze 

diferenci v porovnání s ostatními v daném prostoru. Je to tedy právě jejich 

odlišnost od ostatních z hlediska určitých aspektů (kapitálů, zájmů apod.), která 

je situuje. Sociální prostor není statický, neustále se mění. Je polem sil, které 

vyvíjí tlak na aktéry v něm a zároveň je i polem bojů, ve kterém aktéři dle 

postavení ve struktuře pole usilují o zachování či změnu těchto sil. Bojují spolu 

skupiny zmobilizované k obraně svých zájmů. Tyto skupiny vznikají a trvají na 

základě blízkosti v prostoru. Důležité pro pozdější popis sporu porodních 

asistentek a lékařů je v rámci teorie jednání vysvětlení pojmu pole moci. Jde o 

prostor silových vztahů mezi různými druhy kapitálu, tedy mezi aktéry těmito 

kapitály disponujícími. Charakteristikou určitého pole moci je relativní 

hodnota kapitálu. Relativní hodnotou je myšlena skutečnost, že pro každé pole 

může být důležitý jiný druh kapitálu. Pokud je pro dané pole důležitý například 

kulturní a ekonomický kapitál, bude se skupina umístěna v prostoru pole nad 

druhou skupinou snažit udržet si potřebný objem obou těchto kapitálů, které ji 

zaručují vyšší postavení. Naopak druhá skupina, která se nachází v poli pod 

první uvedenou skupinou, bude usilovat o změnu postavení takovými způsoby, 

jakými jsou: devalvace kapitálů, které jsou vnímány jako stěžejní, či uchvácení 

stěžejních kapitálů na úkor první skupiny. [Bourdieu, 1998:38-40] 

 V rámci polí se nabízí aktérům jistý prostor možností, jež udává jejich 

práci směr. Ten stanovuje určitý systém dat, v podobě okruhu problémů, 

opěrných bodů apod., které musí ten, co chce být ve hře, znát. Tak vzniká 

rozdíl mezi profesionály a amatéry.1 Obě skupiny tak mají stejné pole 

                                                 
 

1 V případě radikálně smýšlejících lze takto označit i rozdíl mezi lékaři a porodními 
asistentkami. V této práci však postupuji poněkud smířlivěji. 
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strategických možností v rámci přemýšlení o dané problematice, tedy sdílejí 

systém společných referencí. [Bourdieu, 1998:41-46]   

 Sociální prostor je nutné pojímat vztahově, tedy jako prostor 

objektivních vztahů mezi různými pozicemi. Zde se rodí různé strategie 

konstruující dvě formy předmětu boje.2 Dále je nutné brát v potaz, že pole je 

závislé na dění venku, tedy na společnosti, a to i přes to, že má do jisté míry 

svou vlastní autonomii. Míra této autonomie závisí na koeficientu lomu. 

Logikou fungování pole je dále dáno, že se různé možnosti - strategie v rámci 

prostoru možností mohou jevit jako logicky neslučitelné, ač neslučitelnost je 

pouze sociologická. „Osvětlit antagonistickou logiku fungování pole 

neznamená nevědět, že konkurence nevylučuje komplementárnost či 

spolupráci, a že se za určitých podmínek může právě i z konkurence a 

soutěžení stát ona kontrola“ (snaha o ideální stav v rámci řešení dané 

problematiky). [Bourdieu, 1998: 66]  Jde o zaujímání protichůdných postojů 

vůči objektivně daným možnostem, kdy každá strategie poukazuje pouze na 

malý úsek z oněch možností. Strategie tak funguje jako omezování možností, 

popřípadě hledání odlišností, jež jsou prezentovány jako neslučitelné, či 

odlišnosti, které se hodí a jsou tak interpretovány v duchu „správnosti“. Takové 

strategie se projevují formou postojů, které závisí na postavení ve struktuře 

pole. Nejde o věc samou, ale o opozici. Jde o boj mezi aktéry, kteří mají zájem 

na zachování struktury, nebo na její změně. Zájmy aktérů jsou rozdílné a z toho 

plyne stanovení, co je „správné“. Prostor možností je ovlivněn možnostmi 

zděděnými z bojů předchozích. Proto je na začátku práce popsán historický 

vývoj obou skupin zainteresovaných ve sporu. Vše, co se totiž v poli mění, se 

mění v dějinách. Nová skupina bojující na půdě dané problematiky se skupinou 

posvěcenou (dominantní), má dle autora celého konceptu vždycky sklon 

dovolávat se návratu k pramenům, k čistotě počátků.3 V rámci dějinného 

působení je také důležité sledovat dráhy obou skupin, čili pozice týkající se 

daného oboru, které obě skupiny z hlediska různých historických období, 

                                                 
 

2 V případě sporu dvě formy tvoří přirozený a lékařsky vedený porod. 
3 To dělají i porodní asistentky, které se v boji se skupinou lékařů odvolávají na tradici 

v podobě porodních bab již v době pravěku. 
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zastávali. Na závěr je třeba říci, že tak jako na sebe prostřednictvím autorů 

působí díla v příkladu Pierra Bourdieu, tak na sebe působí obě formy porodů 

prostřednictvím porodních asistentek a lékařů. [Bourdieu, 1998:47-66] 

 V rámci celého konceptu Pierra Bourdieu je ještě jeden důležitý pojem, 

kterým je habitus. Habitus je podmíněn sociálním původem, díky kterému mají 

k sobě jedinci blíž v rámci skupin. Na základě habitu máme jisté zvyky a 

návyky, určité koníčky, nějaké myšlenkové ideály apod. V rámci vysvětlení 

sporu pomocí teorie sociálního jednání však je habitus záměrně opomíjen. 

I když existují výzkumy, které se zabývají sociálním původem studentů 

mediků a jsou záznamy o tom, kolik procent z nich má rodiče také lékaře, 

podobná data o skupině porodních asistentek zatím neexistují, pravděpodobně 

z důvodu, že doposud nebyly ani zcela formální skupinou. O porodních 

asistentkách jako o skupině lze hovořit teprve v době, kdy byly opět odlišovány 

od zdravotních sester, bylo formálně upraveno jejich vzdělání a začínaly se 

angažovat ve sporu o porod. Pokud tedy nelze analyzovat v rámci tohoto 

aspektu obě skupiny, považuji za vhodné uvést možnost zkoumání habitu obou 

skupin jako zajímavý námět dalších možných sociologických výzkumů.  

 A jestli tak porodní asistentky a lékaři jednají záměrně na základě 

pouhého kalkulu? Peirre Bourdiue zcela odmítá teorii racionálního jednání. 

Tento postoj je mu často vyčítán a je kritizován, že si v daném případě 

protiřečí. Podle mnohých je totiž vymýšlení strategií založených na vlastních 

interpretacích a diskreditacích druhých právě teorií racionálního jednání. Autor 

argumentuje tím, že obě tyto zdánlivě opačné filozofie (teorie racionálního 

jednání a jeho teorie sociálního jednání) se ve skutečnosti doplňují. Protože (...) 

„je-li znalost řádu věcí a příčin dokonalá a volba naprosto logická, pak nevím, 

v čem se to liší od čiré a prosté podřízenosti silám světa, a kde tu pak tedy ještě 

zbývá  místo pro nějakou volbu.“ [Bourdieu, 1998: 32] 
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6.1 Vztažení teoretického konceptu na spor o porod 

 V případě sporu o porod je sociálním prostorem, silovým polem a 

polem bojů – pole porodnické. I v něm samozřejmě jednotliví aktéři, v tomto 

případě skupiny porodních asistentek a lékařů, zaujímají určité pozice. Ty tvoří 

určitou strukturu pole, dle objemu a váhy kapitálu, jak je zmíněno výše. Než se 

však dostaneme k podrobnějšímu popisu kapitálů obou skupin, je třeba říci, že 

lékaři disponují obecně větším objemem kapitálů, a to především těch, které 

jsou pro naši společnost stěžejní. Je jím kapitál ekonomický a kulturní. V rámci 

pole tak jsou to právě lékaři, kteří tvoří dominantní skupinu, prostorově 

umístěnou nad skupinou porodních asistentek, jež ve struktuře porodnického 

pole zastávají pozici pod lékaři. Jsou to tedy právě ony, kdo bude v rámci 

herních strategií bojovat o změnu struktury daného pole, pomocí změny váhy 

či objemu kapitálů, tedy o změnu sil v rámci silového pole. Obě skupiny jsou 

zmobilizované na základě své podobnosti z pohledu umístění v poli. Jde tedy 

o podobnost z hlediska kapitálů, která je vede k určitému zpracování možností 

v systému společných referencí, tedy i k podobným ideám. Cílem lékařů 

v rámci herních strategií je tak udržet si dosavadní množství klientek z hlediska 

nabývání původního objemu ekonomického kapitálu. Doposud totiž 

v nemocnici rodila většina žen, šlo tedy i o většinový zisk, který lékařům 

zaručoval velký objem ekonomického kapitálu. Cílem porodních asistentek je 

pak dosáhnout zrovnoprávnění s lékaři, což souvisí s kapitálem kulturním (ale i 

symbolickým), a přetáhnout tak část klientely v podobě budoucích rodiček na 

svou stranu, a navýšit tak objem ekonomického kapitálu. V rámci těchto 

herních strategií konstruují obě skupiny různé formy porodu. Zatímco lékaře 

spojuje idea vedení porodu jako operativního procesu, a jde jim o zachování 

současného stavu, kdy v nemocnicích rodí většina žen, porodní asistentky jsou 

sjednocené na základě vidiny porodu jako přirozeného procesu, zážitku pro 

rodičky a usilují o změnu stavu, kdy by porod s porodní asistentkou bez dozoru 

lékaře měl být běžně nabízenou variantou pro těhotné ženy.  

 Dále je výše uvedeno, že v rámci polí je nabízen aktérům jistý prostor 

možností – systém dat, v podobě opěrných bodů dané problematiky, které musí 

obě skupiny, chtějí-li být ve hře, znát. Zároveň je jim tak udáván směr jejich 
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práce.  Zde jsou opět silně znevýhodněné porodní asistentky, protože přesto, že 

takovými opěrnými body v rámci porodnictví je možná rizikovost během všech 

dob porodních, nutnost kontroly, psychika matky a dítěte – tedy pocit jistoty a 

bezpečí rodičky apod., nedosahují takového vzdělání, jako vystudovaní lékaři-

porodníci.  Jejich prostor možností, se kterým pracují, není tolik rozsáhlý, jako 

prostor možností lékařů, a to jak z hlediska nabytých vědomostí, tak 

zkušeností. Praxe lékařů je plně dostatečná, zatímco praxe porodních asistentek 

(jako samostatných profesionálů) je ve vzdělávacím systému stále do určité 

míry problematická. Proto i zde je možné uvažovat nad rozlišením na 

profesionály a amatéry. I přes tuto skutečnost se však obě skupiny chtějí 

angažovat v té samé problematice. Ta spočívá ve způsobu vedení porodu, při 

kterém by měla rodička i dítěte zůstat zdravé, a to jak po fyzické tak psychické 

stránce. Obě skupiny si však z hlediska boje vybírají jiný výsek informací, na 

základě kterého pak prezentují své hodnocení toho, co je správné. I když to 

vypadá, že ve sporu jde především o porod, není tomu tak. V případě teorie 

sociální jednání jde o konkurenční boj mezi porodními asistentkami a lékaři o 

určité zdroje získané prostřednictvím kapitálů a postavení odrážející pozici 

v poli moci. Pokud by tedy lékaři přijali veškeré výtky v rámci vedení porodu 

porodními asistentkami, avšak způsobem, že by to byli stále oni, kdo by měl 

jako jediný právo vést celý porod, nepovažovaly by to porodní asistentky 

v rámci bojů v poli moci za výhru. Důležitější než porod jsou v tomto případě 

zájmy aktérů, které jsou rozdílné. Jedni chtějí zachovat strukturu pole, druzí 

usilují o její změnu. Prostřednictvím porodu ukazují na to, co je dle nich tzv. 

správné – tedy to, co jim zajistí z hlediska boje výhru. 

 Co se týče autonomie porodnického pole, i ono je ovlivňováno vnějšími 

vlivy. Například větší emancipací žen, a tedy volbou budoucích rodiček. Na 

druhou stranu od doby, kdy se porod přesunul do porodnice, uběhlo několik 

desítek let, měnila se vláda, v nedávné době zasáhla i naši společnost 

ekonomická krize, přesto porodnické pole zůstalo stejné. Dá se tedy říci, že 

porodnické pole bylo doposud poměrně autonomní. 
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6.2.1 Historický vývoj postavení obou skupin – čili popis jejich drah 

  Než tedy začneme analyzovat postavení porodních asistentek a lékařů 

v současné době v rámci pole moci, jejich kapitály a strategie, je třeba se 

podívat, jak se v rámci postavení obě skupiny vyvíjely v čase. Tedy je třeba 

popsat jejich dráhy. K tomu nám může být nápomocna první kapitola této 

práce, kterou je historie porodnictví.       

 O jistých počátcích lékařské vědy a porodních asistentek (v té době 

bab) se dá hovořit v antickém období. V té době převládala víra v božstvo, 

nicméně jsou sem zasazeny první velké pokroky lékařské vědy. Tou se však 

zabývali spíše filosofové a porodní báby byly ženy nízkého postavení. Navíc 

v dané době nešlo o profesi jako takovou, ale spíše sousedskou výpomoc. 

Později přišla doba středověku, kde již byla známá jak profese lékaře, tak 

porodních bab. V důsledku silného vlivu křesťanství došlo k ustrnutí 

vědeckých poznatků z antiky, které nekorespondovaly s náboženskou vírou. 

Tyto poznatky se týkaly především fyziologie ženského těla, ale i samotného 

porodu. Lékaři jako takoví se těšili vysokému postavení, vzhledem ke 

skutečnosti, že šlo o představitele duchovních, kteří měli ve svých rukou 

naakumulovanou téměř veškerou moc. Horší postavení pak měli ranhojiči, jež 

prováděli různé operace, které byly považovány za špinavou práci. Co se týče 

porodních bab v době středověku, absence vzdělání nebyla nevýhodou a jejich 

postavení se oproti antice výrazně zlepšilo, díky tomu, že byly pobožné a ctily 

veškeré náboženské rituály během vedení a po porodu. Díky ustavení, kdy se 

práce porodních bab stala řemeslem, byly porodní báby dostatečně ekonomicky 

zajištěné. Po středověku přichází novověk a doba osvícenství, doba pokroku 

v rámci myšlení a rozvoje věd. Zde začínají lékaři na poli porodnické praxe 

hrát prim díky svému vzdělání. Porodní báby si doplňují vzdělání, nicméně 

u vyšších vrstev je v rámci potvrzení svého postavení tzv. in, zvát k porodu 

lékaře – porodníka. Tak potvrzují vlastní vysokou prestiž a zároveň ji zvyšují 

porodníkům samotným. V rámci rozvoje lékařské vědy při objevení analgezie, 

ultrazvuku apod. se lékařsky vedený porod stal tradicí a normou. Lékaři si tak 

upevnili nadřazené postavení nad porodními asistentkami, jejichž praxe se 

pomalu vytrácela. V současné době však díky transformaci zdravotnictví, 
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plnohodnotnému obnovení vzdělání porodních asistentek, a emancipaci žen se 

objevují náznaky sílícího postavení porodních asistentek. I přesto zatím 

zastávají stále nevýhodnější postavení v rámci pole porodnické praxe 

v porovnání s lékaři (gynekology-porodníky).  

6.2.2 Lékaři a jejich kapitály 

Lékaři se vyznačují vysokým stupněm vnitřní soudržnosti, která je 

podporována Českou lékařskou komorou, existující u nás od druhé poloviny 

19. století, s přestávkou v období totality. Hájí profesní zájmy svých členů a 

zároveň je garantem kvality zdravotní péče.     

  Co se týče celkového objemu vlastněného kapitálu všech druhů, mají 

lékaři oproti porodním asistentkám výhodu. Objem jejich kapitálů je viditelně 

značně větší, a to i pokud jde o poměr mezi kapitálem ekonomickým a 

kulturním v celkovém objemu kapitálu. Co se týče rozmanitosti kapitálů, jimiž 

lékaři disponují, dané spektrum je daleko širší. Disponují kapitálem sociálním, 

právnickým, kulturním, ekonomickým a symbolickým. Zatímco zaujímají 

v poli porodnické praxe postavení „nad“ ve vztahu k porodním asistentkám 

díky výše uvedeným kapitálům, asistentky disponují kapitálem, který lze 

charakterizovat jako kapitál empatického vedení porodu a kapitál interakční, 

založený na blízkosti rodu. 

6.2.2.1 Sociální kapitál 

 Jedním z kapitálů, kterým lékaři jako skupina privilegovaných 

disponují, je sociální kapitál. Ten představuje bohatství v rámci známostí a 

konexí, které lékaři navazují a udržují. Díky těmto fungujícím sítím se jejich 

sociální kapitál postupně akumuluje. [Keler, 2009: 9-11] Nejprve je tedy nutné 

uvést, jakým způsobem dané sociální sítě fungují a co je pro ně 

charakteristické. Nejsou výdobytkem moderní společnosti, fungovaly již 

daleko dříve. Jejich funkcí je především pomoc, podpora a organizovaná práce 

mezi jednotlivými aktéry daných sítí – tedy jedná se o jakýsi přístup ke 

zdrojům druhých lidí, který je možno mobilizovat ve svůj vlastní prospěch. 

Jednotliví aktéři se znají, ale i vzájemně uznávají. Být aktérem takových sítí 

má dvě výhody. První je, že si jedinec může opatřit zdroje, ke kterým by se 
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běžně nedostal. Druhou výhodou je fakt, že ho druzí vnímají jako člena 

prestižní skupiny. Sociální sítě však může mít vybudované i člověk zastávající 

nízké postavení v rámci strukturovaného prostoru pole. Přesto však nelze 

mluvit o sociálním kapitálu daného jedince. O něm lze hovořit pouze v situaci, 

kdy se jedná o sítě privilegovaných osob a prestižních skupin. Jen v těchto 

sítích totiž dokáže být zúročeno to, co má. [Keler, 2009: 54-55] Proto je možné 

mluvit o sociálním kapitálu skupiny lékařů a nikoli porodních asistentek, které 

momentálně zastávají v daném poli nižší pozice v porovnání s lékaři. Jejich 

znevýhodněné postavení jim tedy nedává tolik pro ně v daném boji 

momentálně potřebné zdroje, které o to víc dokážou zúročit právě lékaři. Jedná 

se o jejich vazby na lékařskou komoru, různé odborné komise, vazby na 

Ministerstvo zdravotnictví, přes které vedou vztahy až k zdravotním 

pojišťovnám apod. Díky těmto sítím si lékaři zajistili různá privilegia, jakými 

jsou například resistence vůči kontrole za strany laiků, utvrzení image trvalé 

potřebnosti pro spol. apod. [Křížová, 2006: 45] Fungování těchto sociálních sítí 

odráží situaci, kdy porodní asistentky nešetří kritikou adresovanou například 

Ministerstvu zdravotnictví, kterému vyčítají nedostatečnou spolupráci s nimi, 

díky jejíž absenci jim znemožňují nespecifikovanými vyhláškami samostatné 

vykonávání jejich profese. Jiným příkladem situace, kdy porodním asistentkám 

chybí sociální kapitál lékařů, konkrétně pak vybudované sociální sítě, je slabá 

či téměř žádná spolupráce se zdravotními pojišťovnami (opět návaznost na 

Ministerstvo zdravotnictví). Díky tomu si musí dané rodičky hradit služby 

poskytované porodní asistentkou zcela samostatně. Tento fakt pak staví 

porodní asistentky v rámci boje s lékaři zcela logicky do nevýhodné pozice.  

 

6.1.2.2 Právnický kapitál 

 Dalším druhem kapitálu, charakteristickým především pro skupiny 

lékařů, je kapitál právnický. Základní odpovědnost za průběh a výsledek 

porodu má lékař, který jej vede, popř. provádí potřebné chirurgické výkony. 

Tímto způsobem má být rodičce zajištěna ta nejlepší a nejprofesionálnější péče 

založená na vědomostech a zkušenostech porodníka. Tento kapitál lékaře 
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samozřejmě zavazuje a mnohdy přivádí do velmi stresově náročných situací. 

Lékaři díky stále se zvyšujícímu počtu žalob, jež jsou na lékařské zařízení, ve 

kterém pracují, podávány, tak stále více praktikují tzv. obrannou medicínu.  

V této souvislosti se také mluví o kriminalizaci porodnictví. Celkově je 

porodnictví jeden z nejdražších oborů z hlediska výše uznávaných škod. 

[Čabanová, 2009]            

 Do tohoto druhu kapitálu se řadí i Etický kodex České lékařské 

komory, konkrétně pak Stavovský dokument č. 10, kterým se lékaři zavazují 

k poskytnutí péče všem potřebným, bez ohledu na věk, rasu, drogovou 

závislost apod. [Zeman, Doležal, 2000: 20-28] To je situace, která se liší 

v praxi s pozicí porodní asistentky, která pokud cítí, že nebyl vytvořen vztah 

založený na dostatečném respektu a důvěře, klientku může odmítnout. 

Právnický kapitál, i když působí na lékaře jako určitá stresová zátěž, zvyšuje 

prestiž a tedy i status postavení lékařů ve společnosti. 

 

6.1.2.3 Kulturní kapitál 

 Jiným druhem kapitálu, jehož objem je u skupiny lékařů o poznání 

větší, je kulturní kapitál, do nějž je možné zahrnout vzdělání, sofistikovanost 

práce v rámci dovednosti ovládání různých zdravotnických přístrojů a 

posledním aspektem, nikoli však svým významem, je tradice dané profese. 

Tradice daných profesí je však rozebrána v rámci historie porodnictví a nebude 

již v této části práce znovu opakována.     

  Pierre Bourdieu se kulturním kapitálem v rámci vzdělání zabývá 

především z hlediska reprodukce nerovností. V této práci je aspekt vzdělání 

omezen především na jeho společenské hodnocení.  To opět v rámci sporu 

nahrává spíše lékařům–porodníkům. Systém vzdělávání lékařů má dlouhou 

historii, díky které si získalo toto vzdělávání vysokou prestiž, která je navíc 

umocněna titulem MUDr. získaným po ukončení nejméně šestiletého 

prezenčního studia na lékařské fakultě studijního programu všeobecné 

lékařství. Dále následuje tzv. specializační vzdělávání, které je v současné době 

zákonně upraveno zákonem 85/2004 Sb., dále vyhláškami MZ 185/2009 Sb. až 
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189/2009 Sb. ze dne 19.6.2006 s platností od 1.7.2009, které zákon 85/2004 

Sb. upřesňují. Toto vzdělávání dále probíhá při výkonu lékařského povolání. 

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti je: zařazení do příslušného 

oboru, následné absolvování základního kmene ukončeného certifikátem, 

absolvování specializovaného výcviku a nakonec úspěšné složení atestační 

zkoušky.  Co se týče možnosti výběru specializace, bylo vyhláškou 185/2009 

Sb. stanoveno 40 základních oborů a 44 nástavbových oborů. Ze 40 základních 

oborů bylo vybráno 10 základních kmenů, které musí absolvent lékařské 

fakulty projít v úvodu vlastního specializačního vzdělání. Dá se však 

předpokládat, že specializační popromoční vzdělávání lékařů projde 

v nejbližších letech ještě další legislativní úpravou. [Horký, 2009]  

 Co se týče vzdělání porodních asistentek, jejich kulturní kapitál díky 

tomuto zdroji nenabývá zdaleka takového objemu, jako v případě lékařů. 

Historie vzdělávacího systému v rámci tohoto oboru není zdaleka tak ustálená 

jako historie vzdělávání lékařů a ztrácí tak na své prestižnosti. Až v roce 1947 

bylo studium pro porodní asistentky prodlouženo z deseti měsíců na dva roky. 

V tehdejším Československu fungovaly pouze dva ústavy pro vzdělání 

porodních asistentek. V roce 1955/56 bylo zavedeno čtyřleté studium 

s maturitou.  Dále pak v roce 1958/59 bylo na středních školách zavedeno 

dvouleté pomaturitní studium pro porodní asistentky. V roce 1965 jako 

studium porodní asistentky formálně zaniklo, vzhledem k tomu, že byl název 

oboru změněn na ženskou sestru. Tato situace trvala až do roku 1993, kdy 

došlo k obnově původního pojmenování studijního programu porodní 

asistentka. V současné době dle doporučení EU a směrnic 80/155/ES a 

89/594/EHS byly v letech 2001-2008 v ČR otevřeny tříleté bakalářské studijní 

programy, které se vyučují momentálně na 11 vysokých školách. Nyní vzdělání 

v oblasti porodní asistence vychází ze zákona 96/2004 Sb. jeho novelizací, 

vyhlášky č. 424/2004 a dále doplňujících vyhlášek, které se vztahují například 

k celoživotnímu vzdělávání. Dané předpisy upravují vzdělávání nelékařů a 

přesně stanovují kompetence jednotlivých profesí. Tyto zákony a vyhlášky 

vycházejí ze strategických dokumentů EU.  [Vránová, 2008: 38-44] 

 Pokud se tedy podíváme na kulturní kapitál obou skupin z hlediska 
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vzdělání, je patrné, že porodní asistentky opět zastávají v tomto případě 

nevýhodnou pozici v porovnání s lékaři. Historie vzdělávání lékařů je ustálená, 

tradiční a tedy i více uznávána než historie vzdělání porodních asistentek, které 

dokonce na 28 let zaniklo v rámci splynutí s oborem zdravotní sestra. Zatímco 

lékaři získávají titul MUDr. porodní asistentky mohou v České republice 

dosáhnout maximálně na titul Bc., který samozřejmě zdaleka nenabývá prestiže 

titulu MUDr. Tituly jsou ceněny například z hlediska délky studia. Pokud 

porovnáme systém obou vzdělávacích programů, zjistíme, že lékaři mají 

daleko více možností v rámci specializace, ale i daleko lepší možnosti z 

hlediska získávání plnohodnotné praxe, která je ve výuce porodních asistentek 

velice problematická z hlediska své nedostatečnosti.   

 Jiným zdrojem kulturního kapitálu je schopnost ovládat různé 

zdravotnické technologie. I když samozřejmě i porodní asistentky pracují 

v rámci porodu s různou technologií (nitě, infúzní pumpa apod.), jde o 

drobnější technologické pomůcky, nejedná se o lékařské nástroje a přístroje, 

kterými se myslí například ultrazvuk, kleště, ultrasonograf, anesteziologicko-

resuscitační přístroj, kolposkop, vakuumextraktor apod. Za prvé si v rámci 

vzdělání práci s těmito nástroji nevyzkouší, protože studium je nastaveno tak, 

že porodní asistentka asistuje lékaři a tudíž se předpokládá, že práce s danou 

technologií není v její kompetenci. Za druhé porodní asistentky zastávající ideu 

přirozeného porodu, kritizující přehnanou technologii lékařsky vedeného 

porodu, tyto nástroje odmítají z důvodu údajné nepotřebnosti během 

fyziologicky probíhajícího porodu.  Jde tedy o zdroj kulturního kapitálu, který 

opět využívá především skupina lékařů.   

6.1.2.4 Ekonomický kapitál 

 Dalším kapitálem, jehož objem je u lékařů větší v porovnání 

s porodními asistentkami, je kapitál ekonomický. Ten spočívá například 

v příjmu, který dle zdravotnické statistické ročenky za rok 2008 u lékařů činí 

45 781 Kč – z toho tarifní plat je 22 577 Kč. U porodních asistentek pak stejný 

platový výměr činní 24 221 Kč a z dané částky pak tarifní plat vychází na 

15 113 Kč. [Zdravotnická ročenka, 2008: 204] To, že jsou platy lékařů o tolik 

vyšší než platy porodních asistentek, je dáno jistě profesní způsobilostí, ale 
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také zastoupením mužů a žen v obou skupinách. Biblickým zvykem bylo 

hodnotit ženskou práci jako tři pětiny práce mužské. Tento zvyk se bohužel do 

jisté míry přenesl i do současného světa. [Corcoran, 1984: 233 – 250 dle 

Renzetti, Curran, 2003: 286] V rámci ekonomického kapitálu však nejde pouze 

o příjem obou skupin, ale také o hodnotu vybavení, se kterou obě skupiny při 

vedení porodů manipulují z hlediska svých profesních postavení. I zde hodnota 

vybavení technologií, se kterými zachází výhradně lékař, několikanásobně 

převyšuje hodnotu technologického vybavení, se kterým manipuluje porodní 

asistentka (viz. kulturní kapitál lékařů – zacházení s přístroji). 

6.1.2.5 Symbolický kapitál  

 Symbolický kapitál je jakýkoliv druh kapitálu, který dokáží sociální 

činitelé rozpoznat a ocenit. Proto se lékaři snaží o jakousi výlučnost. Kastovní 

charakter své skupiny pak lékaři zdůrazňují a potvrzují různými symboly, 

kterými je například nošení bílých plášťů, nošení drobných přístrojů, používání 

specifického jazyka opírající se o latinu apod. [Křížová, 2006: 33] V porovnání 

se skupinou porodních asistentek je zcela patrné, že jde o skupinu daleko 

jednotnější, jež vykazuje několik společných znaků, pro danou skupinu 

charakteristických. Porodní asistentky pak vystupují jako skupina ne příliš 

jednotná, spoléhající pouze na stejné zastávání názorů týkajících se vedení 

porodu. Co se týče profesního původu, jak už bylo řečeno výše, v současné 

době nejsou k dispozici žádná data, která by se v tomto ohledu týkala 

porodních asistentek, nicméně reprodukce lékařské tradice je pravděpodobně 

stále poměrně značná. V roce 1993-98 mělo 18% absolventů lékařských fakult 

jednoho z rodičů lékařem. [Křížová, 2006: 32] Důležité je však samotné 

symbolické vnímání pracovního charakteru obou skupin. Pozice porodní 

asistentky není totiž zcela brána jako profese, ale jako tzv. semiprofese. Ta je 

charakteristická nižším sociálním statusem a skutečností, že ji vykonávají ženy. 

Právě semiprofese pak umožňuje prezentovat pozici lékařů jako profesi. Díky 

jejímu prostřednictví je možné absorbovat emoce mezi klientkou a lékařem a ti 

pak mohou vystupovat prostřednictvím profese, jejíž typickými rysy jsou 

objektivita, emoční neutralita, nezávislost apod. [Hrešanová, 2008: 128-133] 

 Vzhledem k tomu, že lékaři jsou aktéry sociálních sítí, zahrnující 
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zdravotní pojišťovny, různé komise apod. spadající pod Ministerstvo 

zdravotnictví spolupracující s vládou, což jsou instituce či skupiny lidí 

zastávající velmi prestižní postavení, i oni samotní jsou druhými vnímáni jako 

členové prestižní skupiny. A je to právě prestiž a čest, jež jsou synonymy pro 

symbolický kapitál. 

6.1.3 Kapitály porodních asistentek 

 Co se týče kapitálů porodních asistentek, již bylo řečeno, že díky 

nižšímu postavení v daném prostoru disponují menším množstvím zdrojů, které 

pak využívají v podobě kapitálů v rámci herních strategií v boji o lepší 

postavení. Co se týče celkového objemu kapitálů, je poměrně nízký, stejně tak 

v porovnání s objemem kapitálu kulturního a ekonomického. Snaží se tedy 

teprve vybudovat si své postavení a získat různé kapitály, nicméně momentálně 

disponují jedním kapitálem, jenž je pro ně stěžejní. Jeho zdrojem je 

psychologizace celého porodu a služby, které mohou v rámci něj poskytnout. 

Jde se o kapitál empatického vedení porodu. 

6.1.3.1 Kapitál „empatického vedení porodu“ 

 Jedná se tedy o maximální zaměření na rodičku a její okolí a snahu 

vytvořit jim takové prostředí a atmosféru, která napomůže co nejmenšímu 

možnému stresu rodičky a nabídne jí a jejímu partnerovi ten nejhlubší zážitek 

v tak důležitém bodě jejich života, který porod pro porodní asistentky 

představuje. V takovém případě je podle nich zcela bezpředmětný například 

kulturní kapitál lékařů v rámci zacházení s přístroji, vzhledem k tomu, že 

využití daných přístrojů dle nich není urgentní a vede pouze k vystresování 

rodičky, stejně jako například komunikace v latině apod. Například studie 

B. Foxe a D. Wortse prokázala, že přijetí správného mateřství závisí na 

odpovědnosti převzaté za narození a zdraví dítěte. Jde tedy o velmi 

emocionálně zatěžující proces. Lékařsky porod je pak dle těchto autorů veden 

tak, že žena není dostatečně zplnomocněna k této odpovědnosti, což se může 

negativně odrazit na její nové identitě vytvořené na základě mateřství. 

Z rozhovorů s ženami z této studie vyplynulo, že vyšší množství sociální 

podpory svých partnerů, rodiny i přátel pomáhá ženám lépe překonat bolest a 
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úzkost při prvním porodu a lépe tak převzít odpovědnost v mateřství. Dokonce 

umožňuje nahradit lékařskou asistenci, neb ženy s vyšší podporou se více 

zříkají lékařských intervencí a podávání tišících prostředků. Lékařský porod 

tak dle této studie nejen selhává v posílení role matky, ale také může posílit její 

pocit závislosti. Kontext, ve kterém se ženy staly matkami, dle autorů 

nepochybně utváří jejich prožívání rodičovství. [Fox, Worts, 1999, 327-343]

   Tento kapitál umožňuje porodním asistentkám přístup k rodičkám, 

který je lékařům z hlediska dodržení pravidel (důležitých pro chod nemocnice), 

odepřen. Očima porodních asistentek je však tím nejdůležitějším, co může být 

rodičce v rámci péče a vedení porodu poskytnuto. Díky zajištění psychické 

pohody pomocí tohoto kapitálu, se rodící ženy lépe vypořádají s překážkami, 

které je během porodu a v době po porodu mohou potkat.   

6.1.3.2 Interakční  kapitál 

  Dále porodní asistentky využívají fyzický kapitál, který se zdá u žen, 

jako vhodný k poskytnutí daných služeb. Blum totiž tvrdí, že lateralizace 

mozku může být důvodem, proč ženy snáze vyjadřují své emoce. Jeho teorie 

však nebyla potvrzena, což může být velmi těžké až téměř nemožné vzhledem 

k tomu, že na vyjadřování emocí se podílejí další struktury mozku.  Jiní dané 

lateralizaci přisuzují fakt, že ženy dosahují lepších výsledků v rámci verbálních 

schopností – tedy nástroj toliko důležité komunikace v rámci psychologizace 

porodu. Muži jsou podle výzkumů, jež vykazují nejkonzistentnější výsledky, 

více agresivní díky vylučování větší hladiny testosteronu. Díky ní vykazují 

větší známky netrpělivosti. Někteří vědci se domnívají, že hladina testosteronu 

je determinována jakousi dominancí. Ta odkazuje na vyšší sociální pozici, 

jakou zastávají například lékaři. Biologie je tak ovlivněna sociálními faktory. 

[Renzetti, Curran, 2003:75-82] Pro vedení porodu je jistě pozitivnější oplývat 

verbálními schopnostmi, než jistou netrpělivostí. Porodní asistentky jako ženy, 

by tedy měly být z hlediska psychologizace porodu vhodnějšími poskytovateli 

služeb.   

 Dále dle Tannen mají ženy a muži odlišný styl komunikace. Ženy dle ní 

hovoří jazykem důvěrnosti a vztahů a tento jazyk i slyší. Muži se naopak 

vyjadřují jazykem postavení a nezávislosti, a právě tento jazyk také slyší. 
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[Tannen 1980 dle Renzetti, Curran, 2003: 180] Dialog, ve kterém nedochází 

k nedorozumění, se tak předpokládá spíše mezi ženami, než mezi mužem a 

ženou. Práce mezi porodní asistentkou a rodící ženou by tak díky tomuto 

kapitálu měla být vice efektivní a příjemná. Porodní asistentka může 

v porovnání s lékařem daleko snadněji navázat s rodičkou vztah založený na 

důvěře, který je pro rodící ženu důležitý z hlediska již tak dost stresové situace, 

jakou porod může být.  

 

6.1.4 Strategie využívané skupinou lékařů 

 Strategií lékařů je udržet si díky kapitálům, jimiž disponují, své velmi 

dobře situované postavení ve společnosti, které zastávají. Vzhledem k tomu, že 

většina porodů v České republice stále probíhá v nemocnicích, nemají lékaři 

příliš velkou snahu publikovat různé články pro laickou veřejnost, i když 

samozřejmě jsou výjimky, jež potvrzují pravidlo. Píší spíše do odborných 

časopisů určených svým kolegům.4 Díky poznatkům vyjádřeným v daných 

odborných periodikách posilují svou profesní jednotu a kolegialitu, která jim 

pomáhá čelit kritikám ze stran porodních asistentek. Dále pak reagují na 

některé články napsané porodními asistentkami na jejich adresu. Argumenty, 

jimiž obhajují své praxe při vedení porodu, zároveň poukazují na negativa 

spjata s přirozeným porodem, a tedy i profesí porodních asistentek. Strategii 

posilující význam svého povolání pak staví především na svém postavení a na 

výsledcích různých statistik týkajících se kojenecké a mateřské úmrtnosti. 

Výsledky těchto statistik totiž staví Českou republiku do velmi dobré pozice 

v porovnání s ostatními zeměmi. Tato velmi nízká úmrtnost se pak promítá do 

postavení dané země, ale i do společenského hodnocení lékařů a jejich profese. 

Na straně lékařů jsou do určité míry i média. Jako příklad lze uvést několik dílů 

diváky oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě. Ženy, které si přejí 

přirozený porod, jsou zde líčeny jako naivní a hysterické. Porodní asistentka, 

                                                 
 

4 Většina článků psaných lékaři je určena opět pouze lékařům a pro laickou veřejnost jsou 
uzamčeny. Jako důvod je uváděna většinou možnost milné interpretace v důsledku 
nedostatečného vzdělání v oboru. 
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která se specializuje na tyto porody, je zde prezentována jako nesympatická a 

nekompetentní osoba. Stejně tak publikování článků v tiskovinách 

o nepovedených domácích porodech, které často končí tragédií.    

 Uvedená strategie lékařů tak tedy spočívá v posilování kapitálů, jimiž 

disponují – jako velmi důležitý se v takovém případě jeví kapitál sociální a 

kulturní kapitál, který má do jisté míry zabezpečit dostatečný přísun klientek 

do zdravotnických zařízení a vede tak k posílení kapitálu ekonomického.  Jde 

tak o udržení zdrojů a příležitostí v rámci pracovního trhu.  

 Praktiky popsané výše jsou charakteristické pro tzv. vymezující 

strategii popsanou Anne Witz. Jedná se o strategii využívanou dominantní 

skupinou, kterou v tomto případě představují lékaři, praktikované na podřízené 

skupině porodních asistentek. Díky zdrojům a příležitostem, kterými lékaři 

disponují, kontrolují a tvoří hranice s příbuznými obory, tedy i porodními 

asistentkami. V rámci takového vymezování a současným tvořením hranic je 

využita lékaři tzv. dekvalifikační strategie, kdy skupiny porodních asistentek 

prezentují jako skupinu nezpůsobilých. Příklad tohoto přístupu je uveden níže 

v rámci diskurzivní analýzy. Autorka ve své práci uvádí z hlediska vymezování 

ještě genderovou strategii, kdy muži prezentují ženy jako málo kompetentní, 

nicméně daná strategie se ve výrocích použitých v diskurzivní analýze 

nepotvrzuje. [Witz, 1990: 680-684] 

 

6.1.5 Strategie využívané skupinou porodních asistentek  

  Jak už bylo řečeno, porodní asistentky si své místo nezávislých 

pracovnic teprve budují. Nemohou se tedy spolehnout na podporu vyšších 

institucí (viz podpora lékařů), jejichž spolupráci však nutně potřebují. Jedním 

ze způsobů jejich zviditelnění je poukazování na nerovné možnosti v rámci 

spolupráce v případě poskytování určité péče. Toto poukazování spočívá 

v publikování různých kritických článků na adresu takových institucí, jakými 

jsou například Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, ale i samotní 

lékaři, jimž vyčítají jistou míru ignorace vůči nejnovějším poznatkům různých 

výzkumů a doporučení například takových světových organizací, jakou je 

WHO či EU. To je jeden způsob strategie porodních asistentek, který má být 
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zaměřen na celou společnost, ale především má vytvářet tlak na dané instituce 

v rámci změny jejich způsobu spolupráce. V důsledku této situace se porodní 

asistentky uchylují k sepisování různých petic, kdy poukazují na připojení 

podpisu známých osobností. Jako příklad je možné uvést Petici za zlepšení 

služeb v českém porodnictví, kterou podepsal například Tomáš Halík, Igor 

Nosál, Zuzana Baudyšová a další. [Čabanová, 2009]   

 Další strategie se velmi chytře zaměřuje na ty, kteří mohou daný spor 

do velké míry ovlivnit. Jsou jimi budoucí rodičky. Jedním z možných nástrojů, 

který k dané činnosti využívají, je samozřejmě publikace knížek. V daných 

knihách se samozřejmě většinou objevují tematické okruhy, kterými jsou 

pozitiva přirozeného porodu, negativa lékařsky vedeného porodu, informace o 

mezinárodní spolupráci porodních asistentek, různých sdruženích a častým 

jevem jsou v dané literatuře příběhy žen rodící různými způsoby, jež se chtějí 

podělit o své zkušenosti. Autorkami takových knih jsou většinou samotné 

porodní asistentky. Ještě intenzivnější je však publikování a vytváření 

internetových serverů pro budoucí maminky, kterých je celá řada na internetu.  

Jsou na nich uvedené odkazy obsahující určité rady týkající se průběhu 

těhotenství až po názory, kde je vhodné přivést miminko na svět. Předpokládá 

se, že těhotné ženy používají internet v rámci získání více informací jako jeden 

z nejčastějších zdrojů. Existuje zde několik diskusních fór, kde si mohou 

budoucí maminky předávat mezi sebou informace o přirozeném porodu a práci 

porodních asistentek.  Jiným příkladem propagace přirozeného porodu je film 

autorky Debry Pascali Bonaro: Orgasmic Birth. Tato strategie má rozšířit 

klientelu porodních asistentek, díky které by získaly určitý objem 

ekonomického kapitálu a tak i lepší postavení a prestiž. [Labusová, 2010]  

  Výše zmíněné servery však nejsou zaměřené pouze na ženy, ale i na 

jejich partnery. Mnoho článků je určeno i mužům. Jsou tematicky zaměřené na 

otázky, zda muži jako partneři podporovali svou partnerku či ženu u porodu, 

pokud se právě rozhodují, jaké aspekty by měli brát v potaz apod. Ovšem i 

v těchto článcích najdeme způsob propagace povolání porodních asistentek 

jako profesionálů vedoucích přirozený porod. Pokud totiž porodní asistentky 

mluví v textech určených mužům o lékařsky vedeném porodu, spíše čtenáře 
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přesvědčují o tom, co si nemají za určitých okolností nechat líbit, jak mají svou 

ženu chránit apod. Jde tedy o rady pro situace, které mají v podání porodních 

asistentek téměř hororový scénář. Zároveň pokud prostřednictvím článků, které 

se většinou nalézají na internetu, mluví k mužům o přirozeném porodu, jde o 

sdělení, jak úžasný zážitek to může být nejen pro rodičku, ale i pro partnera 

samotného.  [tamtéž]         

 V neposlední řadě pak porodní asistentky zakládají různá sdružení a 

jsou členkami různých mezinárodních organizací porodních asistentek, aby 

alespoň částečně vynahradily slabé až téměř žádné formální sociální sítě 

v České republice, které se teprve snaží vybudovat. [Štromerová, 2009] 

 Zde výše popsané postupy porodních asistentek spadají do strategie 

duálního uzavírání. Tato strategie popisuje reakci profesní skupiny zasaženou 

vymezující strategií. Daná strategie je charakteristická určitou formou vzdoru 

ze strany podřízené skupiny, tedy skupiny porodních asistentek. Jejich cílem 

však není být zahrnuté do řad profesní skupiny, která praktikuje strategii 

vymezovaní, tedy mezi lékaře. Svým vzdorem se snaží zajistit si určitý stupeň 

možného přístupu ke zdrojům a příležitostem, tedy část možností dominantní 

skupiny, jejichž prostřednictvím lze uplatňovat strategii vymezování.  [Witz, 

1990: 678-679]     

  

6.1.6 Volba rodiček – budoucích maminek 

 Co se týče výběru žen – budoucích rodiček mezi oběma koncepcemi, 

bylo již v zahraničí provedeno několik výzkumů zabývajících se třídní 

stratifikací žen a jejich volby týkající se vedení porodu. V České republice 

výzkum týkající se volby matek zohledňující třídní stratifikaci proveden nebyl. 

Avšak to neznamená, že nebyl proveden žádný výzkum. Danou problematikou 

se zabývala například Hašková, či Hrešanová, Hasmanová Marhánková. 

Situace je taková, že si většina prvorodiček z důvodu nedostatku zkušeností a 

strachu rozhoduje pro lékařsky vedený porod probíhající v nemocnici. A to 

i v případě žen, jež mají vysokoškolské vzdělání a jsou těhotné v poměrně 

pokročilém věku (tím myslím ženy od cca 30 let, které jsou z biologického 
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hlediska za nejlepšími lety, co se týče jejich těla jako biologické schránky, 

která má být vhodná pro ideální vývoj dítěte). Jsou to totiž právě tyto ženy, 

které často nastudovávají mnoho informací týkající se porodu a naráží (díky 

strategii porodních asistentek) na internetu na mnoho informací týkající se 

přirozeného porodu. Jak už bylo uvedeno výše, i přesto všechno se v rámci 

prvního porodu uchylují do zdravotnických nařízení, ovšem se svými 

představami o vhodném průběhu porodu ovlivněnými informacemi 

poskytovanými porodními asistentkami. Zde naráží na institucionální a 

byrokratická pravidla, jež se s jejich představami neslučují či přímo vylučují.  

K lékařsky vedenému porodu se dále uchylují ženy, které k daným informacím 

nemají přístup či o ně nemají zájem. Jedná se například o ženy žijící na 

vesnicích, či ženy s nižším vzděláním. Ty takový porod vnímají jako 

samozřejmou záležitost, jako něco, čemu není možné se vyhnout a co je 

potřeba zvládnout v rámci vybudování rodiny. K přirozenému porodu za 

vedení porodní asistentky se pak uchylují spíše ženy, které již čekají své 

několikáté dítě a mají pravděpodobně špatné zkušenosti se svým prvním 

porodem probíhajícím pod vedením lékařů. [Hrešanová, Hasmanová 

Marhánková, 2008: 90-100]        

 Ema Hrešanová uvádí ve své etnografické studii zabývající se kulturou 

dvou porodnic ještě jiné dělení budoucích maminek. V tomto dělení definuje 

mimo jiné dvě skupiny žen, jež nazývá “ Příroďačkami” a “Technokratkami”. 

Tyto dvě skupiny totiž prezentují postoje obou skupin figurujících v daném 

sporu. Příroďačky sdílejí představu porodních asistentek o porodu jako 

o přirozeném procesu, přesto se v případě prvního porodu uchylují raději do 

nemocnice. Technokraty jsou naopak charakteristické svým pozitivním 

postojem k lékařské vědě a novodobým technologiím. V obou případech jde 

o ženy starší, vzdělané, pocházejících z větších měst. Právě tyto skupiny pak 

dle autorky nejčastěji žalují nemocnice. [Hrešanová, 2008: 61]  
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2. Část – DISKURZY A STRATEGIE V ZÁPASU O 

RESTRUKTUALIZACI POLE PORODNICKÉ PRAXE  

 V této části jsou popsány interpretativní taktiky (diskurzy), jimiž obě 

strany sporu konstruují „správný“ porod a základní strategie, jichž 

gynekologové a porodní asistentky ve své snaze legitimizovat svoji konstrukci 

využívají. V první řadě je na obou stranách patrná snaha prezentovat se jako 

jednotně vystupující skupina sdílející jasný názor na to, co porod představuje a 

jak má být veden. Lékaři považují porod za čistě medicínskou záležitost a 

argumentují především v technickém diskurzu. Asistentky se zaměřují na 

psychickou stránku průběhu těhotenství a vlastního porodu a opírají se o 

psychologický diskurz. Podobně je tomu i v západních zemích. V osmé 

kapitole jsou podrobněji popsány základní strategie, jimiž se lékaři snaží 

podpořit a posílit své výhodnější postavení v celém sporu, zatímco asistentky 

usilují o legitimizaci tzv. přirozeného porodu jako jedné z možností, jak porod 

vést. Rozbor je zaměřen především na strategii distancování se od modelu 

lékařské péče a prezentace sebe samých jako rovnocenných profesionálů ze 

strany asistentek a deprofesionalizace asistentek a prezentace vlastní 

odbornosti ze strany lékařů. Představitelé obou stran sporu rovněž využívají 

statistických údajů, které interpretují odlišně, každý ve svůj prospěch. Tyto 

strategie odrážejí i práci s kapitály, jejímž cílem je podpořit vlastní zájmy. 
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7. Medicínský a psychologizující diskurz používaný oběma 

skupinami  

 Diskurz je tedy v této práci chápán jako způsob definování porodu 

vycházející ze znalostí a zkušeností obou skupin. Lékařský diskurz je tedy 

tvořen pomocí určitého expertního předpokladu založeném především na 

technologii, zatímco diskurz porodních asistentek je charakteristický svým 

psychologickým pojetím. Oba diskurzy se liší způsoby definování (oběma 

skupinami) takových aspektů, které jsou zásadní při vedení porodu. Než však 

bude pozornost věnována těmto aspektům, je třeba uvést, co je za jiných 

okolností zmíněno v této práci již několikrát. Totiž tak jako je uvedeno, že 

někteří lékaři jsou zastánci přirozeného vedení porodu a tak jako jsou některé 

porodní asistentky pro lékařsky vedený porod, tak ani dané diskurzy nejsou 

pouze černé a bílé. Oba se samozřejmě v praxi do určité míry prolínají, 

překrývají a také ovlivňují. Dané dělení tedy nelze brát zcela striktně, ale spíše 

jako určité vodítko při orientaci v uplatňovaných strategií obou skupin. Tyto 

strategie jsou založené právě na odlišných diskurzech.  

7.1 Definování porodu z pohledu lékařů  

 Hned prvním bodem, ve kterém se rozcházejí představy skupiny 

porodních asistentek a lékařů, je představa samotného porodu. O jaký proces 

tedy vlastně jde a jak je možné porod jako takový definovat?   

 Z vyjádření představitelů členů lékařské komory, ať už ve vědeckých 

článcích či populární naučné literatuře, je patrná představa o porodu, jako 

o operativním procesu. Daná skutečnost vychází pravděpodobně ze situace, 

kdy lékaři v rámci vedení porodu musí dodržovat určitá pravidla stanovená  

nemocnicí jako lékařským zařízením, které je opět zavázáno dodržovat pevně 

stanovené regule nařízené Ministerstvem zdravotnictví, které je povinno 

reflektovat vyhlášky a stanovení vydaná Evropskou unií. Je zde tedy jednoduše 

nastíněná určitá hierarchie podléhající byrokratickým úkonům, která se 

v případě práce lékařů promítá do samotného postupu při vedení porodu 

v podobě standardizace postupů a tedy z nich vyplývajících rutinních pravidel. 

Díky mnoha různým intervencím, jako je například podávání epidurálu 
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anesteziologem, či velmi časté provádění epizotomie apod., vypadá lékařské 

vedení porodu opravdu spíše jako operativní proces. Porod pak pro lékaře 

představuje: „Komplexní děj, ovládaný velmi složitými mechanismy, při kterém 

se mohou objevit hrozící patologie či komplikace.“ [Kadeřábková Březinová, 

2009: 11] 

 Celá situace vedení porodu jako operace souvisí s vnímáním těhotenství 

a následného porodu jako rizikového stavu. Stav, ve kterém může být zcela 

náhle ohrožen život matky či dítěte, který je pak možné v mnoha případech 

zachránit pouze díky některým chirurgickým a operativním zákrokům. Aby se 

daná rizika eliminovala, jsou raději v rámci nemocnic všechny porody, i ty, 

které by pravděpodobně probíhaly zcela normálně fyziologicky, vedeny hned 

od začátku právě jako operativní proces. Mezi lékaři je zastáván názor, že 

porod můžeme nazvat normálním až v retrospektivě. To dokládá i výrok 

doktora Pavla z porodnice C, který figuruje ve výzkumu Hany Haškové: 

„V tom porodnictví jsou opravdu stavy, kdy běží o život ženě, o život toho 

dítěte. Pak rozhoduje otázka vteřin a není čas tu ženu někam přemístit. 

Přemístění ženy, předoperační příprava, sterilizace, příprava nástrojů na 

operaci, to všechno vám bere čas………V té chvíli je jí úplně jedno, jestli 

rodila v hezkém pokoji nebo ne……. Statistika je taková, že asi šest promile 

v České republice dětí umře a v nemocnici velikosti týhle jednou za deset let 

musí umřít žena u porodu…. A těch stavů, který jsou hraniční mezi tím, kdy tu 

ženskou vytáhnete, aby vám neupadla do těch deseti let častěji než za deset let, 

takový stav potkáte každý měsíc nebo každé dva měsíce….“ [Hašková, 2001: 

21]           

 Dle lékařů je porod sice jakýmsi zlomovým bodem v životě ženy, 

nicméně neměl by být dle jejich názoru přeceňován a prezentován takovým 

způsobem, kterým to činí porodní asistentky. Ty porod považují dle lékařů 

téměř za posvátnou věc, kdy žena je nejblíže přírodě a prožívá tak 

nezapomenutelný zážitek. Lékařka Petra o tom, jak vnímá porod: „Porod 

neberu jako završení těhotenství, člověk se podle mého názoru má těšit na dítě, 

nikoli na samotný akt.“ [Slívová, 2007]      

 Jiným aspektem, který dále přispívá ke skutečnosti, že v lékařském 
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diskurzu je porod vnímán jako operace, je právní kapitál (odpovědnost za 

porod) a kulturní kapitál (využití nejnovějších technologií). Ten lékaře při 

vedení porodu poměrně značně svazuje a opět nutí k daleko častějším 

operativním zásahům do porodu. To dokládá i doktor A z výzkumu Hany 

Haškové: „Nyní se mnohem více využívá různá technologie, monitorující stav 

dítěte i matky. Vy bohužel tím, že máte záznam, který už je jistým způsobem 

interpretací, tak v tom okamžiku, kdy se něco přihodí, tak proti vám existuje 

právní dokument, který dokazuje, že něco mohlo být v nepořádku, a vy jste na 

to měl reagovat. Neudělal jste to, chci po vás 1,7 miliónu odškodného.“  

[Hašková, 2001: 36] „Porodnictví je povolání s nejčastějšími soudními 

dohrami….. Pokud maminka zaklepe na dveře porodnice, tak v tu chvíli 

veškerou odpovědnost na sebe automatický přebírá personál porodnice, 

konkrétně pak doktor. Většinou vás nikdo neobviní z toho, že jste něco udělal 

zbytečně navíc, protože to se i hůře dokazuje. Ale obviní vás z toho, že jste něco 

neudělal.“  [tamtéž]         

 V dalším takovém ovlivnění hraje dle porodních asistentek důležitou 

roli symbolický kapitál, které zaručují lékaři jako takovému poměrně vysokou 

prestiž. Pokud chce totiž podtrhnout erudovanost své postavy z hlediska 

profesionála, dělá to přes takové úkony spojené s vedením porodu, na které 

nemá porodní asistentka dostatečné kompetence či vzdělání. Nicméně tyto 

úkony jsou opět úzce spojené s takovými intervencemi, jež spadají do procesu 

operace. Naopak se snaží vyhnout takovým způsobům vedení porodu, při 

kterých by byl jejich status v rámci určité symboliky ohrožen. Eva Labusová o 

práci porodníků: „Ženy si v mnoha nemocnicích polohu při porodu nemohou 

zvolit samy, protože by se mohlo stát, že by u nich lékař mohl například klečet, 

což je pro něj nedůstojné a není to pohodlné.“ [Labusová, 2010]   

 Porod jako operace je tedy jeden úhel pohledu, který je využíván 

v rámci lékařského diskurzu. Nyní bude pozornost zaměřena na druhý možný 

pohled stejné věci. Tedy jak porod vnímají a definují v rámci svého 

psychologického diskurzu porodní asistentky. Dá se předpokládat, že jejich 

názory na to, co těhotenství a porod pro ženu představuje, jsou zcela odlišné od 

názorů skupiny lékařů.  
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7.2 Definování porodu z pohledu porodních asistentek 

 Pro porodní asistentky je důležité vnímat těhotenství a porod skrze 

postavení a situaci těhotné ženy, ne skrze své pracovní postavení, což kritizují 

u přístupu lékařů v rámci jejich konstrukce lékařského diskurzu. Je to jeden 

z hlavních bodů, kterým se vymezují od skupiny lékařů. Těhotenství a porod 

tak není brán jako riziková situace, hrozící mnoha neviditelnými patologiemi, 

ale jako přirozený proces, kdy je třeba postupovat intuitivně v rámci splynutí 

s přírodou, která v již dávné historii ustavila reprodukční proces. Jedná se o 

životní událost těla, která je pro dané ženy určitou zkouškou a do jisté míry 

zlomovým bodem v jejich životě. Od toho, jak ženy zvládnou průběh svého 

porodu, se dále odvíjí jejich způsob sebepoznání, psychické jistoty, že 

nezklamaly, přijetí mateřské role apod. Vzhledem k tomu, že je porod vnímán 

jako přirozený proces, jakékoli intervence do něj, které jsou typické pro 

lékařsky vedený porod, jsou kritizovány. Porodní asistentky o přirozeném 

porodu: „Porod je přirozený proces a většinou probíhá bez komplikací. Pokud 

do něj ovšem neintervenujete. Jakákoli intervence totiž ovlivní průběh porodu 

negativním směrem. A to má další dohry i z hlediska psychologie matky i toho 

dítěte.“  [Hašková, 2001: 22] „Ta žena se v určitou chvíli odpoutá od světa, od 

sociálních vazeb, převládne ten přírodní prvek, a to jí právě pomáhá ten porod 

překonat. Když se do toho porodu snaží někdo neustále intervenovat, tak to ona 

nedokáže. Nemůže se odpoutat.“ [tamtéž] Eva Labusová, zastánkyně 

přirozeného porodu: „Zasahování do spontánního porodního procesu může vést 

k tomu, že rodička vypadne z aktivní role a následně se trápí pocitem, že jí byl 

porod odcizen a vrcholná zkušenost ženského života jí zůstala odcizena.“ 

[Labusová, 2008] Kromě vyloučení častých intervencí do průběhu porodu, je 

pro rodící ženu důležitý pocit jistoty, bezpečí a pohodlí. Jedině tak může podle 

porodních asistentek úspěšně zvládnout zkoušku v podobě zdárného porodu. 

Takové podmínky ji však lékaři v důsledku nemocnice jako formální 

organizace, ne vždy mohou poskytnout. Díky určitým standardním postupům a 

formálním pravidlům je možné, že nemocniční personál nedostatečně 

komunikuje s rodičkou, není pro ni zajištěna dostatečná intimita, musí projít 

opakovanými a častými vyšetřeními více lidmi – podle toho jak se střídají 
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směny a tak dále. Porodní asistentka o postupech v nemocnicích: „Nic proti 

prevenci, sama o osobě je žádoucí, jenže nemocniční personál si prevenci 

představuje jinak: už při příchodu do porodnice píchne asistentka ženě injekci 

„aby vás porod tak nebolel, a přidáme ještě něco, aby tak dlouho netrval“. 

Tento postup je v nemocnicích naprosto standardní. Žádná žena se tomuto 

rituálu při příchodu do porodnice nevyhne. Když se žena zeptá nebo namítne, 

dostane se jí odpovědi: „To tady dostává každá“….. Po těchto slovech se 

málokterá dokáže vzepřít…“  [Štromerová, 2009] Filozofií a praktickým 

postupem při vedení porodu je pro porodní asistentky věřit, že rození dětí je 

zdravou a přirozenou součástí života ženy. Dále je dle nich nutná snaha 

přistupovat k ženám celostně s ohledem na jejich myšlenky, pocity a priority. 

Vnímat porod jako individuální zkušenost a jako proces, který je ženě zároveň 

zdrojem poznání, posilou a odměnou. Nabízet péči, jejíž podstatou je vždy 

podpora, nikoli intervence. Každou situaci je nutné posuzovat individuálně, 

nikoli jako standardní proces. Porodní asistentka o přirozeném porodu: 

„Normální porod je pro ženu i dítě nejšetrnější variantou. Díky uvolněnosti 

rodičky a nezasahování do průběhu, dochází k vylučování speciálních 

hormonů, které nejen řídí samotný porod a podporují navázání první vazby 

mezi matkou a dítětem (oxytocin), ale rovněž rodící ženu zásobují odvahou a 

optimismem (endorfiny) a usnadňují obtíže spojené s počátky mateřství a 

kojením (prolaktin).“  [Labusová, 2010]  Porodní asistentky věří, že porod patří 

především rodině, nikoli doktorům, nemocnicím nebo politikům. Žena má být 

v tomto případě tou nejdůležitější osobou, která však musí být v rámci své role 

aktivní a naslouchat hlasu přírody. Porodní asistentka o lékařsky vedeném 

porodu: „Ženy jsou při něm pouze pasivními objekty lékařského dohledu a 

řízení.“ [Campbell, Porter, 1997: 351] 
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7.3 Další aspekty různě nadefinované v rámci diskurzů obou skupin 

 Jiným aspektem, ve kterém se obě skupiny v případě vnímání 

rozcházejí, jsou potřeby ženy. Pod pojmem potřeby žen si však obě skupiny 

představují jiné věci. Lékaři spatřují potřeby ženy v tom, že chtějí být  neustále 

ujišťovány o situaci, kdy ona a její plod jsou v pořádku, vše je pod jejich stálou 

kontrolou a rodící žena trpí co nejméně – tedy lékaři z hlediska jimi definované 

potřeby ženy preferují rychlý a co možná nejvíce bezbolestný porod. To 

souvisí s neustálým monitorováním, podáváním analgetik apod. S potřebami 

žen úzce souvisí kontrola. Zatímco skupina lékařů si pod potřebami žen během 

porodu i po něm představí nutnost technického přístupu a pod kontrolou různé 

intervence, pro porodní asistentky se potřebami žen rozumí psychologický 

přístup k rodičce a pod kontrolou neustálou podporu sebejistoty rodičky, že 

danou situaci zvládne. Saša Uhlová, feministka, o potřebách žen: „V nemocnici 

mají vzorové tabulky, do kterých se musí napasovat. Nicméně ženy netouží po 

tom, aby je v šest ráno budili s teploměrem, nechtějí dítě ve stresu odtrhávat od 

prsu, protože je vizita, a nepřejí si roztahovat nohy před skupinou 

zdravotníků.“  [Uhlová, 2007: 10] Tento aspekt nadefinovaný oběma skupinami 

se promítá samozřejmě do samotné vize porodu buď jako operativního procesu 

nebo přirozené události v životě ženy, který je popsán výše a není tedy nutné, 

oba způsoby definování opětně uvádět. Nicméně jako zajímavá se v tomto 

ohledu jeví často diskutovaná problematika bolestí při porodu. Jakým 

způsobem mají dle lékařů a porodních asistentek ženy tyto bolesti překonávat? 

 Jak je uvedeno výše, i potřeby ženy jsou v rámci lékařsky vedeného 

porodu podřízeny technickému přístupu k rodičce. Lékaři uvádí, že jedním 

možným pozitivem na lékařsky vedeném porodu je skutečnost, že dokáží 

rodičce poskytnout komfort v rámci bezbolestného porodu, čímž je dle jejich 

názoru splněna její nejvyšší potřeba, kterou je co nejméně trpět. Bolest je 

u lékařsky vedeného porodu vnímána jako nutné zlo, které je však možné do 

značné části tlumit, v rámci epidurálu snad i přímo eliminovat. Porodníci 

s dlouholetou praxí o porodních bolestech: „Ženy v dnešní době nechtějí být 

mučednicemi. Velmi často z obavy bolestí přichází i s žádostí o císařský řez, 

pro který z fyziologického hlediska není důvod.“ [Roztočil, Peschout, 2008] 
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Dalším takovým pozitivem dle jejich názoru je fakt, že většina žen v dnešní 

době nedisponuje optimální tělesnou schránkou v rámci průběhu porodu. Díky 

různým analegetikám, epidurálu apod. pak dle nich dochází k eliminaci rizika, 

kterým je nespolupracující rodička. Gynekolog, porodník Antonín Pařízek 

o medikalizaci porodu: „Dneska většina žen má hlavně s prvním porodem 

problémy. Dost často jde o ženy, kterým je okolo třiceti a více let, což už je 

z biologického hlediska poměrně pozdě. Navíc mnoho žen není v dobré fyzické 

kondici. Takové porody trvají dlouho a také hodně bolí. Ženy na takovou bolest 

nejsou připraveny, velmi často je zaskočí natolik, že pak nejsou schopné 

spolupracovat v dalším průběhu porodu, mohou mít problémy s dýcháním 

apod.“ [Pařízek, 2009]        

 Co se týče porodních asistentek, je jejich přístup k bolestem 

doprovázející porod naprosto odlišný od lékařské představy o nich. Jsou zcela 

přesvědčené, že jakákoli medikalizace porodu působí negativně, jak na jeho 

průběh, tak dle jimi dosažených informací může mít negativní vlivy i na 

samotný plod. Podstatou potřeby ženy není zbavit ji strachu z bolesti 

přehnanou medikalizací, ale dodáním dostatečné sebedůvěry, že porod zvládne 

s tím, že bolesti je nutné vnímat v pozitivním slova smyslu. „Porodní bolesti 

představují mezi ostatním tělesným utrpením naprostou výjimku. Zatímco 

v jiných případech svědčí bolest vždy o patologii, u porodu jde v konečném 

vyznění o pozitivní tvůrčí sílu.“ [Labusová, 2010] Porodní asistentky vůči 

lékařským výrokům o pozitivních účincích epidurálu apod. argumentují tím, že 

pokud žena znecitliví, necítí dostatečně silně kontrakce, které vyvolávají 

porodní bolesti, a ona pak nemůže vědět, kdy je vhodný okamžik k tlačení. 

Navíc díky epidurálu ztrácejí kontrolu nad svým vlastním tělem, a i když tlačit 

chtějí, nejde jim to. V takových situací je pak nutné provést císařský řez, který 

by mohl být bez podání „opiátů“ (jak veškerou medikalizaci porodní asistentky 

nazývají) zbytečný.  

 Další komponentou, kterou je možné zasadit do rámců tvořících 

diskurzy porodních asistentek a lékařů, je pocit jistoty rodičky. Ten je již do 

značné míry nastíněn v rámci přístupů obou skupin k potřebám ženy. I zde se 

obě skupiny ve svých názorech rozcházejí. Lékaři zajišťují pocit jistoty rodičky 
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především snahou zajistit bezrizikovost ohledně zdraví jejího i miminka. 

Porodní asistentky zajišťují pocit jistoty rodičky pomocí takových činností, 

které podporují pocit pohodlí a bezpečí, tedy žádné přesouvání se z místnosti 

do místnosti, či vnímání cizích lidí apod. 

 Je možné si všimnout, že veškeré konstrukce porodních asistentek a 

lékařů je možné vnímat jako maskulinní a feminní konstrukce diskurzů. To lze 

vysvětlit jako důsledek procentuálního rozložení pohlaví obou skupin, o kterém 

se však píše na začátku této práce. 
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8. Strategie využívané v rámci tvorby diskurzů obou skupin 

Ve srovnání vývoje sporu v České republice a západních zemích                                              

 Jak už bylo zmíněno dříve, v západních zemích se tato problematika, 

díky dřívějšímu výskytu sporu, řeší již delší čas a tak není divu, že zde již bylo 

na toto téma provedeno několik výzkumů. Jedním takovým byl i výzkum Lary 

Foley a Chrisophera A. Fairclotha, kteří zkoumali, jakým způsobem a pomocí 

kterých aspektů vypráví porodní asistentky své příběhy týkající se jejich 

profesního života. Ve svých analýzách se oba výzkumníci zaměřují na 

skutečnost, do jaké míry je používána medicína jako zdroj využívaný k tvoření 

diskurzu. Vzhledem k tomu, že má daný výzkum pouze poukázat na stav řešení 

problematiky v západních zemích a v České republice, nebude dále představen 

průběh výzkumu jako takového, ale pouze jeho závěry. Tyto závěry ukazují, že 

lékařský model nestojí nutně v opozici k modelu porodních asistentek, jak bylo 

doposud uváděno. Ukázalo se, že lékařský model je spíše zdroj, skrze který 

definují porodní asistentky svou vlastní profesi. Porodní asistentky v tomto 

výzkumu použily medicínský diskurz ve třech různých způsobech. Prvním 

způsobem bylo již uvedené klasické vidění binární opozice, tedy porodní 

asistentky, které vypráví o své profesi v kontrastu k lékařskému ustavení.  

Druhým způsob, který porodní asistentky v rámci tohoto výzkumu použily, 

bylo využití lékařského modelu ke komunikaci nutných denních aspektů jejich 

práce a určité stavění mostů mezi nimi a lékaři. (V tomto případě je právě vidět 

znatelný rozdíl mezi stavem sporu v západních zemích a v ČR.) V posledním 

případě konstruují příběh lékařské spolupráce na základě srovnání jejich práce 

s tou lékařskou jako sobě rovných profesionálů. [Foley, Christopher, 2003: 165 

- 184]           

 Co se týče České republiky, vzhledem k tomu, že daný spor vznikl 

později než v západních zemích, a tedy pravděpodobně se do fáze řešení teprve 

dostane, je možné mluvit o jakési shodě pouze v prvním a třetím způsobu 

tvoření diskurzu porodních asistentek. Porodní asistentky se v rámci svého 

diskurzu vymezují vůči lékařskému modelu péče. A dále prezentují samy sebe 

jako stejně schopné profesionály, nicméně ne ve spolupráci s lékaři, kteří dle 

nich jejich profesionalitu záměrně snižují a popírají. Zde je tedy patrný hlavní 
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rozdíl mezi stavem sporu v západních zemích a České republice. Zatímco na 

západě již dochází k určité shodě a spolupráci mezi porodními asistentkami a 

lékaři, v České republice zatím hoří boj o kompetence a rodičky bez vidiny na 

smířlivé řešení.         

 Jako první věc je nutné alespoň v základních rysech uvést společenské 

podmínky, ve kterých obě skupiny s danými diskurzy pracují. Jak už je patrné 

z kapitoly o kapitálech, jimiž disponuje skupina lékařů, je patrné, že 

medicínský diskurz je ve společnosti více uznáván a lékaři nemusí vynakládat 

tak velké úsilí, co se týče uznání profese. Oproti tomu jsou porodní asistentky 

ve zcela opačné situaci. Jejich diskurz je teprve formován, a i když již má zcela 

typické a charakteristické znaky, ve společnosti se s ním především ženy, 

budoucí rodičky, teprve seznamují. Teprve v současné době začínají porodní 

asistentky být do určité míry organizované. Díky tomu naléhají na 

profesionální rozpoznání, licencování a dosažení plné legitimity svého 

postavení. Právě díky těmto sociálním podmínkám není možné posuzovat oba 

diskurzy pouze jako protipóly. Díky tomu, že je lékařský model ve společnosti 

ustaven jako legitimní a vnímán jako doposud jediný správný přístup k rodičce, 

porodní asistentky ho do určité míry využívají způsobem, který ovlivňuje 

mínění o jejich vlastní práci a pracovní identitě. Proto se možná bude zdát, že 

je v další části textu zaměřena pozornost především na strategie porodních 

asistentek, a to na úkor fungování lékařského modelu. Půjde však pouze o 

klam, způsobený zohledněním společenské situace v České republice, která se 

samozřejmě do konkurenčního boje a tedy tvoření diskurzů, potřebných ke 

zvoleným strategiím, promítá.        

  

8.1 Distancování se porodních asistentek od modelu lékařské péče 

 Prvním způsobem a zároveň strategií porodních asistentek, kterým 

prezentují sebe sama jako legitimní profesionály v rámci vedení porodu, je 

distancování se od lékařského modelu poskytnutí péče rodičce.   

 Zdroj své legitimity hledají porodní asistentky v kontrastu k tomu, co 

považují za málo legitimní podnik a čím je tradiční medicína. Jejich názor je 

založen na představě, že v rámci dnešního lékařského pokroku nelze být na 
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jedné straně legitimní a na straně druhé být stále tradičně založen, tak jako to je 

patrné na příkladě lékařů.5 To, že má něco ve společnosti dlouholetou tradici, 

neznamená dle porodních asistentek, že jde o správnou věc. Porodní asistentky 

jsou v tomto případě velmi znepokojeny situací, kdy si mnoho lidí 

neuvědomuje potencionální důsledky mainstreamové profese. To, že má 

současné porodnictví podporu takových institucí, jakou jsou různé lékařské 

organizace, např. ČGPS (Česká gynekologicko porodnická společnost) nebo 

samotné Ministerstvo zdravotnictví či zdravotní pojišťovny, hned přímo dle 

porodních asistentek nezaručuje kvalitní péči spojenou se soudobým lékařským 

pokrokem. Například vyjádření porodní asistentky dosvědčující postoj 

k lékařské práci vedené tradiční medicínou: „Já si myslím, že jejich vlastní 

porodnické studie publikované v různých časopisech o porodnictví ukazují, že 

porodníci nepracují tak vědecky, jak uvádí. Ano, já vím, my jsme ty, kdo stále 

elektronicky nemonitorují plod, kdo neprovádí tak rozšířený nástřih hráze 

apod. – nicméně nejde o vědecké postupy, ale o rutinní výkony, které jsou 

v dnešní době zcela zpochybnitelné.“ [Foley, Faircloth, 2003: 172] To, že musí 

být pracovní výkony porodníků chráněny těmito institucemi, může naopak dle 

názoru porodních asistentek svědčit o tom, že mají jisté slabiny. A jejich 

legitimita není nikterak nezpochybnitelná. Díky této ochraně pak lékaři 

z pohledu porodních asistentek nevyvíjí jakoukoli vůli k akceptaci nových 

poznatků, natož ke komunikaci s nimi. „Už v roce 1986 v rámci programu 

“Bezpečné mateřství“ vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) 

doporučení pro péči během normálního porodu. Doporučení vzniklo na 

základě předchozího obsáhlého výzkumu skupiny Cochraine a bylo schváleno i 

Mezinárodní federací gynekologů a porodníků (FIGO). V ní je možné vyčíst 

taková doporučení, jako co možná nejmenší počet poskytovatelů péče během 

porodu a po porodu, či výslovné nedoporučení některých praktik, kterých je 

v lékařsky orientovaném porodnictví hojně využíváno. Ti zdravotníci to však 

pořád nemíní respektovat.“ [Labusová, 2008] Dalším argumentem, kterým 

                                                 
 

5 Tradicí se zde myslí přesun porodů do nemocnic. 
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dokazují legitimitu své profese na základě tvořeného diskurzu, je kritika 

uvádění právního ustavení profese porodní asistentky do praxe. 

Prostřednictvím těchto výhrad opět zpochybňují v rámci nereflektování nových 

ustavení, tradiční medicínu (lékařský diskurz), za kterou kritizované instituce 

stojí. Porodní asistentka o právní situaci v ČR, co se její profese týče: „Nad 

zákony ovšem v ČR v praxi často stojí „zvyklosti oboru“.  Ministerstvo 

zdravotnictví apod. setrvává v přesvědčení, že porodní asistentky samostatně 

pracovat nemohou a že pravomoc má vždy lékař.“ Díky postavení povolání 

porodní asistentky u nás je patrné, jak hrubě je česká společnost 

materialisticky orientovaná. To samé platí o českém zdravotnictví. Zastánci 

lékařského pojetí porodnictví zneužívají výsadního postavení a vlivu lékařů 

v české společnosti i síly lékařské lobby.... Pokud dnes matky při porodu 

požadují citlivé a vstřícné zázemí, vedou k němu jen dvě cesty: korupce nebo 

konexe.“ [Kontra, 2008] To, že dané instituce, které mají zásadní vliv na 

podmínky, ve kterých se dnešní porodnictví ocitá, stojí za skupinou lékařů, je 

možné pozorovat i z argumentace porodních asistentek, na základě které 

kritizují podmínky, za kterých musí usilovat o své profesní postavení. Porodní 

asistentka o podmínkách, ve kterých se připravují na výkon své profese: 

„Vzdělávací systém nepřipravuje porodní asistentky pro vedení porodů mimo 

nemocnici. Porodní asistentka je připravována výhradně pro práci 

v nemocnici. Nejsou připravovány k samostatné zodpovědné práci, ale pouze 

k asistenci lékaře. Porodní asistentka tak funguje spíše jako pomocný personál 

– podej, přines a tak….“ [Hašková, 2001: 37] 

 Zdravotnický systém, tak jak je nastaven, buduje dle porodních 

asistentek výhodnější postavení lékařům, a to způsobem, kdy z nich činí 

pomocný personál lékařů. Porodním asistentkám tak tento systém nedává 

možnost seberealizace v podobě autonomní profese. Právě toto znemožnění 

seberealizace uvádí porodní asistentky jako okamžik, kdy je možné zpochybnit 

práci lékařů – porodníků. Pokud by opravdu byli jedinými možnými 

profesionály, kteří mohou poskytnout rodičce tu nejvhodnější péči během 

porodu, nebránili by ženám zvolit si způsob porodu a tedy rozšířit porodnickou 

praxi o možnost přirozeného porodu vedeného porodní asistentkou. 
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Důvěryhodnost lékařů pokulhává i tím, že si zabezpečují bezúhonnost tím, že 

využívají vlastních kontrolních mechanismů, což dokládá výrok porodní 

asistentky dokládající tuto problematiku: „Ten systém je zcela neprůchodný. 

Vždyť si to vezměte. Když je lékař v podezření, že při porodu něco zanedbal, 

tak to posuzuje zase další lékař.“   [Foley, Faircloth, 2003: 170] V rámci 

strategie vymezování se vůči lékařům je možné pozorovat u porodních 

asistentek vyjadřování se způsobem MY a ONI. Porodní asistentky tak popisují 

situaci, ve které lékařská opora spočívá ve spoléhání se na extra oceněnou 

technologii, která je dle nich činí vědecky nezodpovědnými. Dané výroky pak 

mají formu: „lékaři nepracují tak vědecky jako my“, „ jejich lékařské postupy 

jsou neopodstatněné“, „ nejsme jen lékařské zdroje jako oni“ apod. „Jejich péči 

je možné nazvat jako‚ standardní lékařskou péči‘ a to je přesně způsob péče, 

od kterého my se chceme odklonit. Náš způsob péče má být založený na 

přístupu, kdy přání rodičky je na prvním místě a je nezbytné dát veškeré vlastní 

hodnoty stranou. Porodní asistentky nejsou pouze medicínským zdrojem jako 

lékaři.“ [Foley; Faircloth, 2003: 173-175]   

 Pokud vymezování porodních asistentek vůči lékařům vztáhneme na 

teorii Pierra Bourdieu, je možné pozorovat jejich následující herní strategii 

v poli porodnické praxe. Z výše uvedených citátů je patrné, že stěžejní strategií 

pro změnu postavení porodních asistentek v poli hraje deprofesionalizace 

konkurenční skupiny. Díky tomu, že skupina porodních asistentek nedisponuje 

takovým celkovým objemem ani širokým spektrem kapitálů jako lékaři, usilují 

o snížení relativní hodnoty kapitálů, které jim chybí. Jako první zpochybňují 

kulturní kapitál v podobě vědeckosti, kterou se lékaři hájí. Dle porodních 

asistentek se jedná spíše o rutinní pravidla, jež jsou dávno vyvrácenými mýty. 

Druhý kapitál, jehož váhu záměrně snižují, je kapitál sociální. Tím, že se tak 

urputně zdravotní instituce brání širší kontrole v podobě spolupráce 

s porodními asistentkami, pouze poukazují na obavy, že se odhalí slabiny 

skupiny, kterou doposud podporovaly. Ani právnický kapitál nemá dle 

porodních asistentek velkou váhu, pokud doktora za selhání jeho 

zodpovědnosti může odsoudit pouze opět jenom lékař – „kolega z komory“.    
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8.2 Sebeprezentace asistentek jako rovnocenných profesionálů 

 Druhý způsob, který je možné považovat za strategii v rámci boje 

o profesní autonomii, je využívání lékařského diskurzu k ustavení sebe samých 

jako rovných profesionálů v porovnání s lékaři. Dnešní praxe je totiž taková, že 

pokud při porodu nedochází k žádným potížím, přichází lékař (pokud vůbec) 

těsně před narozením dítěte, následnou péči (šití rodičky apod.) opět často 

dokončuje porodní asistentka. Porodní asistentky tak ustavují samy sebe 

v rámci spolupráce s lékaři jako rovné doktorům, při popisování své práce. 

Pokud se porodní asistentky porovnávají s ostatními zdravotními sestrami, řadí 

se v pracovní hierarchii výš. Dle nich proto není důvod, proč by danou práci 

samozřejmě pouze v případě fyziologicky probíhajících porodů, ze kterých 

jsou vyloučeny možné patologie, nemohly provádět samy. Porodní asistentka 

Bridgette z výzkumu Lary Foley a Christophera Fairclotha: „ Děláme tu samou 

práci jako lékaři. Na porodním sále se musíme spoléhat jeden na druhého.“ 

[Foley; Faircloth, 2003: 179] Porodní asistentky zastávají názor, že pokud je 

ženě poskytnutá vhodná péče, kterou potřebuje v rámci porodu, není důvod, 

proč by jí měl dělat lékař, pokud ji zvládne porodní asistentka. Ivana 

Königsmarková o práci porodních asistentek: „Fyziologické porody dokáže 

porodní asistentka vést sama a to tak, že ženě ani dítěti nehrozí žádné 

psychické trauma ani fyzické riziko. Není důvod, proč by u normálně 

probíhajícího porodu musel být lékař. A pokud porodní asistentka zvládne vést 

porod bez asistence lékaře, znamená to, že je stejným profesionálem, jako on. 

Dokonce je o to větším profesionálem, o co víc bere v potaz potřeby rodící 

ženy.“ [Königsmarková, 2008] 

 

8.3 Lékaři prezentující svoji odbornost 

 Co se týče lékařů, nemusejí prosazovat legitimitu svého lékařského 

modelu péče, založeném na technickém diskurzu, tak urputným způsobem jako 

porodní asistentky. Jak už je výše uvedeno, jejich legitimita se zdá 

nezpochybnitelná z hlediska ukotvení tradicemi a podporou institucí, jež jsou 
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v určitém spojení se zdravotním systémem. Této situace si jsou lékaři dobře 

vědomi, jak dokládá výrok Lukáše Roba, přednosty Gynekologicko-

porodnického oddělením Motol: „Jde o celkově odlišné nastavení 

zdravotnického systému. Náš systém je postavený na lékařském vedení porodu 

a je v podstatě nereálné, aby porodní asistentka v takovém případě získala 

dostatečné zkušenosti pro samostatné vedení porodu.“ [Němcová, 2009]  

 Co se týče profesionality práce porodních asistentek, uznávají pouze ty, 

co jsou součástí porodního týmu v nemocnici. Ostatní porodní asistentky, které 

usilují o samostatnost a pracují tak mimo zdravotnická zařízení, nepovažují za 

osoby schopné poskytnout rodičce potřebné adekvátní služby. Miroslav Krejčí 

– lékař, o náplni práce porodní asistentky: „Úlohou porodních asistentek je 

vyslovit podezření na nebezpečí vzniku nějaké odchylky od fyziologického 

průběhu porodu. V tomto je její role nezastupitelná. Prověřit takové podezření 

však může jen atestovaný odborný lékař, který je jako jediný po odborné 

stránce schopen a po forenzní oprávněn, stanovit diagnózu a rozhodnout 

o dalším postupu.“ [Krejčí, 2009] Jakékoli alternativy k lékařsky vedenému 

porodu chápou lékaři nejen jako naprostý nesmysl a příklad nekompetentnosti, 

ale především jako bezohlednost vůči rodičkám a jejich dětem. Samozřejmě se 

v takovém případě opět odkazují na nastavený systém v praxi. „Zájmem 

pacienta jsou co nejpřísnější kritéria na všechny zdravotníky. Takový systém 

selektuje ty schopné a eliminuje neschopné. Porodní asistentky jimi nejsou 

nijak diskriminovány. Kdykoli se mohou rozhodnout, že si doplní vzdělání. 

Člověk, který nemá pilotní licenci, také není diskriminován, když nesmí 

pilotovat dopravní letadlo.“ [tamtéž] To, co porodní asistentky na lékařsky 

vedeném porodu nejvíce kritizují, je řada zbytečných vyšetření a zásahů v 

průběhu porodu, což může vést ke komplikacím. Mezi taková diskutabilní 

vyšetření patří například plošné genetické testy, které mají za cíl vyhledat 

matky s vyšším rizikem dědičných chorob. Na tento argument porodních 

asistentek lékaři reagují vysvětlením, jež se opírá dle jejich názoru opět 

o nedostatek kompetencí, kterými porodní asistentky disponují. Vladimír 

Dvořák, předseda České gynekologické a porodnické společnosti: „Testování 

podporují i světové odborné společnosti. Porodní asistentky chtějí omezit 
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takovou péči, kterou nemohou samy poskytovat.“ [Čada, 2006] Jaroslav 

Feyereisel, bývalý ředitel porodnice v pražském Podolí, o postoji porodních 

asistentek vůči doktorům v rámci své argumentace: „Staví nás do role 

hyperaktivních, nudících se a operace vyhledávajících neumětelů, kteří svou 

aktivitou jen škodí. Tak to skutečně není. Vždy, když sáhneme například 

k nástřihu hráze, je to proto, že hrozí roztržení svěrače a střeva.“ [Čabanová, 

2008]           

 Na začátku této kapitoly je uvedeno, že lékaři mají ve společnosti 

výhodnější pozici než porodní asistentky z hlediska profesního statutu. Tak 

tomu skutečně je, nicméně je třeba uvést, že ani lékaři to z hlediska svého 

povolání nemají v rámci zdravotnictví v dnešní době jednoduché. Vystudovaní 

gynekologové totiž raději volí otevření soukromé ambulance před nástupem do 

porodnice. Za náročnou práci v nemocnici nejsou dostatečně finančně 

ohodnoceni, navíc musí stále častěji čelit různým stížnostem a žalobám, jak je 

uvedeno v kapitole o právnickém kapitálu, kterým lékaři disponují. Zájem 

o obor porodnictví-gynekologie tedy klesá. Dochází tedy k ubývání porodníků 

v praxi. V důsledku tohoto jevu se objevují názory, v této práci prezentovaným 

například Petrem Velebilem, členem výboru České gynekologické 

a porodnické společnosti, který do určité míry nahrává porodním asistentkám: 

„V Praze bude porodníků asi ještě dost, ale v regionech může být zásadní 

nedostatek. Pak tam chodí sloužit porodníci v důchodu nebo gynekologové, 

kteří normálně pracují v privátní ambulanci. V takovém případě si myslím, že 

může být porod se zkušenou porodní bábou bezpečnější.“  [Čabanová, 2009]   

 I lékaři při obhájení svého postavení z hlediska pole porodnické praxe 

využívají především strategii deprofesionalizace. Zvláště pak v takových 

případech, kdy se o nich mluví v souvislosti s porodními asistentkami. Jejich 

nekompetentnost popisují lékaři prostřednictvím takových kapitálů, jejichž 

váhu se snaží porodní asistentky záměrně do určité míry snížit. O to 

nekompetentnější dle lékařů jsou – ne jen, že těmito kapitály nedisponují, ale 

ještě devalvují něco tak důležitého, co dle jejich názoru formuje správné vedení 

porodu. Svých kapitálů si jsou lékaři plně vědomi, a tak jich umí obratně využít 

ve svůj prospěch.  
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8.4 Různá interpretace stejných dat 

 Druhou důležitou strategií vedle deprofesionalizace konkurenční 

skupiny je strategie interpretace. Ta se do jisté míry promítá již v předešlém 

textu právě při popisu strategie deprofesionalizace, kdy obě skupiny 

interpretují různě váhu jednotlivých kapitálů. V následující části práce budou 

uvedeny další argumenty, které obě skupiny ve sporu o porod využívají, a které 

opět různě interpretují. Obě skupiny totiž naprosto odlišně interpretují takové 

statistické údaje, jakými jsou například nízká perinatální úmrtnost, vysoký 

počet prováděných císařských řezů, či různá doporučení založena na 

výzkumných šetřeních. Jde o strategii uváděnou v teoretickém východisku, kdy 

ze stejného systému dat si obě skupiny vybírají určitý výsek, který pak 

interpretují na základě svých postojů ve jménu správnosti.   

 Jedním ze sporných bodů interpretace je například mateřská 

a novorozenecká úmrtnost. Jedna z nejnižších na světě řadí české porodnictví 

mezi světovou špičku. Porodníci tento závratný pokles mateřské 

i novorozenecké úmrtnosti spatřují především v minulosti, kdy došlo k přesunu 

porodů do porodnic. Její postupné snižování pak vysvětlují stálým pokrokem 

v lékařské vědě, to vše samozřejmě v rámci lékařsky vedeného porodu. Oproti 

tomu porodní asistentky tvrdí, že medicína a práce lékařů je vedlejším zdrojem 

nízké novorozenecké úmrtnosti. „Ke zlepšení situace přispěly především 

sociální a ekonomické faktory, jež zahrnují změnu v hygieně, výživě, ubytování, 

tedy celkové zlepšení životní úrovně, či možnost plánovaného rodičovství.“ 

[Labusová, 2010] Další částečný důvod tak nízké novorozenecké úmrtnosti 

uvádí porodní asistentka Ivana Königsmarková: „V porovnání se světem je 

třeba říci, že mnozí ti, kteří v zahraničí zvyšují novorozeneckou úmrtnost, se u 

nás nesmí ani narodit, protože dotlačíme ženu k potratu v době, kdy už je 

v polovině těhotenství a někdy i za ní.“ [Königsmarková, 2008]   

 Jiným sporným statistickým údajem z hlediska interpretace je počet 

prováděných císařských řezů. Zde bych začala komentářem porodních 

asistentek tohoto poměrně vysokého čísla. V České republice se za rok 2009 

ukončilo císařským řezem 25 139 porodů, což je 21,7 % z celkového počtu 

porodů. [Wiesnerová, 2010: 2] Dle porodních asistentek jde o důsledek 
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lékařsky vedených porodů, kdy dochází díky častým intervencím k dalším 

komplikacím, které je pak nutné vyřešit operativně. Čím víc je dle nich chápán 

porod jako operativní zákrok a tím méně jako přirozený proces, tím spíše se 

lékaři uchylují k císařským řezům, které jsou pro matky z hlediska následných 

dní po porodu paradoxně větší zátěží. Lékaři pak tento vysoký podíl 

prováděných císařských řezů vysvětlují zcela odlišným způsobem. Samozřejmě 

rezolutně odmítají tvrzení porodních asistentek, že jde o důsledek lékařsky 

vedeného porodu. MUDr. Eva Uhrová o vysokém počtu prováděných 

císařských řezů: „Je třeba si uvědomit, že v současné době rodí větší procento 

žen, které mají například srdeční nebo oční chorobu, rodí ve vyšším, 

rizikovějším věku a tak dále. Dříve se neprováděl císařský řez dříve než ve 25. 

týdnu těhotenství. Dnes už můžeme dítě v tomto věku zachránit.“ [Uhrová, 

2007]           

 Co se týče výzkumných šetření, závěry nových studií argumentují 

především porodní asistentky a kritizují tak lékaře, že nereflektují nejnovější 

poznatky týkající se porodnictví. Tyto studie zahrnují například závěry, že je 

nutné se vyvarovat jakýmkoli intervencím v průběhu fyziologického porodu, 

předporodní příprava není žádoucí apod. Jako takové příklady mohou posloužit 

výzkumy Katjy Baumaugten, Henci Goer, Claudie Helmersové apod. Lékaři 

odmítají přijímat tyto závěry bez zamyšlení se nad celkovým kontextem. 

Většina těchto šetření je prováděna v zahraničí, kde je situace zcela jiná, 

zdravotnický systém je založen na odlišných tradicích, jiný je způsob života 

a výzkumníky jsou v takových případech často samotné porodní asistentky. 

Dle jejich názoru nelze slepě přebírat závěry těchto prací bez zamyšlení se nad 

podobností vývoje společností a zohledněním zainteresovanosti výzkumníka.  

 

8.5 Porody doma 

 Jedním z důležitých bodů celého sporu jsou porody doma. Porodní 

asistentky se k nim uchylují po té, co nemají možnost pracovat jako samostatní 

profesionálové v lékařském zařízení. Odmítají kritiku lékařů, že by tím 

ohrožovaly zdraví matky či dítěte. Vycházejí z doporučení Světové 
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zdravotnické organizace či průzkumu Cochrane databáze, kde je domácí porod 

hodnocen jako srovnatelně bezpečný s porodem v nemocnici. Porodní 

asistentka Ivana Königsmarková o porodech doma: „Jestliže jsou dobře 

vybírány ženy bez zdravotního rizika nebo s nízkým rizikem, pak porody 

v domácnosti mimo zdravotnické zařízení jsou minimálně stejně bezpečné jako 

porody v nemocnici Do porodu se nijak nezasahuje, vše probíhá přirozeně, 

není pravděpodobné, že by nějaká komplikace nastala ad hoc.“ [Němcová, 

2009]  Takový argument však lékaři striktně odmítají s tím, že vedením porodů 

doma porodní asistentky pouze dokazují, že nejsou skutečnými profesionály. 

Lukáš Rob, přednosta Gynekologicko-porodnického oddělením Motol 

reagující na předcházející výrok: „Ano, dokážeme vyselektovat ženy, které jsou 

při porodu bez rizika, ale i při super dobré selekci každý dvacátý porod 

vyžaduje intervenci.“ [tamtéž] Přání rodičky by mělo být dle lékařů prvořadé 

pouze do té doby, než začíná ohrožovat zdraví matky a dítěte. Ohánět se tedy 

volbou žen při argumentaci podporující porody doma, je dle lékařů pouze 

záměr porodních asistentek zahalit pravý důvod, kterým je zajištění klientely a 

určitého zisku. „Porod doma, to znamená neskutečné riziko. A pokud porodní 

asistentky tvrdí ženám, že je to vhodný způsob, jak přivést dítě na svět, jde 

pouze o jejich prospěchářství nezohledňující bezpečí rodičky a dítěte. Takto se 

profesionál nechová.“ [Kadeřábková Březinová, 2009: 11] Proti porodům 

doma jsou i záchranáři, jež spatřují hlavní problém v tom, že porodnice 

v České republice nejsou z domova dostatečně rychle dostupné. Například 

v Nizozemsku má být dostupnost nemocniční péče zpravidla do osmi minut. 

Navíc výjezdová skupina záchranné služby má v případě komplikací pouze 

omezené možnosti řešení. [Němcová, 2009]    

 Nicméně je třeba si uvědomit, že v celém sporu nejde pouze o to, zda 

rodit v nemocnici nebo doma, ale o to, zda je ženě umožněna dostatečná 

možnost volby a zajištění tak jejích práv, jako rodičky. Lékaři rádi diskutují 

v rámci sporu právě domácí porody, protože jsou zatím celospolečensky 

považovány za příliš riskantní a jejich hájení porodními asistentkami je tak 

spíše kritizováno než podporováno. Porodní asistentka Ivana Königsmarková 

o celkovém prodiskutování sporu: „Místo změn v neprakticky nastaveném 
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zdravotnickém systému v rámci porodnictví, který ženě neumožňuje 

dostatečnou možnost volby v rámci péče, na kterou má nárok, je mnohem 

jednodušší zúžit celou problematiku na porod doma a odsoudit ho.“ 

[Königsmarková, 2008] 
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ZÁVĚR 

 Spor o porod je tedy charakteristický dvěma odlišnými pohledy na to, 

kde a jakým způsobem by měl být porod veden. Jde o lékařský model péče 

prosazovaný skupinou lékařů a o ideu porodu jako přirozeného procesu, kterou 

propagují porodní asistentky. Tento spor není úplnou novinkou. Vznikl již 

v době osvícenství, kdy obor porodnictví ovládli muži na úkor porodních bab, 

které do té doby provozovaly babictví jako řemeslo. Nově aktuálním u nás se 

stal však až po pádu komunistického režimu, kdy dochází mimo jiné 

k transformaci zdravotnictví a k větší emancipaci žen. Jde tedy o problematiku, 

která má svou bohatou historii. Co se týče fáze vývoje sporu o porod, je Česká 

republika v porovnání se západními zeměmi, kde dochází již k jisté spolupráci 

mezi oběma skupinami, poměrně pozadu. V České republice obě skupiny zatím 

prosazují své cíle a jakýkoli kompromis je z obou stran chápán jako prohra. 

  Ve sporu jde o způsob, kterým by jedna nebo druhá skupina dokázala 

ustavit sebe jako pravé profesionály v rámci poskytnutí péče během porodu 

a prosadit tak vlastní model vedení porodu. V daném boji o toto postavení 

a definici porodu mají však lepší výchozí postavení lékaři. Celý spor totiž 

závisí na postavení ve společnosti, které je ustaveno na základě zdrojů, jimiž 

obě skupiny disponují. Lékaři v porovnání s porodními asistentkami disponují 

větším objemem, ale i širším spektrem zdrojů. Jde zejména o sociální sítě, 

vyšší příjem, vyšší vzdělání, právní odpovědnost. To vše zvyšuje status 

a prestiž skupiny lékařů. Od toho se odvíjí i strategie dosahování cíle obou 

skupin. Zatímco se lékaři snaží zachovat současný stav, porodní asistentky 

usilují o jeho změnu. Obě skupiny využívají strategie založené na různé 

interpretaci stejných statistik, jakými jsou například počet císařských řezů, 

dětská úmrtnost apod., či strategii založenou na deprofesionalizaci druhé 

skupiny. Porodní asistentky pak vzhledem ke svému znevýhodněnému 

postavení jsou daleko aktivnější v rámci propagace své profese a s ní spojeného 

konceptu vedení porodu. Svůj profesní status tak utvářejí na základě vymezení 

se vůči lékařům a ustavení sebe samých jako jim rovných profesionálů. 

V rámci daných strategií se obě skupiny opírají o své diskurzy, kdy lékařský je 

více technický, odborný, zatímco diskurz porodních asistentek lze nazvat jako 
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psychologizující.        

 Do budoucna bude záležet především na tom, která ze strategií obou 

skupin bude dostatečným argumentem pro tu či onu volbu způsobu porodu. 

Porodní asistentky vycházejí z nepříznivějšího postavení v tomto sporu a proto 

musí zvolit přesvědčivější důvody, pokud chtějí uspět. Nepůjde však pouze 

o to, přesvědčit rodičky, že způsob lékařsky vedeného porodu není k nim 

a jejich dětem dostatečně ohleduplný. Díky nastavení současného porodnictví 

v českém zdravotnictví musí být přesvědčivé z hlediska své odborné 

způsobilosti, opírající se o jejich kapitály. Musí dokázat, že jsou dostatečně 

přijatelnou alternativou k doposud praktikujícímu způsobu vedení porodu. 

Jedině tak s nimi mohou začít spolupracovat instituce upravující porodnickou 

praxi i samotné rodičky.  
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RESUMÉ 

Diplomová práce „Spor o porod“ představuje analýzu pře mezi porodními 

asistentkami a lékaři o to, jakým způsobem a kde by měl být porod veden. 

Lékaři jsou zastánci lékařsky vedeného porodu, který se odehrává v nemocnici 

za jejich vedení.  Porodní asistentky zde patří do širšího porodního týmu a 

asistují tak lékaři. Lékařsky vedený porod je charakteristický rutinními 

praktikami a častou medikalizací. Porodní asistentky tak oproti lékařsky 

vedenému porodu prosazují tzv. přirozený způsob porodu, kdy žena rodí 

v příjemném prostředí bez uplatňování nemocniční rutinní praxe. Lékař 

takovému porodu není přítomen, rodící ženě asistuje porodní asistentka.   

  V rámci analýzy sporu je využita teorie jednání Pierra Bourdieu, kdy je 

možné na celý spor nahlížet, jako na konkurenční boj obou skupin o klientky. 

Zatímco lékaři si v momentálním stavu sporu chtějí udržet vyšší postavení 

z hlediska profesního statusu a zachovat tak doposud zavedenou porodnickou 

praxi, porodní asistentky usilují o změnu svého podřízeného postavení vůči 

lékařům prostřednictvím snahy o uznání porodní asistentky jako samostatné 

profese a o umožnění rodičce zvolit si způsob, kterým chce přivést své dítě na 

svět. V boji o zachování či změnu svého postavení využívají obě skupiny 

zdroje, kterými disponují, tzv. kapitály. Větším objemem i širším spektrem 

kapitálů disponují lékaři. Díky této skutečnosti prezentují sebe samé jako 

jediné možné profesionály poskytující rodičce adekvátní péči. Porodní 

asistentky se tak v rámci boje snaží o částečné získání těchto zdrojů, zároveň 

však do jisté míry jejich důležitost zpochybňují. V případě sebeustavení se tak 

distancují od skupiny lékařů, popřípadě se prezentují jako rovní 

profesionálové. V celém sporu pak využívají obě skupiny především strategii 

deprofesionalizace konkurenční skupiny, či různou interpretaci stejných pojmů 

a dat.   

  Na základě různé interpretace takových pojmů, kterými jsou porod, 

riziko, kontrola atd. tvoří lékaři a porodní asistentky své diskurzy, jejichž 

prostřednictvím vystupují ve sporu jako dvě jednotné skupiny. Druhá část 

práce je tedy zaměřena právě na tyto interpretativní techniky, jimiž obě 

skupiny konstruují tzv. správný porod. Lékařsky model péče se vyznačuje 
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technologickým pokrokem, a proto je diskurz lékařů označen jako vědecký. 

Porodní asistentky naopak zdůrazňují psychický aspekt těhotenství a 

následného porodu a opírají se tak o diskurz psychologizující.  Na daném 

využívání diskurzů jsou pak doloženy strategie, které obě skupiny v rámci 

konkurenčního boje o lepší profesní postavení, uplatňují.  
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SUMMARY  

  This thesis “Argument about childbirth” represents an analysis of 

disagreement between midwives and doctors about the fact where and in which 

conditions mothers should give birth to the child. The doctors support the 

present way when most children are born in hospitals under their supervision. 

The midwives are part of wider team and they assist to the doctors. This type of 

delivery is characterised by routine practices and medicalization. The midwives 

prefer so called natural childbirth when women deliver the child surrounded by 

familiar environment and without assistance of the doctor, with only help of a 

midwife.   

  The description of both groups behaviour is based on the theory of 

Pierre Bourdieu. According to this theory, all this disagreement can be seen as 

a competitive fight for clients. The doctors want to preserve the present 

situation and established obstetrics praxis while midwives are focused on the 

change of their status by recognizing the midwife as an independent profession. 

They also want women to choose the way how to give birth to the child. For 

this fight, both groups use the sources they have, called capitals. The doctors 

have more capitals, so they present themselves as the only professionals to give 

adequate care. The midwives try to get part of  these sources but in the same 

time they dispute the importance of these sources. They dissociate from the 

doctors or they present themselves as equal professionals. Both groups use the 

strategy of their own professionalization and disprofessionalization of the rival 

group and the different interpretation of the same data.   

  The doctors and midwives create their own discourses by different 

interpretation of the words like childbirth, risk, control and so on and through 

them they present themselves as two unified groups. The second part of 

diploma thesis deals with these methods of interpretation by which both groups 

construct “proper childbirth”. Doctors´ way is more technological so it is called 

clinical. Midwives highlight psychical aspect of pregnancy and childbirth so it 

is called a psychological way. The strategies of the fight for better professional 

status between both groups are shown on the different discourses of each 

group.  



82 

Literatura  

BARTÁK M., Haubertová D.: Reformy zdravotnických systémů – poučení ze 
zkušeností.  Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými 
lesy, 2004, ISBN 80-86625-19-2. – překlad originálu Docteur E., Howard O., 
Sekretariát OECD in The OECD Health Project: Towards High-erforming 
Health Systems: Policy Studies, Paris: OECD 2004, 19-85 ISBN 92 64 01559-
0. 

BOURDIEU P.: Teorie jednání, Karolinum, Praha, 1998,  179s., ISBN 80-

7184-518-3 

CORCORAN M., DUNCAN G.J., HILL M.S.: The economic fortunes of 
women and children: Lessons from the panel study of income dynamics. Signs, 
10, s. 232-248.   

ČABANOVÁ, A.: Porodnice porušují práva žen. Lidové noviny [online]. 2008 
[cit. 2010-10-08]. Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/porodnice-
porusuji-prava-zen-dj8-/ln_domov.asp?c=A081009_075536_ln_domov_hel >. 

ČABANOVÁ, A.: Porodníků je málo, mladí se bojí žalob. Lidové noviny 
[online]. 2009 [cit. 2010-05-07]. Dostupný z: 
WWW: <http://www.lidovky.cz/porodniku-je-malo-mladi-se-boji-zalob-dv6-
/ln_noviny.asp?c=A091110_000016_ln_noviny_sko&klic=234141&mes=0911
10_0>. 

ČADA, K.: Spory porodních asistentek a lékařů o nadbytečnosti testů 
v těhotenství. [online]. 2006 [cit. 2010-08-10]. Dostupný z WWW: 
<http://rodina-deti.doktorka.cz/spory-porodnich-asistentek-a-lekaru-o-
nadbytecnosti-testu-v-tehotenstvi/ >. 

DOLAŽAL, A.: Od babictví k porodnictví, Karolinum, Praha, 2001, 144s. 
ISBN 80-246-0277-6 

FOLEY L., FAIRCLOTH A. Ch.: Medicine as discursive ressource: 
legitimitation in the work narratives of midwives. Sociology of Health & 
Illness, Vol.25, No. 2, 2003, ISSN 0141-9889 pp.165-184.   

FOX B., WORTS D.: „ Revisiting  the Critique of Medicalized Childbirth a 
Contribution to the sociology of Birth. Gender and Society, 1999 3: 326-346. 

 
 
GLADKIJ, I. STRNAD, L.: Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1. vyd. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 111 s. ISBN 80-244-0500-
8. 



83 

HAŠKOVÁ H.: Názorové diference k současným změnám v českém 
porodnictví, SoÚ, Praha, 2001, 53s., ISBN 80-85950-97-9 

HEITLINGER A.: Framing Feminism in Post-Communist Czech Republic. 
Communist  and Post-Communist Studies, Vol.29, No.1, 1996 

HORKÝ K.: Nová úprava specializačního vzdělávacího programu MZ ČR pro 
lékaře, [online]. 2009 [cit. 2010-08-10]. Dostupný z : 
WWW:http://www.lf1.cuni.cz/article.asp?nArticleID=11094&nDepartmentID
=3186&nLanguageID=1&sAction=dep4 

HREŠANOVÁ, E.: Kultury dvou porodnic: etnografická studie. Západočeská 
univerzita v Plzni, 2008, 216s., ISBN 978-80-7043-749-0 

HREŠANOVÁ E., HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ J.: Nové trendy 
v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami. Sociologický 
časopis (44), 2008, No.1 dostupné na adrese: 
http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/514_2008-1Hresanova.pdf 

JIRÁSKOVÁ, V.: Kolik stojí porod doma a co mu u nás brání. Aperio č.4/07 
těhotenství, porod a rané rodičovství. [online]. 2007 [cit. 2010-10-10]. 
Dostupný z : WWW: http://www.aperio.cz/publikace/casopis.shtml 

KADEŘÁBKOVÁ BŘEZINOVÁ V.: Je u porodu nezbytná přítomnost lékaře 
porodníka? Lidové noviny, 2009, 11  

KAMPLICHER M.: Reflexe k tématu generových studií na pozadí 
feministického rozvoje. Příklady z Masarykovy Univerzity v Brně a Universität 
Wien, Gender, rovné příležitosti, výzkum roč.7, č.2/2006, Sociologický ústav 
Akademie věd České republiky, 2006, 92s., ISN 1213-0028 

KELLER J.: Nejistota a důvěra aneb k čemu je modernitě dobrá tradice. 
SLON, Praha, 2009, 173s. ISBN 978-80-7419-002-5 

KIRKHAM M.: „ The culture  of Midwifery in the National Health Service in 
England.“ Journal of Advanced Nursing, 1999, 30 (3): 732-739.  

KÖNIGSMARKOVÁ, I.: S Ivanou Königsmarkovou o porodech. Respekt 
[online]. 2008 [cit. 2010-04-11] Dostupný z: 
WWW:http://respekt.ihned.cz/rozhovory/c1-35756610-s-ivanou-
konigsmarkovou-o-porodech 

KONTRA, M.: Jednou to zaplatíme. Respekt [online]. 2008 [cit. 2010-04-11] 
Dostupný z: WWW: http://respekt.ihned.cz/glosy/c1-36364310-jednou-to-
zaplatime 

KREJČÍ, M.: Porodní dům je nesmysl. Lidové noviny [online]. 2009 



84 

[cit. 2010-08-10]. 
 Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/porodni-dum-je-nesmysl-0bt-
/ln_noviny.asp?c=A090331_000043_ln_noviny_sko&klic=230820&mes=0903
31_0 >. 

KŘÍŽOVÁ, Eva: Proměny lékařské profese z pohledu sociologie, Sociologické 
nakladatelství, Praha, 2006, 142s., ISBN 80-86429-57-1 

LABOYER, F.: Porod bez násilí. Stratos, Praha, 2000, 56s., ISBN 80-85962-
04-7 

LABUSOVÁ, E.:Jak porozumět sporům okolo porodům?. [online]. 2008 [cit. 
2010-10-11] Dostupný z: WWW:http://www.evalabusova.cz/clanky/spory.php  

LABUSOVÁ, E.: Porodní bolesti: problém, nebo výzva?. Děti a my 5/2010 
[online]. 2010 [cit. 2010-10-11] Dostupný z: 
WWW:http://www.portal.cz/casopisy/dm/ukazky/-porodni-bolesti:-problem--
nebo-vyzva/41439/  

LABUSOVÁ, E.: Rodičoství, psychologie, zdraví. [online]. 2006 [cit. 2010-09-
11] Dostupný z: 
WWW:http://www.evalabusova.cz/rozhovory/hajek_zdenek.php 

 
LABUSOVÁ, E.: Spory o porody – nejčastější otázky. [online]. 2010 [cit. 
2010-06-07]. Dostupný z WWW: <http://www.azrodina.cz/2659-spory-o-
porody-nejcastejsi-otazky >. 
 
LABUSOVÁ, E.: Výhody normálního porodu. Miminko 12/2008 [online]. 
2008 [cit. 2010-10-11] Dostupný z: 
WWW:http://www.evalabusova.cz/clanky/vyhody.php  

LABUSOVÁ, E. a kol.: Průvodce porodnicemi České republiky, Praha, 
Aperio, 2002, 216s. ISBN 80-903087-0-8  

LENDEROVÁ, M.: Od magie k porodnictví v období novověku. Interní 
medicína – mezioborové přehledy, 2003/2 Dostupné na: www.solen.cz 
 
NĚMCOVÁ, B.: POLEMIKA: Porody doma z pohledu rodiček, záchranářů i 
porodníků. [online]. 2009 [cit. 2010-15-08]. Dostupný z WWW: 
<http://zpravy.idnes.cz/polemika-porody-doma-z-pohledu-rodicek-zachranaru-
i-porodniku-p6x-/domaci.asp?c=A090319_124138_domaci_ban >. 
 
NĚMEC, J.: České zdravotnictví v uplynulých devíti letech. Sdružení Lípa 
[online]. 2001 
[cit. 2010-15-01]. Dostupný z WWW: <http://www.lipa.cz/temata.htm>. 



85 

NOVÁKOVÁ, L., Proces reformy zdravotnictví v ČR v systému národního 
hospodářství, 2006, dostupné na: http://is.muni.cz/th/63265/esf_m/ 

ODENT, M.: Znovuzrozený porod.Praha. Argo, 2000, 154s. ISBN 80-85794-
69-1 

PAŘÍZEK, A.: Ambulantní porod. [online]. 2006 [cit. 2010-03-11] Dostupný z: 
WWW: http://www.porodnice.cz/ambulantni-porod 

PAŘÍZEK, A.:Co je alternativní porodnictví. [online]. 2006 [cit. 2010-08-11] 
Dostupný z:: WWW: http://www.porodnice.cz/co-je-alternativni-porodnictvi 

PAŘÍZEK, A. a kol.: Porodnická analgezie: Luxus nebo nutnost. Porodníci.cz 
[online]. 2009 [cit. 2010-10-11] Dostupný z: 
WWW:http://www.porodnici.cz/porodnicka-analgezie-luxus-nebo-nutnost 

RASTISLAVOVÁ, K.: Psychologie časného poporodního období. Moderní 
babictví 15, 2008. Dostupné na: www.levret.cz 

RENZETTI, C.M., CURRAN, D.J.: Ženy, muži a společnost. Karolinum, 
Praha, 2003, 642 s., ISBN 80-246-0525-2 

ROZTOČIL, A., PESCHOUT, R..:Císařský řez na přání těhotné. [online]. 
2008 [cit. 2010-10-11] Dostupný z: WWW:http://www.zdn.cz/clanek/priloha-
lekarske-listy/cisarsky-rez-na-prani-tehotne-358803  

SBORNÍK TEXTŮ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O PŘIROZENÉM 
PORODU: Přivádíme děti na svět. Aperio, Praha, 2002,119s., ISBN 80-
903087-1-6 

SCHOTT, H.: Kronika medicíny, 1.vyd., Praha, Fortuna Print, 1994, 648s. 
ISBN 80-85873-16-8 

SLÍVOVÁ, H.:Nechci rodit mimo dosah lékaře. Lidové noviny [online]. 2007 
[cit. 2010-07-07]. Dostupný z:  
 WWW:<http://www.lidovky.cz/nechci-rodit-mimo-dosah-lekare-dkb-
/ln_noviny.asp?c=A070925_000159_ln_noviny_sko&klic=221600&mes=0709
25_0 >. 

ŠIKLOVÁ, J.: Anmerkungen zur Geschichte der Frauenbewegung in der 
Tschechischen Republik. Pp. 128–133 in L’Homme. Zeitschrift fur 
Feministische Geschichtswissenschaft,13. Jahrgang, Heft 1., 2002 
 
ŠIKLOVÁ, J.: Gender studies a feminismus na univerzitách ve světě a v ČR. 
Společnost žen a mužů z aspektu gender. 1999, Praha: Open Society Fund 
Praha. 
 



86 

ŠTROMEROVÁ, Z.:Změny v našem porodnictví. Porodní dům u čápa [online]. 
2010 [cit. 2010-10-11] Dostupný z: WWW:http://www.pdcap.cz/  

UHLOVÁ, S.: Dovolme rodit ambulantně!. Lidové noviny [online]. 2007 
[cit. 2010-12-10]. 
 Dostupný z WWW: <http://www.lidovky.cz/dovolme-rodit-ambulantne-0h4-
/ln_noviny.asp?c=A071031_000005_ln_noviny_sko&klic=222196&mes=0710
31_0 >. 

UHROVÁ, E.:V porodnici, nebo doma?. Lidové noviny [online]. 2007 
[cit. 2010-12-08]. Dostupný z: 
 WWW: <http://www.lidovky.cz/v-porodnici-nebo-doma-053-
/ln_noviny.asp?c=A070925_000158_ln_noviny_sko&klic=221600&mes=0709
25_0 

VEPŘEK, J. a kol.: Zpráva o léčení českého zdravotnictví, aneb, Zdravotnická 
reforma včera, dnes a zítra. Praha: Grada, 2002. 229s. ISBN 80-247-0347-5. 

VESELÁ, L.: Zplnomocnění žen – od praxe k teorii, Gender, rovné příležitosti, 
výzkum roč. 7, č.2/2006, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 
2006, 92s., ISN 1213-0028 

VRÁNOVÁ V.: Porodní asistence v České republice, Kontakt roč.10, 1/2008,  
České Budějovice, 2008. s. ISSN 1212-4117 

WACQUANT, BOURDIEU P.: An Invitation to Reflexive sociology. 1992, 
Routledge, London.   

WIESNEROVÁ, J.: Zpráva o rodičce 2009. Ústav zdravotnických informací a 
statistiky České republiky, Aktuální informace č. 62/2010 [online]. 2010 [cit. 
2010-04-11] Dostupný z: WWW:http://uzis.cz/rychle-informace/zprava-
rodicce-2009  

WITZ, A.: Patriarchy and professions: the gendered politics of occupational 
closure. 1990, Sociology, Vol. 24, No.4, pp. 675-690 

ZDRAVOTNICKÁ ROČENKA ČR 2008, Ústav zdravotnických informací a 
statistiky ČR, dostupné na: http://www.uzis.cz/news.php?mnu_id=1100 

ZEMAN, Z., DOLEŽAL, A.: Právní odpovědnost a právní vztahy 
v porodnictví. Galén, Praha, 2000, 223 s., ISBN 80-7262-024-X    

 

 

 



87 

PŘÍLOHY  

 

PŘÍLOHA Č. 1 – Návrh diplomové práce 
Spor o správný porod 

Lenka Hanousková 

VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU 

  Ve své diplomové práci se chci zaměřit, jak už z názvu vyplývá na spor 

lékařů s porodními asistentkami o tzv. „správný“ porod, o to kde a za jakých 

podmínek by měla žena rodit. Hypoteticky lze předpokládat, že spíše než o 

odborný spor jde o konkurenční boj o kompetence, jejž lze popsat a vyložit 

s využitím konceptu sociálního pole P. Bourdie.  Cílem práce je analyzovat 

spor s využitím teorie jednání P. Bourdie a výše zmíněného konceptuálního 

aparátu. Konkrétně se zaměřím na důvody a podmínky, které vedly ke vzniku 

sporu, co je pro něj v současné fázi charakteristické, a jaké prostředky v rámci 

určitých konstrukcí obě strany využívají.  

 

SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V současné době nabývá tento „spor“ na aktuálnosti, vzhledem k situaci, kdy v 

České republice se zvyšuje zájem o taková témata, které k tomuto sporu 

přispívají. Takovými jsou například různé gender a feministické studie, které 

dávají nyní ženám větší prostor pro participaci na svém životě, či různé 

lékařské studie o pokroku lékařské techniky, různých změnách v rámci 

zdravotnických institucí apod.  

     

STRUKTURA PRÁCE A METODA VÝZKUMU 

 Z hlediska metod půjde o analýzu dokumentů a diskursivní analýzu celého 

sporu. V deskriptivní části tedy půjde především o to, převést spor do 

konceptuálního aparátu.  Dále bude využita teorie sociálního jednání Pierra 

Bourdieho, konkrétně hodlám pracovat s konceptem sociálního prostoru, 

sociálního pole, kde bude pozornost věnována především mocenskému poli a 

praktik v něm využívaných. Na tomto základě provedu diskursivní analýzu 
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vyjádření a výroků představitelů lékařů, porodních asistentek a rodiček k pojetí 

„správného“ porodu a dalších účastníků, případně komentátorů sporu. 

 

PŘEDBĚŽNÁ STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  

a) Vymezení problému a cíle práce 

b) Vznik sporu a jeho současné stádium – dvě koncepce (lékařský 

a přirozeně vedený porod) 

c) Teorie jednání P. Bourdie 

e) Teorie vztažena ke znázornění sporu o správný porod 

d) Diskurzivní analýza 

g) Shrnutí hlavních zjištění 
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