
Oponentský posudek diplomové práce Lenky Hanouskové Spor o porod 
 
Předložená diplomová práce si klade za cíl popsat za pomoci prostředků diskursivní analýzy 
spor o vedení porodu v České republice, který je veden mezi lékaři (zastánci lékařsky 
vedeného porodu) a porodními asistentkami (zastánkyněmi přirozeného porodu či někdy tzv. 
alternativního porodu). 
 
Autorka ani netušila, jak její téma bude v době odevzdávání práce živé. V současnosti probíhá 
trestní řízení s jednou z porodních asistentek díky zdravotním poškozením dítěte během 
domácího porodu jím vedeného. Budeme tedy svědky nových prohlášení lékařů o rizicích 
porodu doma. Zároveň lékaři hromadně opouštějí nemocnice a například v Praze hrozí dle 
jejich slov (či slov „jejich“ primátora) uzavření dvou velkých porodnic. 
 
Na počátku musím uvést několik skutečností, které mohou ovlivňovat předložený posudek.  
Diplomovou práci jsem si k oponování vybral sám na základě tématu, které dlouhodobě 
sleduji (v laických i odborných diskusích). Jako otec dvou malých dětí mám poměrně 
nedávnou zkušenost z porodů ve dvou porodnicích (jedna v Praze, jedna mimo Prahu, jedna 
velká fakultní, druhá malá soukromá). Od svých přátel mám zprostředkovanou zkušenost ze 
všech pražských porodnic i porodnic v blízkém okolí Prahy. Díky návštěvám v pražském A-
centru i absolvování předporodního kurzu znám jednu z propagátorek přirozeného porodu 
Ivanu Konigsmarkovou, která je právě v současnosti na lavici obžalovaných před soudem. 
Osobně straním přirozenému porodu jako možné alternativě pro matky, které si jí přejí. Jsem 
také pro zlepšení chování lékařů i lékařek vůči těhotným ženám před porodem i během něj (i 
obecně k pacientům v nemocnicích ). Příliš nevěřím vyspělé evropské medicíně založené na 
přístrojích a preferuji spíše tzv. alternativní způsoby léčby. Škoda, že autorka práce také 
nevymezila svůj postoj k porodům, zkušenosti s ním (přímé i zprostředkované). Přeložená 
práce místy působí jako objektivní arbitr sporu, který probíhá. Ve skutečnosti jde ale o 
výrazně zkreslený popis české a moravské reality. 
 
Nyní se věnuji jednotlivým částem práce a popisu toho nakolik splňují standardy diplomové 
práce na FSV UK. 
Hned na počátku zdůrazním, že práce nemá běžnou strukturu teoretickoempirické práce– 
tj. teorie, metody, data, analýza a interpretace a závěr . Budu pro jednoduchost tedy 
sledovat strukturu autorky a nikoliv čtyři základní části běžných prací. 
První dvě kapitoly věnované popisu vývoje porodnictví a příčinám sporu o porod jsou dost 
odlišné kvality. Část o vývoji porodnictví je poměrně zdařilým převyprávěním jedné 
z medicínských publikací a dobře doplňuje kontext zkoumaného tématu. Na můj vkus je popis 
zbytečně dlouhý, ale nijak neškodí. Druhá kapitola (podivně pojmenovaná s ohledem na její 
dvě části) je zřejmě subjektivním přesvědčením autorky, která nabyla při studiu pramenů 
pocitu, že hlavní dvě příčiny sporu o porod je transformace zdravotního systému v ČR po roce 
1990 a příchod feministických teorií a praktik do Česka. Pokud by bylo toto vše odůvodněno, 
nemám námitek, ale to se bohužel nepodařilo. Namísto transformace zdravotního systému 
(jako spíše technické operace1) je spor o porod součástí širšího sporu klasické a tzv. 
alternativní medicíny. V ČR jako jedné z mála zemí střední a západní Evropy stojí alternativní 
přístupy zcela mimo systém péče financované ze zdravotního pojištění. Není potom 
překvapení, že se přirozené porody příliš nerealizují (nejsou zadarmo) a mají málo zastánců. 

                                                 
1 Pokud by byla transformace zdravotnictví (a přechod z role pacienta do role klienta) hlavním hybatelem sporu 
o porod, tento by zřejmě již téměř vyřešen. České porodnice by byly rájem pro pacientky, nabízely by jim porod 
přesně dle jejich přání. Nadto by existovalo mnoho center aktivního porodu a porodních domů. Česká realita je 
ale zcela jiná (center aktivního porodu ubývá a existuje jeden porodní dům, kde se nesmí rodit).  



Doplňkově lze také vidět vysvětlení v postmoderních koncepcích, které popisují odlišnost 
životních stylů vč. využívání odlišných proudů zdravotní péče. Při popisu feministických 
teorií autorka popisuje tři vlny feministického hnutí, ale chybí jakákoliv vazba k porodům a 
názorům feminismu na něj. Neznám literaturu v dané oblasti, ale předvídám, že existují 
autorky, které propagují přirozený porod právě z feministických pozic. Tento proud měl být 
právě v této části zmíněn, z něj mohou vycházet i některé české propagátorky přirozených 
porodů. To, co zcela chybí v počátku práce, je popis teorií, výzkumů provedených 
v oblasti, kterou se autorka rozhodla zabývat. Pokud by autorka tento rozbor provedla, 
zjistila by, že její téma je v zahraničí velmi dobře zpracováno, v ČR alespoň částečně a je 
velice dobře známé i laické veřejnosti zejména díky aktivitě porodních asistentek. 
Další tři kapitoly věnuje autorka popisu sporu o porod a pokud možno objektivním popisům 
dvou variant porodu. Vychází přitom z různých zdrojů a popis je poměrně dobrý, byť 
obsahuje dílčí chyby (viz výtky na konci posudku). Otázkou je, zda je osm stran věnovaných 
tomuto popisu opravdu potřebných a nestačila by maximálně polovina. Mnohem lepší popis 
dvou typů porodu nabízí např. web Porodního domu u Čápa a i jiné webové stránky věnované 
tomuto tématu. Ostatně zmíněný web popisuje vše také jako spor o porod a nabízí se otázka, 
v čem spočívá přínos předložené diplomové práce ve srovnání s tím, co je známé poučené 
laické veřejnosti. 
Částečně pochybnosti vyslovené v předložené větě autorka vyvrací v šesté kapitole, kde 
aplikuje teorie P. Bourdieu na spor o porod. Kromě výkladu teorie (oceňuji zde adekvátní 
stručnost) následuje aplikace teorie. Autorka na základě veřejně dostupných statistik popisuje 
odlišné kapitály porodních asistentek a lékařů a jejich strategie. Jde ale bohužel o jedinou 
originální část práce (čítající 14 stran). U ekonomického kapitálu by měla být zmíněn a též 
dramaticky odlišná pozice obou skupin v systému zdravotního pojišťění (porodní péče zcela 
hrazená, přirozený porod 100 % nehrazený), Z tohoto pohledu mám pocit, že předložená 
práce mohla být velice slušnou bakalářskou prací, ale na rozsah diplomové práce nedostačuje. 
Na okraj dodávám, že autorka konstruuje spor mezi porod mezi lékaři-porodníky a porodními 
asistentkami (na jednom místě práce upozorňuje, že někteří lékaři stojí na druhé straně 
barikády a totéž platí pro některé asistentky). Problém je ale též v naprosto odlišném množství 
obou skupin – lékařů je více než tisíc, porodních asistentek, které provozují porody doma a 
aktivně je propagují cca desítky. Jde tedy o souboj hrstky žen, bez kontaktů na politiky (stálo 
by za to posoudit odlišnost politického kapitálu – mj. je známo, že ředitelé velkých nemocnic 
v ČR bývají často příslušníky dvou hlavních stran, lékaři mají silnou ČLK, LOK a další 
organizace). 
Druhá část obsahuje zejména sedmou a osmou kapitolu, která se snaží postihnout zejména 
diskurz obou skupin sporu a strategie jimi využívané. Autorka zde vychází zejména ze dvou 
českých prací a jedné zahraniční, jejichž cílem bylo za pomoci rozhovorů zmapovat obě 
skupiny sporu. Autorka za pomoci citátů z provedených rozhovorů mapuje rozdílný diskurz 
obou skupin. Problematické ovšem je, že citované práce mohou být zkreslené a bylo by 
vhodnější spíše provést vlastní analýzu textů dostupných v českém prostředí. Dodávám, že 
v původním projektu diplomové práce autorka slibovala, že tuto analýzu provede, tento 
slib ale nenaplnila. Důvodem může být, že v průběhu času zjistila, že takové práce již 
existují a téma je tedy dobře zmapované. Zdůvodnění odklonu od schváleného projektu 
obsažené na str. 10 považuji za nedostatečné. Zejména stesk, že práce lékařů jsou 
„uzamčené“ pro laickou veřejnost, mi přijde neadekvátní. Student UK může mj. užívat 
databáze zahraničních časopisů vč. lékařských, může navštívit knihovny 4 fakult UK, 
kde se studuje lékařství, kde jsou všechny české  časopisy.  Nelze se tedy vymlouvat na 
nedostupnost časopisů. V tomto kontextu je zarážející poznámka na str. 57 (počátek odstavce 
3), kde autorka shrnuje poznatky z odborných časopisů (nikde ovšem necitovaných) o náhledů 
lékařů na porod. Obecně odhaduji, že v lékařských časopisech se ale spor o porod nevede, 



diskurz bude jednotný, o to více by stál za prozkoumání. Takto se pracuje jen 
s vyjádřeními lékařů pro tisk a ta jsou extrémní z logicky věci (média neotisknou zprávu, 
která bude nezajímavá). Musím se ohradit k faktem uvedeným v části 8.4. (Různá interpretace 
stejných dat). Autorka, zde poukazuje na několik základních údajů o českém porodnictví a 
jejich odlišné interpretaci oběma skupinami. Škoda, že si nedala práci a nesnažila se hledat 
údaje o zdravotních systémech ostatních evropských zemích (zejména střední, západní a 
severní Evropy). Pak by zjistila, že například lékařský argument o potřebě velkého množství 
císařských řezů (díky stáří, chabému zdraví a špatné kondici rodiček) je zjevně nesprávný 
(podíl těchto zákroků je v ČR jeden z nejvyšších, ale průměrný věk porodu v evropském 
kontextu lehce podprůměrný. Obdobně zavádějící je argumentace lékařů ohledně nízké 
úmrtnosti, kde lze opět prokázat za pomoci dalších údajů lživou interpretaci lékařů. Právě zde 
mohla autorka zajímavě ukázat, nakolik skupina s vyšším(i) kapitálem(y) může 
prosazovat lživou interpretací a strašením svou definici reality . To je opravdu zajímavý 
fenomén. Namísto toho se autorka drží v pozadí jako nezávislý arbitr sporu. 
Závěr obsahuje některé chyby, které již byly zmíněny, a proto je neopakuji. 
Závěrem uvádím několik nedostatků, na které jsem narazil při čtení práce (postupuji od 
počátku práce do konce): 

1) Str. 26 – autorka opakovaně užívá pro Ministerstvo zdravotnictví pojem „instituce“, 
sociologie zde užívá pojmu „organizace“. 

2) Str. 26 – autorka konstatuje, že na Moravě vedou porody asistentky, v Čechách lékaři. 
Kde k tomuto údaji přišla, ale neuvádí. Na str. 70 ale autorka popisuje porody v ČR 
jinak, vede je asistentka a jen v případě potřeby přichází lékař. Dodejme, že právě 
tento druhý popis odpovídá praxi v ČR. 

3) Opakovaně užívá pro Ministerstvo zdravotnictví pojem „instituce“. 
4) Str. 28 – popis porodu dříve (co to znamená dříve?) a dnes je velice podivný. Zejména 

konstatování, že se dnes ještě najdou porodnice, které používají zastaralé praktiky, ale 
některé nemocnice se snaží poskytnout rodičce nové služby. Jaká je tedy převažující 
praxe? Je regionálně odlišná? Odpověď lze nalézt např. v průvodci porodnicemi (je 
v seznamu literatury), ale autorka namísto odpovědi na tuto otázku uvedla podivné 
konstatování. 

5) Str. 31 dole – neužívání ambulantního porodu je zdůvodněno tím, že je pro rodiče 
drahý. Důvody lze ale hledat jinde (nastavení financování zdravotní péče v ČR, 
neochota lékařů „propustit“2 matku a dítě z nemocnice). Nejde tedy o nezájem 
veřejnosti a není pravda, že od této „varianty“ bylo upuštěno. Jde o hrubé zkreslené 
skutečnosti. 

6) Str. 32 nahoře –„Přirozený porod je přesvědčením porodních asistentek o tom“. Porod 
v žádné variantě není přesvědčením nikoho. 

7) Str. 34 – porod doma dle autorky není akceptován MZV ČR, ale není nezákonný. 
V čem se projevuje to, že není akceptován MZV? Existuje nějaká vyhláška?  

8) Str. 34 dole – autorka uvádí, že se rozšiřuje počet center aktivního porodu. Odkud 
čerpá tento údaj? Pokud z citovaného zdroje z roku 2002, odpovídá to současné 
situaci? Dodávám, že nikoliv, cca od roku 2003 došlo k tvrdému obratu v českém 
porodnictví, který ale autorka v celé práci nereflektuje. 

9) Str. 35 – Autorka píše, že Porodní dům u Čápa vyhrál soud s MZV ČR a stal se 
legitimním poskytovatelem péče rodičkám. Těžko říci, zda jde o záměrnou manipulaci 
s daty, či nepochopení situace. Pro vyjasnění dodávám fakta. Porodní dům u Čápa má 
registraci na poskytování předporodní a poporodní péče, nesmí se zde rodit. 
Samozřejmě byla ale založen s cílem, aby zde mohly porody probíhat. Tato činnost ale 

                                                 
2 Dojemné jsou v tomto kontextu případy popsané na webových fórech, kdy neonatoložky volají na matky, které 
chtějí po prvním dnu odejít z prodonice Polici či sociální pracovnice. 



bohužel nebyla Ministerstvem schválena. Na základě správního soudnictví došlo ke 
zrušení rozhodnutí Ministerstva a to bude znovu rozhodovat (soud může pouze 
potvrdit či zrušit rozhodnutí správního orgánu). Lze předvídat, že Ministerstvo opět 
nevyhoví, v každém případě nic není vyhráno. Celou historii lze nalézt např. na webu 
Porodního domu u Čápa. 

 
Závěrem dodávám, že práci přes všechny uvedené výhrady doporučuji k obhajobě, ale 
klasifikace dle mého názoru nemůže být lepší než dobrá. Hlavním důvody pro tento závěry 
jsou tyto: 

1) práce s výjimkou aplikace teorie Bourdieu na popisovaný spor nepřináší žádné nové 
poznatky, 

2) práce uvádí některé fakta bez citování zdrojů a uvádí tak čtenáře v omyl, 
3) práce obsahuje mnoho převyprávěných informací, které s tématem souvisí jen 

vzdáleně, 
4) autorka si dala málo práce s hledáním relevantní literatury v zahraničí, s vyhledáváním 

zahraničních oficiálních statistik a dalších údajů, vůbec nepoužila lékařské časopisy, 
5) práce nedodržuje původně schválený projekt a odůvodnění pro výrazné metodologické 

odchýlení není přesvědčivé. 
Pro obhajobu nenavrhuji žádné další otázky. Autorka by se měla vyjádřit k výtkám 
uvedeným v posudku a k případným otázkám na výtky navazujícím. 
 
 
 
 
Petr Soukup 
27. 1. 2011 


