
Posudek konsultantky na diplomovou práci Lenky Hanouskové „Spor o porod“. 
 
Lenka Hanousková předkládá k obhajobě diplomovou práci, jejímž tématem je spor o  
možnost rodit v domácím prostředí pod vedením  porodní asistentky bez přítomnosti 
gynekologa, který spolu vedou lékaři (gynekologové)  a porodní asistentky. S využitím 
konceptualizace Pierra Bourdieu (zápas o zachování či změnu  struktury pole a jeho pravidel 
hry) autorka spor detailně rozebírá jakožto symbolický zápas o universálně definovaný 
správný porod, přičemž ukazuje, že v jeho pozadí je čistě pragmatický zápas o klientelu (tj. 
materiální zdroje) a jakých nástrojů (kapitálů a strategií) gynekologové a porodní asistentky 
v tomto rámci využívají.      
 
Struktura, obsah a hlavní závěry: 
Práce je členěna do dvou částí, z nichž první je detailním uvedením do zkoumané 
problematiky (včetně historického nástinu) a vrcholí specifikací výše zmíněné 
konceptualizace P. Bourdieu pro potřeby popisu a vysvětlení symbolického zápasu o „správný 
porod“. Konceptualizace je využita v části druhé, jež je podrobným sociologickým popisem 
diskursů a strategií protagonistů zápasu o zachování či změny struktury porodnického pole, 
v jehož pozadí stojí především „boj o klientelu“. 

  Autorka ukázala, že popisovaný spor má poměrně hluboké historické kořeny sahající 
až k osvícenství. Konstatuje rovněž, že nejde o zvláštnost našeho porodnictví. Stejný spor se 
již delší dobu vede i v západních zemích. Za důležité předpoklady rozpoutání tohoto sporu u 
nás považuje transformaci zdravotnictví po roce 1989 a postupné pronikání feministického 
diskursu do veřejného i odborného života u nás.  Především se však ukazuje, že výhodnější 
postavení v tomto zápase mají lékaři, neboť disponují větším objemem i širším spektrem 
zdrojů. Oproti tomu porodní asistentky se na jedné straně snaží takové zdroje získat, ale 
zároveň na straně druhé jejich význam částečně zpochybňují. V této souvislosti autorka 
detailně popisuje rozdílné argumentační diskursy protagonistů sporu: medicínský kladoucí 
důraz na zdravotní rizika, který využívají lékaři, a psychologizující kladoucí důraz na 
psychickou pohodu rodičky a potažmo novorozence, s nímž pracují porodní asistentky. Obě 
skupiny využívají strategii deprofesionalizace konkurenční skupiny a účelově (a tudíž 
rozdílně) interpretují  tytéž pojmy i data.  
 
Přednosti a nedostatky: 
Autorka předkládá komplexní sociologický výklad odborné diskuse, v jejímž pozadí zjevně 
stojí spor o zdroje (klientelu). Konceptualizaci P. Bourdieu využívá účelně a s porozuměním. 
Součástí práce je sdělné zmapování dané problematiky, neboť autorka  shromáždila a shrnula 
relevantní literaturu a údaje tuzemské provenience.  Práce představuje solidní a podložené  
teoretické a konceptuální východisko eventuelní důsledně empiricky orientované sociologické 
analýzy  symbolického zápasu mezi asistentkami a porodníky u nás. Na druhé straně je však 
třeba přiznat, že v empirické rovině je práce především popisná. Zejména druhá část místy 
představuje spíše mechanickou kompilaci, z níž není vždy jednoznačně jasná souvislost mezi 
závěry a argumenty. Teoreticky je tedy text výrazně silnější než analyticky. Vezmeme-li však 
v úvahu, že toto téma u nás dosud nebylo sociologicky zpracováno, lze sotva od takové 
pionýrské práce  požadovat o mnoho víc.     
 
Návrh hodnocení: 
Lenka Hanousková prokázala, že je schopna na dobré teoretické úrovni sociologicky uchopit 
a konceptualizovat aktuální sociální jev a smysluplně jej jakožto sociologický problém popsat 
a s využitím relevantní literatury a dalších podkladů vysvětlit. Navrhuji proto její diplomovou 
práci přijmout k obhajobě. Vzhledem k tomu, že se však nepodařilo výrazněji vykročit za 
rovinu popisu, navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou. 
 
 



V Praze 29.1.2011                                                          Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.                


