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I. Úvodní část 

 

1) Cíl práce 

Cílem mé práce je analyzovat mateřství u specifické skupiny ţen - starších prvorodiček1, 

které ţijí v české metropoli a mají problémy s početím, a proto procházejí procesem umělého 

oplodnění2 - v závislosti na charakteristice a hodnotových orientacích výchozích rodin a 

socioprofesním postavení těchto ţen. Aktuálnost výzkumu je v tom, ţe analyzuje mateřství, 

které zasahuje do společenských vztahů a je charakterizováno i prostřednictvím kulturních 

významů, očekávání a symbolů, v kontextu s neplodností, která je v poslední době značně 

diskutována, neboť podle posledních výzkumů postihuje kaţdý desátý pár (Řeřábek 2002, s. 

7).  

Tato práce by měla analyzovat vliv rodinného původu na mateřské aspirace, zjistit míru 

inspirace ve výchovných modelech výchozích rodin, popsat strategie, které ţeny, respektive 

páry, které jsou postiţeny neplodností, během různých etap své cesty k realizaci rodičovství 

volí, aby byla jejich cesta k realizaci mateřské role úspěšná a určit, zda ţeny usilují výhradně 

o mateřství v biologické rovině nebo berou v potaz i mateřství v rovině sociální. Práce by 

měla určit, jaké místo v hodnotovém ţebříčku těchto ţen zaujímá mateřství a přinést 

odpověď na otázku, na kolik jsou ţeny v mnou definovaném specifickém vzorku schopny 

přesunout jiné hodnoty tak, aby naplnili svou roli matky. 

 

 

 

 
1
 starší prvorodička – ţena starší 30 let  

2 
 „Metodami asistované reprodukce nazýváme všechny ty léčebné postupy, které vyţadují bezprostřední manipulaci se 

zárodečnými buňkami (vajíčky či spermiemi)“ (Mardešic 1996, s. 60). Mezi nejčastější zákroky patří v současné době IUI – 
intrauterinní inseminace a IVF – in vitro fertilizace. „Zatímco IUI předpokládá nepoškozené vejcovody, je mimotělní oplodnění 
moţné provádět prakticky při všech příčinách sterility, pokud selţe (anebo není indikována) obvyklá konvenční léčba“ (Mardešic 
1996, s. 60). „Při vlastní léčbě metodou IVF jsou od začátku menstruačního cyklu ţeně podávány hormonální léky, pod jejichţ 
vlivem dozrává ve vaječníku větší počet vajíček. S počtem získaných vajíček roste pravděpodobnost přenosu alespoň jednoho 
embrya zpět do dělohy. Reakce pacientky na stimulaci se sleduje jednak opakovaným stanovením hormonů v krevním séru a 
jednak pomocí ultrazvukového vyšetření. Načasování ovulace lze provést velmi přesně pomocí injekce gonadotropinu a jednu 
aţ dvě hodiny před ovulací se provede odběr vajíček pod kontrolou ultrazvuku vpichem jehly přes poševní stěnu. V laboratoři 
jsou potom získaná vajíčka přenesena do výţivného roztoku (média), kde po přidání spermií dojde k oplození a rýhování 
časného embrya. Většinou po 48-72 hodinách pobytu v tomto médiu je embryo (embrya) přeneseno pomocí velmi tenkého 
katétru zpět do dělohy. S rostoucím počtem přenesených embryí stoupá do určité míry pravděpodobnost úspěchu, zvyšuje se 
však také riziko mnohočetného těhotenství. Úspěšnost celé léčby zvyšuje mraţení (kryokonzervace) nadpočetných embryí.  

Všechna zdravá nadpočetná embrya jsou zmraţena a nedojde-li k těhotenství po přenosu čerstvých embryí, jsou v některém 
z dalších cyklů po rozmrazení přenesena zpět do dělohy, aniţ by pacientka musela podstupovat celé léčebný cyklus od 
začátku“ (Mardešic 1996, s. 64-65). Je-li u muţe diagnostikována sníţená plodnost, je v dnešní době dominující metodou 
„intrcytoplazmatcká injekce spermie (ISCI), která spočívá v aplikaci jediné spermie nesmírně jemnou pipetou přímo do 
cytoplazmy vajíčka“ (Mardešic 1996, s. 65-66). 
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Výzkum by měl přinést následující výstupy: 

 ověřit tvrzení Ladislava Rabušice, ţe se mateřství v 21. století stalo pro ţenu volbou 

a ţe se otevřením nových ţivotních šancí dostalo mateřství v konkurenci jiných 

hodnot na jiné, nepreferované místo3, 

 ověřit hypotézu Dudové, Hastrmannové, Haškové, Maříkové, Víznerové a 

Vohlídalové, ţe přetrvává prorodinná orientace českých ţen i muţů – zda převáţná 

většina z nich plánuje ve svém ţivotě rodičovství, ale zároveň také většina z nich 

povaţuje jakékoliv jiné neţ zdravotní důvody pro volbu celoţivotní bezdětnosti za 

nepřijatelné4, 

 odpovědět na otázku, zda se silný tlak okolí, způsobený vnímáním mateřství jako 

normy, stal jedním z důvodů snahy o naplnění mateřské role a zda se bezdětné ţeny 

ocitají v kategorii „stigmatizovaných“, 

 na specificky zvoleném vzorku ţen poznamenaných neplodností ověřit hypotézu 

Hany Haškové, ţe mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností je jen nepatrná 

hranice5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 sociolog Ladislav Rabušic vyslovil toto tvrzení v monografii Kde všechny ty děti jsou vydané v roce 2001, strana 221 

4
 socioloţky uveřejnily svou hypotézu v sociologické studii Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 

partnerského ţivota v roce 2007 na straně 9 

5
 socioloţka Hana Hašková uveřejnila tuto hypotézu ve svém díle Fenomén bezdětnosti, vydaném v roce 2009, strana 215 
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2) Metodologický postup 

Pro zjištění cíle výzkumu jsem zvolila kvalitativní výzkum, metody polostrukturovaného 

rozhovoru a zúčastněného pozorování. Zvolený způsob dotazování mi umoţnil porozumět 

tomu, jak samy informátorky mateřství vnímají, co pro ně znamená, jak jej situují v rámci 

svého ţivotního příběhu. U tohoto způsobu dotazování jsem se přidrţovala osnovy, ale 

současně jsem měla moţnost vyuţít pruţnost celého procesu získávání informací (Hendl 

2006, s. 164). Informátorky odpovídaly na kladené dotazy, ale současně jsem jim poskytla 

dostatečně velký prostor k vyjádření. Při dotazování prostřednictvím polostrukturovaného 

rozhovoru jsem měla moţnost rozhovor aktivně přizpůsobit objeveným novým, zajímavým 

tématům, se kterými při tvorbě baterií otázek nepočítala. Pořadí ani formulace otázek 

polostrukturovaného rozhovoru nebyly neměnné. Pořadí otázek jsem aktuálně měnila dle 

způsobu, jakým se rozhovor ubíral. „Formulaci otázek jsem přizpůsobila situaci“ (Hendl 2006, 

s. 174). Bylo téměř nemoţné, aby informátorky s vysokoškolským vzděláním dostaly totoţné 

otázky jako informátorky, které jsou vyučené. Konkrétně mám na mysli otázku týkající se 

hodnotového ţebříčku informátorek, kde vyučená informátorka E potřebovala přeformulovat 

otázku, neboť o hodnotovém ţebříčku slyšela poprvé v ţivotě. Na druhé straně měl rozhovor 

svou strukturu, která mi následně pomáhala při vyhodnocování a „ulehčila srovnání 

rozhovorů“ (Hendl 2006, s. 174).  

Schéma rozhovoru – výzkumné otázky pro polostrukturovaný rozhovor 

První okruh otázek měl za cíl zjistit, zda charakteristika výchozí rodiny (její velikost, vztahy 

s rozšířenou rodinou, sociokulturní status a hodnotové orientace) určují vztah k mateřství a k 

partnerství. Neméně důleţité bylo stanovení kvality subjektivního proţívání dětství. Následně 

jsem se zaměřila na téma přípravy informátorek na vlastní mateřskou roli v době dospívání. 

Dotazovala jsem se na vzpomínky ohledně prvních představ a snů o zaloţení vlastní rodiny.  

Druhý okruh otázek si kladl za cíl zjistit deklarovanou hodnotu mateřství. Informátorky měly 

určit pořadí několika předloţených hodnot – partnerství, přátele, rodinu, kariéru, cestování, 

mateřství, rodinný dům, auto, víru. V rámci svého výzkumu jsem se takto pokusila určit, jaké 

místo zaujímá v ţebříčku ţivotních hodnot informátorek mateřství. V případě, ţe informátorky 

jmenovaly i jiné hodnoty nad mateřstvím, zaměřila jsem se právě na tyto hodnoty s cílem 

určit, zda je pozice jiné hodnoty v ţebříčku ţivotních hodnot informátorek odrazem její 

současné nelehké situace v souvislosti s realizací její vlastní mateřské role nebo jestli je 

naopak čistým odrazem daných ţivotních priorit informátorky. 

Ve třetím okruhu otázek jsem zjišťovala osobní cestu k mateřství. Cílem bylo definovat míru 

úsilí, kterou jsou tyto ţeny ochotny podstoupit, obětovat pro naplnění mateřské role. Výzkum 

si kladl za cíl vyjmenovat nejen lékařské procedury, které jiţ má pár poznamenaný 
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neplodností za sebou, ale téţ stanovit, zda je informátorka nakloněna případným 

alternativním procedurám.  

Ve čtvrtém okruhu otázek jsem se snaţila popsat přístup okolí k ţenám poznamenaných 

neplodností. Výzkum si kladl za cíl popsat reflexi ţen poznamenaných neplodností a to ze 

strany partnera nebo manţela, ze strany výchozí rodiny informátorek, ze strany partnerovy 

výchozí rodiny, ze strany přátel a nejbliţšího okolí. Snaţila jsem se zjistit, zda představuje 

mateřství ve společnosti natolik normu a je spjato s přirozenou rolí ţeny v takové míře, ţe se 

bezdětné ţeny cítí stigmatizovány. 

V posledním, pátém okruhu otázek jsem se snaţila určit rovinu vnímání mateřské role - 

biologická versus sociální rovina mateřství. Snaţila jsem se zjistit, zda jsou informátorky 

fixovány výhradně na biologickou rovinu mateřství nebo zda v případě mnoha neúspěšných 

pokusů o IVF uvaţují i o sociální rovině mateřství, tedy o adopci či pěstounské péči. Snaţila 

jsem se určit jakýsi bod zlomu, který by definoval buď definitivní konec snahy o realizaci 

mateřské role, nebo přechod ze snahy o biologickou rovinu mateřství na sociální rovinu 

mateřství.  

 

Při návratném výzkumu jsem první otázkou zjišťovala, zda došlo v jejich situaci s ohledem na 

realizaci mateřské role za dobu, kdy jsme spolu nemluvily, k posunu.  

Ve druhém okruhu otázek jsem se snaţila stanovit, zda se po dalším pokusu nezměnil jejich 

názor ohledně sociální roviny mateřství. Primárně jsem sledovala cíl, zda počet 

absolvovaných pokusů o mimotělní oplodnění souvisí s vnímáním mateřské role v sociální 

rovině. Chtěla jsem stanovit, zda poslední dotovaný pokus znamená pro informátorku jakýsi 

bod zlomu a to buď definitivní, kdy končí se snahami o realizaci mateřské role jako takové, 

nebo pouze pomyslný, kdy plynule přejde z realizace mateřské role v biologické rovině do 

realizace mateřské role v rovině sociální. Tato otázek se týkala i ţen, které byly v tomto 

pokusu o umělé oplodnění úspěšné, neboť je těhotenství především v prvních třech 

měsících, velmi nejisté. 

Ve třetím okruhu otázek jsem se snaţila stanovit výchovný model, který plánuje informátorka 

aplikovat při výchově svého dítěte. Mým prvotním cílem bylo stanovit míru inspirace 

osvědčeným způsobem výchovy, se kterým se seznámila buď ve své nebo v partnerově 

výchozí rodině. Dále pak popsat důvody, které jí k inspiraci tímto modelem nebo naopak 

k zavrţení obou, případně jednoho výchovného modelu. 

Čtvrtý okruh otázek směřoval k reflexi informátorek podpory státu ţen v mateřství. Cílem 

těchto otázek bylo stanovit subjektivní míru vnímání podpory státu ţen v mateřství, 
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respektive její dostatečnost či nedostatečnost. Ve svých otázkách jsem se zaměřila 

především na definice problematických oblastí. Tento okruh otázek byl kladen z toho 

důvodu, abych si ověřila, zda podpora státu nějakým způsobem ovlivňuje touhu po realizaci 

mateřské role. 

Pátý okruh otázek směřoval k reflexi informátorek na podporu státu neplodných párů. Cílem 

těchto otázek bylo stanovit subjektivní míru vnímání podpory státu neplodných párů, 

respektive její dostatečnost či nedostatečnost. V kontextu celého výzkumu jsem se snaţila 

stanovit, zda má výše doplatku za mimotělní oplodnění vliv na počet absolvovaných pokusů 

nebo zda počet absolvovaných pokusů o mimotělní oplodnění souvisí s jinými hodnotami. 

Dále jsem se snaţila stanovit, zda se finanční náročnost mimotělního oplodnění nějakým 

způsobem odrazí na vnímání mateřské role jako takové.   

V šestém, posledním okruhu otázek jsem se snaţila ještě jednou získat informace stran 

reflexe ţen na reakce okolního prostředí. Cílem této baterie otázek bylo ověřit předchozí 

informace, především v tom smyslu, zda úspěšný pokus nemá vliv přehodnotit některé dříve 

uvedené reakce a to jak ve smyslu kladném, tak i záporném. Současně jsem rozšířila sféru 

reakcí okolí o otázku týkající se solidarity lékařů. Chtěla jsem určit, zda mají lékaři z důvodu 

své komplexní informovanosti ohledně neplodnosti a problémů s ní spojených, projevují 

informátorkám větší míru empatie.  

 

Úvodní okruh otázek základního výzkumu, který měl analyzovat zdroje postojů k mateřství a 

partnerství ve výchozích rodinách informátorek, kvitovaly všechny informátorky s povděkem 

a velkou úlevou a podařilo se mi tím navodit přátelskou a uvolněnou atmosféru. To bylo 

s ohledem na výzkumný problém velmi důleţité. Druhý okruh otázek, který si kladl za cíl 

zjistit deklarovanou hodnotu mateřství, byl většinou zodpovězen bez problémů. U některých 

informátorek se objevilo váhání mezi určením priority některých hodnot, u jiných se vyskytl 

problém s formulací otázky. Ve třetím okruhu otázek, kdy byla zjišťována osobní cesta 

k mateřství, jsem se snaţila informátorky maximálně povzbudit, protoţe uţ pouhá zmínka 

nebo vyjmenování všech dosud absolvovaných procedur u většiny informátorek vyvolaly 

rozrušení, případně vztek na lékaře či jiné domnělé původce jejich dosavadní situace. 

Následující okruh otázek - popis přístupu okolí k ţenám poznamenaných neplodností se se 

ukázal jako velmi emotivní téma. Byl spjat s celou škálou reakcí ze strany informátorek – od 

hlubokého obdivu, lásky a vděku, přes mírně řečeno nepochopení aţ po zhnusení či odpor. 

Nicméně tato škála projevených reakcí a emocí neměla negativní vliv na kvalitu odpovědí – i 

negativní zkušenosti se mnou informátorky sdílely. V emočně vypjaté atmosféře se odehrál i 

poslední okruh otázek se zaměřením na určení roviny vnímání mateřské role - biologická 
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versus sociální rovina mateřství. Pro mnohé informátorky představovalo značný problém byť 

jen připustit hypotetickou moţnost neúspěchu ve snaze o realizaci mateřské role v biologické 

rovině. Tato skutečnost se nutně musela odrazit i v kvalitě odpovědí, kdy úsečné nebo 

vyhýbavé odpovědi nebyly výjimkou. Aby nebyl rozhovor ukončen tak emotivním způsobem, 

zakončila jsem výzkum dotazem na zhodnocení jejich dosavadní osobní cesty k mateřství. 

Primárním cílem bylo ukončení rozhovoru v přátelské atmosféře.  Sekundárním cílem bylo 

určení subjektivního vztahování se k hodnotě mateřství v kontextu jiţ proţitých ţivotních 

peripetií v souvislosti s diagnostikovanou neplodností. 

Při návratném rozhovoru jsem se v úvodní části setkala s rozporuplnými reakcemi 

v závislosti na úspěšnosti pokusu o umělé oplodnění. Primárně lze říct, ţe informátorky, 

které byly v době následného rozhovoru těhotné, byly po celou dobu rozhovoru uvolněné, 

hovořily velmi přátelsky, snaţily se o upřímné a detailní odpovědi. Naopak u informátorek, 

které byly i v tomto pokusu o umělé oplodnění neúspěšné, byly odtaţité a ve svých 

odpovědích spíše strohé. Tato reakce byla způsobena nejen jejich prozatím neúspěšnou 

snahou o realizaci mateřské role, ale i skutečností, ţe já jsem se z ţeny, která byla „na 

stejné lodi“, tedy jednou z nich, stala ţenou, která se vymanila ze stigmatizované kategorie 

neplodných. V prvním okruhu mateřství, kde jsem zjišťovala jejich postoj k sociální rovině 

mateřství, jsem se většinou setkala s negativními reakcemi. Pro většinu informátorek bylo 

velmi nepříjemné toto téma rozebírat. Následný okruh otázek zaměřený na výchovný model 

vlastní rodiny byl naopak vnímán veskrze pozitivně. Ani jednu z ţen jsem svou otázkou 

nezaskočila, to znamená, ţe všechny o výchově svého potomka jiţ uvaţovaly. Nejvíce se 

informátorky rozhovořily při tématech ohledně podpory státu v mateřství a podpory státu 

neplodných párů. Zejména podpora státu neplodných párů bylo téma, kde informátorky 

projevovaly nejvíce emocí. Poslední okruh otázek, který se vztahoval k reflexi reakcí okolí, 

byl vhodným zakončením rozhovoru, protoţe informátorky jiţ nebyly v takovém citovém 

vypjetí jako u předchozích dotazů.  

Všechny úvodní rozhovory se uskutečnily v době do čtrnácti dnů po ET6, kdy ještě nebyl 

znám výsledek umělého oplodnění. Jednalo se o záměr, neboť by po obeznámení se 

s výsledkem mohlo dojít ke zkreslení celého výzkumu. Ţeny, které by si byly vědomy toho, 

ţe je tento pokus úspěšný by mohly mít tendenci přehlíţet negativní zkušenosti a stejně tak 

jejich vnímání mateřství v rovině biologické a sociální by mohlo být značně zkreslené. 

Naopak ţeny, které by si byly vědomy toho, ţe jejich pokus nebyl úspěšný, by mohly mít 

tendenci vnímat vše příliš negativně, nebo by mohlo dojít k jejich uzavření se před okolním 

světem, čímţ by byla ohroţena jejich účast na celém výzkumu. 

 
6
 embryotransfer – přenesení vzniklého embrya do dělohy 
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To znamená, ţe v době, kdy se úvodní rozhovor uskutečnil, ţádná z ţen ještě netušila, zda 

bude pokus úspěšný či nikoli, rozhovor se nesl v duchu realistického hodnocení všech 

prodělaných procedur, reálného vnímání všech moţných rovin mateřství a bezesporu i 

radostného očekávání a doufání v úspěšnost právě tohoto pokusu. 

Návratný výzkum se uskutečnil koncem října, kdy jiţ nebylo moţno ovlivnit vývoji IVF. 

Skutečnost, ţe u mě bylo druhé IVF, při kterém jsem se s informátorkami seznámila, 

úspěšné, nepochybně ovlivnilo vývoj výzkumu. Stalo se tak především u ţen, které 

neotěhotněly. 

Průměrná délka prvních rozhovorů byla cca. 80 minut. Délka návratných rozhovorů 

nepřekročila 30 minut. 

Bezprostředně po rozhovoru vznikl Záznam rozhovoru, který obsahoval údaje o rozhovoru – 

místo a čas konání rozhovoru, nějaké zvláštní či mimořádné události v průběhu trvání 

rozhovoru a mimoslovní projevy informátorky v průběhu rozhovoru. Dále obsahoval mé 

postřehy ohledně problematických částí rozhovoru.  

Všechny rozhovory byly v plném znění přepsány a tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást 

této práce.  

 

Další pouţitou metodou byla metoda zúčastněného pozorování. Pozorovala jsem typické 

chování informátorek při OPU7. Zatímco prostřednictvím rozhovoru jsem zachytila „směs 

toho, co je, a toho, co si o tom respondent myslí“ (Hendl 2006, s. 191), při pozorování jsem 

měla moţnost zjistit, co se skutečně děje. Výhodou pozorování bylo, ţe jsem měla moţnost 

zachytit nejen vizuální, ale téţ sluchové a pocitové vjemy jako pláč, nervozitu, strach, 

soustředění a jiné.  

 

 

 

 

 
7
 OPU – odběr vajíček z folikulů. „Těsně před tím, neţ folikuly puknou a uvolní vajíčka, napíchne lékařský personál kaţdý z nich 

jehlou a odsaje z něj všechnu tekutinu. S touto tekutinou se dostane do jehly také vajíčky. Aby se lékařský personál do folikulu 
přesně dostal, musí vaječník s folikulem vidět. Je více moţností, ale celosvětově nejrozšířenější způsob je pouţití ultrazvuku. 
Odběr, tedy punkci folikulu by bylo moţné provádět přes kůţi na přední stěně břišní. Východnější je však přístup pochvou, 
protoţe vaječníky leţí velmi blízko klenbě poševní, mnohdy na ni přímo naléhají.  Výkon se provádí většinou v krátké narkóze.“ 
(Řeřábek 2002, s. 44 – 45) 
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Při svých pozorováních jsem vystupovala na pomezí rolí úplného účastníka a účastníka jako 

pozorovatel, neboť jsem byla rovnoprávným členem skupiny, v tomto případě skupiny ţen, 

které podstupují chirurgický zákrok OPU na lůţkovém oddělení centra asistované 

reprodukce x v Praze jako nezbytnou proceduru mimotělního oplodnění, informátorky byly 

informovány o mém záměru vést s nimi rozhovor na téma Mateřství jako hodnota na prahu 

21. století, ale nebyly informovány o skutečnosti, ţe jsou právě pozorovány a ţe výsledky 

tohoto pozorování se stanou součástí mého výzkumu.  

Metoda zúčastněného pozorování byla zvolena z toho důvodu, ţe se jedná o skutečnost, 

která „není přístupná pohledu osob mimo skupinu“ (Hendl 2006, s. 193) a dále se jedná o 

skutečnost, která je minimálně prozkoumaná. V roli pozorovatele jsem „nefungovala jako 

pasivní registrátor dat, který stojí mimo předmětovou oblast, nýbrţ jsem se sama účastnila 

dění v sociální situaci, v níţ se předmět výzkumu projevuje“ (Hendl 2006, s. 193). V průběhu 

zúčastněného pozorování před a po chirurgickém výkonu OPU jsem pouţívala různé 

prostředky pro získání dat – od prostého pozorování, přes neformální rozhovory 

s pacientkami ohledně jejich pocitů aţ po neformální rozhovor s vrchní sestrou na lůţkovém 

oddělení centra asistované reprodukce x, týkající se definice obvyklého chování pacientek 

při OPU. Při rozhovoru s vrchní sestrou jsem se zaměřila na jediný okruh otázek a to zda 

chování, které jsem mohla pozorovat, bylo typické nebo naopak výjimečné. 

Kvůli skutečnosti, aby nebylo prozrazeno, ţe pozoruji informátorky pro svůj výzkumu, jsem 

při těchto rozhovorech nepouţívala diktafon. Vše jsem se snaţila co nejvěrohodněji 

zapamatovat, případně si nenápadně zaznamenat své poznámky. Detailní výsledky svého 

pozorování jsem si zapsala aţ v době, kdy jsem byla o samotě. 

Zúčastnění pozorování „v sobě nese znaky kvalitativní metody v tom, ţe ho nelze plně 

standardizovat.“ (Hendl 2006, s. 196). Při svém zúčastněném pozorování jsem se snaţila 

zaměřit na následující věci: 

- popis účastnic pozorované situace 

- jejich chování bezprostředně před a po absolvování chirurgického výkonu OPU, 

přičemţ v tomto ohledu jsem se snaţila rozeznat typický model chování 

- vzájemné chování účastnic včetně zachycení jejich případné konverzace 

Všechny náleţitosti zúčastněného pozorování byly přepsány a tvoří jako příloha č.2 nedílnou 

součást této práce.  
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3) Výběr vzorku 

Pro svůj antropologický výzkum jsem si vybrala vzorek starších ţen, budoucích prvorodiček, 

které v červenci roku 2011 podstoupí první aţ třetí8 pokus umělého oplodnění. Informátorky 

byly osloveny ve dnech, kdy jsem byla přítomna chirurgických zákrokům v narkóze 

v souvislosti s umělým oplodněním v centru asistované reprodukce x v Praze. Dne 20. srpna 

2011 mi bylo prováděno OPU a dne 22. srpna 2011 ET.  

Dne 20. srpna 2011 bylo v centru asistované reprodukce x přítomno celkem dvanáct 

pacientek, včetně informátorky. Všechny byly přítomny OPU. Z jedenácti pacientek byly 

z oslovení vyloučeny dvě pacientky vietnamské národnosti, jedna pacientka polské 

národnosti9, jedna pacientka snaţící se o početí druhého dítěte10. Celkem bylo osloveno 

sedm pacientek, z toho šest souhlasilo s rozhovorem. 

Dne 22. srpna 2011 bylo v centru asistované reprodukce x přítomno celkem osm pacientek. 

Informátorka byla jako jediná přítomna ET, ostatní byly přítomny OPU. Ze sedmi pacientek 

byly z oslovení vyloučeny dvě pacientky snaţící se o početí druhého potomka a jedna 

pacientka irské národnosti. Celkem byly osloveny čtyři pacientky a všechny s rozhovorem 

souhlasily. 

Celkem bylo k výzkumu získáno deset informátorek. 

Ve sledovaném vzorku je jedna vyučená informátorka, která pochází z neúplné rodiny a má 

nevlastního sourozence a jako jediná je extrémně pravicově orientovaná volička, pět 

středoškolsky vzdělaných, dvě s vyšším odborným vzděláním a dvě vysokoškolsky vzdělané 

informátorky. Všechny informátorky, které dosáhly vyššího neţ vyučeného vzdělání, pochází 

z úplných rodin a byly vychovávány buď jako jedináčci bez sourozenců či s jedním, případně 

dvěma sourozenci. Všechny informátorky s výjimkou jediné jsou vlastní děti rodičů, jedna je 

adoptovaná – ta vyrůstala jako jedináček a jako jediná z mého vzorku je rozvedená. Ostatní 

informátorky jsou buď svobodné (2 informátorky) nebo vdané (7 informátorek). Svobodná 

zůstala jedna informátorka s vyšším odborným vzděláním, která má mladší sestru a jedna 

středoškolsky vzdělaná, která má mladšího bratra. 

 
8
 Podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, jsou výkony 

asistované reprodukce hrazeny ţenám z veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ţenského lékaře: 
    a. ţenám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let, 
    b. ostatním ţenám ve věku od 22 do 39 let. 
V souvislosti s mimotělním oplodněním ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na základě doporučení 
registrujícího ţenského lékaře nejvíce 3x za ţivot. Tím se rozumí maximálně 4 monitorované cykly se stimulací a v rámci nich 
nejvíce 3 cykly s přenosem embryí. 

9
 z výzkumu jsem záměrně vyloučila ţeny, které jsou jiné národnosti, neboť se jedná o jiné kulturu, coţ by mohlo zkreslit 

výsledky celého výzkumu. 

10
 z výzkumu jsem záměrně vyloučila ţeny, které se snaţily o početí druhého dítěte, protoţe tyto ţeny jiţ status matky 

v minulosti získaly. Jejich výpovědi zejména s ohledem na naplnění mateřské role v rovině biologické versus sociální by neměly 
správnou vypovídající schopnost a následně by zkreslily výsledky celého výzkumu. 
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Všechny informátorky s výjimkou jediné, která deklaruje katolické vyznání, je středoškolsky 

vzdělaná, vyrůstala v rodině s mladší sestrou, ale své dětství a celkově výchozí rodinu vnímá 

jako disharmonickou, jsou nevěřící. O početí se dvě informátorky snaţí čtvrtý rok, tři 

informátorky třetí rok, čtyři informátorky druhý rok a jedna informátorka jeden rok. Z deseti 

informátorek prochází čtyři prvním pokusem o IVF, tři druhým pokusem o IVF, dvě třetím 

pokusem o IVF a jediná informátorka čtvrtým pokusem o IVF. Všechny informátorky byly ve 

věku od 30 let – nejmladším dvěma informátorkám bylo 30, nejstarším dvěma 37 let.  

 

Hlavní údaje profilů jednotlivých informátorek jsou následující: 

Informátorka A – věk 35 let, vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením, pracuje jako 

sociální pracovnice. Pochází z úplné rodiny. Otec pracuje jako řidič, matka jako prodavačka, 

má jednu mladší sestru. Je svobodná, se současným partnerem ţije jedenáct let. Partner je 

vysokoškolsky vzdělaný, pracuje jako administrativní pracovník. O početí se snaţí třetím 

rokem, procházím třetím pokusem o IVF. 

Informátorka B – věk 37 let, vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření. Pochází 

z úplné rodiny. Otec pracoval jako dělník, matka ve středním managementu, nyní jsou oba 

dva v důchodu, má jednoho mladšího bratra. Provdala se ve věku 36 let, o početí se snaţí 

druhým rokem, prochází druhým pokusem o IVF. Manţel je vysokoškolsky vzdělaný, pracuje 

jako manaţer. 

Informátorka C – věk 37 let, středoškolské vzdělání technického zaměření. Pochází z úplné 

rodiny. Otec je jiţ po smrti, ale pracoval jako svářeč, matka je jiţ v důchodu, ale po celý ţivot 

byla v domácnosti a nepracovala, má jednoho staršího bratra. Je svobodná, se svým 

současným partnerem ţije tři roky. Partner je středoškolsky vzdělaný, pracuje jako 

administrativní pracovník. O početí se snaţí třetím rokem, prochází druhým pokusem o IVF. 

Informátorka D – věk 31 let, středoškolské vzdělání obecného zaměření - gymnázium. 

Pochází z úplné rodiny. Otec je v invalidním důchodu, dříve pracoval jako dělník, matka 

pracuje jako zahradnice, má jednoho mladšího bratra. Je čtyři roky vdaná. Manţel je 

vysokoškolsky vzdělaný, pracuje v IT. O početí se snaţí tři a půl roku, prochází třetím 

pokusem o IVF. 

Informátorka E – věk 30 let, vyučená. Pochází z neúplné rodiny – otec se s rodinou jiţ od 

informátorčina dětství nestýká. Matka pracuje jako prodavačka, má jednoho nevlastního 

bratra, který ovšem neţil s informátorkou ve společné domácnosti. Je vdaná, o početí se 

snaţím třetím rokem, prochází druhým pokusem o IVF. Manţel je středoškolsky vzdělaný, 

pracuje jako administrativní pracovník ve stavebnictví. 
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Informátorka F – věk 33 let, středoškolské vzdělání technického zaměření. Pochází z úplné 

rodiny, ale je adoptovaná. Oba rodiče jsou nyní v důchodu, otec i matka dříve pracovali jako 

stavební inţenýři. Nemá sourozence, je rozvedená, se svým současným partnerem je pět let, 

o početí se snaţí druhým rokem, prochází prvním pokusem o IVF. Partner je vysokoškolsky 

vzdělaný, pracuje jako administrativní pracovník v obchodě. 

Informátorka G – věk 31 let, vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření. Pochází 

z úplné rodiny, otec pracuje jako zámečník, matka jako dámská krejčová. Má dvě starší 

sestry, je vdaná, o početí se snaţí druhým rokem, prochází prvním pokusem o IVF. Manţel 

je středoškolsky vzdělaný a pracuje v automobilovém průmyslu. 

Informátorka H – věk 30 let, středoškolské vzdělání obecného zaměření - gymnázium. 

Pochází z úplné rodiny, oba rodiče nyní společně podnikají, coţ je podle slov informátorky 

mezi nimi to jediné pouto. Má jednu mladší sestru, je vdaná, o početí se snaţí druhým 

rokem, prochází prvním pokusem o IVF. Se svým manţelem, který je taktéţ středoškolsky 

vzdělaný, podniká. 

Informátorka I – věk 33 let, středoškolské vzdělání ekonomického zaměření. Pochází 

z úplné rodiny. Otec, momentálně v důchodu, pracoval jako průvodčí, matka pracuje jako 

čalounice. Má starší sestru, je vdaná. O početí se snaţí čtvrtým rokem, prochází čtvrtým 

pokusem o IVF. Manţel je středoškolsky vzdělaný, pracuje jako administrativní pracovník 

v nákupu. 

Informátorka J – věk 31 let, vyšší odborné vzdělání ekonomického zaměření. Pochází 

z úplné rodiny, oba rodiče jsou nyní v důchodu, matka pracovala jako učitelka v mateřské 

školce, otec jako řidič. Je vdaná, o početí se snaţí jeden rok, prochází prvním pokusem o 

IVF. Manţel je vysokoškolsky vzdělaný a pracuje jako manaţer. 

Vrchní sestra – věk 37 let, středoškolské vzdělání zdravotního zaměření. Je vdaná, je 

matkou jedné dcery ve věku 9 let, sama prošla několika pokusy o umělé oplodnění. V centru 

asistované reprodukce x v Praze pracuje devět let, šestým rokem je vrchní sestrou 

lůţkového oddělní.  

 

Výběr místa výzkumu 

Výzkum probíhal v hlavním městě Praha, kde jiţ od svých osmnácti let ţiji. Informátorky byly 

získány a osloveny při mých pobytech na lůţkovém oddělení centra asistované reprodukce x 

v Praze. Místo výzkumu jsem tudíţ nevybírala, ale vycházelo přirozeně z chirurgických 

postupů, které mi byly doporučeny mým gynekologem. 
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Praha, hlavní město naší republiky, mělo k datu 31.12.2010  plných 1 260 469 z celkového 

počtu 10 532 770 obyvatel. Podíváme-li se blíţe na demografické údaje hlavního města, 

zjistíme, ţe z jiţ výše uvedených 1 260 469 obyvatel činí podíl ţen 51,31%. Ze 117 200 

narozených na celém území naší republiky se v metropoli narodilo 14 792 dětí. Shrneme-li 

se výše uvedené do procentuálního vyjádření, dostaneme se k následujícím údajům: v české 

metropoli ţije 11,97% české populace, která rodí 12,62% dětí v naší republice. Je zde 

oddáno 12,80% párů, ale rozvedeno 11,44% pouze manţelství11. V České republice je 

vedena statistika ohledně dětí, které se narodily prostřednictvím asistované reprodukce12, ale 

tato bohuţel není zveřejňována ani přístupna veřejnosti. 

V České republice se nachází celkem 16 center asistované reprodukce. Z toho v Praze jich 

plných 513. Centrum asistované reprodukce x v Praze bylo zaloţené v roce 1995 jako jedno 

z prvních nestátních center asistované reprodukce v České republice. Centrum po dobu své 

existence přivedlo na svět téměř šest tisíc dětí a s dlouhodobou úspěšností léčby nad 30% 

jej řadí mezi republikově nejúspěšnější. Tým IVF byl vyškolen nejlepšími světovými 

odborníky, převáţně z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na celém světě. 

Centrum asistované reprodukce x v Praze poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to 

včetně těch nejmodernějších jako je ISCI14, PISCI15, genetika atd. Kromě výše uvedeného se 

oddělení IVF aktivně podílí na řadě studií a výzkumných projektů.  

Centrum asistované reprodukce x v Praze sídlí v širším centrum Prahy, které je dobře 

dopravně dostupné pro ţeny ze všech částí Prahy. Všechny informátorky mého výzkumu 

pochází nebo delší dobu ţijí a pracují v Praze. 

Centrum asistované reprodukce x propaguje jím poskytované sluţby na internetu a své 

klientky získává v Praze a v zahraničí prostřednictvím spolupráce s celou řadou gynekologů. 

Tito lékaři jsou finančně osobně motivováni k tomu, aby své pacienty s neplodností zasílali 

právě do tohoto centra asistované reprodukce x. Není to výjimečná záleţitost – takto fungují 

všechna centra asistované reprodukce16.  

 

11
 Informace na internetovém serveru Českého statistického úřadu dostupné na www.cssz.cz 

12 
 Karel Řeřábek, Léčba neplodnosti, s.66 

13 
Karel Řeřábek, Léčba neplodnosti, s.99 a 100 

14 
 ISCI = intracytoplasmatic sperm injection, tedy injekce jedné spermie přímo do vajíčka. Jde o nejúčinnější metodu léčby 

mnoha případů muţské neplodnosti, kdy nacházíme v ejakuátu výrazně aţ extrémně sníţený počet spermií. ISCI provádíme 

pod mikroskopem. Karel Řeřábek, Léčba neplodnosti, s.94 
15 

PISCI = Přirozenější a efektivnější metoda ICSI, kdy pro selekci spermie, která bude pouţita pro zavedení do vajíčka (oocytu), 

je pouţit funkční test. V laboratorním prostředí nám tuto selekci umoţňuje právě metoda PICSI, při které se medium se 

spermiemi přidává do Petriho misky, kde je na jejím dně bílkovina hyaluronan ve formě gelu. K tomuto gelu migrují spermie a 

pouze zralé se naváţou prostřednictvím receptorů na hyaluronan. Embryolog poté právě tyto spermie pouţije pro zavedení do 

vajíčka (oocytu) metodou ICSI, vzhledem k tomu, ţe se jedná o metodu z roku 2011 není definovaná v ţádné dostupné lékařské 

literatuře, citace pochází z internetových stránek asistované reprodukce x v Praze 
16 

informace získaná od mého gynekologa a potvrzená vrchní sestrou asistovaného centra x 

 

http://www.cssz.cz/
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4) Etické otázky spojené s výzkumem 

Volba tématu vychází z mé osobní zkušenosti budoucí starší prvorodičky, ţijící v české 

metropoli, která kvůli neplodnosti procházela procesem umělého oplodnění. Tento proces 

mě přivedl do blízkého kontaktu s řadou ţen poznamenaných neplodností. Při neformálních 

rozhovorech s těmito ţenami jsem si uvědomila, co všechno jsou nuceny tyto ţeny 

podstoupit, aby jim bylo dopřáno naplnění jejich mateřské role. Zajímalo mě, jak ţeny 

subjektivně vnímají mateřství a v jejich případě i trnitou cestu k jeho naplnění. A zda je vůbec 

jejich cesta k naplnění mateřské role jejich vlastní volbou nebo po ní kráčí tlačeny nejbliţším 

okolím – partnerem, výchozími rodinami, přáteli či dokonce celou českou společností. 

Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o výjimečně citlivé téma výzkumu, musela jsem věnovat 

etické otázce mimořádnou pozornost. Všechny informátorky byly zařazeny do výzkumného 

vzorku aţ na základě jejich dobrovolného souhlasu. Jednalo se o ústní souhlas, protoţe 

písemným souhlasem by došlo k porušení přislíbené plné anonymity. Abych splnila 

podmínku anonymity, tak jsem kromě vynechání písemného souhlasu v celé práci záměrně 

neuváděla jméno centra asistované reprodukce, kde jsme všechny procházely procesem 

umělého oplodnění. Informátorky jsem značila velkým písmem, řazeno chronologicky. První 

rozhovor se uskutečnil s informátorkou A, poslední s informátorkou J. Všechny informátorky 

byly před zahájením rozhovoru seznámeny s cílem mé práce. Stejně tak byly zpraveny o 

jejich právu na některé otázky neodpovídat, moţnosti kdykoli rozhovor přerušit nebo úplně 

ukončit.  

V průběhu sběru dat jsem se nacházela v pozici tzv. insidera17 a díky tomu jsem měla snazší 

přístup k určitým druhům informací. Data, která jsem nasbírala, jsou pravděpodobně odlišná 

od dat, která by nasbíral outsider18. Domnívám se, ţe právě díky mé pozici insidera na mne 

informátorky pohlíţely ne jako na výzkumníka, ale spíše jako „na přítele, na někoho, kdo 

vzbuzuje důvěru. V této pozici pak odhalily informátorky hluboce osobní záleţitosti.“ (Jones 

2006, kapitola 18).  

 

 

 

 

 
17 osoba, která je sama členem kulturní, rasové či etnické skupiny, kterou zkoumá“ (Jones 2006, nesr.). 
18   

osoba, která není členem kulturní, rasové či etnické skupiny, kterou zkoumá 
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Při opakovaném výzkumu jsem se u několika informátorek nalézala v pozici insidera, u 

několika v pozici outsidera, coţ se někde negativně odrazilo na vnímání mé osoby. 

Vzhledem k úspěšnosti mého druhého pokus IVF jsem výsledky výzkumu hodnotila jiţ jako 

outsider, coţ bylo nesmírně důleţité pro vyhodnocování celého výzkumu. Získala jsem díky 

tomu odstup, neměla jsem tendenci zpochybňovat či naopak předjímat určité závěry dle 

svých představ. 

Na jedné straně měly informátorky snahu se mi se svým problémem svěřit, neboť „sdílený 

problém je poloviční problém“, na straně druhé se jedná o enormně citlivé téma. Snaţila 

jsem se proto v případě bolestných a citlivých otázek či vzpomínek vést rozhovor empaticky, 

především díky tomu, ţe jsem se sama nacházela v podobné situaci. Snaţila jsem se však 

nevést rozhovor příliš emočně.  Zejména otázka „nenaplněného mateřství“ občas vedla ke 

značné frustraci. 

Při ţádosti o poskytnutí rozhovoru jsem informátorkám sdělila hlavní teze práce a vysvětlila 

jim cíle svého výzkumu. Při získávání informátorek hrála pravděpodobně klíčovou roli 

skutečnost, ţe jsem jedna z nich – ţena, která se prostřednictvím umělého oplodnění snaţí o 

početí svého prvního potomka. Proto většina s výjimkou jediné s rozhovorem souhlasila a 

všechny domluvené rozhovory se i uskutečnily.  

Všechny informátorky byly poučeny o plném právu odpovídat pouze na otázky dle vlastního 

uváţení, o jejich moţnosti neodpovídat na otázky, které jsou jim nepříjemné. Byly poučeny o 

tom, ţe mohou rozhovor přerušit, případně ukončit, pokud budou chtít. Informátorkám byla 

přislíbena absolutní anonymita, coţ bylo s ohledem na výzkumný problém velmi důleţité. 

Následně byly informátorky poţádány o ústní souhlas se zaznamenáním rozhovoru na 

diktafon, byl jim vysvětlen důvod i účel pořízení záznamu.  

 

5) Analýza dat 

Analýza rozhovorů probíhala během celého výzkumného procesu od terénního sběru dat. 

K analýze jsem pouţila segmentaci a kódování. Segmentace, tedy pečlivé roztřídění a 

redukce sebraných dat, byla nutná a nezbytná vzhledem k získání velkého mnoţství 

nestandardizovaných dat. Bylo zapotřebí rozlišit data, která byla pro zodpovězení 

výzkumných otázek důleţitá a relevantní. Zredukovaná data jsem rozdělila na jednotlivé části 

– tzv. tematické kategorie. Jednalo se o tematické jednotky – části textu, které se bez ohledu 

na jejich délku vztahovaly k jednomu tématu. Následně jsem k těmto tematickým jednotkám 

prostřednictvím otevřeného kódování přidělila jednotlivé kódy – přiřadila jsem k dané 

tematické jednotce „nálepku“, která obsáhla její význam. Kódy jsem tvořila během analýzy 
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dat, neměla jsem předem stanovené kódy. Průběţně mi tak vznikal seznam kódů, k nimţ 

jsem mohla přiřazovat dané tematické jednotky. Při kódování jsem pouţívala metodu 

popisnou a interpretativní. Popisná metoda popisuje, o čem daná tematická jednotka hovoří 

a interpretativní vysvětluje, co daná tematická jednotka znamená. Průběţně vznikala a byla 

doplňována následující kódovací kniha: 

 

Kód Popis Poznámky

1 Charakteristika výchozích rodin 

Má charakteristika výchozích rodin z hlediska velikosti, 

socioekonomického statusu, hodnotových orientací, vztahy s 

rozšířenou rodinou vliv na  následné mateřské aspirace a hodnotové 

orientace informátorek? Má subjektivní vnímání kvality proţitého  

dětství vliv na intenzitu usilování o mateřství? Má na touhu po 

mateřství vliv způsob proţívání dětství? Je moţné v dětství nalézt 

kořeny stimulace k realizaci vlastní mateřské role?

Šťastné dětství = brzká relizace 

mateřství? Nešťastné dětství = 

kompenzace v mateřství? Má vliv počet 

sourozenců na vztah k mateřství?

2 Výchovné modely

Inspirace nebo vyhranění se vůči vůči výchovným modelům ve vlastní 

nebo partnerově výchozí rodině? jak se reflexe kvality proţitého dětství 

ze strany informátorek promítla do prvních stimulů k realizaci 

mateřské role a plánovaných výchovných modelů?

Zjistit souvislost mezi výchovnými modely 

a subkejtivním pohledem na kvalitu 

proţitého dětství

3 Strategie a etapy na cestě k mateřství

Existovalo období, kdy ţeny neusilovaly o mateřství a proč? Objevilo 

se u nich období, kdy vyuţívaly i nějakou formu alternativní léčby nebo 

neplodnost léčily výhradně prostřednictvím lékařských postupů? 

Prohlubuje se touha po mateřství v nějakém okamţiku? Je moţné 

derfinovat bod zlomu? Usilují o mateřství za kaţdou cenu? Má 

případný úspěch dopad na hodnotový ţebříček?

Je úsilí k léčbě a volba léčebných postupů 

závislá na nějakých faktorech?

4 Reflexe přístupu okolí k neplodným ţenám

Jak reflektují neplodné ţeny reakce ze strany partnera, výchozí rodiny, 

výchozí rodiny partnera, přátel? Pociťují solidaritu lékaře? Představuje 

mateřství ve společnosti normu, ţe se neplodné cití stigmatizované?

Mají reakce další viv na postup při léčbě 

neplodnosti?

5 Preflexe podpory státu neplodných párů

Je podpora státu dostatečná? Odrazí se finanční náročnost IVF na 

vnímání mateřství? Má výše doplatku vliv na počtu absolvovaných 

pokusů IVF?

Definovat subjektivní pocity vnímání. Má 

subjektivní reflexe vliv na vlastní realizaci 

mateřské role?

6 Reflexe podpory státu v mateřství
Je podpora státu dostatečná?  V čem vidí největší problém? Promítá 

se reflexe podpory do realizace vlastní mateřské role?

Definovat nedostatky. Mají vnímané 

nedostatky vliv na realizaci vlastní 

mateřské role?

7 Biologická versus sociální rovina mateřství

Usilují o mateřství v biologické rovině nebo téţ v sociální? Existuje 

preference adoptovaných dětí? Je přístup k sociální rovině ovlivněn 

počtem neúspěšných IVF?

Devinovat preference z hlediska věku, 

pohlaví, etnické příslušnosti a srovnat s 

aktuálními výzkumy v ČR

8 Mateřství v ţebříčku dalších ţenských hodnot

Jaké místo zaujímá v hodnotovém ţebříčku mateřství? Ovlivňuje 

dočasná neplodnost pozici mateřství v něm? Jsou ţeny v případě 

neúspěchu léčby neplodnosti přeskupit svůj ţebříček hodnot?

Má neplodnost nějaký vliv na hodnotový 

ţebříček, je mateřství záměrně odsouváno 

nebo naopak upřednostňováno před jinými 

hodnotami?
 

 

 

Díky kódování jsem měla moţnost identifikovat relevantní jevy, jejich četnost a při jejich 

rozboru najít společné znaky, rozdíly, vzorce či struktury. Následně jsem vlastním kódům 

připsala poznámky, které mnou vytvořené kódy okomentovaly a předběţně zinterpretovaly 

analyzovaná data. Data byla vyhodnocena obsahovou analýzou.  

Ve výsledné zprávě jsem pouţila citace z rozhovorů, abych „přiblíţila škálu odpovědí“ 

(Hendl, 2005, s. 220).  
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6. Téma mateřství a neplodnosti ve vybraných titulech české odborné 

sociologické a lékařské literatury 

Širokému spektru otázek přímo či nepřímo souvisejících s mateřstvím se věnovala celá řada 

antropologických výzkumů, sociologických studií a odborných statí. V těchto dílech se jejich 

autoři zaměřili především na postoje k manţelství, k rodičovství, na uspořádání rolí v rodině, 

vývoj porodnosti, bezdětnost, hodnotové orientace u muţů a ţen v současné společnosti, 

partnerský ţivot a jeho budoucí vývoj, vliv proměn pracovního trhu či vzestupu individualismu 

na partnerský a následně i rodinný ţivot. 

Ve své práci se v otázce mateřství opírám o monografii Kde všechny ty děti jsou od 

sociologa Ladislava Rabušice z roku 2001, odborný článek Mít děti – co je to za normu? Čí 

je to norma? od socioloţky Hany Haškové a socioloţky Lenky Zamykalové z roku 2006, 

sociologickou studii Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 

partnerského ţivota, provedený sociology Radkou Dudovou, Šárkou Hastrmannovou, Hanou 

Haškovou, Hanou Maříkovou, Hanou Víznerovou a Martou Vohlídalovou z roku 2007, 

teoreticko-empirický výzkum Fenomén bezdětnosti od socioloţky Hany Haškové z roku 2009 

a diplomovou práci Česká společnost a mateřství od absolventky Fakulty humanitních studií 

Karlovy Univerzity Mgr. Magdaleny Myslivcové z roku 2009. 

 

Všechny výše uvedené autorky a autoři pracují ve své knize s faktem, ţe Česká republika 

z hlediska reprodukčního a rodinného chování prošla v předchozích několika desetiletích 

dvěma systémy. Pro můj výzkum je nezbytné zmínit alespoň základní charakteristiky těchto 

systémů. Pro lepší přehlednost budu tyto charakteristiky citovat z jednoho díla, konkrétně se 

jedná o knihu Fenomén bezdětnosti od socioloţky Hany Haškové z roku 2009. Tuto knihu 

jsem vybrala z toho důvodu, ţe svým zaměřením má k mému výzkumu z hlediska 

sociologického nejblíţe. Před rokem 1989 byla Česká republika socialistickou zemí s totalitní 

ideologií, kde díky omezené moţnosti cestování, nedostupnosti vyššího vzdělání 

z politických důvodů a omezených volnočasových aktivit byl vstup do manţelství a následné 

zaloţení rodiny prakticky jedinou ţivotní náplní. V kaţdodenním ţivotě bylo běţné tradiční 

rozdělení ţenských a muţských rolí, v zaměstnání byla ţena svazována nezbytností 

zvládnout vedle pracovních povinností i péči o rodinu a domácnost. To bylo dle Haškové 

příčinou orientace převáţné většiny ţen na domácnost a péči o děti. 

Po politickém převratu v roce 1989 prošla Česká republika tzv. druhým demografickým 

přechodem, který byl spojen se čtyřmi hlavními sociodemografickými trendy – odklonem od 

manţelství k éře nesezdaného souţití, posunem od éry modernity, kdy králem rodiny bylo 

dítě k rodinám a partnerstvím, kde králem je pár sám, přechodem k antikoncepci, která 
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umoţňuje sebenaplňující volbu, zda dítě mít a kdy ho mít a vývojem k pluralitě rodinných 

forem a domácností (Hašková 2009, s. 27).  Názory na to, proč v České republice k druhému 

demografickému přechodu došlo, nejsou jednotné. Dle výzkumu Hany Haškové byly 

hybnými silami přechodu buď strukturální (tedy ekonomické a sociální) faktory nebo 

hodnotové změny. Hašková ve své knize říká, ţivotní náplň v podobě mateřství a péče o 

rodinu získala konkurenci v podobě cestování, studijních moţností, které nebyly limitovány 

politickou orientací a konečně i seberealizací v práci bez nutnosti politické angaţovanosti.  

 

 

Monografie Ladislava Rabušice je věnována analýze porodnosti v sociologické perspektivě 

v současných moderních společnostech. Kniha je sice psána sociologem, ale ten se i podle 

vlastních slov pohybuje v rámci široce pojatého kontextu sociálních věd (Rabušic 2001, s. 

18). Proto ve svém díle bohatě vyuţívá dat, analýz a poznatků i z oblasti demografie, politiky, 

ekonomie, biologie a historie. Autor se nedomnívá, ţe se díky dlouhodobě nízké porodnosti 

v České republice naše země nachází v demografické krizi a v knize poukazuje na 

skutečnost, ţe české populační trendy jsou posunem ke standardům moderní demokratické 

společnosti. Rabušic se mimo jiné zabývá determinantami fertility, otázkou motivace pro 

plození dětí a zvaţuje faktory genetické predispozice k mateřskému instinktu.  Poukazuje na 

skutečnost, ţe nositelkou plodnosti je ţena a změny, které s sebou moderní a pozdně 

moderní společnost přináší, se dotýkají především jí. Ţeně se nesmírně otevřely ţivotní 

šance. „A tak zatímco dříve byla rodina a mateřství ţeně údělem, dnes se staly její volbou“ 

(Rabušic 2001, s. 224). Na pozadí teorie socioloţky Elisabeth Badinterové, která tvrdí, ţe 

mateřský instinkt neexistuje a mateřská láska je jen sociálním konstruktem, analyzuje motivy 

rostoucí dobrovolné bezdětnosti. Za rostoucí bezdětností dle Rabušice stojí hluboká 

proměna hodnot a hodnotových preferencí, které s sebou do České republiky přinesl 

demokratický politický reţim, trţní ekonomické prostředí a nově vybudovaný systém 

sociálního zabezpečení. 

 

Hašková se Zamykalovou ve své článku s názvem Mít děti – co je to za normu? Čí je to 

norma? navazují na provedené české i zahraniční studie, které se soustřeďují na analýzu 

médií, různých politických prohlášení, koncepcí či legislativních změn. Autorky se zaměřují 

na reprodukci abnormality bezdětnosti v rozhovorech s bezdětnými, a dále v rámci 

internetových diskusí mezi rodiči a bezdětnými. Oba analyzované datové zdroje jsou 

zaměřené na téma bezdětnosti/neplodnosti a nízké porodnosti. Chtějí tím ukázat, ţe jak 

dichotomie makro-mikro, tak i dichotomije veřejné-soukromé je součástí diskurzů abnormality 

bezdětnostosti a normativnosti rodičovství, nikoli jen vnějším rámcem jejich popisu. Autorky 
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ve svém článku zejména poukazují na provázanost norem – 1) normu jednoho správného 

rodičovství (zejména mateřství), 2) normu usilování o rodičovství, 3) věkové normy a 4) 

normu úplnosti a dospělosti. Tyto normy, jako ţádoucí stavy, a od nich odvozené „normality“, 

především pak dětnosti, respektive mateřství pro ţeny jsou natolik všudypřítomné, ţe 

pronikají takřka nejen soukromým, ale i veřejným prostorem.   

 

Sociologická studie Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a 

partnerského ţivota od týmu autorek Radky Dudové, Šárky Hastrmannové, Hany Haškové, 

Hany Maříkové, Hany Víznerové a Marty Vohlídalové odpovídá na otázky: jaká rizika 

přinášejí změny na pracovním trhu pro soukromý ţivot individuí, zda se skutečně mění 

podoba rodiny v České republice a jakých skupin se tyto změny týkají či kdo je jimi nejvíce 

ohroţen. Studie byla provedena prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření 

realizovaného formou standardizovaných interview, které se uskutečnilo v posledním čtvrtletí 

roku 2005 v AV ČR. Studie se zabývá faktem, ţe se česká společnost stala po sametové 

revoluci dějištěm mnoha politických, ekonomických, sociálních kulturních proměn, které 

s sebou přinesly a stále přinášejí zásadní změny forem společenského ţivota. Těmito 

změnami byla silně dotčena i instituce rodiny. Celý sociologický tým autorů dospěl k závěru, 

ţe česká společnost stále vykazuje rysy společnosti přecházející od raně moderní fáze ve 

společnost pozdně moderní. V souhrnu dle týmu autorek nelze říci, ţe by integrace české 

společnosti byla vlivem transformací ohroţena a ţe by lidé touţili ţít o samotě, bez vztahů. 

Současně však poukazují na to, ţe tyto vztahy uţ pravděpodobně nikdy nebudou mít podobu 

tradiční rodiny, kdy se děti rodí do manţelství a manţelství trvá celý ţivot.  

 

Hana Hašková se ve svém teoreticko-empirickém výzkumu s názvem Fenomén bezdětnosti 

zabývá hlubokým poklesem plodnosti a narůstajícím podílem bezdětných muţů a ţen mezi 

mladými lidmi a to v kontextu sociálních změn v české společnosti. Hašková se prostředním 

jak kvalitativních, tak i kvantitativních metodických postupů snaţila prozkoumat faktory, které 

přispívají k prodluţování období bezdětnosti a případně bezdětnosti definitivní. Explanaci 

bezdětnosti se pokusila analyzovat pomocí kvantitativních dat, především ze Sčítání lidu, 

domů a bytů a dat z reprezentativních výběrových šetření české populace. Exploraci 

bezdětnosti řeší na základě analýzy problémově orientovaných rozhovorů s bezdětnými, 

čímţ se systematickým způsobem pokusila o porozumění mechanismů, které v interakci 

mezi sebou propojují události. Analýzou kvantitativních dat identifikovala některé faktory, 

které mají vliv na prodluţování období bezdětnosti ţen. Mezi takové faktory patří výše 

dosaţeného vzdělání, typ vzdělání, velikost místa bydliště nebo náboţenské vyznání. 
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Kvalitativní analýzou pak umoţnila čtenářům nahlédnout, jakým způsobem je stav 

bezdětnosti interpretován a definován samotnými muţi a ţenami, který se bezdětnost týká. 

Dále prozkoumala, jak identifikované faktory vstupují do reprodukčních plánů bezdětných. 

Hašková ve svém výzkumu poukazuje především na odkládání realizace rodičovských rolí, 

coţ má za vliv prodluţování období bezdětnosti aţ k bodu, kdy není patrná „hranice mezi 

dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností“ (Hašková 2009, s. 215). Prodluţování období 

bezdětnosti v současné době posilují dle Haškové jak socioekonomické, tak i hodnotové 

faktory, které mohou v reprodukčních plánech bezdětných nabývat jak podob bariér 

rodičovství, tak příleţitostí konkurujících rodičovství. 

 

Magdalena Myslivcová ve své diplomové práci Česká společnost a mateřství analyzuje 

výsledky vlastního kvalitativního výzkumu, provedeného metodou přímého řízeného a 

polořízeného rozhovoru a uskutečněného v sevřeném vzorku ţen-matek, navštěvujících 

mateřské centrum x v jihočeském městě Písku v časovém období leden 2007 – únor 2008. 

Práce vyhodnocuje subjektivní reflexi těchto ţen k tomu, jak je v dnešní době hodnoceno 

mateřství ze strany české společnosti a státu, jak k otázkám mateřství přistupuje komunální 

politika a zaměstnanecké organizace. Především však práce analyzuje subjektivní proţívání 

mateřství informátorkami samotnými. 

Myslivcová na zkoumaném vzorku ţen ukázala, ţe na počátku 21. století zůstává mateřství 

základní tradiční hodnotou a hodnoty rodinného ţivota jsou u jí zkoumaného vzorku 

jednoznačně nadřazovány všem ostatním hodnotám, pracovní a materiální nevyjímaje. Na 

druhé straně však Myslivcová poukázala na fakt, ţe převaţuje názor, ţe je stát svým 

občanům a rodinám odcizený, města a obce nedělají pro rodiny s dětmi dost, na trhu práce 

jsou ţeny-matky jednoznačně silně znevýhodňované a jejich situace je velmi nejistá a 

společenská prestiţ ţen-matek není příliš vysoká. 

 

Výhradně otázkou neplodnosti se naopak mnoho autorů nezabývalo, i přestoţe nebo právě 

proto, ţe se jedná o velmi aktuální a v současnosti hojně diskutované téma. O neplodnosti 

se částečně zmínilo jen několik málo autorů například v souvislosti s bezdětností. Ve 

výzkumu bylo zapotřebí vysvětlit některé odborné lékařské pojmy, proto ve své práci opírán 

o dílo Neplodnost od gynekologa a porodníka Tonko Mardešiče, který jiţ v dobách 

socialismu zaváděl do praxe metody IVF a později vybudoval soukromou kliniku Sanatorium 

Pronatal, která se stala metodicky vedoucím centrem pro další podobné kliniky v České 

republice. Je dlouholetým členem Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii 

(ESHRE), americké Společnosti pro studium sterility (AFS), členem výboru České 
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gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS) a současným předsedou Sekce pro 

asistovanou reprodukci ČGPS. Dále se opírám o knihu Léčba neplodnosti od gynekologa a 

porodníka Karla Řeřábka, vedoucího lékaře Centra asistované reprodukce Gynekoloicko-

porodnické kliniky 1. LF UK Praha a člena Gynekologicko-porodnické společnosti 

J.E.Purkyně a Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE).  

Obě výše uvedené knihy se zabývají definicí neplodnosti, jejími příčinami a léčbou, 

především pak metodami asistované reprodukce. Oba autoři se shodují v tom, ţe o 

neplodnosti začínáme hovořit aţ po jednom roce neúspěšných snah páru o otěhotnění při 

nechráněném pohlavním styku a bylo by mylné se domnívat, ţe neplodnost je výhradně 

„dámskou záleţitostí“. Neplodnost je vţdy záleţitostí celého páru. Ať uţ leţí příčina 

neplodnosti na straně ţeny, muţe nebo se o ni dělí oba dva rovným dílem, nakonec se o její 

nápravu snaţí specializovaný lékařský tým. Nepomůţe-li změna ţivotního stylu, hormonální 

léčba nebo specializovaná chirurgická léčba, dostanou se ke slovu metody asistované 

reprodukce.  
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7. Mateřství a neplodnost z pohledu platné české legislativy 

7.1 Mateřství 

Český stát podporuje rodiny s dětmi nejen legislativně, ale i finančně.  

Základním právním předpisem rodinného práva je Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších změn a doplňků (Novela zákona o rodině 234/1992 Sb.). Zákon o rodině upravuje 

především problematiku manţelství a rodiny, zabývá problematikou výchovy dětí, a to i 

v případě, kdy manţelé neţijí ve společné domácnosti, a definuje i důvody rozvodu. Určuje 

například i vzájemnou vyţivovací povinnost manţelů, například tedy pokud po rozvodu 

manţelka není schopna se sama ţivit nebo jí výrazně poklesne ţivotní úroveň, má právo 

poţadovat, aby jí bývalý manţel přispíval na přiměřenou výţivu podle svých schopností, 

moţností a majetkových poměrů. K mateřství se dále vztahují zákony řešící potraty, porody, 

dávky sociálního pojištění, státní sociální podporu. 

7.1.1 Finanční dávky v mateřství19 

Prvním přídavkem, se kterým se rodiny po narození dítěte setkají, je tzv. porodné. Dle § 44 

zákona č. 117/1995 Sb. je nárok na porodné vázán v České republice na stanovenou hranici 

příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve 

kterém se dítě narodilo, musí být niţší neţ 2,4násobek ţivotního minima rodiny.  Do 

rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné činí 

13 000 Kč a to pouze na první ţivě narozené dítě. Narodí-li se s prvním ţivě narozeným 

dítětem další ţivě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč. Kaţdá rodina má 

nárok na porodné pouze jednou.  

Za stejných podmínek má nárok na porodné rovněţ osoba, která převzala dítě mladší 

jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.  

 

Další příspěvek, který je vázán na děti, je tzv. rodičovský příspěvek. Tento příspěvek je 

definován v § 32 zákona č. 117/1955 Sb. S účinností od 1.1. 2011 však došlo změnou 

Zákona 347/2010 Sb. k jeho novelizaci a výše rodičovského příspěvku byla ustavena ve 

čtyřech pevných výších daných v pevných měsíčních částkách.  

 

 

 
19

 údaje platné v červenci 2011 
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Kaţdý rodič si můţe zvolit čerpání příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let dítěte a na 

příspěvek mu vzniká nárok, pokud po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně 

pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Volbou doby čerpání si rodič současně zvolí i k ní 

příslušnou výši příspěvku. Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od délky rodičovské 

dovolené. Při dvouleté rodičovské dovolení náleţí rodičům výšená výměra rodičovského 

příspěvek ve výši 11 400 Kč měsíčně, při tříleté rodičovské dovolené dostanou rodiče 

základní výměru rodičovského příspěvek ve výši 7 600 Kč měsíčně a při čtyřleté rodičovské 

dovolené jim náleţí sníţený rodičovský příspěvek ve výši 3 800 Kč měsíčně20.  

Rodina, v níţ ţije nezaopatřené dítě a jejíţ rozhodný příjem je niţší neţ 2,4násobek částky 

ţivotního minima rodiny, má dle § 17 - 19 zákona č. 117/1995 Sb. nárok na přídavek na dítě. 

Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, přičemţ za příjem 

se povaţuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku 

nezaopatřeného dítěte. Na dítě do šesti let činí příspěvek 500 Kč měsíčně, na dítě od šesti 

do patnácti let činí příspěvek 610 Kč měsíčně a na dítě starší patnácti let je příspěvek ve výši 

700 Kč měsíčně. 

I po výrazných úpravách v posledních letech, kdy došlo ke sníţení a omezení vyplácení 

porodného a úpravách ve výši rodičovského příspěvku patří český systém v Evropě mezi 

nejvstřícnější. Délka rodičovské dovolené a výše příspěvků po dobu jejího trvání patří 

v porovnání s ostatními evropskými zeměmi k nejdelším21. 

 

7.2 Neplodnost 

Léčba neplodnosti je regulována právními předpisy a zákony.  Oproti ostatním výkonům však 

léčba neplodnosti není definována jen právními předpisy, ale zde je zapotřebí vzít v potaz i 

morální a etické zákony.  

 

 

 
20 Dne 1.1.2012 vstoupil v platnost zákon č. 366/2011 Sb., kterým se kromě jiných zákonů mění také zákon č. 117/95 Sb., o 
státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Nová právní úprava umoţnuje poţivatelům rodičovského příspěvku nejen 
volit délku a výši dávky, ale především pozměňuje omezení doby docházky dítěte do předškolního zařízení – pro dítě od 0 do 2 
let můţe trávit v předškolním zařízení maximálně 46 hodin měsíčně, dříve to bylo maximálně 5 dnů v měsíci, pro dítě od 2 do 4 
let se docházka dítěte do předškolního zařízení jiţ nesleduje, dříve byla ve věku dítěte od 2 do 4 let omezena pěti dny 
v kalendářním měsíci. Od ledna 2012 můţou rodiče pružně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle 
aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je 
moţné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněţité pomoci v mateřství (PPM) – tedy 70 procenty 
30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí 11 500 Kč za měsíc. Tato skutečnost však v době kladení dotazů 
informátorkám nebyla známa. 

21
 internetové stránky integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí dostupné na internetové adrese: 

http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme 
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V České republice je asistovaná reprodukce upravená především zákonem číslo 227/2006 

Sb., který určuje podmínky, za jakých můţe být umělé oplodnění provedeno. Asistovanou 

reprodukci mohou provádět výhradně zdravotnická zařízení a to na základě souhlasu 

uděleného Ministerstvem zdravotnictví. Podle výše uvedeného zákona slouţí asistovaná 

reprodukce výhradně heterosexuálnímu páru k početí dítěte.  

Muţ a ţena mohou podstoupit umělé oplodnění, pokud je u nich ze zdravotních důvodů 

velmi malá nebo ţádná šance na normální početí nebo pokud zde existuje riziko přenosu 

geneticky podmíněné nemoci nebo vady. Před podstoupením zákroku musí zájemci 

podepsat ţádost, která obsahuje souhlas muţe s provedením umělého oplodnění ţeny. Není 

podmínkou, aby se jednalo o zákonného manţela. K neplodnosti se vztahují ještě další 

zákony, opatření nebo metodické návody Ministerstva zdravotnictví, které upravují podmínky 

pro umělé oplodnění, řeší ochrany osobních údajů nebo se zabývají zajištěním jakosti a 

bezpečnosti lidských tkání a buněk. 

 

7.2.1 Úhrada IVF22 

Výkony a léky asistované reprodukce jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na 

základě doporučení registrujícího ţenského lékaře ve věku od 18 do 39 let, přičemţ věkové 

omezení je dáno datem narození s připočtením 364 dnů.  

Úhrada je vázána na předchozí souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny s kaţdým 

léčebným cyklem. Tento souhlas mohou získat pouze akreditované pracoviště, která 

osvědčila svou schopnost výkony asistované reprodukce provádět.  

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně čtyři minitorované cykly se 

stimulací a v rámci nich nejvíce tři cykly s přenosem embryí. Z veřejného zdravotního 

pojištění nejsou hrazeny tyto techniky asistované reprodukce: ISCI PISCI, KET – transfer 

rozmraţených embryí, MESA – mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete, TESE – 

mikrochirurgický odběr spermií z varlete23.  

Ceny za tyto výkony nemusí být ve všech centrech asistované reprodukce stejné. Vzor 

ceníku centra asistované reprodukce x v Praze viz příloha č.2a. 

 

 
22

 Karel Řeřábek, Léčba neplodnosti, s.99 
23

 Pravděpodobně od prvního čtvrtletí roku 2012, tedy čtyři měsíce od jejího vyhlášení ve sbírce zákonů, by měla začít platit 

novela zákona o zdravotním pojištění, která v případě asistované reprodukce počítá s tím, ţe pojišťovny budou ţenám platit 

čtyři pokusy místo tří. Avšak pouze v případě, ţe při prvních dvou pokusech se bude pouţívat jedno, nikoli více embryí. Tato 

skutečnost však v době, kdy byly informátorkám kladeny otázky, nebyla známa. 
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II. Empirická část 

 

1. Charakteristika výchozích rodin a jejich vliv na mateřské aspirace a 

hodnotové orientace informátorek 

 

V této části bych chtěla definovat charakteristiky výchozích rodin informátorek z hlediska 

početnosti, jejich socioekonomického statusu23, hodnotových orientací a vztahů k rozšířené 

rodině. Všechny informátorky mého výzkumu jsou ve věku nad 30 let, tudíţ všechny 

proţívaly své dětství v době před politickým převratem v roce 1989. Dle Hany Haškové 

umoţňoval tento politický reţim v podstatě moţnost realizace a to prostřednictvím rodiny. 

Fakt, ţe všechny vyrůstaly v době, kdy zaloţení rodiny a následná péče o děti se pro většinu 

stali jedinou smysluplnou náplní ţivota, nehrál v subjektivním vnímání informátorek ţádnou 

roli. Vzpomínky informátorek mého výzkumu na dětství jsou velmi odlišné.  

Dále bych chtěla popsat výchovné modely výchozích rodin a reflexi kvality proţitého dětství 

ze strany informátorek. Na základě této charakteristiky bych chtěla zjistit, jak koresponduje 

rodinný „původ“ informátorek s jejich mateřskými aspiracemi a hodnotovými orientacemi. 

Dále bych chtěla analyzovat, jak se reflexe kvality proţitého dětství ze strany informátorek 

promítla do prvních stimulů k realizaci mateřské role a plánovaných výchovných modelů. 

 

1.1 Charakteristika výchozích rodin 

Co do velikosti můţeme u většiny informátorek pozorovat obvyklý model – otec, matka a dvě 

děti. Tento model se vyskytl ve výchozích rodinách informátorek A (35 let, vyšší odborné 

vzdělání), B (37 let, vysokoškolské vzdělání), C (37 let, středoškolské vzdělání), D (31 let, 

středoškolské vzdělání), H (30 let, středoškolské vzdělání) a I (33 let, středoškolské 

vzdělání).   

 

 

23
 Státně socialistická sociální struktura se vyznačovala poměrně vysokým stupněm rovnostářství - statusová diferenciace při 

relativně nevelkém rozpětí příjmů, ţivotní úrovně a ţivotního stylu obyvatelstva byla určována zejména pohlavím, věkem, 
teritoriální a odvětvovou příslušností apod. a pouze v menší míře vzděláním, kvalifikací, sloţitostí práce a výkonností. Mimo 
oficiální ekonomiku a společnost existovala oblast tzv. 'šedé' ekonomiky, v níţ lidé odborně výkonní a společensky potřební (od 
melouchářů po mezinárodně uznávané odborníky, včetně umělců) a oblast ekonomiky 'černé', kde lidé pouze dostatečně drzí a 
obratní (od veksláků po úplatkáře) svou aktivitou a jejími důsledky vytvářeli skrytou majetkovou a příjmovou diferenciaci. 
(Machonin L. / Gatnar L. / Tuček M. 2000, s. 17). 
Škálu sociální diferenciace zuţovalo sbliţování příjmu domácností na osobu. V nejniţší i nejvyšší příjmové skupině byly 
zastoupeny všechny skupiny domácností. (Kalinová 1998, s. 65) 
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Model s jediným dítětem, kdy informátorka vyrůstala ve výchozí rodině jako jedináček, 

nalezneme ve výchozích rodinách informátorek E (30 let, vyučená), F (33 let, středoškolské 

vzdělání) a J (31 let, vyšší odborné vzdělání). Výchozí rodina informátorky E (30 let, 

vyučená) kromě toho, ţe v ní bylo vychováváno jediné dítě – informátorka, vykazuje další 

abnormalitu – rodina fungovala bez otce. Výchozí rodina informátorky G (31 let, 

vysokoškolské vzdělání) byla co do velikosti největší – rodiče vychovávali tři děti.  

Informátorky, které byly vychovávány jako jedináčci, touţili po realizaci mateřské role jiţ 

v dětství. Aspekt jediného dítěte se u nich promítl do mateřských aspirací v podobě raného 

impulsu k realizaci vlastní mateřské role. Za všechny můţeme citovat výrok informátorky E 

(30 let, vyučená): „Ale já vţdycky chtěla sourozence. Tak moţná proto chci miminko“. 

U informátorek, které vyrůstaly s jedním či dvěma sourozenci, se tato skutečnost 

v mateřských aspiracích nijak nepromítla. 

 

Z hlediska socioekonomického statusu můţeme mezi výchozími rodinami informátorek najít 

většinou model, v němţ jsou oba rodiče vyučeni a pracují v tzv. „dělnicích profesích“. Tento 

model se v mém výzkumu objevil ve čtyřech z deseti zkoumaných výchozích rodin – v rodině 

informátorky A (35 let, vyšší odborné vzdělání), informátorky D (31 let, středoškolské 

vzdělání), informátorky G (31 let, vysokoškolské vzdělání) a informátorky I (33 let, 

středoškolské vzdělání). Ve výchozích rodinách informátorky B (37 let, vysokoškolské 

vzdělání), informátorky H (30 let, středoškolské vzdělání) a informátorky J (31 let, vyšší 

odborné vzdělání) byly matky středoškolsky vzdělány a otcové vyučeni. Výchozí rodina 

informátorky C (37 let, středoškolské vzdělání) byla výjimečná tím, ţe matka informátorky 

byla celý ţivot v domácnosti – nepracovala. Tento model se v předchozím politickém reţimu 

v České republice vyskytoval opravdu zřídka. Informátorka E (30 let, vyučená) byla 

vychovávána pouze matkou, otec od rodiny odešel v dětském věku informátorky. Tato 

skutečnost měla pravděpodobně dopad na ekonomické zázemí rodiny. Informátorka E to ve 

své výpovědi však výslovně nezmínila. Oba rodiče poslední informátorky - informátorky F (33 

let, středoškolské vzdělání) byli vysokoškolsky vzdělaní a pracovali jako stavební inţenýři. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe z většiny titulů zabývajícími se sociálním vývojem za 

předchozího politického reţimu vyplývá, ţe socioekonomický status nebyl vzhledem 

k vysokému stupni rovnostářství určován především vzděláním, kvalifikací či sloţitostí práce, 

zaměřila jsem se při zkoumání socioekonomického statusu výchozích rodin na takové 

aspekty jako byla kvalita rodinných dovolených, případně vlastnictví chaty, chalupy nebo 

automobilu. V předchozím politickém reţimu byly zájmové krouţky pro děti dostupné pro 

všechny děti zdarma, proto jsem se na ně ve svém výzkumu nezaměřovala. 
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Díky tomuto úhlu pohledu jsem z výpovědí informátorek mého výzkumu mohla určit skutečný 

ekonomický status výchozích rodin. Pouze dvě výchozí rodiny ţily v relativním blahobytu - 

výchozí rodiny informátorky B (37 let, vysokoškolské vzdělání) a informátorky C (37 let, 

středoškolské vzdělání). Nadprůměrné ekonomické zázemí zmínila informátorka B 

následovně: „Jezdili jsme autem na skvělé dovolené – na chatu do Vratíkova, pak do 

Jeseníků, taky do Tater nebo k moři, do Jugoslávie.“ Oproti tomu v relativním nedostatku ţily 

výchozí rodiny informátorek D (31 let, středoškolské vzdělání), E (30 let, vyučená), H (30 let, 

středoškolské vzdělání), J (31 let, vyšší odborné vzdělání). Na tuto situaci vzpomíná 

informátorka J následovně: „Těch dovolených zase nějak moc nebylo, jen tak jednou za dva 

nebo i za tři roky, ale bylo to fajn. Jezdili jsme všichni, ale bylo to jen po Čechách a vlakem, 

auto jsme neměli. U moře jsme nebyli, asi kvůli penězům. Ale i tak jsem si to uţila, myslím, 

ţe jsme si je uţívali všichni – já i naši.“ Stejně tak informátorka D si byla relativního 

ekonomického nedostatku výchozí rodiny vědoma:  „Rodiče se nám věnovali v mezích 

moţnosti, matka byla od rána do večera v práci, otec dělal přesčasy. Finanční stránka nebyla 

zrovna růţová, ale měli jsme vše, co jsme potřebovali“. Zbývající výchozí rodiny informátorek 

mého výzkumu neţily ani v relativním blahobytu, ale ani v relativním nedostatku. Za všechny 

je moţné citovat informátorku I (33 let, středoškolské vzdělání):“O prázdninách jsem jezdila 

na tábor od pionýra. Vlastně jsme jezdily obě, já i ségra. A všichni společně jsme autem 

jezdili na podnikovou chatu od táty z práce. To bylo jen tady v Český republice. Do zahraničí 

jsme se dostali aţ po převratu. Táta byl pořád v práci, aby mněl přesčasy a bylo na dţíny a 

lepší ţivot.“ 

Dětství proţité v relativním blahobytu nebo nedostatku nemá ţádný vliv na následné 

mateřské aspirace. Všechny informátorky zmínily velkou pestrost aktivit v období dětství, coţ 

bylo způsobeno sociální politikou za předchozího politického reţimu – dostupnost zájmových 

krouţků pro všechny. Všechny informátorky mého výzkumu usilují o realizaci vlastní 

mateřské role bez ohledu na ekonomické zázemí výchozí rodiny. 

 

U většiny výchozích rodin je moţné nalézt obvyklou míru styků s rozšířenou rodinou – 

víkendové návštěvy tam, kde ţijí prarodiče ve vzdálenějších lokalitách, pravidelnější 

návštěvy tam, kde ţijí v blízkosti mladých rodin. Mezi obvyklou míru styků je moţné zařadit i 

prázdninové pobyty dětí u prarodičů. Tento model můţeme nalézt u výchozích rodin 

informátorek A (35 let, vyšší odborné vzdělání), B (37 let, vysokoškolské vzdělání), C (37 let, 

středoškolské vzdělání), D (31 let, středoškolské vzdělání), H (30 let, středoškolské 

vzdělání), I (33 let, středoškolské vzdělání), J (31 let, vyšší odborné vzdělání). Slovy 

informátorky A (35 let, vyšší odborné vzdělání): „. Občas jsme o víkendech a o svátcích 

jezdili k babičce a dědovi. Jo a taky o prázdninách jsme tam se ségrou jezdili“. 
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Nadměrnou míru styků s rozšířenou rodinou můţeme nalézt ve výchozí rodině informátorky 

E (30 let, vyučená). Tato skutečnost pramení z toho důvodu, ţe matka porodila ve svých 

sedmnácti letech a otec od rodiny velmi záhy odešel. Ve výchozí rodině informátorky E 

hlídala babička informátorku častěji i z toho důvodu, ţe si matka informátorka našla jiného 

muţe a tento pár chtěl trávit dovolenou bez přítomnosti dítěte: „No, máma jezdila se svým 

přítelem a já byla u babči. Ne vţdycky, ale vobčas to tak bylo“. I v rodinách informátorek F 

(33 let, středoškolské vzdělání) a G (31 let, vysokoškolské vzdělání) můţeme nalézt 

intenzivnější vazbu na prarodiče. V těchto rodinách to bylo způsobeno tím, ţe se výchozí 

rodina informátorek buď přestěhovala k prarodičům – tak tomu bylo v případě výchozí rodiny 

informátorky G: „Pak jsme se přestěhovali na velkou chalupu k rodičům matky. Neměla jsem 

ţádné kamarády, chtěla jsem se vrátit zpět do paneláku. Bylo to na samotě. Vychovával mně 

dědeček, trávili jsme spolu spoustu času. Chtěla jsem prý dokonce skákat z okna, ale já do 

dnes tvrdím, ţe jsem jen vyhroţovala. Dobře, ţe mě zachránili.“ nebo se prarodiče, či jeden 

prarodič přestěhoval do výchozí rodiny informátorek jako v případě výchozí rodiny 

informátorky F: „kdyţ pak její otec začal bydlet u nás, tak změnila pozici, aby stíhala starost o 

rodinu, to mi bylo asi deset, pokud si dobře pamatuju“. Zatímco u výchozí rodiny informátorky 

F neměl pobyt dědečka v rodině na výchozí rodinu ţádný disharmonický dopad, v rodině 

informátorky G způsobilo přestěhování a následné bydlení s rodiči matky informátorky velký 

zvrat s negativními důsledky: „Naši přestali jezdit na dovolené, začali se hádat, kolem baráku 

bylo spousty práce. Myslím si, ţe za všechno můţe matka mé matky, tak zlého člověka jsem 

v ţivotě neviděla.“ 

Míra styků s rozšířenou rodinou v dětství informátorek se nijak nepromítla do následných 

mateřských aspirací informátorek mého výzkumu. 

 

Z hlediska výchovných stylů je třeba na analýzu aplikovat dva úhly pohledů na modely 

výchovy – z hlediska míry uplatnění rodičovské autority a míry přenášení odpovědnosti na 

dítě a dále z hlediska rozdělení rodičovských rolí ve výchově. 

Z hlediska míry uplatnění rodičovské autority je moţné na základě typologie Diany Baumrind 

moţné najít všechny tři jí definované výchovné modely23.  

 

 
23

 Diana Baumrind definuje tři základní výchovné styly: autoritářský, který se vyznačuje vysokými poţadavky ze strany rodiče. 
Rodič se drţí svých zásad a na dítě nepřenáší ţádnou odpovědnost, tolerantní model, který je opakem autoritářského a 
vyznačuje se přílišnou citlivostí rodičů k ţádostem jejich dětí. Tento model neprosazuje ţádná pevná pravidla, dětem je vše 
dovoleno. Poslední model se nachází někde mezi oběma výše uvedenými styly – styl autoritativní. Rodič uplatňující tento 
model je přísný, ale v rámci zdravých mezí citlivý k dětským potřebám, je ochotný dělat ústupky. (BAUMRIND, D. Effects of 
Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child Development, 1966) 
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V plné polovině výchozích rodin informátorek mého výzkumu byl uplatňován autoritářský 

model výchovy, kdy se rodič drţí svých zásad a na dítě nepřenáší ţádnou odpovědnost. 

Tento model, který všechny informátorky bez výjimky odmítají přenést na další generaci a 

aplikovat ho dále na své potomky byl uplatňován ve výchozí rodině informátorky B (37 let, 

vysokoškolské vzdělání), D (31let, středoškolské vzdělání), E (30 let, vyučená), F (33 let, 

středoškolské vzdělání) a H (30 let, středoškolské vzdělání). Samy informátorky tento model 

vnímaly velmi negativně, slovy informátorky B (37 let, vysokoškolské vzdělání): „Vzpomínám 

na to, ţe mě docela často hodně bili – vařečkou, prutem. Občas se mi vybaví, jak jsem se 

schovávala za dveřmi, aby mě nemohli mlátit. Do dnes mě to budí. Myslím, ţe přísná 

výchova je naprosto v pořádku, ale do takových extrémů bych jít nechtěla“. Model 

autoritativní, který je charakterizován přísným, ale citlivým přístupem rodiče, je ochotný dělat 

ústupky na základě přání a proseb dítěte, je moţné nalézt ve třech výchozích rodinách 

informátorek mého výzkumu. Konkrétně se jedná o výchozí rodiny informátorky A (35 let, 

vyšší odborné vzdělání), C (37 let, středoškolské vzdělání) a G (31 let, vysokoškolské 

vzdělání). Tento model se zdá být z pohledu informátorek jako optimální, protoţe všechny tři 

chtějí své děti vychovávat podobně. Informátorka A (35 let, vyšší odborné vzdělání) to 

zhodnotila následujícím způsobem: „Naši mě vychovávali ani ne direktivně ani ne příliš 

liberálně – stanovovali hranice, ale současně nám dali volnost, prostor. Určitě bych ráda 

převzala ze své rodiny spoustu věcí - přístup, trochu volnost a vedení k tomu, abych se 

postarala sama o sebe a naučila se zařizovat si sama věci“. Poslední model, model 

tolerantní, který je opakem autoritářského a vyznačuje se přílišnou citlivostí rodičů 

k ţádostem jejich dětí, byl uplatňován ve výchozích rodinách informátorek I (33 let, 

středoškolské vzdělání) a J (31 let, vyšší odborné vzdělání).  

Stejně jako model autoritářský, ani model tolerantní není informátorkami vnímán příliš 

pozitivně a i v tomto případě se chtějí vůči modelu výchovy, jimiţ byly sami informátorky 

vychovávány vyhranit a neaplikovat jej na vlastní děti. Informátorka J (31 let, vyšší odborné 

vzdělání) k tomu říká: „Co se týče našich, tak jak jsem říkala, matka měla funkci a pořád 

schůzovala a táta byl pořád v práci, takţe takové bezprizorní dětství – dělali jsme si, co jsme 

chtěli. Já budu asi hodně přísná a důsledná matka, jasná pravidla a přes ně nejede vlak. 

Budu se snaţit nekřičet a moc nemlátit“. 
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Z hlediska rozdělení rodičovských rolí ve výchově můţeme podle typologie Hany Maříkové 

nalézt taktéţ všechny tří výchovné modely24. Rodiny, kde informátorky proţily harmonické 

dětství, vykazují všechny bez výjimky výchovný model, který je zaloţen na přirozené autoritě 

a harmonickém vztahu rodičů. Informátorky mého výzkumu to vyjádřily následujícími slovy: 

informátorka A (35 let, vyšší odborné vzdělání): „Naši se na všem spolu domlouvali, nejen na 

dovolených.“, informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání): „Nicméně nejdůleţitější je, 

abych se na způsobu výchovy shodla se svým muţem, jako tomu bylo u nás doma“, 

informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání): „Věnovali se nám tak normálně. Mamka byla 

celý ţivot doma a starala se o nás. Ale naši si i vyšli sami nebo s přáteli, občas. Ale na dovču 

jsme jezdili vţdy společně. Vychovávali nás oba dva společnými silami“ nebo informátorka J 

(31 let, vyšší odborné vzdělání): „Oba máme mladé rodiče a výchova byla de facto stejná jak 

u mě tak u manţela, coţ znamená hodně liberální“. 

U zbývajících informátorek, které deklarují určitý stupeň disharmonie v proţitém dětství ve 

své výchozí rodině, se objevují zbývající dva modely – model tradiční a model, který je 

zaloţen na autoritě matky. Naprosto typicky se tradiční model projevoval ve výchozí rodině 

informátorky D (31 let, středoškolské vzdělání): „….u nás v rodině se zase praktikovaly 

tělesné tresty – zejména ze strany otce, který byl přísný, trestal a matka se snaţila nám to 

vynahradit, coţ já také neuznávám, prostě zlatá střední cesta.“ Stejně tak můţeme rysy 

tradičního modelu nalézt ve výchozí rodině informátorky G (31 let, vysokoškolské vzdělání): 

„Na druhou stranu, asi se ve výchově promítne i autoritativní výchova mého otce, nechci mít 

rozmazlené děti, budou muset mít i reţim a nechci, aby se všechno točilo podle toho, jak se 

rozhodne chlap, jako tomu bylo u nás doma“. 

 

 

24
 Podle typologie Hany Maříkové v knize Sociální partnerství muţe a ţeny v dnešním manţelství a rodině – realita nebo fikce? 

se v moderní době uplatňují tři základní výchovné modely dětí: model tradiční, který je zaloţen na tradičním rozdělení 
rodičovských rolí. „Otec vystupuje jako hlavní autorita rodiny, zakládá si na přísné výchově a dodrţování stanovených pravidel, 
v některých případech neváhá ani uţívat trestů. Matka ve snaze odlehčovat napětí v rodině se příliš neprosazuje, drţí se své 
role hospodyně a útočiště pro děti. Děti jsou vedeny k poslušnosti a k plnění úkolů spíše instruktivně.“ (Maříková 2000, s.93 - 
95). Dále „model, který je založen na autoritě matky, zatímco otec stojí spíše v podřízeném postavení a výrazněji se 
neprosazuje. Matka je výdělečně činná, ve všech ohledech řídí chod rodiny, činí zásadní rozhodnutí a zabezpečuje také 
výchovu a péči o děti, často za pomoci prarodičů. Otec pečuje o děti jen sporadicky a spíše z povinnosti.“ (Myslivcová 2009, 
nestr.). Poslední „model je založen na přirozené autoritě a harmonickém vztahu rodičů. V rodině převládají kamarádské 
vztahy, děti jsou nenásilnou cestou vedeny k poslušnosti, samostatnosti a pomoci v rodině. Výchova dětí je společnou věcí 
obou rodičů, často jsou zapojováni také prarodiče. Děti jsou centrem dění v rodině, rodiče s nimi tráví volný čas, jezdí na výlety 
a společné dovolené. 
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Model, který je zaloţen na autoritě matky, zaţily informátorka F (33 let, středoškolské 

vzdělání):“ On táta není zlej, jen se chová jako takové malé vzteklé rozmazlené děcko! Nikdy 

na mámu nevztáhl ruku a na mě jen případný výchovný pohlavek a stačilo to, toho jsem 

respektovala, máma mě třískala řemenem a nebylo to nic platné. Ona to vůbec u nás doma 

dost řídila“ a informátorka H (30 let, středoškolské vzdělání): „No, máti měla jen práci, my 

jsme se jí tak přihodily, ale moc lásky nám teda nedala, spíš byla přísná, dominantní. Taťka 

se nám snaţil věnovat, kdyţ mohl, ale všechny jeho záliby mu máti zatrhla“. 

Poslední informátorka, kterou jsem doposud nezmínila, informátorka E (30 let, vyučená) 

proţila velmi disharmonické dětství poznamenané jejím nečekaným a brzkým příchodem na 

svět. Ve výchově se nezbytně musel projevit nízký věk matky, která porodila v sedmnácti 

letech, brzký odchod otce a příchod nového muţe do rodiny, který se snaţil o výchovu, coţ 

naráţelo na odpor informátorky. Informátorka tak byla spoluvychovávána babičkou. Jedná se 

tedy o výjimečný případ výchovy, kterou nelze zařadit do ţádného z výše uvedených modelů. 

Informátorka sama na to vzpomíná s ambivalentními pocity: „Snad mě vychovala dobře, ale 

háček tam je. To máš spory v rodině starý mladý – k nám často chodila babička a ta mě 

chtěla vychovávat jinak neţ máma a to je divočina“. 

Aplikované výchovné modely výchozích rodin z hlediska míry uplatnění rodičovské autority a 

přenášení odpovědnosti na dítě, ani z hlediska rozdělení rodičovských rolí ve výchově 

neměly ţádný vliv na mateřské aspirace informátorek mého výzkumu. Informátorky 

vychovávané všemi výše popsanými způsoby chtějí mít vlastní děti. Aplikované výchovné 

modely výchozích rodin měly však vliv na subjektivní vnímání kvality proţitého dětství. 

Rodiny, kde informátorky proţily harmonické dětství, vykazují všechny bez výjimky výchovný 

model, který je zaloţen na přirozené autoritě a harmonickém vztahu rodičů. Z hlediska míry 

uplatnění rodičovské autority na základě typologie Diany Baumrind není moţné najít ţádnou 

korelaci s pouţitými výchovnými modely. Ve výchozích rodinách informátorek vykazující 

harmonické dětství byly aplikovány všechny tři výchovné modely – autoritářský, autoritativní i 

tolerantní. 

 

Z hlediska kvality proţitého dětství můţeme výchozí rodiny rozdělit na ty, které informátorka 

subjektivně reflektuje jako harmonické dětství nebo dětství, jeţ dle subjektivního vznímání 

informátorky, vykazuje nějakou disharmonii. Harmonické dětství proţila pouze polovina 

informátorek – informátorka A, B, C, I, J. Pouze jediná z nich by jej nazvala idylickým. 

Informátorka J (31 let, vyšší odborné vzdělání), která vyrůstala v rodině jako jediné a 

hýčkané dítě učitelky v mateřské škole a zámečníka konkrétně o svém dětství říká: „Idylické 

dětství. Měla jsem štěstí. Tak naši se mi věnovali velmi. Měli mě sice ve dvaceti, dost 
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nečekaně, ale za to se rodičovství ujali s vervou. Do krouţků jsem chodila. Chodila jsem se 

učit hrát na klavír, zpívat, na angličtinu. No a vztah máme díky malému rozdílu věků dost 

kamarádský. Ten rozdíl je jen dvacet let, takţe je to pochopitelné“. U čtyř informátorek jsou 

vzpomínky na dětství ambivalentního charakteru – jeden z rodičů se jim věnoval, druhý 

upřednostňoval jinou hodnotu na úkor rodiny. Například informátorka H (30 let, středoškolské 

vzdělání) na své rodiče, kteří v současné době podnikají, vzpomíná následovně: „No, máti 

měla jen práci, my jsme se jí tak přihodily, ale moc lásky nám teda nedala. Taťka se nám 

snaţil věnovat, kdyţ mohl, ale všechny jeho záliby mu máti zatrhla.“ S velmi špatnými 

vzpomínkami má své dětství spojené jen jedna informátorka. Informátorka E (30 let, 

vyučená), která vyrůstala v neúplné rodině a narodila se své matce v jejích sedmnácti letech, 

o svém dětství doslovně říká: „Co se týče mamky, tak mě moţná má ráda, ale od dětství mi 

trochu vyčítala, ţe jsem jí zkurvila ţivot, pač byla mladá. A to dost! No počala mě hned na 

poprvé a to ve svých šestnácti letech. No a v sedmnácti porodila! Moje máma se narodila 

v pátek třináctého, moţná smůla moţná štěstí. Její přítel mě bral i nebral. Vlastně ani nevím. 

Já ho moc nemusím, ale ţije s mámou, takţe ho musím brát“. 

Na disharmonii ve výchozích rodinách informátorek mého výzkumu se mohly podílet nemoci 

jednoho či více členů výchozí rodiny jako například u informátorky D (31 let, středoškolské 

vzdělání): „Otec má nějakou psychickou poruchu, takţe ten dělal často dusno“, pracovní 

vytíţení jednoho či obou rodičů jako u informátorek F (33 let, středoškolské vzdělání): „Máma 

dělala kariéru, jezdila na sluţební cesty a tak“ a informátorky H (30 let, středoškolské 

vzdělání): „No, máti měla jen práci, my jsme se jí tak přihodily, ale moc lásky nám teda 

nedala“, případně prarodiče informátorky, kteří zasahovali do autonomie výchozí rodiny 

informátorky natolik, ţe to mělo negativní vliv na výchovu dětí tak, jak tomu bylo u 

informátorky G (31 let, vysokoškolské vzdělání): „Řekla bych, ţe jsme všichni byli šťastní. 

Pak jsme se přestěhovali na velkou chalupu k rodičům matky. Neměla jsem ţádné 

kamarády, chtěla jsem se vrátit zpět do paneláku. Bylo to na samotě. Vychovával mně 

dědeček, trávili jsme spolu spoustu času. Chtěla jsem prý dokonce skákat z okna, ale já do 

dnes tvrdím, ţe jsem jen vyhroţovala. Dobře, ţe mě zachránili. Naši přestali jezdit na 

dovolené, začali se hádat, kolem baráku bylo spousty práce. Myslím si, ţe za všechno můţe 

matka mé matky, tak zlého člověka jsem v ţivotě neviděla“. 

Na reflexi kvality proţitého dětství informátorek A, B, C, I, J se mohla pozitivně podepsat 

skutečnost, ţe rodiče těchto informátorek spolu měli hezký partnerský vztah a jsou spolu 

dodnes. I přestoţe informátorky shodně uvádí, ţe jejich rodiče mají hezký partnerský vztah, 

který jim v mnoha případech je vzorem pro hledání vlastního partnerství, neupřednostňoval 

ani jeden z rodičů tento vztah před dětmi, respektive ani jedna s informátorek to tak 

subjektivně nepociťovala. Naopak, všechny informátorky shodně uvádějí, ţe se jim rodiče 
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plně věnovali ve všech směrech a ţe pro ně byly na prvním místě. Dalším společným 

faktorem, který je téměř všem výchozím rodinám informátorek, které subjektivně deklarují 

harmonické dětství, je počet dětí v rodině. Aţ na informátorku J, která je jedináček, všechny 

ostatní informátorky deklarující harmonické dětství, vyrůstaly v rodině s jedním sourozencem: 

informátorka A s mladší sestrou, informátorka B s mladším bratrem, informátorka C se 

starším bratrem a informátorka I se starší sestrou. Posledním společným rysem všech 

výchozích rodin informátorek, které své dětství subjektivně vnímaly jako idylické, je aplikace 

výchovného modelu, který je zaloţen na přirozené autoritě a harmonickém vztahu rodičů. 

Z hlediska míry uplatnění rodičovské autority není moţné na základě typologie Diany 

Baumrind najít všechny ţádnou korelaci s pouţitými výchovnými modely. Ve výchozích 

rodinách informátorek vykazující harmonické dětství byly aplikovány všechny tři výchovné 

modely – autoritářský, autoritativní i tolerantní. 

Subjektivní vnímání kvality proţitého dětství se nijak nepromítlo do následných mateřských 

aspirací informátorek. O realizaci mateřské role se všemi dostupnými prostředky snaţí jak 

informátorky, které deklarují harmonické dětství, tak i informátorky, které deklarují dětství 

s nějakou disharmonií. 

 

1.2 Vliv rodinného původu na mateřské aspirace a inspirace ve výchovných modelech 

výchozích rodin 

Z mého výzkumu vyplynulo, ţe ani velikost výchozí rodiny, její socioekonomický status, 

četnost vztahů k rozšířené rodině ani uplatňované výchovné modely výchozích rodin či 

reflexe kvality proţitého dětství ze strany informátorek neměly ţádný dopad na mateřské 

aspirace informátorek. Všechny informátorky mého výzkumu usilují o realizaci mateřské role. 

Na mateřských aspiracích informátorek mého výzkumu se nijak nepodepsala ani atmosféra 

ve společnosti za předchozího politického reţimu, kdy byl ţivot většiny obyvatelstva 

provázen různými nejistotami, které v normálních situacích neexistují. Jde především o 

sešněrování ţivota v oblasti svobody projevu, svobody pohybu, omezení v zaměstnání, 

omezení v oblasti vzdělávání. Nespokojenost obyvatelstva byla podporována situací mnoha 

nejistot v oblasti zásobování zboţím a sluţbami. Vzpomínky informátorek na tuto 

společenskou atmosféru, v níţ se rodiny bály a měly tíseň, se nijak nepřenesla do jejich 

mateřských aspirací. Ani jedna informátorka mého výzkumu nezmínila, ţe by neusilovala, 

případně přestala usilovat o realizaci mateřské role v případě nějaké nejistoty v podobě 

nezaměstnanosti partnera, nečekaných velkých výdajů v rodině atd. 

Mateřství je taková hodnota, ţe o ni usilují ţeny bez ohledu na charakteristiku výchozích 

rodin. O mateřství usilují všechny informátorky mého výzkumu stejně intenzivně – to 
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znamená velmi intenzivně, prostřednictvím všech dostupných moţností, které s sebou 

progresivní pokrok vědy v oblasti reprodukční medicíny přináší. Pouze informátorka G (31 

let, středoškolské vzdělání, 1IVF, těhotná po KET) uvedla v době, kdy ještě netušila, ţe je 

těhotná, ţe by nechtěla absolvovat druhý pokus o IVF: „Nevím, po IVF je půl roku pauza, 

takţe bychom asi přemýšleli. Osobně bych zaţádala o adopci a asi bych na nás pracovala 

přírodní cestou a chodila na spermio. Nějak mě ta medicínská cesta zklamává, jsme jako 

kusy, i kdyţ v centru jsou sestřičky perfektní. Manţel by zaţádal, ale moc se mu nelíbí, ţe 

nechci jít do druhého IVF.“ Informátorka F je sama adoptovaná a její dětství nebylo příliš 

idylické, proto zde můţeme vidět určitou souvislost mezi dětstvím, proţitým v rodině lidí, 

které sama označila za velmi odlišné od normálních a vlastním rozhodnutím neusilovat 

všemi dostupnými prostředky o biologického potomka, ale vzít v úvahu po prvním 

neúspěšném IVF i sociální rovinu mateřství. 

Z mého výzkumu taktéţ vyplynulo, ţe není moţné klást rovnítko mezi harmonicky 

reflektovaným dětstvím informátorky a touhou po realizaci mateřské role. Touha po realizaci 

mateřské role u informátorek, jeţ deklarují harmonické dětství, měla velmi rozdílné stimuly. 

Harmonické dětství podle mého výzkumu deklarovaly informátorky A, B, C, I, J. U 

informátorky A můţeme první stimul k realizaci mateřské role vystopovat aţ ve škole, u 

informátorky B aţ s příchodem vhodného partnera, u informátorek C a I po prodělaném 

chirurgickém zákroku v mládí. Pouze u informátorky J můţeme najít kořeny prvotního stimulu 

k realizaci mateřské role v dětství. Podíváme-li se blíţe na první stimulaci k realizaci 

mateřské role, dojdeme k následujícím závěrům:  

U všech informátorek, které vyrůstaly jako jedináčci, můţeme impulsy k realizaci 

mateřské role vystopovat aţ do raného dětství. Jedináčci si dle mého výzkumu nepřáli 

plnit roli jedináčka. Například informátorka E (30 let, vyučená) bezděčně uvedla: „Ale já 

vţdycky chtěla sourozence. Tak moţná proto chci miminko“. Podobnou výpověď lze 

najít i u informátorky F (33 let, středoškolské vzdělání): „V pubertě měli sousedi malou 

holčičku a ta chodila hodně k nám na zahradu na králíčky a dost často jsem ji hlídala, 

to se mi moc líbilo a těšila jsem se na děcko, aţ jednou bude“. Poslední informátorka – 

jedináček, informátorka J (31 let, vyšší odborné vzdělání) se také přiznala ke své 

pečovatelské touze: „Ale děti ráda mám odjakţiva. S kamarádkou jsem hlídala jiné 

kámošce mimčo uţ v patnácti“. Jedním z motivačních faktorů pro zaloţení vlastní 

rodiny je tedy touha pečovat, starat se o blízkou osobu, která pramení z faktu, ţe se 

v dětství informátorky v jejím okolí nevyskytoval ţádný sourozenec. 

V dětství můţeme nalézt ještě jeden impuls, který vedl informátorky k touze po 

realizaci vlastní role, a to jsou pevné rodinné vazby, které jsou charakterizovány 

intenzivními rodinnými vztahy, ve kterých by informátorky rády pokračovaly i v rámci 
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vlastních rodin. Tento stimul se projevil u informátorky G (31 let, vysokoškolské 

vzdělání): „Naši by pro rodinu udělali cokoli. Máme velice pevné vazby. Dokonce se 

z otcovy strany všichni stýkáme alespoň třikrát ročně. To znamená asi padesát lidí - 

sestřenice, tety, děti. No prostě všichni. Mamka nás jako děti moc objímala, to má vliv 

na emoční i sexuální ţivot. Určitě proto jsem si představila své mateřství brzy.“ 

U ostatních informátorek se setkáme s impulsem k realizaci mateřské role aţ později, 

nikoli ve výchozích rodinách. Například u informátorky A (35 let, vyšší odborné 

vzdělání) ve škole: „No, jak jsem říkala, kdyţ jsem se rozhodovala o tom, co v ţivotě 

dál. Kdybych se rozhodla pro vejšku, tak bych to mateřství hodně odsunula. Tak jsem 

se rozhodla jen pro vyšší odbornou, to je kratší“ nebo prostřednictvím kamarádek. Tak 

tomu bylo i u informátorky D (31 let, středoškolské vzdělání): „No o mateřství jsem 

začala uvaţovat aţ asi půl roku po svatbě, prostě to tak nějak přišlo, všichni kamarádi 

a známí měli malé děti“, případně aţ příchodem vhodného partnera jako u 

informátorky B (37 let, vysokoškolské vzdělání): „Před třemi lety jsem poznala svého 

muţe a všechno bylo jinak. Po půl roce jsme si koupili společný dům, přestěhovali se a 

po roce začali uvaţovat o miminku. Takţe musím říct, ţe opravdu to přišlo aţ s tím 

správným chlapem. To bylo před dvěma rokama“. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v době 

předchozího politického systému nebyl na ţádném stupni školní docházky v době 

studia informátorek přednášen předmět, týkající se mateřství či prorodinné výchovy, 

není moţné ani u jedné informátorky mého výzkumu vystopovat v průběhu školní 

docházky. 

U zbývajících informátorek můţeme první stimul k realizaci mateřské role nalézt 

v době, kdy u nich nastal jakýsi bod zlomu - v mládí, kdy prodělaly chirurgické zákroky, 

o nichţ věděly, ţe mohou mít dopad na realizaci jejich mateřské role. Tato skutečnost 

se logicky odrazila na jejich ţivotních osudech. Touha po realizaci vlastního mateřství 

bylo silnější neţ u jiných informátorek, které tento osudový zlom nebyly nuceny 

prodělat. Například informátorka I (33 let, středoškolské vzdělání) o tom sama říká: „No 

v devatenácti letech mi operovali oba vejcovody a uţ tenkrát jsem se bála, ţe nebudu 

mít děti“. Osud druhé informátorky je trošku rozdílný, ale dopad na její vlastní realizaci 

mateřské role, to mělo podobný dopad. „Já jsem si v mládí uţívala a na mateřství jsem 

nemyslela. Ale pak jsem v devatenácti otěhotněla a přišla o to. Byla to náhoda, nic 

jsme neplánovali, prostě se to stalo. No a od tý doby jsem si moc přála miminko“., říká 

informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání). 
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V mém výzkumu jsem se dále snaţila zjistit, zda se informátorky ve výchově svých vlastních 

dětí plánují inspirovat ve výchovném modelu své výchozí rodiny, výchovném modelu 

partnerovy výchozí rodiny nebo se naopak informátorky od modelů výchozích rodin obou 

partnerů vyhraňují na základě vlastních, negativních zkušeností. Úvodem je moţné shrnout, 

ţe všechny informátorky mého výzkumu přemýšlení o výchovných modelech svých 

budoucích rodin, z čehoţ vyplývá, ţe chtějí svou mateřskou roli plnit.  

V provedených rozhovorech se objevují tří základní scénáře. V prvním případě ţena vnímá 

model své výchozí rodiny velmi negativně, vědomě se vůči němu vyhraňuje, odmítá jej a 

svou rodinu plánuje budovat podle vlastní představy. Například informátorka H (30 let, 1 IVF, 

zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) tvrdí: „Tak rozhodně nebudu moje dítě 

vychovávat jako moji rodiče mě Moje matka je zralá na blázinec. Nikdy si se mnou 

nepovídala, nic o mně neví. Rozhodně chci mít jiný přístup k výchově“. S tímto názorem 

souhlasí i informátorka D (31 let, 3 IVF, po posledním KET pozitivní těhotenský test) 

„v rodině mého muţe se rozhodně neinspiruji, nerozumím si s nimi, u nich se pouţíval styl 

výchovy takový, ţe si kluci dělali, co chtěli a u švagra se dodnes pouţívá, u nás v rodině se 

zase praktikovaly tělesné tresty, coţ já také neuznávám“. Ve druhém případě se ţena s 

modelem své výchozí rodiny ztotoţňuje, přejímá jej a ve vlastní rodině jej plánuje kopírovat. 

Slovy informátorek C (37 let, 2 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) 

„mamka byla s náma celý ţivot doma a starala se o nás a já taky bych chtěla. Myslím, ţe 

úkolem ţeny je vytvořit krásný domov. Dítě by mělo být vedeno přísně, ale s velkou láskou. 

V tomhle bych určitě nic neměnila, bylo by to stejný, jako mamka vychovávala nás“ a 

informátorky J (31 let, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) : „určitě 

bychom děti vychovávali tak, jak nás vychovávali naši rodiče. Oba máme mladé rodiče a 

výchova byla de facto stejná jak u mě tak u manţela, coţ znamená hodně liberální“. Ve 

třetím případě vnímá některé aspekty výchovy výchozí rodiny jako inspirující, jiné naopak 

jako velmi nevhodné. V budoucnosti plánuje vychovávat děti dle vlastních představ a ideálů 

s moţným zapojením některých prvků z výchozí rodiny. Například informátorka A (35 let, 3 

IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) říká: „určitě bych ráda převzala ze 

své rodiny spoustu věcí - přístup, trochu volnost a vedení k tomu, abych se postarala sama o 

sebe a naučila se zařizovat si sama věci“. Informátorka G (31let, 1 IVF, těhotná) to popsala 

následujícími slovy: „myslím, ţe budeme oba do výchovy začleňovat prvky výchovy našich 

rodičů, ono to ani jinak nejde, ale na druhou stranu, spoustu věcí budeme chtít změnit“. 

V mém výzkumu se nejčastěji (v 60%) objevuje model, kdy se budoucí rodiče chtějí částečně 

inspirovat ve výchovných modelech obou výchozích rodin, ale současně zařadit do výchovy 

vlastního potomka i nové prvky, se kterými se ve svých výchozích rodinách nikdy nesetkali.  
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Překvapivě informátorky, které deklarovaly harmonické dětství, nechtějí bezvýhradně 

aplikovat stejný výchovný model výchozí rodiny. Takovou strategii by z pěti informátorek, 

které deklarovaly harmonické dětství, zvolily pouze dvě a to informátorky C (37 let, 2 IVF, 

zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) „mamka byla s náma celý ţivot doma a 

starala se o nás a já taky bych chtěla. Myslím, ţe úkolem ţeny je vytvořit krásný domov. Dítě 

by mělo být vedeno přísně, ale s velkou láskou. V tomhle bych určitě nic neměnila, bylo by to 

stejný, jako mamka vychovávala nás“ a informátorka J (31 let, 1 IVF, zatím neúspěšná ve 

snaze o realizaci mateřské role) : „určitě bychom děti vychovávali tak, jak nás vychovávali 

naši rodiče. Oba máme mladé rodiče a výchova byla de facto stejná jak u mě tak u manţela, 

coţ znamená hodně liberální“. Ani jedna z informátorek, které proţily harmonické dětství, se 

však vůči výchovnému modelu vlastní výchozí rodiny nijak nevyhraňuje. Ostatní 

informátorky, které deklarovaly harmonické dětství, plánují převzít některé prvky ze své 

výchozí rodiny a jiným se budou při aplikaci výchovného modelu na své potomky vyhýbat. 
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2. Volené strategie v jednotlivých etapách cesty k realizaci mateřské role 

Ţeny, respektive páry, které jsou postiţeny neplodností, se během různých etap své cesty 

k realizaci rodičovství ocitnou na velkém počtu ţivotních křiţovatek, které je nutí k přijímání 

různých strategických rozhodnutí. Primárně mě zajímalo, zda se v ţivotě ţen, které se 

v současnosti musí vypořádat s problémem neplodnosti, objevilo období, kdy o realizaci 

mateřské role neusilovaly a proč tomu tak bylo. Dále jsem se zabývala myšlenkou, zda se 

ţeny mého výzkumu vyuţily opravdu všechny dostupné moţnosti k léčbě neplodnosti, to 

znamená, zda se u nich objevilo období, kdy vyuţívaly i nějakou formu alternativní léčby 

nebo zda neplodnost léčily výhradně prostřednictvím lékařských postupů. V neposlední řadě 

bylo nutné analyzovat i bod zlomu, tedy období, kdy ţeny přestanou o realizaci mateřské role 

usilovat. Dále mě zajímalo, zda z nějakého důvodu došlo ke zvýšení intenzity touhy po 

realizaci mateřské role a proč. 

V této sekci jsem se věnovala i reakcím okolí, protoţe na volbě strategií se právě ţenino 

okolí značně podílí. Zvolená strategie nezáleţí ovšem pouze na ţenině bezprostředním 

okolí, ale i na státu. Konkrétně mám na mysli podporu státu neplodných párů a následně i 

podporu státu v mateřství. 

 

2.1 Období bez snahy po realizaci mateřské role 

U všech ţen mého výzkumu se v ţivotě objevilo období, kdy z nějakého důvody neusilovaly 

o realizaci mateřské role. Délka tohoto období byla u kaţdé informátorky individuální, stejně 

jako i důvod, který jí k této „mateřské pauze“ vedl. 

U většiny ţen však můţeme zařadit toto období do doby po ukončení vzdělání. U tří 

informátorek toto období nastalo z důvodu nevyhovujících finančních nebo bytových 

podmínek. Slovy informátorky E (30 let, vyučená): „nejdřív jsme si řekli, ţe je důleţité, aby 

byla práce, potom bydlení, s tím pak auto. Aţ jsme to všechno měli, přišla na řadu rodina. Aţ 

kdyţ jsme měli to zázemí, jinak by to nešlo“. Tři partnerky si prošly tímto obdobím z důvodu, 

ţe se po jejich boku nevyskytoval vhodný ţivotní partner, se kterým by o realizaci rodičovské 

role usilovaly. Jak říká informátorka I (33 let, středoškolské vzdělání): „Opravdu jsem začala 

pociťovat touhu kolem pětadvaceti. Ale nastal problém jménem chlap, co mu to nebude vadit, 

ţe má dítě ze zkumavky. Pak kdyţ jsem měla váţnou známost, tak buď kdyţ jsem to řekla na 

začátku, tak utek a nebo řek, ţe jsem lhářka  a tajím mu tak váţnou věc  a pak utek taky. Tak 

jsem si vzala nejlepšího kamaráda. Znali jsme se osm let a teď jsme spolu pět.“ Obě 

vysokoškolsky vzdělané informátorky mého výzkumu shodně prohlašují, ţe po ukončení 

vzdělání se jim vzhledem k politickým změnám po roce 1989 otevřely moţnosti, o kterých 

dříve ani nesnily, a tyto moţnosti v podobě cestování, budování kariéry a doplňování 
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vzdělání se snaţily obě vyuţít25.  

Jak říká informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání): „Jenţe pak přišel rok 1989 – to 

jsem byla v prváku na střední, zmizely socialistické jistoty. Po škole jsem začala cestovat, 

pracovat v Praze, nemohla jsem si najít vhodného partnera a postupně jsem si začala 

budovat svůj ţivot nezávisle na muţích – snaţila jsem se budovat kariéru, učila jsem se 

jazyky – němčinu, angličtinu, španělštinu, začala jsem studovat vysokou a občas se někdo 

objevil, ale snaţila jsem se na něj nevázat a v ţádném případě jsem netouţila po dítěti. Před 

třemi lety jsem poznala svého muţe a všechno bylo jinak. Po půl roce jsme si koupili 

společný dům, přestěhovali se a po roce začali uvaţovat o miminku.“ Chování obou 

vysokoškolsky vzdělaných informátorek mého výzkumu je plně v souladu s výsledky 

monografie Ladislava Rabušice, který poukazuje na skutečnost, ţe se hluboká proměna 

hodnot a hodnotových preferencí negativně odrazila na porodnosti české populace. 

Zbývající informátorky si prošly tímto obdobím buď z důvodu, ţe se na mateřskou roli necítily 

dostatečně zralé jako informátorka D (31 let, středoškolské vzdělání): „No o mateřství jsem 

začala uvaţovat asi půl roku po svatbě, dřív jsem se na to necítila, prostě to tak nějak přišlo, 

všichni kamarádi a známí měli malé děti. My jsme zvyklí s nimi jezdit kaţdoročně na hory, na 

dovolenou. A kdyţ jsem viděla manţela, jak si s těmi dětmi hraje, no prostě jsem věděla, ţe 

bude skvělý táta a ve mně se při tom hraní probudily ty mateřský city“ nebo z důvodu, ţe 

informátorka sama na realizaci mateřské role zralá byla, ale čekala, aţ k rozhodnutí mít děti 

dozraje její ţivotní partner jako informátorka A (35 let, vyšší odborné vzdělání): „Přítel k tomu 

musel dozrát. Dozrál k tomu tak před třemi lety - ani nevím, co se stalo takového, ţe změnil 

názor, v podstatě jsem čekala na něj a na druhou stranu si chtěla odpracovat aspoň nějaké 

roky v práci. Protoţe kdyţ uţ jsem tolik let studovala, tak jsem to nechtěla úplně zahodit, to 

je jasný, ne?“ 

 

 

25 
Jejich chování odpovídá závěru, ke kterému dospěl Ladislav Rabušic: „Demokratický politický reţim, trţní ekonomické 

prostředí a nově vybudovaný systém sociálního zabezpečení nemohly české chování neproměnit. Vedly totiţ ke změně nových 
postojů a preferencí“ (Rabušic 2001, s.207). Konkrétně ohledně vysokoškolsky vzdělaných ţenách pak dodává: „Vyšší vzdělání 
je z hlediska fenoménu sňatečnosti a plodnosti důleţitým faktorem zejména u ţen. Vzdělanější ţeny nepotřebují hledat na 
sňatkovém trhu partnera, který by jim pomohl k sociálnímu, majetkovému a statusovému vzestupu – jsou totiţ vysoko i bez něj. 
Tyto ţeny pak z tohoto hlediska manţelství vlastně nepotřebují“ (Rabušic 2001, s. 221). „To, ţe současná mladá generace dává 
přednost poznávání ţivota a snaze ekonomicky se zajistit, chápu jako výraz její nové odpovědnosti k vlastnímu ţivotu a – 
koneckonců- i k ţivotu zatím nenarozených dětí“ (Rabušic, 2001, s. 222) 
6
Ţeny na cestě k realizaci mateřské role volí i některé z alternativních metod léčby neplodnosti. K prvním prostředkům patří 

změna ţivotního stylu jednoho či obou partnerů - zdravá strava bohatá na vitamíny, sníţení příjmu alkoholu a zbavení se všech 
závislostí (káva, nikotin atd.). K dalším oblíbeným metodám patří různé čaje, které jsou bez prohlídky a bez lékařského předpisu 
dostupné na mnoha internetových stránkách. Vedle čajů je na internetu dostupná celá škála vitamínů nebo jiných přípravků, 
které slibují léčbu neplodnosti. Velmi populární je tzv Metoda Mojţíšové. Jedná se o sérii cviků, které jsou zaměřené na pánevní 
a páteřní svalstvo, jejíţ objevitelkou je paní Ludmila Mojţíšová, působící na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.  
Rehabilitační cyklus se skládá z dvanácti jednoduchých cviků, které se provádí pravidelně, ideálně kaţdý den. Kaţdý cvik musí 
být kvůli jeho úspěšnosti provádět přesně, tudíţ je optimální zpočátku konzultovat cvičení s nějakým školeným odborníkem 
nebo odbornicí. Kaţdý cvik je zapotřebí opakovat minimálně čtyřicetkrát, takţe celé cvičení zabere minimálně hodinu a půl.  
K dalším hojně vyuţívaným metodám patří lázeňství, tzv. balneoterapie. K nejznámějším lázním v České republice, které se 
zaměřují na léčbu ţenské neplodnosti, jsou Mariánské lázně. 
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2.2 Období využívající metody alternativní léčby26 

Období, kdy se ţeny snaţí vyuţít metod alternativní léčby, přichází, kdyţ se delší dobu 

nedaří početí a to ještě před návštěvou odborného lékaře a vyuţití metod odborné lékařské 

péče.  

Doba, po které se ţena k vyuţití některé z alternativních metod léčby neplodnosti uchýlí, je 

velmi individuální a nijak nesouvisí s úrovní dosaţeného vzdělání. Ne všechny informátorky 

se během své dlouhé léčby neplodnosti uchýlily k některé z metod alternativní léčby. 

K alternativnímu způsobu léčby neplodnosti se uchylují jak informátorky s vysokoškolským 

diplomem, jako například informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání): „Byla jsem blbá – 

koupila jsem si nějaký čaje na plodnost. No a pak jsem cvičila podle Mojţíšový. Zpočátku 

jsem byla odhodlaná to dělat pravidelně. Ale zkusila jsem si to, jedno cvičení mi trvalo asi 

hodinu čtyřicet minut. Nejdříve jsem se snaţila denně, pak jsem si řekla, ţe to bude stačit 

dvakrát, třikrát týdně a pak jsem si zacvičila, kdyţ jsem si na to vzpomněla“, tak i 

informátorky, které dosáhly niţšího stupně vzdělání – vyššího odborného, středoškolského 

nebo jsou pouze vyučené, jako informátorka J (31 let, vyšší odborné vzdělání): „Já uţ taky 

zkusila snad vše. V říjnu jsem začala uţívat zelený ječmen od Green ways - kamarádka to 

„dealuje“ a prý to pomáhá na srovnání hormonů. V únoru jsem začala také uţívat gynex - 5 

lahviček jsem uţila. A teď jsem začala pít i Femigrad, tak bylinky určo neuškodí a třeba i 

pomůţou. Taky jím vitamín E a Femibion“ nebo informátorka F (33 let, středoškolské 

vzdělání): „O lázních jsem uvaţovala, ale jezdí se tam na celý měsíc a to si prostě v práci 

nemůţu dovolit. Jo a teď v úterý jdu na mobilizaci páteře a Mojţíšku“. Ţeny, které se uchylují 

k nějakému druhu alternativní léčby, nedělají rozdíl mezi metodami, které jsou lékaři 

uznávané a dosahují prokazatelných výsledků, jako je cvičení podle Mojţíšové a mezi 

zbývajícími metodami jako je například pití rozličných čajů na plodnost, jeţ jsou volně 

dostupné na internetu. 

 

 
26

Ţeny na cestě k realizaci mateřské role volí i některé z alternativních metod léčby neplodnosti. K prvním prostředkům patří 
změna ţivotního stylu jednoho či obou partnerů - zdravá strava bohatá na vitamíny, sníţení příjmu alkoholu a zbavení se všech 
závislostí (káva, nikotin atd.). K dalším oblíbeným metodám patří různé čaje, které jsou bez prohlídky a bez lékařského předpisu 
dostupné na mnoha internetových stránkách. Vedle čajů je na internetu dostupná celá škála vitamínů nebo jiných přípravků, 
které slibují léčbu neplodnosti. Velmi populární je tzv Metoda Mojţíšové. Jedná se o sérii cviků, které jsou zaměřené na pánevní 
a páteřní svalstvo, jejíţ objevitelkou je paní Ludmila Mojţíšová, působící na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 
Rehabilitační cyklus se skládá z dvanácti jednoduchých cviků, které se provádí pravidelně, ideálně kaţdý den. Kaţdý cvik musí 
být kvůli jeho úspěšnosti provádět přesně, tudíţ je optimální zpočátku konzultovat cvičení s nějakým školeným odborníkem 
nebo odbornicí. Kaţdý cvik je zapotřebí opakovat minimálně čtyřicetkrát, takţe celé cvičení zabere minimálně hodinu a půl.  
K dalším hojně vyuţívaným metodám patří lázeňství, tzv. balneoterapie. K nejznámějším lázním v České republice, které se 
zaměřují na léčbu ţenské neplodnosti, jsou Mariánské lázně. 
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K alternativním způsobům léčby se neuchylují pouze informátorky, u nichţ lékaři 

diagnostikovali takový problém, který lze překonat pouze lékařským zákrokem, případně 

jednou z metod asistované reprodukce. Mezi takové patří například ztráta vejcovodů nebo 

selhávání vaječníků jako u informátorky D (31 let, středoškolské vzdělání). U této 

informátorky je problém tak závaţný, ţe jí bylo lékařským personálem sděleno, ţe nemůţe 

otěhotnět z vlastních vajíček, to znamená, ţe nikdy nebude matkou vlastního biologického 

dítěte. Podobným způsobem se k alternativní léčbě neuchyluje ani informátorka I (33 let, 

středoškolské vzdělání), která je jednak po odebrání obou vejcovodů primárně sterilní, ale 

ještě i sekundárně sterilní. Této informátorce se jiţ čtyřikrát za pomocí metod asistované 

reprodukce podařilo otěhotnět, bohuţel ani jednou plod nedonosila a v prvních měsících 

svého těhotenství o embryo přišla.  

Dále se k alternativním způsobům léčby neuchylují ţeny, kde není problém neplodnosti 

diagnostikován na jejich straně, ale na straně jejich ţivotního partnera. U těchto párů se pak 

k metodám alternativní léčby, převáţně uţívání speciálních přípravků na zvýšení potence, 

uchylují jejich ţivotní partneři. Tak je tomu i u informátorky G (31 let, vysokoškolské 

vzdělání), kde je příčina na straně manţela: „Dělali nám všechny moţné testy, manţela léčil 

urolog, teď jde za specialistou na játra a cholesterol. Máme doporučené IVF, protoţe 

spermio se stejně asi nespraví. Mě vyšla genetika dobře, ale lékař mě zbytečně vylekal, ţe 

nemůţu mít moţná děti, ţe jsem superţena, ale to jsem měla tak zanedbatelné procento, ţe 

genetička nechápala, proč jsme se sešli. Teď jí manţel Macu. Já nic, jsem v pořádku“. 

Zajímavé je, ţe ač se informátorka nespoléhá na ţádnou alternativní metodu, našla si jiný 

způsob, jak se s neplodností vypořádat, respektive něco, co můţe pro léčbu neplodnosti 

udělat, našla cestu k víře: „Nikdy jsem nebyla silně věřící člověk, jen tak po svém. Dnes to 

mám jinak. Věřím ale hlavně našemu vztahu. Prošli jsme si takovým bolem, ţe jiní by to 

moţná nevydrţeli. Na druhou stranu klobouk dolů před holkama, které jsou na tom hůř, asi 

bych to taky zvládla, ale my máme jen špatný spermio, já jsem dobrá“. Podobnou způsob 

vypořádání se s neplodností, která je na straně partnera, se objevil i u informátorky H (30 let, 

středoškolské vzdělání), která nenašla cestu k víře, ale hledá oporu u psycholoţky: „Chodím 

k psycholoţce, má šestý smysl. Hodně věcí mi řekla, ale léčitele přímo ne. Ani lázně jsem 

nezkoušela. Vlastně ani čaje ani nic jiného“. 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, ţe v mém výzkumu se k ţádnému druhu 

alternativní léčby neuchylují pouze ţeny, na jejichţ straně byl diagnostikován váţný lékařský 

problém, jako nepřítomnost vejcovodů nebo nedozrávání vajíček. K určitým alternativním 

metodám se uchylují všechny ostatní informátorky a to bez ohledu na úroveň dosaţeného 

vzdělání. 
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2.3 Období „bodu zlomu“ 

U všech informátorek v mém výzkumu je moţné vystupovat jakýsi bod zlomu – tedy období, 

kdy ţeny o realizaci mateřské role přestanou usilovat. Tento bod zlomu je moţné 

charakterizovat dvěma základními způsoby: v prvním se jedná o bod zlomu, kdy plynule 

přejdou ze snahy o realizaci mateřské role v biologické rovině do snahy o realizaci mateřské 

role v sociální rovině. V tomto případě se jedná jen o jakýsi pomyslný bod zlomu. 

Informátorky, které volí tuto strategii, se ve svém důsledku realizace mateřské role 

nevzdávají, jen mění způsob cesty, jak své mateřství realizovat. Jedná se kupříkladu o 

informátorku G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET), která v době, kdy o 

svém těhotenství ještě nevěděla, tvrdila: „Teď procházíme IVF. Nevím, nevyznám se uţ ve 

svých pocitech. Prostě uţ jen tupě čekám. Jedno vím jistě. Druhé IVF bych nezvládla, ty 

nervy. Raději bych si adoptovala dítě.“ V podstatě totéţ jen jinými slovy říká i informátorka J 

(31 let, vyšší odborné vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): 

„Zkusíme, co se dá – to znamená třikrát IVF a teprve pak se uvidí. Já teda tajně doufám, ţe 

to vyjde. Ale kdyţ na to taky myslím, asi bychom ale do adopce šli.“ 

Druhý způsob je moţné charakterizovat slovem definitivní. Informátorky, které se rozhodly 

pro tento způsob řešení, nechtějí realizovat své mateřství jen v sociální rovině, proto jsou 

nuceny definovat bod, kdy se přestanou snaţit o realizaci mateřské role jako takové. 

Důvody, které je k tomu definitivnímu ukončení snahy o realizaci mateřské role vedou, jsou 

v podstatě totoţné s těmi, které mluví v neprospěch realizace mateřské role v sociální rovině. 

Důvodem tedy můţe být pokročilý věk, psychické či fyzické vyčerpání po všech prodělaných 

peripetiích a procedurách v souvislosti se snahou o realizaci mateřské role v biologické 

rovině. Za všechny cituji výrok informátorky B (37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF, 

těhotná), který pochází z doby, kdy o svém těhotenství ještě nevěděla: „Nejsme na tom 

finančně špatně, takţe jsme se domluvili, ţe pokud by doktorka naznačila, ţe to má smysl, 

tak bychom šli do dalších pokusů i bez finanční účasti pojišťovny. Takţe po tomhle by 

následovalo to poslední hrazené pojišťovnou a pak bychom to asi ještě párkrát zkusili. 

Adopci jsme oba dva hned na počátku odmítli, doufáme v úspěšnost umělého oplodnění. 

Stejně tak pěstounskou péči.  Ani jedno pro nás nepřichází do úvahy. Bude nám čtyřicet, 

pokud nebude vlastní dítě, tak se nám svět v tomto věku nezboří. Na tom jsme se ujednotili 

velmi rychle. A pokud to nedopadne, tak budeme pracovat, postavíme si baráček podle 

našich představ, budeme jezdit na hezké dovolené, studovat. Prostě budeme mít jeden 

druhého a realizovat se bez dětí.“ Takřka totoţnými slovy to hodnotí i informátorka I (33 let, 

středoškolské vzdělání, 4 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Páté 

IVF uţ bych já asi nezvládla psychicky a adopce nebo dárkyně nepřichází v úvahu, uţ jsme 

asi docela staří. O dárkyni jsme uvaţovali a rozhodovali se zhruba celý rok, to nám bylo 
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doporučeno na základě mého hormonálního profilu, ale nechceme. Poslední pokus a 

končíme. Oba, uţ toho máme hodně za sebou a uţ toho víc nezvládnu.“ 

V mém výzkumu není postoj k definici bodu zlomu nijak ovlivněn úrovní dosaţeného 

vzdělání. 

 

2.4 Intenzita touhy po realizaci mateřské role 

Pouze dvě informátorky mého výzkumu jednoznačně vyjádřily zvýšení intenzity touhy po 

realizaci mateřské role. Obě informátorky to shodně pociťovaly po potratu. Zvýšení intenzity 

po realizaci mateřské role nelze dávat do souvislosti s dosaţeným vzděláním, nýbrţ 

s proţitými citovými traumaty v souvislosti se snahou o realizaci mateřské role. Informátorka 

A (35 let, vyšší odborné vzdělání, 3 IVF, zatím neúspěšná v realizaci mateřské role) přímo 

říká: „V létě 2008 se mi podařilo po dvou měsících snaţení otěhotnět, ale začala jsem 

krvácet a v nemocnici jsem musela pak na revizi. To bylo asi šestý týden. Jelikoţ zákrok 

nebyl asi proveden v pořádku, za pět týdnů jsem se vrátila se zánětem a musela dostávat 

kapačky. Od té doby jsem začala mít problémy - špatné hodnoty krve, větší cysty, které ale 

vţdy zmizely v rámci cyklu. A miminko jsem si přála o to víc.“ Podobnými slovy zintenzivnění 

touhy po mateřství popisuje i informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání, 3 IVF, zatím 

neúspěšná v realizaci mateřské role): „Já jsem si v mládí uţívala a na mateřství jsem 

nemyslela. Ale pak jsem v devatenácti otěhotněla a přišla o to. Byla to náhoda, nic jsme 

neplánovali, prostě se to stalo. No a od tý doby jsem si moc přála miminko.“ 

Na druhé straně informátorka E (30 let, vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná v realizaci 

mateřské role) také prodělala potrat po přirozeném oplodnění a nijak se to na intenzitě 

snaţení o realizaci mateřské role neodrazilo nebo na to nijak výslovně neupozornila. Ještě 

markantnější je to u informátorky I (33 let, středoškolské vzdělání, 4 IVF, zatím neúspěšná 

v realizaci mateřské role), která má za sebou jiţ tři potraty, které následovaly po úspěšných 

pokusech IVF. Ani ona nijak nedala najevo větší intenzitu po mateřství. 

Na téměř konstantní míře usilování o realizaci mateřské role u ostatních informátorek má 

pravděpodobně vliv skutečnost, ţe důvod neplodnosti byl jednoznačně diagnostikován na 

straně jejich partnera. 

 

2.5 Reakce okolí 

Dalším aspektem, který bezesporu ovlivňuje zvolenou strategii je i reakce okolí. Reakce okolí 

nelze jednoduše shrnout do jedné kapitoly, proto jsem reakce rozčlenila do jednotlivých 

sekcí. Konkrétně se jedná o reflexi reakce ze strany partnera, ze strany výchozí rodiny 
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informátorky, ze strany partnerovy výchozí rodiny, ze stany přátel a okolí a konečně i kapitola 

zabývající se solidaritou ošetřujících lékařů. 

2.5.1 Reflexe žen na reakce ze strany partnera 

Všechny ţeny v mém výzkumu bez výjimky vyzdvihují a chválí chování svého ţivotního 

partnera, ať uţ se jedná o manţela nebo přítele. Ani jedna v průběhu léčby necítila ze strany 

partnera tendenci celou záleţitost zjednodušovat nebo minimalizovat. Stejně tak ani jedna 

z mých informátorek necítila z jeho strany ţádný tlak. Z výpovědí ţen v mém výzkumu 

vyplývá, ţe všichni jejich partneři jsou si vědomy náročnosti léčby, kterou jejich partnerka 

musí podstoupit k realizaci jejich rodičovské role a která dopadá víceméně výhradně na ni. 

Všichni partneři se svým chováním maximálně snaţí jí celý proces všemi jim známými a 

dostupnými prostředky usnadnit a zpříjemnit. Otázkou zůstává, zda jsou výpovědi 

informátorek odrazem skutečného stavu v domácnosti nebo jen odrazem jejich osobních 

přání a projekcí ve vlastní mysli.  Pouze informátorka E (30 let, vyučená, 2 IVF, zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) uvedla, ţe vedle výhradní podpory projevuje 

její muţ i jiné reakce: „Je na nervy víc neţ já. Kdyţ se nezadaří, tak se to celé otočí proti 

mně, ţe já za to můţu. Ţe todle a todle, ale jen kdyţ si dá panáčka nebo v hádce. Ale výčitky 

jsou. Kdyţ se hádáme, tak je to těţký, oba musíme mít pravdu, jsme tvrdohlaví. Takţe se 

rafnem, pět minut je hádka a pak dobrý. On ví, ţe za to můţe on i já, takţe si poštěká a je 

klid. Třeba on o tom nemluví, ale já to řeším, chci o tom mluvit, páč to chci dostat ze sebe“. 

Informátorka G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET) si také vzpomněla na 

nepříliš pozitivní reakce ze strany partnera, které se ovšem projevovaly pouze na počátku 

jejich společné snahy o početí: „Ze začátku mi vadilo, ţe hledal chybu jenom ve mně, jak 

jsem Ti vyprávěla to s tou ovulací, ale to bylo ze strachu. Potom jsme zjistili, ţe chyba je ve 

spermiích, tak jsem se jej snaţila drţet. Sesypala jsem se ve chvíli, kdy přišly výsledky 

z genetiky i dětí, to bylo v jednom týdnu. Velice mne podrţel, jako nikdy předtím“.  

Největší zkoušku partnerského vztahu zaţívají páry, kdy je neplodnost páru zaviněna pouze 

jedním z nich – ţenou nebo muţem. Jak se informátorky samy zmínily, pokud je příčina 

neplodnosti páru stanovena na jejich straně, vnímají svou současnou ţivotní situaci 

intenzivněji a snaţí se tuto krizovou situaci vyhrotit různými způsoby. Například informátorka 

A (35 let, vyšší odborné vzdělání, 3 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské 

role): „Taky jsem mu v období, kdy to bylo pro mě těţký, říkala, aby si našel někoho jiného, 

vţdyť on je v pořádku. Nechtěl o tom vůbec slyšet, odmítl to – chce mít děti se mnou nebo 

vůbec. Jsem mu za to moc vděčná, moc si ho za to váţím“ nebo informátorka J (31 let, vyšší 

odborné vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Jednou za 

čas vţdycky dostanu záchvat, řeknu mu, ţe si stejně najde někoho jiného, on se naštve a 
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pohádáme se…Tak se uţ snaţím těmto hádkám předcházet, takţe o tom spolu nemluvíme a 

já mám pocit, ţe je vše v pořádku. Stačí, kdyţ vím, ţe při mně stojí a to je hlavní“. 

Pravděpodobně podobné strategie volí i muţi, u nichţ byla diagnostikována příčina 

neplodnosti páru. Je to patrné z výpovědi informátorky G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 

IVF, těhotná po KET): „O tolik bolestivější bylo, kdyţ jsi selhal vůči druhému. Manţel 

několikrát pouţil větu: rozveď se se mnou, uţ tě nechci trápit.“ 

Nejčastěji se ţeny ze strany partnera setkávají s podporou, pomocí, péčí a citovou oporou. 

Ţeny v hodnocení chování svých ţivotních partnerů neváhají pouţít superlativ: konkrétně 

informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF, těhotná): „Můj muţ je úţasný, ale to 

uţ jsem říkala, viď? Vnímám to od té doby, co ho mám. Je výjimečný, pro mě absolutně 

dokonalý. A ten pocit se při těch procedurách s početím ještě prohloubil“ nebo informátorka 

H (30 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské 

role) : „On je fakt skvělej, jsem šťastná, ţe ho mám. Pomáhá, stará se, pečuje. Nevím, co 

bych řekla jiného“. 

2.5.2 Reflexe žen na reakce ze strany výchozí rodiny  

Na rozdíl od reakcí partnera nelze reakce ze strany výchozí rodiny informátorek klasifikovat 

tak jednoznačně. Škála reakcí, se kterou se ţeny v mém výzkumu setkaly a musely 

vypořádat, je opravdu různorodá: od bezvýhradné podpory, nezřídka i finanční, aţ po 

absolutní nezájem. Jednoznačně lze konstatovat, ţe samotné informátorky volí ve vztahu 

k výchozí rodině dvě základní strategie – s výchozí rodinou sdílí svůj problém nebo naopak 

výchozí rodina o problému, kterým neplodný pár prochází, není přímo informována.  

Je-li rodina o problému informována, není podpora z její strany takovou samozřejmostí, jak 

by se mohlo na první pohled zdát. Informátorky v mém výzkumu se od členů své výchozí 

rodiny setkávají s pestrou škálou reakcí. Od odmítání jako je tomu u informátorky E (30 let, 

vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Moje máma nechce 

být babička, ale ať mi trhne nohou“ přes podporu jako je tomu u informátorky A (35 let, vyšší 

odborné vzdělání, 3 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Mamka se 

občas snaţí nenápadně zeptat, takţe ví a je v obraze a informuje o tom tátu. Snaţí se v 

rámci moţností přispět a nosí mi ovoce, bábovky a tak dál.“ aţ po strach o vlastní dítě, které 

se projevuje nepochopením snahy o realizaci vlastního snu v podobě mateřské role a to za 

kaţdou cenu jako u informátorky I (33 let, středoškolské vzdělání, 4 IVF, zatím neúspěšná ve 

snaze o realizaci mateřské role): „Po druhém IVF se mi začaly dělat cysty v prsou a na 

vaječníkách. Můj táta nechce a je proti tomu, abych podstupovala další IVF včetně tohoto. 

Bolí se, ţe onemocním - moje máma má odoperovanou rakovinu vnitřku máme to v rodině. 

Nechce se o tom bavit. Mamka si dítě mi strašně přeje, na druhou stranu má strach“. I přes 
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výše uvedené je zapotřebí konstatovat, ţe z 50% se informátorky ze strany výchozí rodiny 

setkají s podporou. 

Neinformuje-li svou výchozí rodinu informátorka o tom, čím jsou s partnerem nuceni 

procházet, eliminuje tím moţné negativní reakce, které jsem vyjmenovala výše. Na druhé 

straně se však připravuje o moţnost sdílení problému s někým blízkým, o morální nebo 

finanční podporu. Tím se dostává do situace, ţe celý problém řeší takřka výhradně se svým 

ţivotním partnerem, coţ je pro samotné partnerství další zatěţkávací zkouška. Tuto strategii 

zvolily 4 z 10 informátorek mého výzkumu – informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání), 

F (33 let, středoškolské vzdělání), G (31 let, vysokoškolské vzdělání) a H (30 let, 

středoškolské vzdělání). Informátorka B reakci výchozí rodiny shrnuje slovy: „Většinou nijak. 

Ani má ani partnerova rodina neví, ţe se snaţíme o početí umělým oplodněním. Ale nikdo 

nám nic nepředhazuje, nikdo se na nic neptá a neřeší to.“ Tuto strategii zvolily všechny 

vysokoškolsky vzdělané informátorky mého výzkumu a dvě středoškolsky vzdělané 

informátorky. Vzhledem k tomu, ţe tuto strategii nezvolila ani jedna z informátorek, které mají 

vyšší odborné vzdělání, není moţné konstatovat, ţe by zde existovala nějaká souvislost 

mezi vzděláním a zvolenou strategii. Překvapivě ani kvalita proţitého dětství nebo výchovné 

modely výchozích rodin nemá na sdílení, respektive nesdílení problému s neplodností vliv. 

2.5.3 Reflexe žen na reakce ze strany partnerovy výchozí rodiny   

I v tomto případě volí informátorky ve vztahu k partnerově výchozí rodině dvě základní 

strategie – s  rodinou partnera sdílí svůj problém nebo naopak partnerova rodina o problému, 

kterým neplodný pár prochází, není přímo informována. V mém výzkumu se prokázalo, ţe 

informátorky, které zvolily strategii mlčení u vlastní výchozí rodiny, tuto strategii zvolily i u 

partnerovy výchozí rodiny a naopak, odhodlaly-li se informátorky o sdílení svého problému 

ve své vlastní výchozí rodině, komunikovaly svůj problém i s výchozí rodinou partnera. 

Bohuţel není patrné a z výpovědí to nijak nevyplynulo, nakolik je volba této strategie přáním 

obou partnerů a nakolik je to otázka kompromisu typu: „vašim jsme to řekli, tak to našim 

přece řekneme taky“.  

Z reakcí ze strany partnerovy výchozí rodiny je patrné, ţe jejich reakce vychází prvotně 

z toho, na čí straně je diagnostikována příčina neplodnosti páru. Je-li neplodnost 

jednoznačně na straně ţeny, jako je tomu u informátorky D (31 let, středoškolské vzdělání, 3 

IVF, těhotná po KET), která nemohla otěhotnět z důvodu nefunkčnosti vlastních vaječníků, 

pak se musí vypořádat i reakcí typu: „Tchýně se taky těší, ale je jedovatá a jiţ několikrát mi 

vmetla, jak uţ by si ten můj zaslouţil být fotr a dává mi najevo, ţe jsem méněcenná. Ona je 

zvláštní, vţdycky byla a je ve všem nejlepší“. Pokud byla příčina neplodnosti páru 

diagnostikována na straně muţe, pak jsou reakce ze strany partnerovy výchozí rodiny 



50 

 

diametrálně odlišné, jako je tomu u informátorky E (30 let, vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná 

ve snaze o realizaci mateřské role): „Druhá rodina, to je ta manţela, ta to vůbec neřeší, drţí 

palce a moţná se i za to stydí, ţe to nejde, je to těţký vysvětlit. Někdo to bere jako ostudu a 

někdo to bere jako zázrak, ţe takovéhle vymoţenosti jsou“. I přes výše uvedené je zapotřebí 

konstatovat, ţe z 50% se informátorky ze strany výchozí rodiny setkají s podporou.  

2.5.4 Reflexe žen na reakce ze strany přátel a okolí 

U přátel, kteří jsou o problému páru informováni, se informátorky ve všech případech 

setkávají pouze s podporou, pochopením nebo obdivem – tedy reakcemi, které lze zařadit do 

kategorie jednoznačně pozitivních. Všechny informátorky uvádí, ţe přátelé jsou empatičtí, 

sami o celé záleţitosti mluvit nezačínají, počkají, aţ jestli o tom nezačne mluvit informátorka 

nebo její partner. Nejvíce pochopení a podpory nacházejí informátorky u těch, kteří mají 

osobně nebo i jen zprostředkovaně jiţ nějaké předchozí zkušenosti s neplodností, respektive 

s léčbou neplodnosti prostřednictvím mimotělního oplodnění.  

Vedle pochopení, které informátorky nachází mezi svými nejbliţšími přáteli, se nejčastěji ve 

svém širším okolí setkávají s lítostí, kterou popisuje informátorka B (37 let, vysokoškolské 

vzdělání, 2 IVF, těhotná): „Pak je to lítost. To je bezesporu druhá nejčastější emoce, se 

kterou se setkávám a která mě vţdycky vyvede z míry. Nejsem ţádná chudinka, necítím se 

tak, ale oni se mnou tak jednají.(vztekle). Jak s nemocnou. Dříve se říkalo s malomocnou. 

Sice se snaţí to nedávat najevo, ale cítí lítost, neberou mě jako plnohodnotnou bytost, ale 

jako chudinku k politování. To mě na tom celém procesu štve nejvíc. My jsme s mým muţem 

v pohodě. Domluvili jsme se, ţe to prostě budeme zkoušet a kdyţ to nevyjde, tak se nám 

svět nezhroutí. Bohuţel takhle to asi bereme jen my. Pro všechny ostatní je nemyslitelné, ţe 

bychom byli bez dětí. Tedy myslím. Mám pocit, ţe dítě je prostě něco, co člověk 

v dlouhodobém vtahu nebo v manţelství mít musí. Jinak je divnej, no“.  

Vedle pochopení a lítosti se většina informátorek v mém výzkumu setkala s reakcí, která je 

dle jejich subjektivního vnímání pejorativní a ve svém důsledku uvrhuje ty, jichţ se reakce 

aktuálně týká, do situace ještě větší bezradnosti a zoufalství. Za všechny bych chtěla uvést 

situaci, kterou proţívá informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání, 3 IVF, zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Tak v práci na mě za to čeká vyhazov, tak 

od laparky marodím a sháním něco jiného. Já blbka jim to řekla a čekala pochopení, místo 

toho jsem poslouchala, ţe haranti nejsou smysl ţivota a být doma a utírat nudle je hnus. A to 

mě řekla nadřízená doslova a víc toho bylo, ale nechci o tom mluvit. A to má sama dvě děti!“ 

nebo reakci, se kterou se setkala informátorka H (30 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Klidně o tom mluvím, není to nakaţlivá 
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nemoc, ale realita. Jo a setkala jsem se s tím, ţe jsme póvl, kdyţ nemůţeme mít děti, ale 

nebyl to nikdo blízký, byla to pro mě skoro neznámá ţenská.“ 

Reakce okolí lze proto jen stěţí shrnout nebo kategorizovat. Jedná se o celou škálu reakcí, 

které začínají těmi veskrze pozitivními a končí aţ těmi negativními či odsuzujícími.  

2.5.5 Solidarita ošetřujících lékařů 

Kromě rodinných příslušníků, kolegů či sousedů, se informátorky během své léčby nutně 

stýkají i s ošetřujícími lékaři, tedy zástupci vědy, kteří by měli být o celém problému detailně 

informováni. Právě z tohoto důvodu by měli vůči párům, které se potýkají s problémem 

neplodnosti projevovat největší míru empatie. Bohuţel můj výzkum tento předpoklad 

nepotvrdil. Naopak. Celá polovina informátorek se setkala i s nějakou negativní reakcí. Jako 

například informátorka D (31 let, středoškolské vzdělání, 3 IVF, těhotná po KET): „Setkala 

jsem se i s nepříjemnými, kteří na mě koukali jak na blázna a nezapomněli přidat poznámky 

typu, co tam jako dělám tak relativně mladá, proč uţ chci dítě a tak dále. Přitom nebylo na co 

čekat, kdyţ mi selhávali vaječníky“ nebo informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání, 3 

IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Mě aţ po dvou IVF zjistili, ţe 

mám alergii na embryo. Takţe já k nim nemám slov. To vidíš ochotu doktorů, jen kdyţ jde o 

peníze. My je nezajímáme“.  

Většina informátorek se shodla na tom, ţe víc neţ kde jinde je to i zde otázka peněz. Za 

všechny je moţné citovat výrok informátorky J (31 let, vyšší odborné vzdělání, 1 IVF, zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Na druhou stranu se k člověku chovají 

pěkně, kdyţ ví, ţe jim jde o peníze“.  

Jen polovina informátorek mého výzkumu se setkala výhradně s příjemnými reakcemi a 

solidaritou ze strany lékařského personálu. Závěrem je moţné konstatovat, ţe i lékaři jsou 

jen lidé, mají své dobré a špatné dny a stejně tak způsob komunikace, který vyhovuje 

jednomu, můţe naprosto odradit jiného. 
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Můj výzkum potvrdil tvrzení Haškové se Zamykalovou27 a Gofmanna28, ţe je mateřství v naší 

společnosti tak silnou normou, ţe se neplodné ţeny cítí stigmatizovány a v důsledku toho 

jsou vystaveny reakcím, s nimiţ se setkávají lidé s určitým stigmatem. Všechny informátorky 

mého výzkumu se v průběhu léčby neplodnosti setkaly s reakcí, která je typická pro kontakt 

s lidmi, kteří jsou nositeli určitého stigmatu. Například informátorka C (37 let, středoškolské 

vzdělání, 3 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) hovoří otevřeně o 

příčině své neplodnosti následovně: „Teď se stydím, ţe nemám vejcovody. Jako kdyby mě to 

degradovalo aţ úplně na dno, ale to je jen v mé hlavě. Asi.“ V těchto ţenách se tedy „rodí 

pocit, ţe neví, co si o nich ostatní přítomní doopravdy myslí“ (Goffman 2003, s. 24). 

Následně jsou pak nucené volit tytéţ strategie, jaké volí stigmatizovaní lidé. Ţeny v mém 

výzkumu mají pocit, ţe jsou normální, mají tedy „zjevně tytéţ představy o identitě jako 

normální lidé bez stigmatu“ (Goffman 2003, s. 15). Bohuţel v sociálním kontaktu se musí 

velice často vypořádat se situací, kdy za normální povaţovány nejsou. Slovy informátorky B 

(37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF, těhotná): „Sice se snaţí to nedávat najevo, ale cítí 

lítost, neberou mě jako plnohodnotnou bytost, ale jako chudinku k politování. To mě na tom 

celém procesu štve nejvíc“. V důsledku těchto reakcí pak informátorky volí strategie typické 

pro lidi postiţené určitým druhem stigmatu – snaţí se nedat najevo, neříct, nepřiznat a někdy 

i lhát, aby pak nemohly být „diskreditovatelné“. To je patrné z výše uvedených odstavců, kdy 

některé informátorky nejen, ţe o své neplodnosti neinformují osoby ve svém nejbliţším okolí, 

ale v mnoha případech ani příslušníky vlastní výchozí rodiny. Odměnou plynoucí z takového 

jednání je skutečnost, ţe jsou tyto ţeny okolím povaţovány za normální. To je více neţ 

pochopitelné, zejména pokud se informátorka někdy setká s reakcí, kterou ve výzkumu 

uvedla informátorka G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET): „Taky se 

musíš někomu svěřit, takţe sousedky, tehdy moje dvě nejlepší kamarádky, se kterýma mohu 

být v kontaktu. Tehdy asi nastala situace, která mě překvapila nejvíce. Přijeli jsme z centra 

asistované reprodukce a já řekla sousedce, ţe s největší pravděpodobností budem muset na 

IVF a ona začala strašně plakat. Já tam stojím, relativně O.K., tak co uţ, koukám na ní a ona 

mě objímá a strašně brečí, to mi dneska připadá směšné“. 

 

 

27 
socioloţky Hana Hašková a Lenka Zamykalová v odborném článku Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma? definují 

normu jako „ţádoucí stav, jehoţ (ne)dodrţování je společensky sankcionováno a o který je třeba aktivně usilovat“ (Hašková/ 
Zamykalová 2006, nestr.), tedy jako něco, co převaţuje a přiřazují ţeny s dětmi do kategorie normální, tedy normativní a 
naopak ţeny bezdětné do té druhé – ab-normální, jinak řečeno stigmatizující. „Ať uţ je bezdětnost dobrovolná nebo 
nedobrovolná, v kaţdém případě je stigmatizující“ (Hašková/Zamykalová, 2006, nestr.) 

28 
sociolog Erwing  Goffman  ve svém díle Stigma z roku 2003 uvádí: „Některá stigmata je tak snadné skrývat, ţe hrají 

zanedbatelnou roli ve vztazích, jeţ má jejich nositel s cizími lidmi či pouhými známými, a jejich dopad je zřejmý zejména ve 
styku s intimně blízkými osobami. To platí třeba o frigiditě, impotenci nebo sterilitě.“ (Goffman 2003, s. 68).  
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2.6 Vliv státu 

Volená strategie, která má vést k realizaci vlastní mateřské role, je do jisté míry závislá i na 

státu, respektive na jejím subjektivním vnímání jednotlivých informátorek.  

2.6.1 Podpora v neplodnosti 

Míra finanční podpory, kterou stát adresuje neplodným párům, ovlivňuje především páry, 

které disponují průměrně nebo podprůměrně vysokými příjmy29. 

Informátorky vnímají fakt, ţe stát finančně a legislativně podporuje metody asistované 

reprodukce jako naprostou samozřejmost. Ve valné většině si neuvědomují, ţe to tak nemusí 

být. Ve svých odpovědích pouze poukazují na to, ţe „podpora státu ţen, které nemohou 

otěhotnět je špatná, případně „nedostatečná“. Skutečnost, ţe by stát neplodné páry nemusel 

podporovat ani v této míře si neuvědomují. Pouze tři informátorky z deseti nějakým 

způsobem zmínily, ţe jsou vděčné za stávající podporu. Na ocenění současné podpory státu 

nemá vliv úroveň dosaţeného vzdělání. Mezi těmi, které stát ocenily, je jedna 

vysokoškolačka, jedna informátorka s vyšším odborným vzděláním a jedna středoškolsky 

vzdělaná informátorka. Na tuto skutečnost má spíše vliv moţnost kontaktu s někým 

v zahraničí, kdo se ze strany státu nesetkal s ţádnou podporou nebo s podporou v niţší míře 

jako je tomu například u informátorky A (35 let, vyšší odborné vzdělání, 3 IVF, zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Švagrová zrovna v Anglii řešila, zda jít na 

IUI - za 700 liber nebo na IVF - kdy první mají zdarma“, případně osobní zkušenosti se 

zdravotnictvím a finanční podporou nemocných v zahraničí. Na postoj k podpoře státu nemá 

vliv úroveň dosaţeného vzdělání. Například vyučená informátorka E (30 let, 3 IVF, zatím 

neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) dokáţe ocenit, ţe „stát něco hradí“. Oproti 

tomu vysokoškolsky vzdělaná informátorka G (31 let, 1 IVF, těhotná po KET) vnímá umělé 

oplodnění jen jako výnosný obchod pro centra asistované reprodukce: „pojišťovna Ti 

částečně hradí léky, ţe? Taky zákrok, ale ve výsledku celkem slušná finanční ţdímačka“.  

 

 

29
 V České republice finančně poměrně náročnou záleţitostí, všechny tuzemské zdravotní pojišťovny hradí tento zákrok v jeho 

základní podobě v plné výši. Výkony asistované reprodukce (IVF) jsou podle zákona č. 48/1997 Sb. hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ţenského lékaře: 

 ţenám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let (respektive 39+364 dní), 

 ostatním ţenám ve věku od 22 do 39 let (respektive 39+364 dní)
1
. 

Tato péče je hrazena nejvíce třikrát za ţivot (bez ohledu na případnou změnu zdravotní pojišťovny), respektive hrazeny jsou 
maximálně čtyři monitorované cykly se stimulací a v rámci nich nejvíce tři cykly s přenosem embryí. Jak bylo uvedeno výše, IVF 
plně hradí všechny pojišťovny v České republice avšak pouze v jeho základní podobě. To znamená, ţe například „v rámci 
hormonální přípravy v souvislosti s IVF je pro ovariální stimulaci hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v kaţdém léčebném 
cyklu maximálně 2250 IU hMG/FSH a adekvátní mnoţství agonistů GnRH (tj. jedna depotní ampule agonisty GnRH nebo 
dvakrát nazální sprej á 8 ml) či antagonistů LHRH (tj. maximálně šest ampulí á 0,25 mg)

1
“. Kaţdé centrum asistované 

reprodukce pak ještě poskytuje sluţby, které nejsou ze zdravotního pojištění, nicméně vyuţití těchto sluţeb je pro některé páry 
k dosaţení úspěšnosti nezbytné.Poplatky za sluţby nehrazené zdravotním pojištěním jako ISCI, PISCI, AZH, prodlouţená 
kultivace embryí, kryokonzervace embryí, kryokonzervace spermií, KET, MESA nebo TESE jsou plně v kompetencích 
jednotlivých center asistované reprodukce. Výše doplatku pojištěnce za jeden cyklus IVF můţe být v řádu desítek tisíc. 
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Finanční ani legislativní podporu státu není schopná ocenit. Obdobně musím konstatovat, ţe 

na postoj k podpoře státu neplodných párů nemá dopad ani úspěch či neúspěch metod 

asistované reprodukce. Aktuálně těhotná informátorka G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 

IVF, těhotná po KET) kriticky hodnotí: „Jednoduše řečeno jsem ráda, ţe nám vyšel první 

pokus, na druhý bych musela šetřit další rok, moţná dva. Také to lidé řeší půjčkami a různě. 

To by mohl být nový slogan bank: Půjčíme Vám na dítě, buďte šťastní. Nízký úrok. To je 

hnus“.  Další těhotná informátorka F (33 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET) 

na podporu nahlíţí obdobně kriticky: „Podpora státu je u nás mizerná ve všem, i v tomhle. 

IVF vyjde na šílené peníze (i kdyţ nás to nakonec vyšlo i s léky na dvanáct tisíc., ale vím, 

kolik platí ostatní, pro někoho jen těţko našetřitelné, i kdyţ se doplácí jen léky a případně 

ICSI, PICSI, PK, AH nebo kryo  A nedej boţe, kdyţ dojdou pokusy a má si to člověk hradit 

celé sám, mělo by být víc pokusů a alespoň nějaké plně hrazené státem“. Oproti těmto jiţ 

těhotným informátorkám umí naopak přístup státu ocenit informátorky, kterým zatím štěstí 

v realizaci jejich mateřské role nepřálo. Například informátorka B (37 let, vysokoškolské 

vzdělání, 2 IVF, těhotná) k podpoře státu uvádí: „To je hodně těţká otázka. Na jedné straně 

jsem státu vděčná, ţe nám na umělé oplodnění přispěl – rozhodně to není automatické, 

například v Polsku to legislativa ani neumoţňuje, natoţ aby na to stát finančně přispíval. 

Podobné je to i v Irsku a v jiných zemích. Na straně druhé je mi líto, ţe ţeny, které 

nevydělávají tolik jako já, mají omezené moţnosti si umělé oplodnění platit – jeden cyklus 

vyjde na desítky tisíc, v závislosti na připlácených procedurách a počtu vajíček. Tak těch ţen 

je mi líto a přijde mi to nefér – některá bojuje, podstupuje nepříjemné procedury a jiná zabije 

své dítě po narození. Ale chápu, ţe stát musí najít nějakou zlatou střední cestu“. Výsledky 

mého výzkumu překvapivě nenaznačují ani závislost vnímání role státu na počtu 

absolvovaných pokusů. Informátorka po třech neúspěšných pokusech IVF je schopná ocenit 

roli státu více neţ informátorka, která je po prvním pokuse IVF. 

Celkově musím konstatovat, ţe většina informátorek v mém výzkumu vnímá roli státu jako 

nedostatečnou, špatnou nebo dokonce minimální. Kromě toho z výzkumu vyplynulo, ţe 

některé informátorky se domnívají, ţe podpora státu je „nespravedlivá“. Informátorky kriticky 

vnímají, ţe stát je schopen podporovat a hradit léčbu nemocí, které si pacient způsobil sám, 

jako například rakovinu plic nebo vyplácením sociálních dávek podporuje sociálně 

nepřizpůsobivé, ale podpora párů postiţených neplodností je z jejich úhlu pohledu omezená 

a nedostatečná.  Tento názor se objevil u skupiny informátorek, které právě prodělaly 

poslední státem hrazený pokus IVF a kaţdý eventuální další pokus si musí v plné výši hradit 

sami. Tyto informátorky jsou pravděpodobně frustrované a objektivně nedokáţí zhodnotit 

přístup a podporu státu neplodných párů. 
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I přestoţe se doplatek za jeden pokus IVF můţe pro jeden pár dosáhnout do výše několika 

desítek tisíc, v mém výzkumu se neprokázalo, ţe by finanční náročnost neplodnosti měla vliv 

na počet absolvovaných pokusů IVF. Informátorky shodně uvádějí, ţe na další pokus budou 

šetřit i za cenu toho, ţe se rodina vzdá dovolených či jiných zájmových aktivit nebo finančně 

náročných produktů. Tak tomu je například i u informátorky G (31 let, vysokoškolské 

vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET):“ Nechápu, jak to dělají ostatní, ţe ještě jedou na dovču a 

pak IVF. Já nemám pomalu na IVF a co bych dala za dovolenou….“ Na finanční pomoci se 

projevuje míra solidarity celé širší rodiny, respektive obou rodin páru postiţeného 

neplodností. Neplodnému páru nezřídka finančně pomáhají rodiče, prarodiče nebo 

sourozenci. Například informátorka E (30 let, vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o 

realizaci mateřské role) říká: „děda mi finančně pomáhá“. Podobné zkušenosti má i 

informátorka G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET): „Tchán s tchýní byli 

připraveni kdykoli pomoci, ale jinak se nám do toho nepletli. Tiše drţeli palečky a doufali 

v dobrý výsledek. Taky nám půjčili peníze“. I tato skutečnost se tak pozitivně odráţí v počtu 

absolvovaných pokusů. Myslím tím pokusů, na které připlácí pojišťovna. Aby bylo moţné 

zjistit korelaci s celkově absolvovanými pokusy, potřebovala bych pro svůj výzkum ţeny, 

které nejsou aktuálně těhotné ani po třetím, respektive čtvrtém pokusu o IVF. 

Finanční nákladnost mimotělního oplodnění nemá ţádný vliv na subjektivní vnímání 

mateřské role. Mateřství je fenomén, o jehoţ realizaci informátorky mého výzkumu usilují a 

to bez ohledu na výši finančních prostředků, které musí k jeho realizaci vynaloţit. Ani jedna 

z oslovených ţen se nedomnívá, ţe by její dosavadní úsilí o mateřskou roli bylo něco, čeho 

by později litovala. Všechny bez výjimky potvrzují, ač je jejich znalost mateřského stavu čistě 

hypotetického charakteru, ţe je usilování o mateřství smysluplné. Ani jedna z oslovených 

neprojevila při této otázce zaváhání nebo jakýkoli stín pochybnosti. Všechny bez rozdílu 

usilují o naplnění mateřské role, protoţe věří, ţe je to hodnota sama o sobě. 

3.6.2 Podpora v mateřství 

Podpora státu v mateřství by se dala rozdělit do několika okruhů. Jednak se jedná o finanční 

příspěvky, na něţ má rodina nárok při narození dítěte a které jsou blíţe vyspecifikované 

v kapitole Mateřství a neplodnost z pohledu platné české legislativy, části Finanční dávky 

v mateřství na straně 25. Dále stát podporuje rodiny s dětmi nepřímo tím, ţe jim vytváří 

vhodné podmínky pro výchovu a vzdělání dětí. Stát prostřednictvím prorodinné politiky 

legislativně podporuje vznik jeslí, školek, dětských hřišť, sportovišť, zájmových krouţků, 

mateřských center, mládeţnických sportovních oddílů či organizací, dětských táborů a 

v neposlední řadě i základních, středních a vysokých škol. Provoz těchto zařízení však 

spadá do kompetencí příslušných měst, obcí nebo městských částí. 
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Všechny informátorky spontánně po dotazu na podporu státu v mateřství uvedly, ţe pro ně 

největší problém představuje nedostatek školek, případně i jeslí v jejich okolí. „Tato situace 

byla zaviněna tím, ţe provoz školek spadá do kompetencí měst a obcí, které objekty po roce 

1989 v době klesající porodnosti odprodaly nebo pronajaly pro jiné účely. V současnosti 

nejsou obce často schopny rychle reagovat na stoupající počty dětí. V této oblasti chybí 

koncepční plánování a koordinace podle aktuálních hodnot porodnosti. Pro rodiny s dětmi je 

přitom moţnost vyuţít předškolní zařízení často existenčně důleţitá“ (Myslivcová 2009, 

nestr.).  Informátorka A (35 let, 3 IVF, čeká na výsledek po KET) to shrnula velmi výstiţně 

slovy: „co se týká například problematiky školek, je to velký problém, velká část se jich 

zrušila a jeslí je minimum. Takţe moţnost vyuţít tato zařízení je pro maminky stresující vţdy 

v období, kdyţ se rozhoduje, zda se dítko do školky dostalo nebo ne a tak dál“. Informátorka 

H (30 let, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) na základě svého 

profesního zaměření vystudované učitelky v mateřské školce přidala i názor ohledně 

pedagogického vedení školek: „státní školky jsou v dost případech katastrofa, ani ne tak 

vybavením, ale spíš pedagogicky“. Některé informátorky se letmo dotkly i tématu 

soukromých školek či nově vznikajících firemních, které zřizuje převáţně velké mezinárodní 

korporace výlučně pro děti svých vlastních zaměstnanců. Firemní školky vznikají, protoţe 

v tom společnosti za prvé vidí jeden z moţných bonusů pro své zaměstnance a za druhé si 

jsou vědomy skutečnosti, ţe tak vzroste jejich atraktivita jako zaměstnavatelů na trhu práce a 

loajalita u stávajících zaměstnanců. Firemní školka také pomůţe sladit profesní a rodinný 

ţivot, převáţně v případě zaměstnaných ţen. V případě soukromých školek či tzv. 

„anglických školek“ však jedním dechem dodaly, ţe je to převáţně otázka financí rodičů 

malých dětí. 

Většinou velmi pozitivně vnímají situaci s dětskými hřišti. Oceňují nejen jejich dostatečný 

počet, ale i skutečnost, ţe jsou většinou ve velmi dobrém stavu a „pečlivě udrţovaná“. 

Informátorka A (35 let, 3 IVF, čeká na výsledek po KET) však kriticky vnímá, ţe hřiště „jsou 

otevřená i pro večerní návštěvníky a je těţké zabránit jejich ničení“.  

Stejně pozitivně vnímají i situaci v oblasti zájmových aktivit malých dětí. Většina informátorek 

shodně uvedla, ţe v současné době mají rodiče na výběr dostatečné mnoţství zájmových 

krouţků či aktivit pro děti. Jedním dechem ovšem bez rozdílu vzdělání uvádějí, ţe je to do 

jisté míry otázka financí a někde i otázka časových moţností z hlediska dojíţdění.  

K otázce vzdělání se vyjádřilo jen šest informátorek. Je do očí bijící, ţe úroveň školství 

zhodnotily všechny dotázané vysokoškolačky (dvě informátorky) a všechny informátorky 

s vyšším odborným vzděláním (dvě informátorky). Zbývající dva komentáře pochází od 

středoškolsky vzdělaných informátorek a týkají se financí, kritiky přebytečného počtu 

vysokoškolsky vzdělaných lidí a problematického souţití s národnostními menšinami. 
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Informátorka D (31 let, středoškolské vzdělání, 3. IVF s darovanými vajíčky, aktuálně těhotná 

po KET) k problematice souţití s národnostními menšinami doslovně říká „s nástupem do 

školy se trošku obávám romských spoluobčanů, nehledě na to, ţe se ruší některá plošná 

očkování, mám strach, aby od nich mé budoucí děti nechytali nějaké nemoci a doufám, ţe 

nebudou mít děti problémy s učením, pokud půjde všechno dobře, chtěli bychom děti od 

páté třídy přihlásit na gymnasium, abychom se tomu co nejvíce vyhnuli a hlavně aby měli 

částečně zajištěnou budoucnost. Nejradši bych pro děti soukromé školy a školky, které 

bychom si mohli zaplatit, jen abychom se co nejvíce vyhnuli problémovým občanům“. Její 

postoj je bezesporu ovlivněn skutečností, ţe část její rodiny ţije ve Šluknovském výběţku 

tedy v regionu, kde je situace s národnostními menšinami nejproblematičtější.  Informátorka 

H (30 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské 

role) kriticky hodnotí: „I mezi státníma školama jsou super školy, které jsou kvalitní, jde jen 

o to hledat. Škoda je, ţe stát nemotivuje děti k učení a zároveň, ţe všichni neustále mluví jen 

o vysokých školách a jsou zavrhovaná učiliště. Časem nám asi budou péct rohlíky 

vysokoškoláci, protoţe udělat si dneska vysokou zvládne kaţdý trouba, kdyţ trošku chce. 

Vysoké uţ nemají takovou prestiţ“. Informátorka J (31 let, vyšší odborné vzdělání, 1 IVF, 

zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) se ve svém komentáři zaměřila na 

rozsah osnov u specializovaných škol: „myslím si, ţe studijní osnovy na školách jsou 

zbytečně rozsáhlé – ţe pak absolventi umí všechno a nic. Proč by třeba studenti na 

konzervatoři měli maturovat z matematiky? Kaţdý nemůţe být schopný ve všem a to tenhle 

stát, bohuţel, nechce pochopit. Co si myslím, ţe je absolutní šílenost tak zavedení školného. 

Mladí vylezou ze školy a uţ budou zadluţení a bohuţel vize skvělého zaměstnání ţádná. 

V tomhle se s Amerikou opravdu srovnávat nemůţeme“. Za zmínku stojí i komentář 

informátorky G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná), která uvádí: „Chtěla bych 

tolik dětí, abych jim mohla poskytnout jakýsi standard. Standard znamená pro kaţdého něco 

jiného. Dnes uţ to není jen střecha nad hlavou, šaty, potrava, ale také krouţky, výlety, apod. 

Oba pracujeme s manţelem ve státní sféře. Ţáden zázrak to není, s dětmi se budeme muset 

otáčet. Pokud se opravdu bude platit školné na VŠ, uţ abych si odpírala od huby, protoţe na 

to mít asi nebudeme“. 

Informátorky jsou si vědomy role státu v oblasti populační politiky. Celkově však jeho 

počínání v této oblasti hodnotí velmi kriticky. Informátorka I (33 let, středoškolské vzdělání, 4 

IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) dokonce říká: „Popravdě mně toho 

moc kladného nenapadá“. Informátorky postrádají zejména koncepční, dlouhodobou 

prorodinnou politiku, která by byla konkrétně zaměřena právě na rodiny s malými dětmi, 

případně přímo na matky.  Mnohé jsou značně rozčarovány výší finančních dávek, které 

provázejí ţenu po dobu celého mateřství – porodným počínaje, přídavky na děti po dobu tzv. 
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rodičovské dovolené konče. Jiným připadá nespravedlivý nepoměr mezi výší finanční 

podpory v mateřství a sociální podporou nezaměstnaných, podporou důchodců nebo 

podporou sociálně nepřizpůsobivých. Například informátorka H (30 let, středoškolačka, 1 

IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role: „trošku mi vadí, ţe stát dává skoro 

víc peněz do důchodců, neţ do generace, která nás jednou bude ţivit.“ Informátorka E (30 

let, vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) je ve své kritice 

nepoměru finančních příspěvků státu ještě radikálnější: „Podpora státu ujde, pokud nejsi 

vdaná, nemáš černý děti a ty sama nejsi opálená. Stát Ti nepomáhá v ničem, jak máš úplnou 

rodinu“. Informátorka D hodnotí nepoměr ve výši příspěvků podobně kriticky: „Podpora státu 

mi připadá nespravedlivá, nechápu, jak můţe ţena, která pracovala, čerpat ve finále stejné 

peníze jako ţena, která v ţivotě nedělala a na mateřské je neustále. Myslím si, ţe ţeny, které 

pracovaly a odváděly státu daně, by měly být zvýhodněné. Otázka porodného se mi také 

nelíbí, protoţe porodné jsou hlavně pro miminko, které má kaţdá máma a stejně tak kaţdá 

máma si musí projít bolestivým porodem, myslím si, ţe na to by měla mít nárok kaţdá a 

nemělo by se to vztahovat jen zase na ty, co nepracovaly a ţijí ze sociálních dávek, to mi 

pěkně vadí, ale nenaděláme nic, na miminko budeme mít peněz dost.“ 

V důsledku nespokojenosti s úrovní podpory státu mateřství je dokonce otázka mateřství 

respektive několikanásobného mateřství stavena na roveň primárního rozhodovacího faktoru: 

nebude-li vyšší podpora, nemůţeme si více dětí dovolit.  Slovy informátorky G (31 let, 

vysokoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET): „Lidé, kteří se v dnešní době a našem státě 

rozhodnou mít děti jsou buďto nezodpovědní dobrodruhové, nebo zbohatlíci, nebo skupina 

lidí, do které řadím i nás, osoby doufající v poskytnutí standardu dětem na to, aby mohly ţít 

plnohodnotný ţivot.“ 

Ve sledovaném vzorku se pohled na oceňování role státu v populační politice příliš neliší 

věku, vzdělání nebo sociálním původu informátorek. 
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3. Biologická versus sociální rovina mateřství 

V této sekci jsem se zaměřila na skutečnost, zda ţeny v mém výzkumu usilují pouze o 

biologickou rovinu mateřství30 nebo berou v potaz i sociální rovinu mateřství31. Dále bych 

chtěla analyzovat, zda uvaţuje-li pár o realizaci mateřské role i v sociální rovině, existuje 

nějaká preference adoptovaných dětí na základě věku, pohlaví či etnické příslušnosti. 

V neposlední řadě jsem se zabývala otázkou, zda se na postoji k realizaci mateřství 

v sociální rovině nějakým způsobem odrazí počet absolvovaných neúspěšných pokusů o 

umělé oplodnění. Na tom, zda ţeny uvaţují o realizaci mateřské role i v rovině sociální, má 

nepochybně vliv i pozice mateřství v hierarchii hodnot informátorek a zda na pozici mateřství 

v této hierarchii má vliv neplodnost, respektive zda jsou ţeny v případě neúspěchu léčby 

neplodnosti přeskupit svůj ţebříček hodnot. 

 

3.1 Sociální rovina mateřství 

V mnou zkoumaném vzorku jednoznačně převládá touha po biologické rovině mateřství. Uţ 

samo téma sociální roviny mateřství v přímé souvislosti s budoucností informátorky 

v některých vyvolávalo nepříjemné pocity, jejich výpovědi byly strohé a někdy aţ úsečné. 

Výpovědi o adopcích u aktuálně těhotných mají vypovídající schopnost, neboť byly 

informátorkami učiněny v době, kdy informátorky nevěděly o tom, zda jsou či nejsou těhotné. 

Výzkum ukázal, ţe plné čtyři z deseti informátorek jednoznačně odmítají sociální rovinu 

mateřství32. Tento postoj, jak ukázal můj výzkum, není nijak ovlivněn úrovní dosaţeného 

vzdělání – jedna informátorka je vysokoškolsky vzdělaná, dvě středoškolsky vzdělané a 

jedna je vyučená. Stejně tak není tento postoj ovlivněn charakteristikou výchozí rodiny ani 

reflexí ţen na reakce ze strany nejbliţšího okolí.  

 

 

 

 
30 

Biologické rodičovství je rodičovství zaloţené biologickými vazbami mezi dítětem a poskytovatelem genetického materiálu – 
vajíčkem matky a embryem otce. 
31 

V sociálním rodičovství nehraje povaha genetického materiálu ţádnou roli. Sociální rodič je charakterizován jako člověk, který 
plní sociální funkci matky nebo otce – o dítě se stará, pečuje a poskytuje mu rodičovskou lásku. „Z právního hlediska je to 
člověk, který naplňuje znaky rodičovské zodpovědnosti uvedené v ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o 
rodině, ve znění pozdějších předpisů. Důleţitý momentem je, ţe sociální rodič plní funkci rodiče i bez ohledu na biologická či 
právní pouta s dítětem“ (Krhutová, 2008/09, str. 8). 
32

 Bohuţel výsledky mého výzkumu není moţné srovnat s ţádným jiným podobným výzkumem, neboť v ČR nebyl uskutečněn. 
Jediné výzkumy, které v ČR ohledně adopce proběhl, byly výzkumy ohledně povolení adopce homosexuálním párům. Jediným 
údajem, ze kterého mohu ohledně adopce v ČR vycházet, je počet adoptovaných dětí v ČR ročně. Tento počet se pohybuje 
v průměru okolo 600 dětí (informace z webových stránek neziskové organizace Hnutí pro ţivot dostupné na http://prolife.cz) 
 

 



60 

 

Tři informátorky, které odmítají sociální rovinu mateřství, subjektivně vnímaly své dětství jako 

harmonické, u jedné informátorky se subjektivně projevila určitá disharmonie. Ve výchozích 

rodinách informátorek, které odmítají sociální rodinu mateřství, byly aplikovány různé 

výchovné modely. Jedna informátorka odmítající sociální rovinu mateřství, byla vychovávána 

jako jedináček, zbývající vyrůstaly s jedním sourozencem. Z hlediska reakcí okolí můţeme 

mezi ţenami odmítající sociální rovinu mateřství najít obě strategie – nesdílení problému (u 

jedné informátorky) a sdílení problému s výchozí rodinou (u třech informátorek). Tři 

informátorky, které odmítají sociální rovinu mateřství a svůj problém se svou výchozí rodinou 

sdílí, se ze strany své výchozí rodiny setkávají s podporou, ale výhradou k léčbě neplodnosti 

ze zdravotních důvodů informátorky nebo s odmítáním léčby neplodnosti, neboť nechtějí být 

prarodiči. Ze strany partnerovy výchozí rodiny se tři informátorky setkávají s podporou, 

v jednom případě volí informátorka strategii neinformovat partnerovu výchozí rodinu o 

neplodnosti páru. Důvody pro odmítání sociální roviny mateřství jsou rozdílné.  

Například informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF, těhotná) uvedla, ţe jsou na 

adopci s manţelem uţ staří33: „Bude nám čtyřicet, pokud nebude vlastní dítě, tak se nám 

svět v tomto věku nezboří. Na tom jsme se ujednotili velmi rychle. Pokud to nedopadne, tak 

budeme pracovat, postavíme si baráček podle našich představ, budeme jezdit na hezké 

dovolené, studovat. Prostě budeme mít jeden druhého a realizovat se bez dětí.“  Dvě 

informátorky, informátorka C a informátorka I, o sociální rovině mateřství neuvaţují, protoţe 

jsou uţ psychicky a fyzicky vyčerpané všemi procedurami, kterými dosud musely projít. 

Například informátorka I (33 let, středoškolské vzdělání, 4 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o 

realizaci mateřské role) přímo uvádí: „Poslední pokus a končíme. Oba, uţ toho máme hodně 

za sebou a uţ toho víc nezvládnu.“ Postoj těchto informátorek není moţné dát do souvislosti 

ani s reakcemi výchozí rodiny na jejich pokus o realizaci mateřské role, neboť informátorka B 

svou výchozí rodinu neinformuje a rodina na ni nijak netlačí, informátorky C i I svou výchozí 

rodinu informují a setkávají se s podporou. 

 

 

 

 

 

 

33
 vzhledem ke skutečnosti, ţe celkový průměr čekací doby od podání ţádost k adoptování dítěte do přidělení dítěte se 

pohybuje v rozmezí od dvou do čtyř let (informace z webových stránek neziskové organizace Hnutí pro ţivot dostupné na 
http://prolife.cz), je jejich postoj pochopitelný 

 

http://prolife.cz/
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Poslední informátorka, která odmítá sociální rovinu mateřství, informátorka E (30 let, 

vyučená, 2 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role) je zatím relativně 

mladá a má za sebou zatím dva neúspěšné pokusy o IVF, proto doufá ve vlastní, biologické 

dítě: „O adopci úvaha je taková, ţe bych cizí dítě nechtěla nebo alespoň ne teď!“ Její postoj 

je určitě do značné míry ovlivněn manţelem, o kterém říká, ţe je „nácek“, jakoţ i postojem 

výchozí rodiny, kdy se matka informátorky k jejich pokusům o početí staví negativně: „Moje 

máma nechce být babička, ale ať mi trhne nohou“. 

Postoj informátorek odmítající sociální rovinu mateřství můţe být ovlivněn rozličnými články 

či statěmi, ať jiţ odbornými či laickými, které jsou přístupné volně na internetových stránkách 

a popisují různá rizika, která jsou spojená s osvojením dětí34, případně uveřejňují negativní 

zkušenosti adoptivních rodičů s osvojenými dětmi35.  

Tři informátorky uvaţují o sociální rovině mateřství, ne tak ovšem jejich ţivotní partner. Za 

všechny bych chtěla citovat výpověď informátorky A (35 let, vyšší odborné vzdělání, 3 IVF, 

zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „U nás teda je téma adopce tabu, přítel 

na to nechce přistoupit, stále má vidinu vlastního dítěte. Coţ na jednu stranu je fajn, ţe nám 

dává naději a na druhou stranu já si ţivot bez dítěte nedokáţu moc představit. Takţe se 

snaţíme asi oba tomuto vyhýbat“. Odmítavý postoj partnerů je moţné dát do souvislosti 

s tím, ţe neplodnost byla jednoznačně diagnostikována na straně ţeny jako je tomu u 

informátorky A a D nebo nebyla jednoznačně diagnostikována na ţádné straně jako je tomu 

u informátorky F. U těchto informátorek není moţné najít shodu mezi preferencí 

adoptovaných dětí  - jedna informátorka se k preferenci rezolutně odmítla vyjádřit, jedna 

preferuje malé, bílé, zdravé dítě a jedna informátorka připustila hypotetickou moţnost 

adopce malého, zdravého dítěte, který by mohl být i „černoušek“, nikoli však příslušník 

romského či vietnamského etnika.  

Pouze u tří informátorek zavládla v partnerství shoda a v případě neúspěchu o biologické 

dítě se budou snaţit o realizaci rodičovství v sociální rovině.  

 

 

 

34
 Například článek Praţané chtějí adoptovat jen bílé děti, odstavec Osvojené děti jsou riziko od dostupný na 

http://www.fod.cz/stranky/informace/0508/denik080522.htm:. „Jádro komplikace v tom, ţe zájemci jsou velmi často inteligentní a 
děti k adopcím jsou potencionálně problematické. Potomka pak adoptují slušní rodiče a nastávají komplikace. Kdyby měl pár 
své dítě, geneticky jim bude vyhovovat, ale u takových ratolestí bez identity je to risk.“ Z  odborných publikací je moţné 
jmenovat dílo Zdeňka Matějčka Náhradní rodinná péče: „Frakt, ţe rodiče do osvobjeného dítěte promítají svá ţivotní očekávání, 
oslabuje zpravidla jejich toleranci k niţší inteligenci či k méně příjemným vlastnostem dítěte, které se zpravidla ohlásí s jeho 
vstupem do školy. Vyvíjejí větší tlak na jeho vzdělávání,  na jeho společenskou úspěšnost, mnohdy přehánění i péče o jeho 
zdraví, takţe snáze vzbudí jeho obranné mechanismy. Ty bývají pak jednou z nejzávanějších komplikací souţití rodičů a jejich 
nyní vlastního (leč přece jen cizího) dítěte.“ (Matějček 1999, s. 47) 
 
35

například článek Adopce mi téměř zničila ţivot dostupný na http://www.rodina.cz/clanek5607.htm 

http://www.fod.cz/stranky/informace/0508/denik080522.htm
http://www.rodina.cz/clanek5607.htm
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Je ovšem zapotřebí vzít v úvahu, ţe jedna informátorka (informátorka F) je sama 

adoptovaná, její postoj je tedy určitě ovlivněn vlastní zkušeností. Výzkum ovšem ukázal, ţe 

ani vlastní touha po rodičovství v sociální rovině, nemusí být nutně konečným faktorem pro 

vlastní realizaci, jako je tomu u informátorky D (31 let, středoškolské vzdělání, těhotná po 

KET): „Jinak adopci bychom zkusili, ale asi bychom neprošli, můj manţel má totiţ od mládí 

nějaký restík s penězi a je v registru, i kdyţ to doteď pečlivě splácí, je to blbá nálepka. V 

mládí taky hodně zlobil, podle jeho slov byl hloupý a nevěděl co doma má“. 

Všechny informátorky mého výzkumu jednoznačně odmítají moţnost pěstounské péče. 

Některé dokonce ani neví, co se za pojmem pěstounská péče skrývá. Výzkum ukázal, ţe 

rozhodnutí realizovat v případě neúspěchu o biologického potomka rodičovství v sociální 

rovině, závisí plnohodnotně na rozhodnutí daného páru. Můj výzkum dále ukázal a to 

v plných 30%, jak jiţ bylo uvedeno výše, ţe ani mezi partnery neexistuje jednoznačná shoda. 

Informátorka A (35 let, vyšší odborné vzdělání, 3 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci 

mateřské role) uvádí: „U nás teda je téma adopce tabu, přítel na to nechce přistoupit, stále 

má vidinu vlastního dítěte. Coţ na jednu stranu je fajn, ţe nám dává naději a na druhou 

stranu já si ţivot bez dítěte nedokáţu moc představit.“ Stejný problém řeší i informátorka F 

(33 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET): „Ale tuhle jsem to taky naťukla s tím, 

ţe kdyby to nešlo, tak bych si nějaké adoptovala, sama jsem adoptovaná. Přítel na to nic 

moc neříkal  - já z něj všechno tahám jak z chlupatý deky - učím ho se mnou mluvit a je to 

lepší, ale dá to práci“ a informátorka J (31 let, vyšší odborné vzdělání, zatím neúspěšná ve 

snaze o realizaci mateřské role): „No, manţel dál nic zatím řešit nechce. Prý ţe zkusíme, co 

se dá – to znamená třikrát IVF a teprve pak se uvidí. Já teda tajně doufám, ţe to vyjde. Ale 

kdyţ na to taky myslím, asi bychom ale do adopce šli“. 

V rámci mého výzkumu není moţné ověřit, jak se neplodný pár zachová v případě nutnosti 

konečného rozhodnutí. V mém výzkumu se ukázalo, ţe ţeny jsou překvapivě stálé ve svých 

rozhodnutích ohledně hypotetické moţnosti realizace mateřství v sociální rovině. Ani počet 

absolvovaných pokusů o mimotělní oplodnění nemá vliv na změnu postoje k realizaci 

mateřství v sociální rovině. Ani jedna z dotázaných ţen nezměnila svůj postoj ani po 

následujícím neúspěšném pokusu o mimotělní oplodnění. Stálost rozhodnutí o realizaci 

mateřské role v sociální rovině by však bylo moţné jednoznačně prokázat aţ v okamţiku, 

kdy by informátorky vyjádřily stejný postoj i po posledním placeném pokusu o mimotělní 

oplodnění a u většiny ţen by tak téměř neexistovala moţnost realizace mateřské role 

v biologické rovině, respektive tyto ţeny by si byly nuceny připustit tuto okolnost. I v tomto 

případě by však bylo nutné vzít v úvahu finanční situaci daného páru, případně finanční 

situaci výchozích rodin obou partnerů, neboť není výjimkou, ţe neplodné páry procházejí i 

sedmi, osmi nebo i vícero pokusy o mimotělní oplodnění a to bez ohledu na skutečnost, ţe 
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se sami plnohodnotně finančně podílí na pokusu o mimotělní oplodnění. Neplodné páry 

podstupují tuto moţnost, neboť jsou známy případy, kdy došlo k úspěchu právě třeba při 

osmém pokusu o IVF. Já sama jsem se v centru asistované reprodukce x setkala s párem, 

kterému se podařilo počít po sedmém pokuse o mimotělní oplodnění. Tyto případy tak všem 

párům dávají hypotetickou naději na moţnost počít biologického potomka v opakovaných 

pokusech o IVF, na které jiţ finančně nepřispívá pojišťovna.  

 

3.2 Preference adoptovaných dětí 

Informátorky mého výzkumu se vyjadřovaly i k otázce případných preferencí adoptovaných 

dětí. Bez ohledu na dosaţenou míru vzdělání a sociální původ všechny informátorky shodně 

uvedly, ţe by se jednoznačně snaţily o adopci malého, zdravého a bílého dítěte, miminka36. 

Ani jedna z informátorek neuvaţuje o adopci postiţeného dítěte37. Všechny se také 

jednoznačně odmítavě vyjádřily k adopci dětí etnických menšin – romských nebo 

vietnamských. Pouze informátorka F (33 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, těhotná po KET), 

která je sama adoptovaná, uvedla příklad, který je jí znám z vlastní rodiny a moţnost adopce 

dítěte jiné rasy či etnika nevyloučila a připustila, ţe by to záleţelo aţ na okolnostech: „Teta 

se strýcem mají také adoptované dítě a je to jakoby arab s černochem, já bych na tohle asi 

neměla, ale teta mi vyprávěla, jak taky nechtěla, ale zakoulel na ní očima a uţ si ho vezli“. 

Podobně i  informátorka G (31 let, vysokoškolské vzdělání, 1 iVF, těhotná po KET), která má 

vzhledem ke svému povolání pedagoţky zkušenosti i s jiným etnikem připouští hypotetickou 

moţnost adopce dítěte jiného etnika. O této moţnosti ovšem neuvaţuje její manţel: „Mně by 

to nevadilo, jsem učitelka, takţe mám jistou zkušenost s etnikem. Geny dělají své, ale 

milovala bych jej tak či tak, jen by byl ten ţivot moţná pestřejší. Můţeš si vzít bílé dítě a to tě 

tak potrápí, ţe černé by bylo procházkou růţovým sadem. Manţel má také zkušenost 

s etnikem, špatnou, pracovní. Cikána by nechtěl“. 

 

36
Jejich preference kopírují preference ostatních párů usilující o adopci v ČR. O tom svědčí i délka čekací lhůty pro přidělení 

dítěte: „Rozhodující roli ale hraje i to, jaké dítě rodiče poţadují – jde-li o ţadatele, kteří si přejí získat dítě bílé pleti, české 
národnosti, absolutně zdravé (bez obtíţí plynoucích např. z nedonošenosti, z alergií, z anamnézy matky, která mohla uţívat 
drogy apod.) a velmi malé (max. do tří let věku), jistě budou cekat déle neţ méně náročný manţelský pár, který nevylučuje 
přijetí dítěte jiného etnika nebo s takovými (mírnými) zdravotními komplikacemi, které ještě adopci umoţnují.“ (informace 
z webových stránek neziskové organizace Hnutí pro ţivot dostupné na http://prolife.cz) 
Dále je jejich preference v souladu s informacemi uveřejněnými v článku Praţané chtějí adoptovat jen bílé děti, dostupném na 
http://www.fod.cz/stranky/informace/0508/denik080522.htm případně s informacemi Zdeňka Matějčka uveřejněnými v díle 
Náhradní rodinná péče: „Poţadavky ţadatelů o adopci na kvalitu osvojeného dítěte jsou mnohdy značně vysoké, často i proto je 
jejich ţádost vyřízena za tři aţ pět let, jak potrvzují údaje sociálních pracovnic a MPSV“ (Matějček 1999, s. 33) 
 
37

 Je moţná málo známé, ţe do adopce se nepřidělují děti váţně nemocné, ale pouze děti s „běţnými“ onemocněními nebo 
s příznaky civilizačních chorob, které nevyţadují trvalý odborný dohled. Váţně nemocné děti s náročnou celodenní péčí se 
mohou do rodiny samozřejmě dostat, ale zde jen formou pěstounské péče, kdy se na prospívání dítěte aktivně podílí také stát 
formou pomoci ze strany sociální pracovnice a dalších odborníků, kteří v rodině vykonávají pravidelné návštěvy. (informace 
z webových stránek neziskové organizace Hnutí pro ţivot dostupné na http://prolife.cz) 
 

http://prolife.cz/
http://www.fod.cz/stranky/informace/0508/denik080522.htm
http://prolife.cz/
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3.3 Mateřství v žebříčku dalších ženských hodnot 

V rámci svého výzkumu jsem se pokusila určit, jaké místo zaujímá v ţebříčku ţivotních 

hodnot informátorek mateřství38. Je zřejmě, ţe tato otázka je výrazně ovlivněna specifickým 

charakterem mého vzorku. Jedná se zde o ţeny, které v současné době všemi dostupnými 

prostředky maximálně usilují o naplnění mateřské role. Jedná se tedy o ţeny, které staví 

hodnotu mateřství velmi vysoko, protoţe cena, kterou za naplnění jejich mateřské role musí 

zaplatit, je mnohonásobně vyšší neţ u ţen, které realizují mateřskou roli přirozeně, bez 

lékařské pomoci. Informátorkám jsem vyjmenovala několik hodnot, konkrétně se jednalo o 

následující hodnoty: svoboda/pocit nezávislosti, partnerství, mateřství, přátelé, rodina, 

kariéra, víra, cestování, sport dítě, rodinný dům, automobil. Informátorky jsem poţádala, 

aby tyto hodnoty seřadily podle důleţitosti, aby vytvořily hodnotovou hierarchii. Ve třech 

případech bylo mateřství uvedeno na prvním, nejdůleţitějším místě. Ve zbývajících 

případech bylo mateřství uvedeno na druhém místě, ihned za partnerstvím.  

Informátorky mého výzkumu tedy většinou uvádí mateřství na druhém místě. Úroveň 

dosaţeného vzdělání, sociální původ ani počet absolvovaných pokusů o umělé oplodnění 

patrně pravděpodobně tento postoj výrazně neovlivňují. Mateřství má stejnou hodnotu jak 

pro ţeny s vysokoškolským vzděláním, tak i pro ţeny středoškolsky vzdělané nebo vyučené.  

 

Podle slov informátorek si tyto ţeny nedokáţí představit svůj ţivot bez partnera, případně 

manţela. Konkrétně informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF těhotná) v době, 

kdy ještě nevěděla o svém těhotenství, uvedla: „Partnerství je pro mě nejdůleţitější. Se svým 

současným muţem proţívám to, v co jsem si netroufla vůbec doufat – je pro mě tím 

nejdůleţitějším v mém ţivotě a chtěla bych, aby to tak zůstalo, i kdyby se nám podařilo 

počít“. Obdobně to vnímá i informátorka C (37 let, středoškolské vzdělání, 3 IVF, zatím není 

úspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): „Kdyby ten hon za miminkem měl zničit náš 

vztah, tak budem ţít i bez něj“. 

 

 

 

 

 
38

 Otázkou, zda je mateřství jako preferovaná hodnota ţenám předem pevně geneticky dána nebo se vztah k ní utváří teprve 
pod společenským vlivem, se zabývalo mnoho autorů. Ve svém výzkumu popisuje Magdalena Myslivcová bipolární vnímání 
mateřství na díle francouzské autorky Elisabeth Badinter Materska láska, od 17. storočia po súčasnost a knize Jack Goody 
Proměny rodiny v evropské historii. Zatímco Badinter označuje na základě analýzy historických pramenů od 17. století po 
současnost vrozený mateřský instinkt a spontánní lásku matky k dítěti za pouhý mýtus a „dochází k závěru, ţe vztah ţeny k 
mateřství a k dítěti není předurčen ţenskou biologickou dispozicí nýbrţ momentální společenskou normou a jejím tlakem, resp. 
jejich proměnami, a jedná se tedy o proměnlivý společenský konstrukt“ (Myslivcová 2009, nestr.), Goody mluví o tzv. koncepci 
„morálního mateřství, kdy se jiţ od počátku průmyslové revoluce a masového zaměstnávání ţen v tovární výrobě objevoval 
názor, ţe péče o děti a vedení domácnosti jsou pro manţelky nejhodnotnější, nejvíce uspokojivou ţivotní rolí“ (Myslivcová 2009, 
nestr.). 
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Jejich situace je bohuţel nutí k tomu, aby si svůj ţivot uměly představit i bez dítěte, ale tuto 

skutečnost si většina informátorek nepřipouští. Většina z nich věří v úspěšnost progresivně 

se vyvíjejících lékařských metod asistované reprodukce jako například informátorka J (31 let, 

vyšší odborné vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): 

„zkusíme, co se dá – to znamená třikrát IVF a teprve pak se uvidí. Já teda tajně doufám, ţe 

to vyjde“, případně v realizaci náhradního, sociálního mateřství jako informátorka H (30 let, 

středoškolské vzdělání, 1 IVF, zatím neúspěšná ve snaze o realizaci mateřské role): 

„O adopci uţ jsme se bavili, dokonce jsem našla organizace zabývající se pomocí s adopcí a 

hlavně přímou adopcí. Kdyţ by nevyšlo IVF, určitě dopadne adopce“.  

 

3.4 Vliv neplodnosti na pozici mateřství v hierarchii hodnot 

Dočasná neplodnost informátorek ovlivňuje pozici mateřství v rámci jejich hodnotového 

ţebříčku. Některé to připouští velmi otevřené, u jiných informátorek můţeme o této 

skutečnosti pouze dedukovat na základě různých náznaků ve výpovědích. Například 

informátorka B (37 let, vysokoškolské vzdělání, 2 IVF, těhotná) v době, kdy o svém 

pozitivním těhotenství ještě nevěděla, otevřeně přiznává: „Seberealizace a mateřství jsou na 

stejný úrovni. Je to tak, ţe obojí má pro mě stejnou hodnotu, snaţím se moc na mateřství 

nefixovat, kdyby to nevyšlo, víš“. Stejně tak informátorka D (31 let, středoškolské vzdělání, 3 

IVF, těhotná po KET) odpovídala na otázku, kdyţ ještě netušila, ţe je těhotná, zda je pro ni 

důleţitá její práce, následovně: „Takhle, byla důleţitá do teď, ale jakmile začala všechna ta 

vyšetření a kolotoč, tak ne. Jsem na nemocenské, takţe příjem mám, pokud IVF vyjde, 

vrátím se do práce po rodičovské, to pak samozřejmě kvůli financím práce důleţitá bude, a 

pokud by to nevyšlo, vrátím se do práce hned“. Informátorku F její touha po mateřství 

zasáhla patrně nejsilněji: „Momentálně je asi na prvním místě mateřství. Od té doby co 

chodíme do centra, na to nedokáţu nemyslet, jsem jako praštěná, sama z toho nemám moc 

radost, ale nemůţu si pomoct“ a stejně silně se její touha po mateřství odrazila i 

v hodnotovém ţebříčku. Informátorka J na otázku, co je pro ni důleţitější, zda partnerský 

vztah nebo miminko, odpovídá: „Určitě můj muţ a pak mimčo... Pak to asi bude naopak“. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe pozice mateřství v rámci ţebříčku hodnot ovlivňuje neplodnost 

dvojím způsobem. První způsob je záměrný odklon od hodnoty mateřství a soustředění se 

na jiné činnosti, které s mateřstvím příliš nesouvisí – práce a kariéra, koníčky, cestování 

nebo třeba přátelé jako je tomu u informátorky H (30 let, středoškolské vzdělání, 1 IVF, zatím 

neúspěšná ve své snaze o realizaci mateřské role): „Moţná je pro mě dítě a přátelství 

nastejno. Zatím dítě nemáme, takţe tak. A kdyţ to nedopadne, tak nebudu mít pocit 

prázdnoty“. Druhý způsob je intenzivnější vnímání mateřské role a v této souvislosti 

přesunutí mateřství na čelní pozici v hierarchii ţivotních hodnot a záměrné odsouvání 
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ostatních hodnot na další, nevýznamná místa jako je tomu u informátorky F (33 let, 

středoškolské vzdělání, 1 IVF, aktuálně těhotná po KET) : „Od té doby co chodíme do centra 

na to nedokáţu nemyslet, jsem jako praštěná, sama z toho nemám moc radost, ale nemůţu 

si pomoct, soustředím se jen na mateřství, všechno ostatní je nedůleţité.“ Na to, zda se ţena 

při neplodnosti od hodnoty mateřství odklání nebo se na ni naopak více soustředí a přesouvá 

jí v hodnotovém ţebříčku směrem vzhůru, nemá vliv ani úroveň dosaţeného vzdělání, ani 

počet absolvovaných pokusů o IVF, ani charakteristika výchozí rodiny. 
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4. Závěry 

 

Výzkum měl zhodnotit vliv rodinného původu na mateřské aspirace. Z mého výzkumu 

vyplynulo, ţe ani velikost výchozí rodiny, její socioekonomický status, četnost vztahů 

k rozšířené rodině ani uplatňované výchovné modely výchozích rodin či reflexe kvality 

proţitého dětství ze strany informátorek neměly ţádný dopad na mateřské aspirace 

informátorek. Na mateřských aspiracích informátorek mého výzkumu se nijak nepodepsala 

ani atmosféra ve společnosti za předchozího politického reţimu, kdy byl ţivot většiny 

obyvatelstva provázen různými nejistotami, které v normálních situacích neexistují. 

Vzpomínky informátorek na tuto společenskou atmosféru, v níţ se rodiny bály a měly tíseň, 

se nijak nepřenesla do jejich mateřských aspirací. Ani jedna informátorka mého výzkumu 

nezmínila, ţe by neusilovala, případně přestala usilovat o realizaci mateřské role v případě 

nějaké nejistoty v podobě nezaměstnanosti partnera, nečekaných velkých výdajů v rodině 

atd. Všechny informátorky mého výzkumu usilují o realizaci mateřské role. O mateřství usilují 

všechny informátorky mého výzkumu stejně intenzivně – to znamená velmi intenzivně, 

prostřednictvím všech dostupných moţností, které s sebou progresivní vývoj vědy v oblasti 

reprodukční medicíny přináší. 

 

V mém výzkumu jsem se dále snaţila zjistit, zda se informátorky ve výchově svých vlastních 

dětí plánují inspirovat ve výchovném modelu své výchozí rodiny, výchovném modelu 

partnerovy výchozí rodiny nebo se naopak informátorky od modelů výchozích rodin obou 

partnerů vyhraňují na základě vlastních, negativních zkušeností. Úvodem je moţné shrnout, 

ţe všechny informátorky mého výzkumu přemýšlení o výchovných modelech svých 

budoucích rodin, z čehoţ vyplývá, ţe chtějí svou mateřskou roli plnit.  

V provedených rozhovorech se objevují tří základní scénáře. V prvním případě ţena vnímá 

model své výchozí rodiny velmi negativně, vědomě se vůči němu vyhraňuje, odmítá jej a 

svou rodinu plánuje budovat podle vlastní představy. Ve druhém případě se ţena s modelem 

své výchozí rodiny ztotoţňuje, přejímá jej a ve vlastní rodině jej plánuje kopírovat. Ve třetím 

případě vnímá některé aspekty výchovy výchozí rodiny jako inspirující, jiné naopak jako 

velmi nevhodné. V budoucnosti plánuje vychovávat děti dle vlastních představ a ideálů 

s moţným zapojením některých prvků z výchozí rodiny. V mém výzkumu se nejčastěji (v 

60%) objevuje model, kdy se budoucí rodiče chtějí částečně inspirovat ve výchovných 

modelech obou výchozích rodin, ale současně zařadit do výchovy vlastního potomka i nové 

prvky, se kterými se ve svých výchozích rodinách nikdy nesetkali. Překvapivě informátorky, 

které deklarovaly harmonické dětství, nechtějí bezvýhradně aplikovat stejný výchovný model 
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výchozí rodiny. U informátorek, které deklarují harmonické dětství, se ve 40% objevuje 

strategie plného převzetí modelu své výchozí rodiny a ve zbývajících 60% plánují 

informátorky převzít některé prvky z výchovného modelu své výchozí rodiny a jiným se bude 

při aplikaci výchovného modelu na své potomky vyhýbat. Ani jedna z informátorek, které 

proţily harmonické dětství, se však vůči výchovnému modelu vlastní výchozí rodiny nijak 

nevyhraňuje. Stejně překvapivá je skutečnost, ţe informátorky, které deklarují disharmonické 

dětství, se vůči výchovným modelům svých výchozích rodin stoprocentně nevyhraňují. 

Strategie absolutního vyhranění vůči výchovným modelům výchozích rodin u informátorek, 

které deklarují disharmonické dětství, se projevila v 60%. Zbývajících 40% informátorek, 

které deklarují disharmonické dětství, plánuje převzít některé prvky z výchovného u své 

výchozí rodiny a jiným se bude při aplikaci výchovného modelu na své potomky vyhýbat. 

 

Ve výzkumu jsem popsala strategie, které ţeny, respektive páry, které jsou postiţeny 

neplodností, během různých etap své cesty k realizaci rodičovství volí, aby byla jejich cesta 

k realizaci mateřské role úspěšná. U všech ţen mého výzkumu se v ţivotě objevilo období, 

kdy z nějakého důvody neusilovaly o realizaci mateřské role. Délka tohoto období byla u 

kaţdé informátorky individuální, stejně jako i důvod, který jí k této „mateřské pauze“ vedl. U 

většiny ţen však můţeme zařadit toto období do času po ukončení vzdělání a to z důvodu 

nevyhovujících finančních nebo bytových podmínek, z důvodu nepřítomnosti vhodného 

partnera či subjektivního pocitu nedostatečné zralosti na realizaci vlastní mateřské role u 

informátorky nebo informátorčina partnera. U vysokoškolsky vzdělaných informátorek se toto 

období objevilo, kdyţ se po politických změnách v roce 1989 objevily moţnosti, o kterých 

dříve ani nesnily, a tyto moţnosti v podobě cestování, budování kariéry a doplňování 

vzdělání, se snaţily obě vyuţít. Chování těchto vysokoškolsky vzdělaných informátorek 

mého výzkumu je plně v souladu s výsledky monografie Ladislava Rabušice, který poukazuje 

na skutečnost, ţe se hluboká proměna hodnot a hodnotových preferencí negativně odrazila 

na porodnosti české populace. 

Kdyţ se následně informátorky rozhodly započít snahu o realizaci a jejich snaha nebyla 

v průběhu několika měsíců úspěšná, snaţily se vyuţít metod alternativní léčby. Toto obdob 

nastalo ještě před návštěvou odborného lékaře a vyuţití metod odborné lékařské péče. 

Doba, po které se ţena k vyuţití některé z alternativních metod léčby neplodnosti uchýlí, je 

velmi individuální a nijak nesouvisí s úrovní dosaţeného vzdělání. Ţeny, které se uchylují 

k nějakému druhu alternativní léčby, nedělají rozdíl mezi metodami, které jsou lékaři 

uznávané a dosahují prokazatelných výsledků, jako je cvičení podle Mojţíšové a mezi 

zbývajícími metodami jako je například pití rozličných čajů na plodnost, jeţ jsou volně 
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dostupné na internetu. O tom, zda se informátorky uchýlily k vyuţití některé z metod 

alternativní léčby, nerozhoduje úroveň dosaţeného vzdělání, ale aktuální zdravotní stav 

neplodného páru. K alternativní léčbě se neuchylují informátorky, u nichţ lékaři 

diagnostikovali takový problém, který lze překonat pouze lékařským zákrokem, případně 

jednou z metod asistované reprodukce. Mezi takové patří například ztráta vejcovodů nebo 

selhávání vaječníků. Dále se k alternativním způsobům léčby neuchylují ţeny, kde není 

problém neplodnosti diagnostikován na jejich straně, ale na straně jejich ţivotního partnera. 

U těchto párů se pak k metodám alternativní léčby, převáţně uţívání speciálních přípravků 

na zvýšení potence, uchylují jejich ţivotní partneři.  

Následuje období, v němţ se uskutečnil můj výzkum – období vyuţití všech dostupných a 

ošetřujícími lékaři doporučených lékařských metod. Nebude-li po určitém časovém úseku 

snaha o realizaci mateřské role úspěšná, následuje jakýsi bod zlomu – tedy období, kdy 

ţeny o realizaci mateřské role přestanou usilovat. Tento bod zlomu je moţné charakterizovat 

dvěma základními způsoby: jedná se o bod zlomu, kdy plynule přejdou ze snahy o realizaci 

mateřské role v biologické rovině do snahy o realizaci mateřské role v sociální rovině. 

V tomto případě se jedná jen o jakýsi pomyslný bod zlomu. Informátorky, které volí tuto 

strategii, se ve svém důsledku realizace mateřské role nevzdávají, jen mění způsob cesty, 

jak své mateřství realizovat. Druhý způsob je moţné charakterizovat slovem definitivní. 

Informátorky, které se rozhodly pro tento způsob řešení, nechtějí realizovat své mateřství 

v sociální rovině, proto jsou nuceny definovat bod, kdy se přestanou snaţit o realizaci 

mateřské role jako takové. Důvody, které je k tomu definitivnímu ukončení snahy o realizaci 

mateřské role vedou, jsou v podstatě totoţné s těmi, které mluví v neprospěch realizace 

mateřské role v sociální rovině. Důvodem tedy můţe být pokročilý věk, psychické či fyzické 

vyčerpání po všech prodělaných peripetiích a procedurách v souvislosti se snahou o 

realizaci mateřské role v biologické rovině. 

 

Ve svém výzkumu jsem určovala, zda ţeny usilují výhradně o mateřství v biologické rovině 

nebo berou v potaz i mateřství v rovině sociální. V mnou zkoumaném vzorku jednoznačně 

převládá touha po biologické rovině mateřství. Výzkum ukázal, ţe plné čtyři z deseti 

informátorek jednoznačně odmítají realizovat mateřství jen v sociální rovině. Tento postoj, 

jak ukázal můj výzkum, není nijak ovlivněn úrovní dosaţeného vzdělání, charakteristikou 

výchozí rodiny ani reflexí ţen na reakce ze strany nejbliţšího okolí. Postoj informátorek 

odmítající sociální rovinu mateřství můţe být ovlivněn rozličnými články či statěmi, ať jiţ 

odbornými či laickými, které jsou přístupné volně na internetových stránkách a popisují různá 
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rizika, která jsou spojená s osvojením dětí, případně uveřejňují negativní zkušenosti 

adoptivních rodičů s osvojenými dětmi. Důvody pro volbu této strategie jsou rozdílné – 

subjektivní pocit stáří, psychické či fyzické vyčerpání, důvěra v úspěšnost progresivně se 

vyvíjejících metod asistované reprodukce nebo odmítání adopce ze strany ţivotních partnerů 

informátorek. Všechny informátorky, které uvaţují o moţné realizaci mateřské role v sociální 

rovině, uvaţují o adopci. Všechny informátorky mého výzkumu jednoznačně odmítají 

moţnost pěstounské péče. Některé dokonce ani neví, co se za pojmem pěstounská péče 

skrývá. Výzkum ukázal, ţe rozhodnutí realizovat v případě neúspěchu o biologického 

potomka rodičovství v sociální rovině, závisí plnohodnotně na rozhodnutí daného páru. Můj 

výzkum dále ukázal a to v plných 30%, jak jiţ bylo uvedeno výše, ţe ani mezi partnery 

neexistuje jednoznačná shoda. Můj výzkum potvrdil výsledky výzkumů ohledně preferencí 

adoptovaných dětí v České republice. Bez ohledu na dosaţenou míru vzdělání a sociální 

původ všechny informátorky shodně uvedly, ţe by se jednoznačně snaţily o adopci malého, 

zdravého a bílého dítěte, miminka. Ani jedna z informátorek neuvaţuje o adopci postiţeného 

dítěte. Všechny se také jednoznačně odmítavě vyjádřily k adopci dětí etnických menšin – 

romských nebo vietnamských, některé tuto moţnost jednoznačně odmítly samy, jiné 

naznačily rasistické tendence u svých partnerů. Pouze jedna informátorka, která je sama 

adoptovaná, uvedla příklad, který je jí znám z vlastní rodiny a moţnost adopce dítěte jiné 

rasy či etnika nevyloučila a připustila, ţe by to záleţelo aţ na okolnostech 

V rámci mého výzkumu není moţné ověřit, jak se neplodný pár zachová v případě nutnosti 

konečného rozhodnutí. V mém výzkumu se ukázalo, ţe ţeny jsou překvapivě stálé ve svých 

rozhodnutích ohledně hypotetické moţnosti realizace mateřství v sociální rovině. Ani počet 

absolvovaných pokusů o mimotělní oplodnění nemá vliv na změnu postoje k realizaci 

mateřství v sociální rovině. Ani jedna z dotázaných ţen nezměnila svůj postoj ani po 

následujícím neúspěšném pokusu o mimotělní oplodnění. Stálost rozhodnutí o realizaci 

mateřské role v sociální rovině by však bylo moţné jednoznačně prokázat aţ v okamţiku, 

kdy by informátorky vyjádřily stejný postoj i po posledním placeném pokusu o mimotělní 

oplodnění a u většiny ţen by tak téměř neexistovala moţnost realizace mateřské role 

v biologické rovině, respektive tyto ţeny by si byly nuceny připustit tuto okolnost. I v tomto 

případě by však bylo nutné vzít v úvahu finanční situaci daného páru, případně finanční 

situaci výchozích rodin obou partnerů, neboť není výjimkou, ţe neplodné páry procházejí i 

sedmi, osmi nebo i vícero pokusy o mimotělní oplodnění a to bez ohledu na skutečnost, ţe 

se sami plnohodnotně finančně podílí na pokusu o mimotělní oplodnění. Neplodné páry 

podstupují tuto moţnost, neboť jsou známy případy, kdy došlo k úspěchu právě třeba při 

osmém pokusu o IVF.  
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Ve svém výzkumu jsem určovala, jaké místo zaujímá v hodnotovém ţebříčku mateřství. Je 

zřejmě, ţe tato otázka je výrazně ovlivněna specifickým charakterem mého vzorku. Jedná se 

zde o ţeny, které v současné době všemi dostupnými prostředky maximálně usilují o 

naplnění mateřské role. Jedná se tedy o ţeny, které staví hodnotu mateřství velmi vysoko, 

protoţe cena, kterou za naplnění jejich mateřské role musí zaplatit, je mnohonásobně vyšší 

neţ u ţen, které realizují mateřskou roli přirozeně, bez lékařské pomoci. Informátorky mého 

výzkumu tedy většinou uvádí mateřství na druhém místě. Úroveň dosaţeného vzdělání, 

sociální původ ani počet absolvovaných pokusů o umělé oplodnění patrně pravděpodobně 

tento postoj výrazně neovlivňují. Podle slov informátorek si tyto ţeny nedokáţí představit 

svůj ţivot bez partnera, případně manţela. Jejich situace je bohuţel nutí k tomu, aby si svůj 

ţivot uměly představit i bez dítěte, ale tuto skutečnost si většina informátorek nepřipouští. 

Většina z nich věří v úspěšnost progresivně se vyvíjejících lékařských metod asistované 

reprodukce případně v realizaci náhradního, sociálního mateřství. Dočasná neplodnost 

informátorek ovlivňuje pozici mateřství v rámci jejich hodnotového ţebříčku. Některé to 

připouští velmi otevřené, u jiných informátorek můţeme o této skutečnosti pouze dedukovat 

na základě různých náznaků ve výpovědích. Pozice mateřství v rámci ţebříčku hodnot 

ovlivňuje neplodnost dvojím způsobem. První způsob je záměrný odklon od hodnoty 

mateřství a soustředění se na jiné činnosti, které s mateřstvím příliš nesouvisí – práce a 

kariéra, koníčky, cestování nebo třeba přátelé. Druhý způsob je intenzivnější vnímání 

mateřské role a v této souvislosti přesunutí mateřství na čelní pozici v hierarchii ţivotních 

hodnot a záměrné odsouvání ostatních hodnot na další, nevýznamná místa. Na to, zda se 

ţena při neplodnosti od hodnoty mateřství odklání nebo se na ni naopak více soustředí a 

přesouvá jí v hodnotovém ţebříčku směrem vzhůru, nemá vliv ani úroveň dosaţeného 

vzdělání, ani počet absolvovaných pokusů o IVF, ani charakteristika výchozí rodiny. 

 

 

Výzkum by měl ověřit tvrzení Ladislava Rabušice, ţe se mateřství v 21. století stalo pro ţenu 

volbou a ţe se otevřením nových ţivotních šancí dostalo mateřství v konkurenci jiných 

hodnot na jiné, nepreferované místo. V mém výzkumu se odrazila skutečnost, ţe se jej 

účastnily výhradně ţeny, které v současné době všemi dostupnými prostředky maximálně 

usilují o naplnění mateřské role tedy o ţeny, které staví hodnotu mateřství velmi vysoko. 

Hodnotu mateřství uvádí většina informátorek mého výzkumu na druhém místě ihned za 

partnerstvím. Tento postoj není ovlivňován úrovní dosaţeného vzdělání, sociálním původem 

ani počtem jiţ absolvovaných pokusů o umělé oplodnění. Tento výsledek nekoresponduje 

s výše citovaným tvrzením z monografie Ladislava Rabušice Kde všechny ty děti jsou, ţe se 

mateřství otevřením nových ţivotních šancí dostalo v konkurenci jiných hodnot na 

nepreferované místo. Naopak, všechny ţeny mého výzkumu, tedy i ţeny, které na jedné 
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straně disponují intelektuálními či profesionálními ambicemi a na straně druhé i prostředky 

k jejich naplnění, jsou nakloněny investovat svůj čas a energii do výchovy dětí a dokonce 

jsou ochotny upřednostnit realizaci mateřské role na úkol profesionálních ambicí. Mateřství je 

i v případě vysokoškolsky vzdělaných ţen se slibnou kariérou upřednostňováno. To se 

odrazilo nejen v hodnotovém ţebříčku informátorek, kdy bylo mateřství na první nebo druhé 

pozici ihned za partnerstvím, ale i v přijímaných strategiích na cestě k realizaci mateřské 

role. Všechny ţeny mého výzkumu bez výjimky byly v době po ET na dlouhodobé 

nemocenské dovolené, i přestoţe to není nezbytně nutné. Nicméně všechny informátorky 

věřily, ţe to můţe ovlivnit výsledek umělého oplodnění, a proto zvolily tuto strategii. Tento 

výsledek není přenositelný na celou českou populaci, neboť je ovlivněn dočasnou 

neplodností informátorek.  

 

Výzkum měl dále odpovědět na otázku, zda je platná hypotéza Hany Haškové, 

prezentovanou v teoreticko-empirickém výzkumu s názvem Fenomén bezdětnosti, ţe 

hranice mezi dobrovolnou a nedobrovolnou bezdětností na specificky zvoleném vzorku ţen 

poznamenaných neplodností je jen nepatrná. Výzkum ukázal, ţe hranice mezi dobrovolnou a 

nedobrovolnou bezdětností je opravdu jen velmi tenká a tím potvrdil hypotézu Hany 

Haškové. V mém výzkumu se bez výjimky z počátku jedná o ţeny, které jsou nuceny se 

vyrovnat s nedobrovolnou bezdětností. Nicméně postupně se z této nedobrovolné 

bezdětnosti můţe vzhledem k voleným strategiím vyvinout bezdětnost dobrovolná. To se 

v mém výzkumu odrazilo především skutečností, ţe některé informátorky nejsou ochotny 

v případě neúspěchu o realizaci mateřské role v biologické rovině, realizovat mateřství 

v rovině sociální. Důvodem k volbě případné v tomto případě jiţ dobrovolné bezdětnosti 

můţe být pokročilý věk informátorek a jejich ţivotních partnerů, psychické či fyzické 

vyčerpání informátorek po všech prodělaných peripetiích a procedurách v souvislosti se 

snahou o realizaci mateřské role v biologické rovině. Tento postoj, který ve svém důsledku 

vede k volbě dobrovolné bezdětnosti, není nijak ovlivněn úrovní dosaţeného vzdělání. 

 

Výzkum si kladl za cíl ověřit hypotézu Dudové, Hastrmannové, Haškové, Maříkové, 

Víznerové a Vohlídalové, zda přetrvává prorodinná orientace českých ţen i muţů – zda 

převáţná většina z nich plánuje ve svém ţivotě rodičovství, ale zároveň také většina z nich 

povaţuje jakékoliv jiné neţ zdravotní důvody pro volbu celoţivotní bezdětnosti za 

nepřijatelné. Můj výzkum potvrdil platnost výše uvedené hypotézy přetrvávající prorodinné 

orientace českých ţen i muţů. Ta se ukázala nejen nadřazováním hodnot rodinného ţivota 

všem ostatním hodnotám, například pracovním či materiálním, ale i ve volbě strategií na 
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cestě k realizaci mateřské role. Všechny ţeny mého výzkumu jsou ochotny podstoupit 

všechny dosud známé a dostupné strategie k naplnění mateřské role a to bez ohledu na 

skutečnost, ţe se jedná o relativně finančně i psychicky náročné procedury. Všechny ţeny 

mého výzkumu plánují rodičovství, i přestoţe se současně domnívají, ţe podpora státu 

v mateřství a podpora státu neplodných párů není dostatečná. To znamená, ţe jsou ochotny 

vzdát se některých svých vlastních poţitků jako je dovolená, lepší bydlení či automobil 

v zájmu případného úspěchu v realizaci mateřské role.  

 

Výzkum měl přinést odpověď na otázku, zda se silný tlak okolí, způsobený vnímáním 

mateřství jako normy, stal jedním z důvodů snahy o naplnění mateřské role a zda se 

bezdětné ţeny ocitají v kategorii „stigmatizovaných“. Můj výzkum potvrdil tvrzení Haškové se 

Zamykalovou i Gofmanna, ţe je mateřství v naší společnosti tak silnou normou, ţe se 

neplodné ţeny cítí stigmatizovány a v důsledku toho jsou vystaveny reakcím, s nimiţ se 

setkávají lidé s určitým stigmatem. Všechny informátorky mého výzkumu se v průběhu léčby 

neplodnosti setkaly s reakcí, která je typická pro kontakt s lidmi, kteří jsou nositeli určitého 

stigmatu. V důsledku toho jsou ţeny mého výzkumu nucené volit tytéţ strategie, jaké volí 

stigmatizovaní lidé. Ţeny v mém výzkumu mají pocit, ţe jsou normální, mají tedy „zjevně 

tytéţ představy o identitě jako normální lidé bez stigmatu“ (Goffman 2003, s. 15). Bohuţel 

v sociálním kontaktu se musí velice často vypořádat se situací, kdy za normální povaţovány 

nejsou a okolní společností jsou ostrakizovány. Výzkum však jiţ nepotvrdil hypotézu, ţe by 

se fakt, ţe se bezdětné ţeny ocitají v kategorii stigmatizovaných, stal jedním z důvodů snahy 

o realizaci mateřské role. V rámci mého výzkumu je moţné vystopovat šest základních 

stimulů k realizaci mateřské role. U informátorek – jedináčků se odrazil deficit blízkého 

rodinného příslušníka ve stejném věku a jejich motivací pro realizaci mateřské role je touha 

pečovat, starat se o blízkou osobu. U informátorek, kde byly ve výchozí rodině zaznamenány 

výjimečně pevné rodinné vazby, je to pak touha či snaha přenést tyto intenzivní rodinné 

vztahy i do další generace. Další motivace k realizaci mateřské role jiţ nesouvisí s dětstvím, 

tedy s výchozími rodinami informátorek, ale s pozdějšími sociálními kontakty – impuls k 

mateřství prostřednictvím kamarádek, kdy ţeny vidí v okolí svých vrstevníků malé děti a 

začínají sami uvaţovat o mateřství, impuls k mateřství s příchodem vhodného partnera 

případně impuls k mateřství ve škole, kdy se rozhoduje o budoucnosti a to v závislosti na 

realizaci mateřství. Posledním motivačním impulsem k realizaci mateřské role je jakýsi bod 

zlomu, kdy ţeny prodělají chirurgické zákroky, o nichţ je jim známo, ţe mohou mít dopad na 

realizaci jejich mateřské role. 
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Výsledky svého výzkumu jsem porovnala se závěry výše prezentovaných výzkumů studií a 

odborných statí od sociologů Rabušice, Goffmanna, Haškové, Zamykalové a dalších, které 

se vztahují k otázkám přímo či nepřímo souvisejících s mateřstvím. Při hodnocení výsledků 

mého výzkumu je nezbytné vzít v úvahu, ţe tento výzkum byl zaměřen na specifický vzorek 

ţen. Vzorek zahrnoval výhradně starší ţeny, budoucí prvorodičky, které ţijí v české metropoli 

a mají problémy s početím, a v červenci roku 2011 podstoupily první aţ třetí pokus umělého 

oplodnění. Jednalo se tedy o ţeny, které se aktuálně intenzivně snaţí o naplnění mateřské 

role a z tohoto důvodu vnímají mateřství jako velmi důleţité. Závěry, které jsem ve svém 

výzkumu učinila, mají platnost pouze pro danou skupinu ţen. Přesto lze konstatovat, ţe se 

mnohé z mých závěrů shodují s výsledky celorepublikových sociologických výzkumů. 
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