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Diplomová práce řeší aktuální téma psychické podpory matky během těhotenství a porodu. 

V teoretické části studentka charakterizuje těhotenství. Zabývá se fázemi těhotenství a potřebami, 

které se u matek objevují v souvislosti s blížícím se datem porodu. V podstatě je zaměřena na 

fyziologické změny, a jak tyto změny působí na psychiku ženy. „Jiný stav“ jak je tato situace obecně 

pojmenována, studentka rozebírá jako zátěžovou situaci, na kterou je třeba se adaptovat. Poukazuje 

na skutečnost, že v naší společnosti je porod vnímán jako situace, kterou je třeba mít pod lékařskou 

kontrolou, probíhá pod medikací na rozdíl např. od „přírodních národů“, kde je porod přirozenou 

součástí života. Určitou přirozenost do tohoto procesu může vnést průvodce ženy těhotenstvím a 

porodem. Zde se nabízí několik možností: partner, dula, porodní asistentka, kamarádky, matky. 

Výzkumná část byla provedena kvalitativním přístupem a to tak, že studentka provedla dvanáct 

polostrukturovaných rozhovorů s ženami, které se dobrovolně k výzkumu přihlásily a které mají 

zkušenost porodu za sebou. Jedná se většinou o ženy s vysokoškolským vzděláním. Dále o ženy, které 

mají stálého partnera s výjimkou jedné, kterou partner opustil během těhotenství.  Dle informací 

v metodologické části se dá říci, že studentka sebrala dostatečné množství dat. Co je třeba zdůraznit, 

že se jedná většinou o ženy ze „střední sociální třídy“, které žijí uspokojivým partnerským životem. 

Není nezanedbatelné, že jsou to ženy, které se dokáží orientovat v dostupných službách, mají přístup 

k informacím a znají svoje práva. (To se o všech společenských vrstvách společnosti tvrdit nedá). 

Výzkumná část je rozdělena do kategorií dle období podpory, dle typu podpory (fyzická, psychická, 

starost o dítě) a kdo podporu poskytuje (partner, dula, porodní asistentka, jiná osoba, vlastní 

podpora). V prezentaci výsledků se ukazuje, jaký typ podpory ženy potřebují, jaký význam pro ně má, 

jakým způsobem volí formu podpory a zda jsou samy schopné a ochotné podporu poskytnout. 

Celkově se o práci dá říci, že je ucelená; teoretická část je východiskem pro část praktickou, která byla 

provedena důvěryhodně, a jednotlivé výzkumné kroky (sběr dat, jejich analýza a interpretace) byly 

reflektovány. Cíle, které si studentka stanovila, splnila. 

Zajímavá témata, která v práci zazněla a se kterými by se dalo pracovat do hloubky ohledně 

interpretace a psychologických teorií, pro mne byla například změna sociálního postavení, které se 

během těhotenství a porodu odehrává. A to hned na několika rovinách, studentka naznačila 

problematičnost přítomnosti matky během porodu, s tím že se „nová“ matka dostává do role dítěte a 

to si nepřeje. Ohledně vztahu k matce se studentka zmiňuje o tom, že během porodu si „nová“ matka 

znovuprožívá situaci, kdy byla rozena a má možnost si „odehrát, rehabilitovat“ vztah, který měla ona 

sama se svojí matkou. „Stávání se matkou“ za doprovodu vlastní matky, se mi v tomto ohledu zdá 

z psychologického hlediska zajímavé vzhledem k tomu, že dochází k významné proměně identity a to 

jak z hlediska intrapsychického prožívání sebe sama, tak z hlediska očekávání společenského uznání a 

potvrzení nové role. 



Je vlastně otázkou jakou roli v tomto procesu má partner, který biologicky nemůže zkušenost porodu 

mít. Je určitým „nárazníkem“, který zajišťuje v instituci ženě intimitu, bezpečnost. Současně je 

přítomen toho, že žena zvládla úkol a je jaksi svědkem změny jejího sociálního statusu. Porodnický 

personál zaměřením na fyziologii porodu, kontrolu tělesného procesu jaksi neposkytuje matce 

dostatečné potvrzení a ocenění. 

Studentka se zmiňuje o paradoxu, kdy budoucí nezkušená matka měla oporu v partnerovi, který již 

porody absolvoval, ale jak on může být podporou, když nemá „tělesný zážitek“. Domnívám se, že role 

partnera jako podpory nespočívá ve zkušenosti s tělesností, ale že jeho role je primárně jiná a 

předchozí zkušenost zcela jistě pomáhá se této role úspěšně zhostit. Zdá se, že partneři, kteří jsou na 

tělesnost porodu příliš zaměřeni, jsou příliš empatiční k bolesti partnerky, tak jí téměř nemohou 

„skutečnou“ podporu zajistit. 

Dalším zajímavým momentem je „kamarádka dula“, která se ptá, jakou roli mám během porodu 

zastávat, roli kamarádky nebo roli duly? Každá role má svoje hranice, ke každé roli jsou, vztažena jiná 

očekávání. Celá přechodová fáze „stávání se matkou“, kdy dochází ke změně role a společenského 

statusu je doprovázena celým panoptikem průvodců a svědků, v nichž každý má svou důležitost. I 

samotná instituce se svým odcizujícím přístupem ke vztahu „psychika a tělesnost“, v němž jedinec 

přestává být sebou, ale je objektem, který „neví“, hraje v tomto procesu změny významnou roli. 

Dula je velmi zajímavá postava „převozníka“, který se pohybuje na hranici mezi intimitou a 

institucionálním zacházením. Dokáže vykomunikovat podporu partnera, ale dokáže i zajistit bezpečné 

zacházení s rodičkou v instituci. Proč kamarádka nemůže být dula a dula kamarádka? To je vlastně 

otázka, na kterou bych ráda slyšela odpověď. Proč jsou jednotliví průvodci tak zasazeni do svých rolí? 

Práce rozhodně přináší důležité společenské téma, charakterizuje postoje matek, ale ocenila bych, 

kdyby byla do tématu vnesena nějaká teorie, která by celý proces řešila v širším teoretickém rámci. 

Autorů by se vzhledem k tématu, v němž je řešena kontrola tělesnosti, intimita, starost a péče, 

identita a její proměna, našlo hojně. 

Formální stránka: Rozsah práce a její struktura odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Citováno je správně, množství citací je dostatečné, studentka používá cizojazyčnou literaturu. 

Významné gramatické chyby snad neobsahuje (nemohu posoudit) a překlepy téměř nejsou. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Hradci Králové 12. 1. 2015      Markéta Levínská 

 


