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Abstrakt 

 

Práca sa zaoberá významom psychickej podpory u matiek počas 

tehotenstva a predovšetkým pôrodu zo strany im určitým spôsobom blízkej osoby. 

Môže sa jednať o partnera, príbuzného, pôrodnú asistentku, pôrodnú dulu, lekára 

apod. Cieľom diplomovej práce je zistiť, prečo sa matky rozhodli rodiť v 

prítomnosti konkrétnej osoby, ako veľmi je dôležitá psychická (a niekedy i fyzická) 

podpora matiek zo strany sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, prípadne aké 

konkrétne konanie zo strany sprevádzajúcej osoby považujú matky za psychickú 

podporu počas tehotenstva a pôrodu.  

Teoretická časť popíše psychiku ženy-matky, jej potrebu podpory v období 

tehotenstva a pôrodu a vymenuje a popíše rôzne druhy podpory v závislosti od 

podporujúcej osoby. Praktická časť bude založená na kvalitatívnom výskume, 

ktorý je realizovaný formou pološtruktúrovaných rozhovorov s matkami, ktoré 

rodili s doprovodom, pričom k vyhodnoteniu rozhovorov sa použije interpretačná 

obsahová analýza. 

 

Kľúčové slová: žena, matka, materstvo, tehotenstvo, pôrod, psychická podpora, 

partner, pôrodná dula, pôrodná asistentka 

 

  



 

Abstract 

 

The thesis examines the importance of psychological support from a 

supplementary person provided to mothers during their pregnancy and mainly 

during the process of childbirth. Such person may be a partner, relative, midwife, 

doula, doctor, etc. The aim of this thesis is to find out why the mother chooses to 

give birth in the presence of the specific person, how important is the 

psychological (and sometimes also physical) support from an accompanying 

person for such woman during delivery, or what specific action the mother 

considers psychologically supportive during the pregnancy and childbirth. 

Theoretical part describes a psyche of the mum-to-be and her need for 

psychological support during the pregnancy and the delivery and names the types 

of support in relation to a person, who is supporting. Practical part will be based 

on qualitative research carried out as half-structured interviews with mothers, 

who delivered a baby with accompaniment. The interpretative content analysis 

will be used to evaluate the interviews. 

 

Key words: woman, mother, motherhood, pregnancy, delivery, childbirth, 

psychological support, partner, doula, midwife 
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ÚVOD 

 

Obdobie tehotenstva býva často hodnotené ako jedno z najkrajších v živote 

ženy. Je naplnené niekoľkomesačným očakávaním a zavŕši sa dňom pôrodu, kedy 

sa z ženy stane matka (prípadne viacnásobná matka). 

Aj keď je obdobie tehotenstva väčšinou obdobím radostným, môžu sa 

u budúcej matky z určitých dôvodov objaviť i negatívne pocity napríklad v podobe 

neistoty, obáv alebo strachu, ktoré s približujúcim termínom pôrodu majú 

tendenciu sa zintenzívňovať. Tento jav je badateľný predovšetkým u prvorodičiek, 

ktoré situáciu pôrodu ešte nezažili a nevedia, čo od nej majú očakávať. Respektíve 

– vedia, že majú očakávať predovšetkým prežívanie intenzívnej bolesti, ktoré je 

v našej kultúre s pôrodom nevyhnuteľne spájané a na ktoré je nazerané po 

generácie žien cez prizmu fyzického i psychického utrpenia. V prežívaní ženy sa 

tak vytvára začarovaný kruh – očakávanie bolesť generuje strach, ktorý následne 

bolesť prežívanú počas pôrodu reálne zintenzívňuje. Nakoľko každé tehotenstvo je 

jedinečné, negatívnym myšlienkam sa nevyhnú ani ženy s predchádzajúcou 

skúsenosťou pôrodu. V tomto ohľade by mohla pomôcť na jednej strane zmena 

prístupu k bolesti v našej kultúre1, no na druhej strane môže pomôcť zlepšiť 

prežívanie budúcich matiek v období tehotenstva a predovšetkým počas pôrodu 

cielená podpora tehotnej a neskôr i rodičky zo strany jej určitým spôsobom 

blízkych osôb. Môže tak ísť o rodičke najbližšiu osobu v podobe partnera, alebo 

iného rodinného príslušníka (matka rodičky, sestra, atď.), blízkej kamarátku 

rodičky alebo profesionálnej sprevádzajúcej osoby v podobe duly či pôrodnej 

asistentky. 

Táto práca si v teoretickej rovine dáva za cieľ sledovať hlavné pojmy a  

poznatky spojené s prežívaním obdobia tehotenstva a pôrodu za podpory blízkej 

osoby. Predovšetkým si však práca kladie za cieľ na základe výskumnej práce 

odpovedať na stanovené výskumné otázky, ktoré sa týkajú významu podpory 

poskytnutej rodičke blízkou osobou hlavne v jej psychosociálnej rovine, ďalej 

motiváciou rodičky pre výber konkrétnej sprevádzajúcej osoby k pôrodu 

                                                             
1 Už len samotný názov pre pôrodné bolesti, ktoré sú napríklad v anglicky hovoriacich krajinách 
označované podstatným menom „práca“ (angl. labour), čiastočne psychologicky mení náhľad na 
bolesť súvisiacu s procesom pôrodu. 
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a v neposlednom rade i konaním jednotlivých blízkych osôb, ktoré budúce matky 

očakávajú počas tehotenstva, a potom ako rodičky v procese pôrodu. 
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I. TEORETICKÁ ČASŤ  
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1. Tehotenstvo a pôrod 

 

1.1 Tehotenstvo 

 

Tehotenstvo a príchod dieťaťa na svet je pre väčšinu žien radostným a 

významným medzníkom v ich živote. Hoci je väčšina tehotenstiev v našom 

kultúrnom prostredí plánovaná a chcená (Černochová, 2007), prináša so sebou 

toto obdobie mnoho fyzických i psychických zmien2, na ktoré sa musí budúca 

matka (a často i jej okolie) adaptovať a vyrovnať sa s nimi (Čekal, Šulc, 2010). Tieto 

zmeny sú dôsledkom fyziologických a hormonálnych procesov v tele ženy 

a zasahujú do psychosociálnych procesov prebiehajúcich v jej živote. 

Tehotenstvo sa často nazýva aj „iným“ stavom. Žena počas tehotenstva totiž 

nachádza v akomsi prechodnom období, kedy už nie je tou, ktorou bola, ale 

zároveň ešte nie je tou, ktorou bude – teda matkou. Tehotenstvo je pre ňu obdobím 

zmeny, ktorá vyvrcholí pôrodom a spolu s narodením dieťaťa sa zrodí i jej 

materská identita (Chaloupková, 2012). 

 

1.1.1 Plánovanie tehotenstva 

 

Ako najvhodnejší vek pre otehotnenie sa uvádza obdobie okolo 25. roku 

života ženy (Čekal, Šulc, 2010; Macků, Macků, 2000). V ideálnom prípade by malo 

byť tehotenstvo plánované – pre ženu potom tento stav nebude nepríjemným či 

dokonca neželaným prekvapením, a bude sa na novú úlohu matky môcť lepšie 

pripraviť po stránke fyzickej, psychickej i sociálnej. Umelé prerušenie tehotenstva 

totiž až v 30 % prípadoch môže mať za následok zdravotné komplikácie 

spôsobujúce neschopnosť otehotnieť v dobe, kedy si to žena bude priať (Černá, 

2004). Mladšie rodičky3 mávajú problémy sociálneho charakteru a často sa jedná 

o nechcené tehotenstvá, prekročením pomyselnej hranice 35. roku života sa 

naopak zvyšujú riziká zdravotného charakteru (Čekal, Šulc, 2010; Macků, Macků, 

2000). 

                                                             
2 Čekal a Šulc (2010) uvádzajú napríklad zmenu životnej roly, zmenu životných záujmov, obavy 
o nenarodené dieťa alebo strach z pôrodu. 
3 Okolo 18. roku života. 
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Pri plánovaní tehotenstva by sa mala žena (i jej partner) zamerať na tie 

oblasti v jej živote, ktoré môžu počatie dieťaťa negatívne i pozitívne ovplyvniť – 

okrem sociálnej oblasti (aspoň skromné finančné zabezpečenie, bývanie 

a perspektívne zamestnanie) je to predovšetkým oblasť fyzického i psychického 

zdravia (Čekal, Šulc, 2010). 

Nevýhodou plánovaného rodičovstva je stále častejšie odkladanie 

otehotnenia žien na neskoršie obdobie, ktoré je síce priaznivé čo do finančného 

zabezpečenia, no po fyziologickej stránke života ženy už nie je také ideálne. Podľa 

Černej (2004) a Macků a Macků (2000) totiž u žien už po 35. roku života prudko 

klesá schopnosť otehotnieť. 

Podľa údajov pravidelne zverejňovaných Českým štatistickým úradom4 

(citácia) sa priemerný vek prvorodičiek posunul z hodnoty 28,1 roku (hodnota z r. 

2003) na hodnotu 29,9 roku. Tieto údaje predstavujú nárast priemerného veku 

prvorodičky o takmer dva roky počas desaťročného sledovaného obdobia. V 

súčasnosti sa najviac prvorodených detí rodí matkám medzi 27 a 31 rokom ich 

života. Pre úplnosť je možné dodať, že aktuálna pôrodnosť stagnuje na priemernej 

hodnote 1,5 dieťaťa pripadajúceho na jednu ženu. 

 

1.1.2 Priebeh tehotenstva 

 

Celé tehotenstvo bez výrazných zdravotných komplikácií trvá približne 280 

dní, čo je asi 40 týždňov alebo 10 lunárnych mesiacov. Rozdeľuje sa do trimestrov, 

ktoré sú definované rastom a vývinom plodu (Čekal, Šulc, 2010; Lukešová, 2010). 

Prvý trimester býva označovaný ako rané obdobie tehotenstva. Pre 

zjednodušenie sa začína prvým dňom poslednej menštruácie a pokračuje až do 12 

týždňa života plodu. Na začiatku sa objavujú prvé príznaky a symptómy 

tehotenstva, pričom často sú niektoré budúcimi matkami hodnotené ako 

nepríjemné5. 

Druhý trimester začína približne od 13. týždňa od počatia a trvá do 28. 

týždňa tehotenstva. Počas tohto obdobia spravidla ustúpi ranná nevoľnosť 

                                                             
4 ČSZO (2014) 
5 Fyziologické zmeny – nevoľnosti, poruchy spánku alebo psychické zmeny – duševná nestabilita 
(náladovosť, podráždenosť, plačlivosť), v prípade neplánovaného tehotenstva nutnosť sa určitým 
spôsobom vyrovnať s tehotenstvom. 
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a telesná hmotnosť ešte nie je vyčerpávajúca, takže ženy zvyknú druhý trimester 

hodnotiť ako najkrajšie obdobie ich tehotenstva (Macků a Macků, 2000). Žene sa 

s rastúcim plodom a vďaka narastajúcemu objemu plodovej vody zväčšuje brucho, 

a tým začína byť jej tehotenstvo „viditeľné“. Väčšina žien sa na tento okamih 

tehotenstva teší (Bondas, Eriksson, 2001). Opäť sa dostavuje duševná rovnováha, 

môže sa objaviť dokonca zvýšené množstvo energie a vnútorná spokojnosť žien. 

Približne od konca 18. týždňa môžu niektoré ženy začať pociťovať pohyby plodu 

(druho- a viacrodičky a štíhle ženy). Prvorodičky ucítia tieto pohyby o niečo 

neskôr. Vnímanie pohybov plodu vyvolávajú u budúcej matky i jej partnera 

vzrušenie a radosť, pretože ich dieťa sa stáva „hmatateľnejším“. Počas prvého a 

druhého trimestra budúca matka väčšinou absolvuje niektoré lekárske vyšetrenia, 

aby sa vyvrátil nesprávny vývin plodu, prípadne dieťa i matku ohrozujúce 

ochorenia (Macků, Macků, 2000). 

Posledný trimester sa pre ženu stáva opäť o čosi náročnejší 

a vyčerpávajúcejší. Dôvodom je nárast telesnej hmotnosti a čoraz viac sa 

zväčšujúce brucho matky. Môžu sa objaviť predpôrodné kontrakcie maternicového 

svalu6, pri ktorých sa dieťa posúva nižšie v tele matky. Tieto bolesti sa od 

skutočných pôrodných bolestí odlišujú tým, že postupne ustupujú a slabnú, no 

skutočné pôrodné bolesti sa zintenzívňujú a  medzi jednotlivými kontrakciami sa 

skracuje interval (tamtiež, 2000). Žena sa postupne fyzicky i psychicky pripravuje 

na pôrod. Okrem toho je dôležitá i psychická príprava a podpora ženy zo strany jej 

okolia (Lukešová, 2010). Tretí trimester je pre ženu ideálnym časom na ujasnenie 

si očakávaní a požiadaviek ohľadom priebehu pôrodu a na prípravu potrieb pre 

seba ako budúcu matku a novonarodené dieťa. 

 

1.1.3 Adaptácia na fyzické zmeny v tehotenstve 

 

Tehotenstvo so sebou prináša množstvo telesných i duševných zmien7, 

ktoré môžu byť niekedy pre budúcu matku nepríjemné. Rovnako ako pri 

menštruácii, aj v období tehotenstva a pri pôrode súvisia telesné a duševné zmeny 

so zmenami v endokrinnom systéme. Organizmus ženy vylučuje rôzne hormóny, 

                                                             
6 V češtine známe ako „poslíčci“. 
7 Viď nasledujúcu kapitolu. 
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ktoré napomáhajú zdarnému priebehu tehotenstva i pôrodu, no pre ženu majú 

i negatívne dôsledky8 (Ratislavová, 2008). Niektoré matky však majú potrebu 

zdôrazniť, že tehotenstvo nie je choroba a vnímajú tieto prejavy ako jeho 

prirodzenú súčasť (Bondas, Eriksson, 2001). 

Čo sa týka telesných zmien ženy počas tehotenstva, tieto so sebou prinášajú 

často ambivalentné pocity. Na jednej strane je to pocit šťastia alebo zázraku, a zo 

strany okolia dokonca obdivu, no na druhej strane to môže byť odpor, hnev či 

dokonca depresia (Bondas, Eriksson, 2001). Zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou 

a zmenou tvaru tela totiž môže žena nadobudnúť pocit, že nie je atraktívna. Môže 

sa objaviť strach zo straty sexuálnej atraktivity. Podľa Ratislavovej (2008) sú 

zraniteľnejšími v tomto ohľade ženy, ktoré boli nespokojné so svojím telom už 

pred otehotnením (Ratislavová, 2008)9. Ku koncu tehotenstva už budúca matka 

často očakáva návrat k svojmu pôvodnému telesnému výzoru (Bondas, Eriksson, 

2001). Tehotnej žene môže byť navyše nepríjemné, keď osoby z jej okolia hovoria 

o jej bruchu, pozerajú sa naň alebo sa ho dokonca dotýkajú. Budúcu matka to 

vníma ako narušenie jej intímnej zóny (Chaloupková, 2012). 

 

1.2 Pôrod 

 

Pôrod predstavuje pre väčšinu žien pravdepodobne najťažšiu  a 

najobávanejšiu časť celého tehotenstva. Žena sa na toto záverečné obdobie 

tehotenstva fyzicky i psychicky pripravuje počas niekoľkých mesiacov, aby sa 

zrodením samotného dieťaťa mohla zrodiť i nová rola ženy – matka. 

 

1.2.1 Definícia normálneho pôrodu 

 

Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie (1999) pri definovaní 

„normálneho“ pôrodu uvádza tieto štyri charakteristiky: 

 je spontánne vyvolaný 

                                                             
8 Napríklad vznik kŕčových žíl, bolesti chrbta, spomalenie činnosti tráviaceho ústrojenstva, 
žalúdočné nevoľnosti a mdloby atď. 
9 Macků a Macků (2000) však odporúčajú žene nadobudnúť pocit hrdosti, pretože zmeny na jej 
postave dosvedčujú jej plodnosť a plnia tak hlavné biologické poslanie ženy. 
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 s nízkym rizikom na počiatku pôrodu, ktoré je nemenné počas celej prvej 

a druhej doby pôrodnej 

 dieťa sa narodí spontánne v pozícii hlavou napred medzi ukončeným 37. 

a 42. týždňom tehotenstva 

 matka i dieťa sú po pôrode v dobrom stave. 

 

1.2.2 Príprava na pôrod 

 

V súčasnosti má žena možnosť pripraviť sa na samotný pôrod rôznymi 

spôsobmi a podľa možností si priebeh pôrodu „naplánovať“ tak, aby jej čo najviac 

vyhovoval a bol jej čo možno najviac príjemný. 

Okrem získavania informácií prostredníctvom literatúry alebo lekára sa 

budúce matky snažia o tehotenstve a pôrode dozvedieť napríklad aj od iných žien, 

ktoré majú už s pôrodom skúsenosť. Môžu to byť ich matky, iné príbuzné, 

kamarátky, prípadne i neznáme ženy, ktoré s nimi zdieľajú vlastné skúsenosti cez 

špecializované internetové stránky zaoberajúce sa materstvom. 

Jedným z dôležitých prípravných úkonov k pôrodu je výber miesta pôrodu. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (1999) bola v posledných dvoch 

desaťročiach často skúmaná otázka, či má miesto pôrodu vplyv na jeho priebeh. 

Zmenou pôrodu vo vyspelých krajinách z prirodzeného procesu na riadený postup 

sa zmenilo i miesto pôrodu z domova na nemocnicu. Súčasne sa však vytratilo 

mnoho humánnych prvkov. Volanie po návrate prirodzenosti procesu malo za 

následok otvorenie pôrodníc pre otca dieťaťa i ďalších členov rodiny, ale miesto 

pôrodu zostalo nezmenené. Niektoré nemocnice sa snažili zariadiť pôrodné 

miestnosti tak, aby pripomínali domáce prostredie, čo následne zvýšilo spokojnosť 

matiek a znížilo mieru perineálnych tráum10, no zmena v oblasti používania 

epidurálnej analgézie, pôrodov pomocou klieští alebo cisárskym rezom 

zaznamenaná nebola. Tieto výskumy sa síce zaoberali atraktívnejším interiérom 

pôrodného oddelenia, no bez zásadných zmien v starostlivosti o rodičku a jej dieťa 

(voľne podľa WHO, 1999). Pocit bezpečného a príjemného prostredia je preto 

často hlavným motívom pre voľbu domáceho pôrodu (Havránková, 2011). 

Dôležitým faktorom pri výbere miesta pôrodu môže byť i kvalitný personál, a to 

                                                             
10 Poranenie hrádze. 
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nielen v zmysle nadobudnutého vzdelania a odbornosti. Pre budúcu matku je  totiž 

častokrát dôležité aj empatické a rešpektujúce zaobchádzanie personálu. 

S výberom miesta pôrodu úzko súvisí aj možnosť výberu spôsobu, akým by 

žena rada porodila. V mnohých pôrodniciach si už žena môže vybrať napríklad 

polohu, ktorá jej pri pôrode najviac vyhovuje, môže porodiť do vody alebo 

využívať rôzne nemedikamentózne úľavové alebo relaxačné techniky (masáže, 

sprcha alebo teplý kúpeľ, pôrodný vak, fitlopta, atď.) (Aperio a kol., 2006). 

V rámci prípravy na pôrod sú dnes populárne tzv. predpôrodné kurzy. 

Súčasné poňatie predpôrodnej prípravy v rámci predpôrodných kurzov spadá 

väčšinou do kompetencie pôrodných asistentiek, prípadne dúl. Predpôrodné kurzy 

sú organizované jednak jednotlivými nemocnicami, ale i rôznymi súkromnými 

zariadeniami. Je vhodné, aby budúca matka a prípadne i jej partner absolvovali 

kurz v tom zariadení, kde chce žena rodiť, alebo u takej profesionálnej 

sprevádzajúcej osoby, ktorá bude prítomná pri pôrode (Ratislavová, 2008). 

Zamedzí sa tak prípadným nedorozumeniam a spoznanie prostredia či personálu 

môže budúcim rodičom priniesť väčší pocit bezpečia a psychickej pohody. 

V posledných rokoch sa stal súčasťou predpôrodnej prípravy aj tzv. 

pôrodný plán11. Všeobecne možno pôrodným plánom nazvať zoznam požiadaviek 

a želaní budúcej matky či rodičov týkajúcich sa starostlivosti a okolností v 

priebehu pôrodu i obdobia po pôrode12. Lukešová (2010) považuje za ideálne 

obdobie pre zostavenie pôrodného plánu obdobie medzi 34. a 36. týždňom 

tehotenstva, pričom pôrodný plán sa odovzdáva personálu pôrodnice buď 

v písomnej alebo ústnej forme väčšinou až pri príjme k pôrodu. Zostavenie 

pôrodného plánu prebieha buď v réžii ženy samotnej, alebo v spolupráci partnera, 

pôrodnej asistentky, duly či napríklad lekára. Výhodné je do pôrodného plánu 

zahrnúť tiež varianty pre prípad komplikácií13. Žena by sa však mala vopred 

informovať v mieste pôrodu, či budú jej želania personálom akceptované (Aperio 

a kol., 2006).  

 

 

                                                             
11 Pre lepšiu predstavu uvádzam v prílohách možný obsah pôrodného plánu. 
12 Kolektív občianskeho združenia Aperio však uvádza, že presný priebeh pôrodného procesu nie je 
možné naplávať, preto by bolo namieste používať skôr označenie „pôrodné prianie“. 
13 Napríklad či si žena praje, aby ju partner sprevádzal i počas cisárskeho rezu, prípadne ako bude 
nakladané s dieťaťom v prípade, že sa o neho matka nebude z určitých dôvodov môcť postarať 
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1.2.3 Priebeh pôrodu 

 

Pôrod začína obvykle pravidelnými pôrodnými kontrakciami14 vedúcimi 

k otváraniu pôrodných ciest, alebo odtokom plodovej vody sprevádzaným týmito 

kontrakciami, pričom tieto dva symptómy ako jediné pravdivo informujú 

o postupujúcom pôrode. Ak frekvencia sťahov dosiahne určitú zaužívanú hodnotu, 

pôrod sa dostal do tzv. aktívnej fázy prvej doby pôrodnej a žena by sa mala 

odobrať na zvolené miesto pôrodu (Aperio a kol., 2006, Macků, Macků, 2000). 

Priebeh pôrodu sa bežne rozdeľuje na prvú (otváraciu), druhú 

(vypudzovaciu) a tretiu (pôrod placenty) pôrodnú dobu, pričom každá doba má 

ešte svoje ďalšie fázy. Macků a Macků (2000) pridávajú ešte štvrtú 

(postplacentárnu) pôrodnú dobu. Tieto fázy napomáhajú orientácii v procese 

pôrodu jednak samotnej rodičke ale aj osobám, ktoré zabezpečujú samotný pôrod. 

Štvrtou dobou pôrodnou je obdobie po pôrode placenty. 

 Prvá doba pôrodná – označuje sa aj ako otváracia, čo naznačuje podstatu 

tejto fázy pôrodu, teda otváranie pôrodných ciest. U prvorodičiek trvá často 

dlhšie ako u viacrodičiek. Pocity ženy v tejto fáze pôrodu môžu zahŕňať 

neistotu, vzrušenie a očakávanie, úzkosť a obavy, únavu, ale tiež úľavu 

a radostnú náladu. Niekedy sa snaží rodička priebeh pôrodu „popohnať“, 

čím môže dôjsť k skorému vyčerpaniu. 

 Druhá doba pôrodná – nazýva sa aj vypudzovacou a končí pôrodom plodu. 

Žena začína v určitom čase druhej doby pôrodnej pociťovať nutkanie na 

tlačenie. Po určitom čase aktívneho tlačenia nastáva pôrod plodu. 

 Tretia doba pôrodná – je ohraničená pôrodom plodu a končí pôrodom 

placenty. Sťahy sprevádzajúce pôrod placenty sú omnoho miernejšie a žena 

ich nemusí ani vnímať. 

 Štvrtá doba pôrodná – je obdobie prvých dvoch až troch hodín po 

vypudení placenty. V tejto dobe žena väčšinou zotrváva na lôžku pôrodného 

sálu, aby sa zamedzilo prípadným komplikáciám. Často sa dostavuje i tras 

                                                             
14 Kontrakcie sú jediné bolesti v ľudskom tele, ktoré vznikajú na normálny podnet (nie sú vyvolané 
úrazom ani chorobou) a majú za cieľ vypudiť dieťa z maternice. Vďaka tomu nie sú v mnohých 
jazykoch nazývané bolesťami ale skôr pôrodnou prácou (napr. v angličtine je pôrod označovaný 
slovom „labour“ = práca) (Aperio a kol., 2006). 
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celého tela ako reakcia na zvýšenú fyzickú i psychickú námahu (voľne podľa 

Macků, Macků, 2000; Simkin, 2000; Aperio a kol., 2006). 

 

Počas pôrodu, po ňom i počas dojčenia sa vylučuje do tela matky zmes 

hormónov, ktoré ovplyvňujú nielen fyziologický priebeh pôrodu, ale aj správanie 

a psychiku matky a dieťaťa. Prvým z nich je oxytocín vyvolávajúci sťahy maternice, 

no vplýva i na materské správanie. Nazýva sa aj „hormónom lásky“ alebo 

altruistickým hormónom a vylučuje sa tiež pri dojčení, pri pohlavnom styku alebo 

pri jedle s druhými ľuďmi. Oxytocín spolu s ďalším hormónom prolaktínom15 

a endorfínmi prispieva k vytvoreniu dobrého vzťahu a vzájomnej náklonnosti 

matky a dieťaťa pomocou starostlivého a láskyplného správania matky 

(Ratislavová, 2008). 

 

  

                                                             
15 Riadi tvorbu materského mlieka. 
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2. Psychické zmeny v období tehotenstva a pôrodu 

 

2.1 Psychika v tehotenstve 

 

Ratislavová (2008) vo svojej práci píše o období tehotenstva a pôrodu ako 

o významnej vývinovej kríze v živote ženy. Budúca matka sa bude musieť vyrovnať 

s veľkým množstvom zásadných životných zmien, ktoré prebiehajú v rôznych 

oblastiach – somatickej, fyziologickej, endokrinnej, psychickej i sociálnej. 

Kombináciou rôznych možností v týchto oblastiach vzniká nespočetné množstvo 

jedinečných situácií, preto aj každé tehotenstvo je jedinečné a každá žena toto 

obdobie prežíva individuálne. To, ako toto obdobie bude žena prežívať a ako sa 

s ním bude vyrovnávať, záleží predovšetkým od osobnosti tehotnej ženy, jej veku 

a zrelosti, postoju k tehotenstvu, pripravenosti na novú rolu matky, na jej 

sociálnom a ekonomickom zabezpečení, na momentálnej situácii v prostredí, ktoré 

matku obklopuje atď. (porovnaj Ratislavová, 2008; Macků, Macků, 2000 alebo 

Čekal, Šulc, 2010). 

Budúca matka sa učí, privyká si na nové situácie, mení staré modely 

správania a dopĺňa tie nové. Dochádza k vývinu materskej identity, kedy žena do 

novej roly matky začleňuje svoje „staré“ Ja. Niekedy môže dôjsť k pocitom zmätku, 

úzkosti, bezmocnosti, „stratenosti“ alebo nostalgie po starom spôsobe života. 

Okrem toho dochádza k prestavbe rodinného systému a žena sa stáva ekonomicky 

závislou na partnerovi (Ratislavová, 2008; Bondas, Eriksson, 2001). 

 Psychické zmeny sa objavujú aj u žien, ktorých tehotenstvo bolo plánované 

alebo dokonca vytúžené, žijú v harmonických partnerských a rodinných vzťahoch 

a nemajú zdravotné, finančné, bytové či pracovné problémy (Macků, Macků, 2000; 

Čekal, Šulc, 2010). Tieto zmeny sa prejavujú hlavne v emocionalite alebo citovej 

reaktivite a intenzita prejavov je závislá na osobnostných kvalitách tehotnej ženy 

a tiež na jej okolí. Zmeny emocionality sa prejavujú kolísaním nálad od eufórie až 

po depresie. Nie je neobvyklé, že tehotná žena začne byť hyperkritická 

a podráždená, jej reakcie na vcelku bezvýznamné udalosti sú prehnané, prestáva si 

veriť, je frustrovaná a v stave beznádeje, niekedy sa dokonca dostavia obdobia 
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depresie a plaču, pričom toto obdobie môže vystriedať fáza ľútosti a hanby za 

takéto správanie (Macků, Macků, 2000). 

Emocionálny nepokoj a nevyrovnanosť je možné chápať ako prostriedok 

adaptácie ženy na tehotenstvo a na budúcu úlohu matky. U tehotnej sa v tejto 

súvislosti môžu objaviť znepokojujúce myšlienky a obavy. Jej vedomé i nevedomé 

obsahy psychiky sa potom môžu objaviť napríklad v snoch (porovnaj s Breen, 

1975).  To, akým spôsobom žena hodnotí tehotenstvo a čo pre ňu nenarodené 

dieťa znamená, má významný vplyv pri psychofyziologickej adaptácii na 

tehotenstvo. Tým, že bude svoje pocity odmietať alebo ignorovať, jej nepomôže sa 

ich zbaviť. Potlačené city a obavy sa môžu naopak znovu dostaviť v intenzívnejšej 

miere napríklad v somatickej oblasti. Je dobré, ak sa so svojimi obavami 

i s obsahom svojich myšlienok niekomu zverí, pričom prvým, kto v takomto 

prípade prichádza do úvahy, je samozrejme partner. Ten by mal tehotnej žene 

vychádzať v ústrety svojím pochopením a rozvážnosťou (porovnaj s Macků, 

Macků, 2000). 

Počas tehotenstva sa dokonca môžu oživiť staršie neriešené alebo 

nevedomé psychické konflikty – hlavne s vlastnou matkou. Ak sú ďalej 

potlačované, môžu mať podiel na vzniku niektorých obtiaží počas tehotenstva16. 

Tehotenstvo a pôrod ako zdarne vyriešená vývinová kríza vytvárajú pre ženu 

príležitosť k osobnostnému rastu (Ratislavová, 2008). 

 

2.1.1 Psychologické fázy tehotenstva 

 

Ratislavová (2008) vo svojej práci rozdeľuje obdobie tehotenstva na určité 

psychologické fázy súvisiace so zmenou psychiky tehotnej ženy. Psychologické fázy 

tehotenstva nekorešpondujú presne s jednotlivými trimestrami. 

Počas prvého trimestra je žena často zameraná na svoju osobu a na svoje 

telo. Pozoruje prvé známky tehotenstva a zmieruje sa s faktom, že v nej rastie plod, 

ktorý po narodení zmení jej doterajší život i život jej rodiny. Často sa objavujú 

úvahy o tom, čoho sa bude musieť po narodení dieťaťa vzdať (porovnaj i Čekal, 

Šulc, 2010). Tiež sa môžu dostaviť pocity previnenia, neistota a ambivalentné 

                                                             
16 Ratislavová (2008) uvádza napríklad hyperemesis gravidarum (nezastaviteľné zvracanie), 
neskorú gestózu s možným následkom preeklampsie, eklampsie a tzv. HELLP syndrómu, gestačný 
diabetes, intrauterinnú rastovú retardáciu, spontánny potrat alebo predčasný pôrod. 
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pocity spojené so strachom z prípadnej straty dieťaťa, obavy z infekčných chorôb, 

ktoré by mohli poškodiť plod, prípadne precitlivenosť a rozladenosť spôsobená 

nárastom hormónov v krvi. V prvom trimestri môže tehotná žena riešiť otázku, 

akým spôsobom sa podelí o informáciu o svojom tehotenstve s rodinou (môže to 

byť pre ňu stresujúce, predovšetkým keď očakáva negatívne reakcie). Budúca 

matka je tiež veľmi citlivá na to, ako reaguje jej partner na jej prežívanie 

tehotenských obtiaží a do akej miery sa jej snaží byť podporou. 

Druhá psychologická fáza tehotenstva začína vtedy, keď tehotná žena začne 

vnímať pohyby plodu. Jej brucho sa čoraz viac zväčšuje a na ultrazvukovom 

vyšetrení môže vidieť plod, ktorý nesie plnohodnotné znaky ľudskej bytosti. 

Potenciálne ambivalentné pocity sa menia na pozitívne a žena začína s dieťaťom 

komunikovať ako so samostatnou bytosťou (porovnaj i Bondas, Eriksson, 2001). 

V intenzívnejšej miere vyhľadáva informácie o tehotenstve, predpôrodných 

kurzoch a cvičeniach, podporuje zdarný priebeh tehotenstva zdravým životným 

štýlom a má potrebu vedieť, ako sa dieťa vyvíja a rastie. Žena sa často zaoberá 

fantáziami o pohlaví (v prípade, že jej ešte nebolo oznámené lekárom) a vzhľade 

dieťaťa, objavujú sa sny o nenarodenom dieťati a magické myslenie (viera 

v nadprirodzeno, povery, talizmany atď.)17. Druhá psychologická fáza tehotenstva 

je pre väčšinu žien pozitívnym obdobím, no u niektorých žien s predchádzajúcim 

komplikovaným priebehom tehotenstva alebo pôrodu alebo úzkostných žien môže 

byť aj toto obdobie naplnené stresom, obavami týkajúcimi sa zdravia matky či 

dieťaťa alebo zvýšeným sledovaním sa (viď nasledujúca kapitola). 

Treťou fázou je záverečné obdobie tehotenstva vyznačujúce sa „stavaním 

hniezda“. Budúca matka zariaďuje prostredie pre dieťa, nakupuje výbavu 

a pripravuje sa na pôrod. Ak by takáto príprava úplne chýbala, mohlo by sa jednať 

o vážnu psychickú poruchu, ktorej dôsledkom môže byť i popretie tehotenstva. 

Toto obdobie je pre ženu psychicky i fyzicky veľmi náročné. Objavuje sa únava, 

poruchy spánku, telesná nepohoda kvôli veľkosti brucha tehotnej. Ku koncu 

tehotenstva mnohé ženy považujú tehotenstvo za nekonečné a už by rady čo 

najskôr absolvovali pôrod (porovnaj s Bondas, Eriksson, 2001). Tešia sa na príchod 

                                                             
17 Podľa Macků a Macků (2000) sa mnoho žien nechá ovplyvniť takýmito poverami, aj keď tak často 
konajú skôr z opatrnosti či alibizmu. Hoci tieto povery nie sú primárne škodlivé, môžu vnášať do 
mysle tehotnej ženy ďalší nepokoj, neistotu či obavy. Viac o tejto téme vo svojich prácach hovoria 
napríklad Macků a Macků (2000) alebo Breen (1975). 
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nového člena rodiny, no zároveň sa môžu obávať pôrodu (obavy o zdravie svoje 

alebo dieťaťa, strach z bolesti, vlastného zlyhania, výskytu komplikácií atď.) alebo 

popôrodného obdobia (z dôvodu získania novej roly, starostlivosti o dieťa, 

zodpovednosti za rodičovstvo a výchovu atď.). Viac informácií o strachu 

prežívanom v období tehotenstva alebo pôrodu uvediem v nasledujúcich riadkoch. 

 

2.1.2 Strach v období tehotenstva 

 

Aj napriek pozitívnemu postoju k tehotenstvu je takmer normálne, že sa 

dostavia i protikladné pocity18. Obdobie, kedy sa žena stáva matkou, je zároveň 

obdobím prehodnocovania doterajších hodnôt – hodnotovej orientácie, obdobím 

zmien, starostí a obáv (Macků, Macků, 2000). 

Strach a obavy počas tehotenstva môžu mať rôznu intenzitu, príčiny 

i obsahy. Melenderová (2002b) zostavila na základe kvantitatívnych metód 

tabuľku s piatimi faktormi19, do ktorých je možné zoskupiť obsahy strachu, ktoré 

matky bežne prežívajú. Týchto päť faktorov tvorí: 

 Pôrod (napr. bolestivý, dlhotrvajúci, bez prítomnosti blízkej osoby) 

 Zdravie dieťaťa a matky (napr. narodenie mŕtveho alebo postihnutého 

dieťaťa) 

 Pôrodný personál (napr. nevľúdny personál, prípadne zlyhanie personálu) 

 Rodinný život (napr. problémy v partnerskom živote) 

 Cisársky rez 

Faktory, ktoré uvádza vo svojej práci Melenderová (2002b), sa čiastočne 

obsahovo prelínajú s rizikovými faktormi rozvoja strachu alebo úzkosti v gravidite, 

ktoré uvádza Ratislavová (2008). Sú nimi: prítomnosť psychickej poruchy 

v anamnéze (napr. depresia, úzkostná porucha, poruchy spánku, poruchy príjmu 

potravy, premenštruálny syndróm, poruchy osobnosti), stresujúce faktory 

spojené s tehotenstvom (napr. somatické obtiaže, psychické spracovanie 

telesných zmien, potiaže spojené s hospitalizáciou), problematické 

predchádzajúce tehotenstvo a pôrod (napr. s pôrodnou traumou, narodením 

                                                             
18  Napríklad obavy zo zmeny životnej roly a záujmov, zo zdravotných komplikácií dieťaťa, z pôrodu 
alebo z  nových povinností a zodpovednosti po narodení potomka (porovnaj i Čekal, Šulc, 2010). 
19 Pôvodná tabuľka Melenderovej (2002b) je uvedená v prílohách. 
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postihnutého dieťaťa, strata dieťaťa) alebo psychosociálne rizikové faktory 

(napr. vzťahové problémy, nízka sociálna podpora, ekonomická núdza). 

Tehotná môže mať strach z pôrodu – či sa dokáže vyrovnať s bolesťami 

a inými nepríjemnosťami. Ženy prvorodičky mávajú často obavy zosilnené 

aspektom neznámej situácie – danú situáciu ešte nezažili a intenzitu bolesti 

nemajú s čím porovnať. Preto sa snažia informovať vopred na základe skúseností 

iných žien. Získavanie informácií však môže mať dvojaký účinok – na jednej strane 

môžu u rodičky zvýšiť mieru strachu, no na druhej strane ju vyjadrenia skúsených 

matiek môžu podporiť v jej zvládaní bolesti, pretože prežívanie bolesti je 

subjektívne. Potvrdzuje to i Čepický (1999) tvrdením, že prežívanie bolesti závisí 

od miery a intenzity strachu a obáv budúcej matky. Prílišné obavy a strach nielenže 

znižujú toleranciu bolesti, ale aj zvyšujú citlivosť rodičky. Ďalej pôsobia na pnutie 

svalstva, spôsobujú pokles prietoku krvi maternicou a znižujú účinnosť kontrakcií. 

Tehotná môže mať tiež obavy o svoju rolu matky, teda či sa naučí 

o novonarodené dieťa správne starať tak, aby mu neublížila. Možnosťou 

k rozptýleniu takýchto obáv je získanie praktických skúseností a návykov vopred20 

(Macků, Macků, 2000). 

Melenderová (2002a) považuje mierne obavy a strach počas tehotenstva za 

normálne a prirodzené, pretože napomáhajú žene adaptovať sa na prebiehajúce 

tehotenstvo a blížiace sa materstvo. Dokladá to i Vymětal (2000), podľa ktorého je 

strach v primeranej miere bez dlhodobého pocitu straty kontroly nad situáciou 

užitočnou emóciou vedúcou k sebazáchovným činnostiam a príprave na zvládnutie 

záťažovej situácie. 

 

2.2 Psychika počas pôrodu 

 

2.2.1 Pôrod ako záťažová situácia 

  

Pôrod je podľa Ratislavovej (2008) náročnou životnou situáciou, na ktorú 

sa má žena možnosť pripravovať v ideálnom prípade deväť mesiacov. Ako sa žena 

s touto záťažovou situáciou vyrovná, záleží vo veľkej miere na jej osobnosti, na jej 

                                                             
20 Napríklad formou starostlivosti o dieťa svojej priateľky alebo na prípravných predpôrodných 
kurzoch. 
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odolnosti voči záťažovým situáciám, vrodených vlastnostiach a životných 

skúsenostiach, aktuálnom zdravotnom stave i sociálnej situácii tehotnej21. Pôrod 

ako záťažová situácia sa musí vždy hodnotiť u každej ženy individuálne. 

Prekonanie pôrodu sa tak môže stať pre ženu zdrojom uspokojenia, hrdosti, 

sebadôvery a sebavedomia, no pokiaľ má rodička pocit nezvládnutia situácie, 

dochádza k rozporom v sebapoňatí. 

Žena sa počas pôrodu môže (vedome či nevedome) uchýliť 

k neadaptívnemu správaniu, ktoré je odpoveďou na záťažovú situáciu. 

V pôrodníckej praxi sú popísané základné22 i odvodené23 obranné mechanizmy, 

ktoré chránia ženino sebapoňatie počas pôrodu pred ohrozením. Ako žiaduce sa 

označuje adaptívne správanie ženy, ktorá spolupracuje a vedome prežíva určitý 

stupeň úzkosti, hnevu, ale i pocity spokojnosti a šťastia a akceptuje koncept 

rodenia ako prirodzený. 

Západná kultúra však chápe bolesť často ako neakceptovateľné „zlo“ a snaží 

sa ju čo najviac lekársky ovplyvniť. Vzďaľuje sa tak od myslenia prírodných 

národov považujúcich pôrod za bežnú a nekomplikovanú záležitosť (Ratislavová, 

2008; Havránková, 2011). Z prirodzeného fyziologického procesu sa stal 

medicínsky zákrok, rodiaca žena sa stala pacientkou a emocionálna podpora 

rodiny bola nahradená lekármi, ktorí v procese pôrodu videli množstvo možných 

komplikácií. S rozvojom nových technológií došlo postupne k nadmernému 

užívaniu lekárskych intervencií, a to i v prípade pôrodov, ktoré možno označiť ako 

nekomplikované. Tento proces sa podľa Černochovej (2007) nazýva medikalizácia 

pôrodu. Protikladom medicínsky vedeného procesu pôrodu je Svetovou 

zdravotníckou organizáciou podporovaný humanizovaný pôrod. Tento spôsob 

vedenia pôrodu kladie dôraz na ženu a jej prežívanie a zvládanie pôrodu. Labusová 

(2008) vo svojej práci tento spôsob nazýva tiež sociálnym modelom pôrodu24, 

pričom jeho zástancovia vychádzajú z predpokladu, že ak pôrod prebieha 

fyziologicky, väčšina zdravých rodičiek ho dokáže pri optimálnych podmienkach 

                                                             
21 Porovnaj napríklad s Čekal, Šulc, 2010 alebo Macků, Macků, 2000. 
22 Útek, útok a volanie o pomoc. 
23 Racionalizácia, negativizmus, regresia, projekcia, identifikácia, kompenzácia, izolácia, fixácia, 
rezignácia, represia, opačné reagovanie, disociácia a somatizácia (viac viď Ratislavová, 2008). 
24 V protiklade s medicínskym modelom pôrodu. 
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zvládnuť vlastnými silami. K výhodám tohto modelu preto patrí vnímanie pôrodu 

ako pozitívneho a posilňujúceho zážitku25. 

 

2.2.2 Strach z pôrodu 

 

Okrem už spomenutých možno ako príčiny strachu z pôrodu označiť zlú 

náladu, alarmujúce informácie, chorobu alebo problémy s otehotnením. 

Alarmujúcimi informáciami môžu byť na jednej strane znepokojujúce výsledky 

prenatálnych testov, na strane druhej neuvážlivo formulované odborné informácie. 

Choroba sa môže týkať buď aktuálneho zdravotného stavu budúcej matky, alebo 

rodinnej genetickej dispozície (Melenderová, 2002b). 

Černochová (2007) vo svojej práci píše o strachu z pôrodu ako o kontinuu 

od prirodzeného strachu až k fóbickej poruche, ktorá môže mať za následok rôzne 

fyziologické i psychické obtiaže matky. Ako fyziologické prejavy možno spomenúť 

napríklad nespavosť, nervozitu, pocity napätia alebo neschopnosť si odpočinúť. 

Tieto potom vyvolávajú duševne nepríjemné pocity neistoty alebo paniky, čo 

umocňuje fyziologické prejavy a žena sa tak dostáva do začarovaného kruhu. 

Dôsledkom strachu z pôrodu žien je aj zvyšujúci sa počet cisárskych rezov na 

žiadosť rodičiek (porovnaj i s Čekal, Šulc, (2010). 

V dodatku k MKCH-10 z roku 1997 bolo možné nájsť kód O99.8 pre 

označenie strachu z pôrodu, no v praxi sa skôr používal kód O91.8 pre ďalšie 

špecifické choroby a poruchy komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie a kód 

O99.3 označujúci psychiatrické či neurologické choroby a poruchy komplikujúce 

tehotenstvo, pôrod a popôrodie26. V súčasnosti sa používa pravdepodobne už len 

kód O99.3, ktorý zahŕňa duševné poruchy a choroby nervového systému 

komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie27. 

Podľa dotazníka na meranie strachu z pôrodu (Wijma Delivery 

Expectancy/Experience Questionnaire alebo WDE-Q) od autorov Wijma, Wijmová 

                                                             
25 Takéto vnímanie pôrodu podporuje individuálne a osobné zaobchádzanie s budúcou matkou i jej 
partnerom, nepoužívanie rutinných zákrokov, nezneužívanie farmakologických prostriedkov na 
tíšenie bolesti, možnosť výberu pôrodnej polohy, nízke percento operatívnych ukončení pôrodu, 
citlivé zaobchádzanie s novorodencom, rýchle zotavenie rodičky po pôrode, bezproblémové 
obdobie popôrodia, vysoké percento úspešne a dlhodobo dojčiacich matiek a prirodzené posilnenie 
väzieb medzi všetkými členmi novej rodiny (Labusová, 2008; Kavan, 2005). 
26 Porovnaj s Černochová (2007) 
27 Porovnaj s MKCH-10 (1994) 
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a Zarová sa dá strach z pôrodu rozdeliť na mierny, stredný a intenzívny. Podľa 

výskumov pociťuje až 80 % žien mierny strach a obavy, približne 20 % žien trpí 

stredným až intenzívnym strachom z pôrodu, pričom tento strach by už bolo 

vhodné konzultovať s odborníkom. Asi 2 % žien trpí fobickým strachom z pôrodu, 

tzv. tokofóbiou (Zar et al., 2001). 

Pri tokofóbii ide o patologický strach z otehotnenia, ktorému sa žena snaží 

všemožne vyhnúť28, prípadne ak otehotnie, môže sa rozhodnúť pre ukončenie 

tehotenstva. Tehotenstvo je pre tieto ženy extrémne záťažovým obdobím 

a otehotnieť sa často rozhodnú až vtedy, keď im lekár prisľúbi pôrod cisárskym 

rezom (porovnaj s Hofberg, Brockington, 2000). 

 Tokofóbia sa všeobecne rozdeľuje na primárnu, sekundárnu a terciárnu. 

Príčinou primárnej tokofóbie môže byť znásilnenie alebo prevzatie vzorcov 

správania od svojej matky, ktorá mala traumatizujúci priebeh pôrodu. Sekundárna 

tokofóbia vzniká na základe vlastného traumatického zážitku v predchádzajúcom 

tehotentstve, akými sú spontánny potrat vo vysokom štádiu tehotenstva, 

narodenie mŕtveho dieťaťa alebo akútny cisársky rez. Terciárna tokofóbia 

predstavuje jeden z príznakov depresívneho ochorenia a zároveň je i jeho príčinou 

(Hofberg, Ward, 2003). 

 

2.2.3 Strach počas pôrodu 

 

Okrem obsahov strachu, ktoré by sa mohli vo väčšej miere objavovať len 

počas tehotenstva, jestvujú aj také, ktoré sa vyskytujú predovšetkým v období 

tesne pred pôrodom alebo až počas neho. Budúca matka má podľa určitých znakov 

a indícií možnosť vypozorovať, že sa blíži pôrod, alebo že pôrod už nastal29. 

Prichádza to, na čo sa takú dlhú dobu tešila, ale čoho sa zároveň obávala – pôrod. 

Vtedy môže dôjsť k rozrušeniu rodičky, neistote či panike, či má všetko pripravené, 

čo má robiť, alebo kedy má odísť do pôrodnice. Môže sa dokonca objaviť úzkosť. 

I dobre pripravená rodička tak môže hľadať oporu v pôrodnej asistentke, 

kamarátke alebo partnerovi. „V této chvíli jí může pomoci odvedení pozornosti od 

                                                             
28 Napríklad veľmi starostlivým používaním kontracepčných prostriedkov alebo súčasným 
používaním niekoľkých druhov kontracepčných prostriedkov. 
29 Napríklad odchod hlienovej zátky, odtok plodovej vody alebo zmena kvality a intenzity 
kontrakcií. 
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prvních kontrakcí, odpočinek a klidná atmosféra za přítomnosti blízké osoby“ píše 

o emočnej kríze pri pôrode Ratislavová (2008, s. 61). 

Hoci je každý pôrod individuálny, Simkinová (2000) označila určité 

okamihy v priebehu pôrodu, ktoré budúce matky väčšinou prežívajú 

intenzívnejšie, a môžu im teda prinášať väčšie obavy a strach. Na začiatku pôrodu 

sa ženy často obávajú, že nebudú schopné s určitosťou rozoznať začiatok pôrodu 

a nestihnú včas doraziť na miesto plánovaného pôrodu. Počas aktívnej fázy 

pôrodu, ktorá je sprevádzaná intenzívnymi bolestivými sťahmi, si často žena 

uvedomí nezvratnosť postupujúceho pôrodu. Prechod z prvej do druhej doby 

pôrodnej je sprevádzaný veľmi silnými fyzickými pocitmi (časté a intenzívne 

kontrakcie a tlak hlavičky dieťaťa postupujúcej pôrodnými cestami), preto ide 

pravdepodobne o najťažšiu časť pôrodu. Posledným medzníkom je fyzicky veľmi 

náročné vypudzovanie hlavičky a telíčka dieťaťa. 

Počas pôrodu môže žena kvôli intenzívnej bolesti často strácať odvahu 

a odhodlanie. Kontrakcie ju ochromujú a ona môže mať pocit, že to nezvládne. 

Vtedy je potrebná veľká podpora okolia. V súčasnosti sú odporúčané skôr 

prirodzené metódy tíšenia bolesti, no aj keď si žena zvolí medikamentóznu liečbu 

či epidurálnu anestéziu, je potrebné v nej nevyvolávať pocity viny, ale naopak ju 

pochváliť za to, čo doteraz vydržala. Na konci prvej doby pôrodnej obvykle rodička 

znova nadobúda pocit kontroly nad situáciou tým, že začína využívať svoju silu 

k tlačeniu a vypudzovaniu dieťaťa. Dochádza tiež k obnove energie, no počas 

vypudzovania hlavičky dieťaťa môžu ženu opäť zaskočiť intenzívne pocity. Môže 

preto zadržiavať tlak a strácať odvahu k tlačeniu. Prítomnosť podporného 

personálu a blízkej osoby sprevádzajúcej rodičku pri pôrode a povzbudzovanie 

žene psychicky dodáva silu na zvládnutie tejto náročnej situácie (Ratislavová, 

2008). 

A práve prítomnosť blízkej osoby a jej pôsobenie na rodičku je nosnou 

témou tejto záverečnej práce. Tehotná alebo rodiaca žena hľadá určitý druh opory 

a podpory u niekoho blízkeho a dôverne známeho, u niekoho, kto jej poskytne 

pocit bezpečia a istoty v tak fyzicky i psychicky náročnom okamihu v živote ženy, 

akým je pôrod. V nasledujúcej kapitole si priblížime aspekty prítomnosti blízkej 

osoby ženy pri pôrode. 
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3. Psychosociálna podpora počas tehotenstva a pôrodu 

 

3.1 Definícia psychosociálnej podpory 

 

Schumaker a Brownell (citovaní Wheatley, 1998) vo svojej práci definovali 

psychosociálnu podporu vo všeobecnosti ako výmenu určitých prostriedkov, ktorá 

prebieha minimálne medzi dvomi osobami – poskytovateľom a príjemcom, a je 

určená na posilnenie (duševnej) pohody prijímateľa. Psychosociálnou podporou 

teda možno označiť akúkoľvek podporu zo strany poskytovateľa psychosociálnej 

podpory s cieľom ochrániť alebo zlepšiť psychosociálnu pohodu prijímateľa tejto 

podpory a/alebo (preventívne) bojovať proti duševným chorobám (Ramoneda, 

2012). 

Psychosociálna podpora sa využíva aj na odstránenie, alebo aspoň 

zmiernenie negatívneho dopadu rizikových faktorov na psychiku človeka. Medzi 

tieto faktory patria napríklad stres alebo úzkosť spojená s obdobím tehotenstva 

a pôrodu. Optimálna miera poskytovanej psychosociálnej podpory je pritom 

u každého jedinca individuálna a podľa súčasne uznávanej teórie je pre jedinca 

prospešná len za predpokladu vystavenia stresovému stimulu30. 

Existuje niekoľko jednotlivých typov psychosociálnej podpory (napr. 

podpora sebaúcty, poskytnutie informácií, hmotná pomoc, robenie spoločnosti 

atď.), ktoré Power et al. (in Wheatley, 1998) rozdelili do dvoch základných 

kategórií, a ktoré sú vhodné pre posúdenie kvality vzťahov významných pre 

človeka: 

 Emocionálna podpora – zahŕňa starostlivosť o druhého, vedomie, že je 

človek milovaný, pocit istoty, intimity a vzájomnej dôvery 

 Praktická podpora – pokrýva pomoc pri praktickom fungovaní jedinca 

(pomoc pri vykonávaní fyzickej činnosti, hmotná pomoc). 

Nestáva sa však často, aby poskytovateľ psychosociálnej podpory ponúkal 

prijímateľovi len jeden druh podpory, teda len emocionálnu podporu alebo len 

praktickú pomoc. Kvalita konkrétneho druhu podpory poskytnutej z jedného 

zdroja sa samozrejme líši. 

                                                             
30 Porovnaj s Wheatley (1998) 
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3.2 Zdroje psychosociálnej podpory v období tehotenstva a 

pôrodu 

 

 Zdroj psychosociálnej podpory dostupnej pre jedinca vytvára jeho sociálna 

sieť. V minulosti boli zodpovední za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

a súčasne psychosociálnej podpory tehotným a rodiacim ženám členovia rodiny 

alebo priatelia (obvykle ženského pohlavia). Neskôr úlohu „zdravotníka“ prevzali 

tzv. pôrodné baby, ktoré sa stávali v poskytovaní zdravotnej starostlivosti čoraz 

viac kompetentné, no stále nemali dostatok vedomostí, aby mohli zabrániť 

častokrát nie príliš šťastnému koncu tehotenstva ženy. V snahe minimalizovať 

úmrtnosť detí i matiek prostredníctvom sofistikovanejších a viac medicínsky 

podložených foriem starostlivosti sa preto miesto pôrodu presunulo z domovov do 

nemocníc. Zdravotná starostlivosť o tehotné ženy a rodičky fungovala síce 

štruktúrovane a na vysokej úrovni, no proces pôrodu sa stal často zbytočne 

medikalizovaným. Poskytovatelia tejto zdravotnej starostlivosti navyše už neboli 

blízkymi členmi komunity tehotnej ženy, čo čiastočne prispelo k dehumanizácii 

pôrodníckej (a samozrejme aj celkovo zdravotnej) starostlivosti (voľne podľa 

Etowa, 2012; Pistulková, 2012). Tým klesla aj miera poskytovanej psychosociálnej 

podpory, pričom tento stav sa začal meniť až iniciatívou napríklad Svetovej 

zdravotníckej organizácie v roku 1986 (Černochová, 2007). 

V súčasnosti majú najväčší vplyv v oblasti psychosociálnej podpory na 

jedinca pre neho dôležití ľudia z jeho najbližšieho okolia, označovaní aj ako 

„significant others“ – je to najmä partner, blízki príbuzní alebo dobrí priatelia. 

Significant others patria do skupiny tzv. primárnych zdrojov psychosociálnej 

podpory. V súvislosti s tehotenstvom ženy sem môžeme zaradiť ešte odborných 

zdravotníkov, ktorí sa o ženu starajú počas tehotenstva a pôrodu – teda praktický 

lekár, gynekológ, pôrodník alebo pôrodná asistentka, tí však nie sú žene tak citovo 

blízki ako jej rodina a priatelia. Druhá skupina poskytovateľov psychosociálnej 

podpory je tvorená vzdialenejšími priateľmi a rodinou, známymi alebo kolegami 

z práce. Títo patria medzi sekundárne zdroje psychosociálnej podpory (Wheatley, 

1998). 
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Medzi odborníkmi panuje názor, že psychosociálna podpora má pozitívny 

vplyv na duševné zdravie jedinca počas celého jeho života a jej prítomnosť počas 

tehotenstva signifikantne zvyšuje emocionálnu pohodu ženy. O pozitívnom vplyve 

na zdravie a pohodu človeka však nerozhoduje množstvo interpersonálnych väzieb 

v rámci jeho sociálnej siete, ale kvalita interpersonálnych vzťahov, dostupnosť 

očakávaného druhu psychosociálnej podpory od konkrétneho poskytovateľa alebo 

rovnaké očakávania poskytovateľa i prijímateľa o poskytovanej podpore. Pri 

optimálnych podmienkach bude mať poskytnutá psychosociálna podpora 

pozitívny dopad na emocionálnu pohodu budúcej matky, ktorá: 

 bude pociťovať väčšiu mieru kontroly nad situáciou 

 bude pripravená na rôzne (pozitívne či negatívne) alternatívy priebehu 

tehotenstva alebo pôrodu 

 bude pociťovať menšiu mieru úzkosti 

 bude pociťovať väčšiu mieru spokojnosti, sebaúcty a sebadôvery 

 bude v menšej miere ohrozená pred- a popôrodnou depresiou 

 a pozitívny účinok psychosociálnej podpory bude dlhšie trvajúci. 

V opačnom prípade môžu viesť nenaplnené očakávania ženy až 

k popôrodnej depresii31. Matka si totiž bude pamätať mnohé z toho, čo je spojené 

s pôrodom, spomienky sa jej budú stále vracať a bude o nich hovoriť. A práve 

rozdiel medzi uspokojením a naplnením alebo rozhorčením a sklamaním je určený 

mierou starostlivosti a podpory, ktorej sa jej počas pôrodu dostalo (Simkin, 2000). 

 Budúca matka bez sprevádzajúcej osoby býva väčšinou, hlavne v prvých 

fázach pôrodu, ponechaná sama len s občasnými návštevami zdravotného 

personálu. Často sa cíti opustená alebo ohrozená, čo zvyšuje jej úzkosť a strach 

z pôrodu. Somatizácia strachu a neistoty rodičky môže následne viesť 

k predlžovaniu samotného pôrodu a k zvýšeniu potreby medikamentózneho 

vedenia. Aj napriek profesionálnemu prístupu personálu môže dôjsť k nezáujmu, 

neochote, nedostatku empatie, nevľúdnemu a netrpezlivému správaniu 

a v krajných prípadoch i k hrubému alebo nevšímavému jednaniu. Prítomnosť 

človeka, ktorému dôveruje, by mohla v tejto chvíli pôsobiť blahodarne. 

Sprevádzajúca osoba by sa potom stala prostredníkom medzi rodičkou 

                                                             
31 Porovnaj s Wheatley (1998) 
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a personálom, ktorý by vytváral ochrannú bariéru okolo nastávajúcej matky a hájil 

jej záujmy (napr. zabrániť zbytočným lekárskym zákrokom) (Švancarová, 2007). 

 

3.3 Najčastejšie zdroje psychosociálnej podpory v období 

tehotenstva a pôrodu 

 

Jedným z kľúčových faktorov vydareného priebehu pôrodu je pocit 

bezpečia. K jeho vzniku môže zásadne dopomôcť prostredie, v ktorom žena rodí, a 

ľudia, ktorí ju sprevádzajú a poskytujú jej tak psychosociálnu podporu. Význam 

sprevádzania rodičky vystúpil do popredia obzvlášť v dobe, kedy sa presunuli 

pôrody z domova do nemocnice. Pre mnohé ženy je už samotné vedomie toho, že 

majú vedľa seba blízku osobu, obrovským prínosom a zdrojom upokojenia. Iné 

rady prijmú i aktívnu pomoc – masírovanie, podopieranie, podávanie obkladov, 

nápojov či jedla, hladenie alebo slovnú podporu. Často si ženy tiež pochvaľujú, že 

ich doprovod32 mohol pri pôrode jednať so zdravotníkmi v chvíľach, kedy toho 

samé neboli schopné, a bol im užitočnou oporou pri dôležitom rozhodovaní 

(Aperio a kol., 2006). V súčasnosti patria medzi najčastejšie zdroje psychosociálnej 

podpory pre matku v období tehotenstva a počas pôrodu tieto osoby: partner 

tehotnej ženy, dula alebo súkromná pôrodná asistentka. 

 

3.3.1 Partner 

 

Výnimočné postavenie medzi sprevádzajúcimi osobami, ktoré sú pre ženu 

zdrojom psychosociálnej podpory, zaujíma partner ženy, spravidla otec dieťaťa. Je 

doprovodom ženy,  a zároveň svedkom narodenia vlastného dieťaťa. Táto 

špecifická rola však môže prinášať i väčšiu psychickú záťaž. V emočne vypätej 

situácii pôrodu môže cítiť o svoju ženu i dieťa strach, alebo ťažko niesť pohľad na 

partnerku v bolestiach, ktorej nemôže pomôcť. Niekedy sa objavia i rozporuplné 

pocity spojené so zmenou jeho role. S pôrodom navyše nemá žiadnu, alebo len 

veľmi obmedzenú skúsenosť. Z týchto dôvodov nie je dobré klásť na partnera 

                                                             
32 Podstatné slovo „doprovod“ sa používa v češtine, no svojím významom sa pre účely tejto práce 
hodí lepšie ako jeho slovenský ekvivalent „sprievod“. 
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prehnané nároky, čo sa týka jeho samostatnej aktívnej pomoci rodičke (tamtiež, 

2006). 

Dôležitým faktorom kladnej emocionálnej skúsenosti z pôrodu ako pre 

matku, tak i pre budúceho otca, je prianie oboch rodičov absolvovať pôrod spolu. 

Pokiaľ muž len plní partnerkino želanie alebo s ňou zostáva aj proti jej vôli, 

neprinesie to úžitok ani jednému z nich. V tomto prípade môže pomôcť spoločné 

absolvovanie predpôrodného kurzu, ktorý môže zvýšiť záujem partnera o priebeh 

tehotenstva ženy, a taktiež podporu poskytnutú i pri pôrode (Chrápavá, 2004). 

Miera poskytovanej psychosociálnej podpory zo strany partnera 

a budúceho otca v priebehu tehotenstva závisí aj od toho, či je muž na túto úlohu 

pripravený. Podľa Wheatleyovej (1998) prispievajú k jeho pripravenosti byť 

otcom tieto faktory: mužove plány mať deti (či vôbec chce mať deti, prípadne 

v akom časovom období), jeho stabilita a spoľahlivosť v partnerskom zväzku, 

relatívne finančné zabezpečenie a jeho názor na uzavretie „bezdetnej“ etapy 

v partnerskom živote. Čím menej problémov očakáva muž v uvedených oblastiach, 

tým viac je na úlohu otca pripravenejší a tým viac môže svojej partnerke 

poskytovať fyzickú i psychickú oporu. Toto tvrdenie podporuje i výskum Gulášovej 

z roku 2004, ktorý sa zaoberal očakávaniami tehotných žien ohľadne podpory 

partnera počas tehotenstva. Z výsledkov výskumu vyplýva, že na samotné 

správanie partnera týkajúce sa celkovej podpory budúcej matky počas tehotenstva 

vplýva vo výraznej miere skutočnosť, ako prijal oznámenie partnerky o tom, že je 

tehotná. Respondentky uvedeného výskumu očakávali predovšetkým partnerovu 

psychickú a psychosociálnu podporu, no hlavnými prekážkami v plnení očakávaní 

ženy boli pre mužov materiálna neistota a mentálna nepripravenosť alebo 

nezrelosť muža prijať úlohu budúceho otca (porovnaj s Gulášová a kol., 2004). 

Podľa Ratislavovej (2008) prevažujú u spoločne rodiacich párov 

harmonické rodiny s vyšším vzdelaním a ženy bývajú väčšinou prvorodičkami. Dá 

sa predpokladať, že ženy prvorodičky pociťujú počas tehotenstva a pôrodu strach 

vo väčšej miere než je tomu u viacnásobných matiek a partner v harmonickom 

vzťahu, ktorý dodáva žene pocit istoty, bezpečia a dôvery, je prvým, na koho sa 

žena obráti, ak potrebuje určitý druh podpory. Azda preto viac než 90 % párov 

udáva plnú mieru spokojnosti zo spoločne prežitého pôrodu. 
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V súvislosti s prítomnosťou partnera pri pôrode vznikajú štúdie 

zaoberajúce sa otázkou zníženia aplikácie bolesť utišujúcich a znecitlivejúcich 

prostriedkov. Pôrodné bolesti bývajú ženami prežívané ako menej intenzívne, čo 

v konečnom dôsledku vedie k zníženiu použitia analgetík alebo anestetík než 

u žien bez sprevádzajúcej osoby (Roztočil a kol., 2001). Niektorí odborníci 

zdôrazňujú veľmi špecifický aspekt prítomnosti muža ako sexuálneho partnera 

ženy. Pri blízkom, milostnom kontakte medzi partnermi (hladenie, bozkávanie, 

sexuálna stimulácia) sú produkované hormóny (oxytocín) priaznivé pre postup 

pôrodu. Pre tieto aktivity je ideálne domáce prostredie, no i v nemocnici je možné 

zaistiť partnerom chvíle súkromia (Aperio a kol., 2006). 

Prítomnosť otca je užitočná i bezprostredne po pôrode. Môže dieťa všade 

sprevádzať, kontrolovať starostlivosť zdravotníkov o dieťa, a prípadne o tom 

jednať. Po komplikovanom pôrode (napr. cisárskym rezom) má šancu zastúpiť 

ženu v prvotnom kontakte a starostlivosti o dieťa (napr. zahrievaním dieťaťa na 

nahom hrudníku) (tamtiež, 2006). 

Podľa niektorých štúdií má prítomnosť otca pri narodení potomka 

pozitívny vplyv i na jeho neskorší vzťah k dieťaťu. Napríklad Grossman (in 

Ratislavová, 2008) vo svojom výskume sledoval dlhodobý vplyv prítomnosti otca 

pri pôrode na vzťah k dieťaťu a starostlivosti o neho. Výskumnú vzorku tvorilo 

100 otcov a výskum bol realizovaný jeden rok po pôrode. Z výsledkov 

Grossmanovej štúdie vyplýva, že okrem toho, že rozhodnutie o prítomnosti otca pri 

pôrode je výsledkom dlhodobého vzťahu partnerov, samotné rozhodnutie otca byť 

pri pôrode je pre vzťah k dieťaťu dôležitejší ako jeho skutočná prítomnosť. Títo 

otcovia mali s dieťaťom ešte rok po pôrode výrazne častejší telesný kontakt, vedeli 

sa o neho samostatne postarať a obetavo sa mu venovali. 

Na záver by som rada v nasledujúcom prehľade uviedla kladné a záporné 

stránky prítomnosti pri pôrode z hľadiska samotného otca podľa Chrápavej 

(2004): 

A. Pozitíva prítomnosti pri pôrode 

 osobný prínos 

a) potvrdenie vlastnej schopnosti dieťa nielen splodiť, ale byť aj pri 

jeho narodení 

b) vďaka svojej prítomnosti niesť spoluzodpovednosť za pôrod 
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c) možnosť uvidieť svoje dieťa bezprostredne po narodení 

(prípadne počas rodenia) 

d) možnosť kontroly (či je o ženu dobre postarané) 

 podpora rodiacej ženy 

a) nenechať ženu osamote 

b) fyzická podpora (masáže, obklady, atď.) 

c) psychická podpora (utešovanie, chválenie, povzbudzovanie) 

 prínos pre partnerský vzťah 

a) spoločné prežitie narodenia dieťaťa obohatí oboch partnerov 

o výnimočný zážitok 

b) zmena pohľadu na ženu vzhľadom k prežitému utrpeniu 

c) väčšie ocenenie materskej roly 

 

B. Negatíva prítomnosti pri pôrode: 

 prítomnosť otca môže komplikovať prácu zdravotného personálu 

 muž nemusí fyzicky zvládnuť situáciu (omdlie), stane sa tak príťažou 

personálu a spôsobí stres rodičke 

 sledovanie pôrodu môže byť pre muža traumatické a ovplyvniť jeho 

ďalší vzťah k partnerke – hlavne v sexuálnej oblasti (potlačenie 

libida až impotencia) 

 objavenie sa pocitov bezmocnosti a neschopnosti adekvátne pomôcť 

 vo vypätej situácii muž nedokáže správne identifikovať potreby ženy 

a môže sa správať kontraproduktívne – je buď hyperaktívny 

a neustále dbá o to, čo sa naučil na predpôrodných kurzoch, alebo 

naopak je príliš pasívny 

 pokiaľ nastanú komplikácie alebo pôrod nedopadne podľa 

očakávaní, môže sa domnievať, že nezvládol svoju rolu, prípadne 

prenášať vinu na partnerku 

 ak má pôrod pre ženu fyzické či psychické následky, môže považovať 

za vinníka dieťa 

 pôrod ako emočne vypätá situácia ho môže doviesť až ku 

konfrontácii s doposiaľ nevyriešenými otázkami (napr. 

o smrteľnosti, sexualite alebo otcovstve). 



36 

 

Pokiaľ o to teda dvojica stojí, môže prejsť pôrodným procesom 

v najtesnejšej blízkosti a prežiť nezabudnuteľné okamihy, ktoré majú potenciál 

upevniť a posilniť ich vzájomný vzťah. Dôležité však je, aby sa partneri vopred na 

„spoločný“ pôrod pripravili a vyjasnili si, čo od prítomnosti muža pri pôrode môžu 

očakávať. Pretože len ťažko sa dajú vopred odhadnúť vlastné pocity a potreby, 

mali by počítať i so zmenou partnerovho pôvodného názoru v priebehu pôrodu 

a byť schopní ju prijať. Keď napríklad žena zistí, že ju prítomnosť partnera ruší, 

mala by mať možnosť mu to zdeliť bez toho, aby si to bral osobne. Podobne 

partner môže až na mieste zistiť, že bezprostredné sprevádzanie jeho ženy je nad 

jeho sily. 

 

3.3.2 Dula 

 

Pojem „dula“ pochádza z gréčtiny a do nášho jazyka bol v novodobom 

význame prevzatý z angličtiny. Tento pojem označuje ženu špeciálne vyškolenú na 

sprevádzanie budúcej matky a jej rodiny počas tehotenstva, pôrodu a obdobia po 

pôrode, no ťažiskom práce duly je najmä obdobie pôrodu. Má nenahraditeľnú 

úlohu pri sprevádzaní žien, ktoré nemajú pri pôrode partnera alebo inú blízku 

osobu. Ak je pri pôrode prítomný i partner, jej pozornosť sa sčasti zameria aj na 

neho. Dula uznáva pôrod ako jeden z kľúčových okamihov v živote ženy, a preto si 

uvedomuje, že celkový priebeh a spôsob pôrodu ďalej ovplyvňuje matku, dieťa aj 

partnera (Česká asociace dul33, 2013). 

Klaus, Kennell a Klausová (2004) predpokladajú, že dulou by prirodzene 

mala byť žena, pretože pre to svedčí niekoľko výhod – v prítomnosti ženy ako 

osoby napomáhajúcej pôrodu sa rodička dokáže obvykle lepšie poddať pôrodnému 

procesu a menej sa kontroluje. Intímne aspekty telesných funkcií je pre rodičku 

ľahšie prejavovať pred osobou rovnakého pohlavia. Navyše, žena je v našej 

spoločnosti nositeľkou vlastností (jemnosť, citlivosť, nežnosť, tichosť, starostlivosť 

atď.) spájaných s akousi „materskosťou“. Väčšina dúl má vlastné deti, preto dokážu 

                                                             
33 Ďalej len ČAD. 
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s matkou lepšie súcitiť34. Dula je teda disponovaná k tomu, aby sa mohla 

materským spôsobom starať o novo zrodenú matku35 a  svojou prácou prispievať 

k dobrému štartu celej novej – či novo rozšírenej – rodiny (ČAD, 2013). 

Dula, narozdiel od pôrodnej asistentky, nemá povinnosť absolvovať 

zdravotnícky zamerané vzdelanie. Práca duly sa tak radí medzi nezdravotnícke 

pomáhajúce profesie, čím špecifickým spôsobom dopĺňa prácu pôrodných 

asistentiek, lekárov a zdravotných sestier, no nezasahuje do ich kompetencií a 

snaží sa s nimi spolupracovať. Každá dula začlenená do České asociace dul je 

viazaná Etickým kodexem ČAD36. 

Dôležitými prostriedkami, ktorými dula žene pomáha, sú psychická 

a fyzická podpora v priebehu obdobia tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, 

poskytovanie potrebných informácií alebo odkazovanie na relevantnú literatúru, 

pomoc s ujasnením si priorít a následným zostavením pôrodného plánu (či 

priania), súvislý doprovod počas pôrodu s výhodou uľahčenia komunikácie medzi 

rodičkou a zdravotníkmi, podpora pre partnera alebo inú blízku osobu, pomoc pri 

voľbe pôrodnej polohy a nefarmakologických úľavových prostriedkov počas 

pôrodu, podporu pri zahájení dojčenia, predávanie skúseností týkajúcich sa 

starostlivosti o dieťa alebo odkazy na ďalších odborníkov. Služby duly sú užitočné 

nielen pre prvorodičky, rovnako ich využívajú aj viacnásobné matky (ČAD, 2013). 

Pre prácu duly je asi najvýznamnejšou vlastnosťou schopnosť empatie. 

Žena totiž vždy nedokáže presne vyjadriť, čo jej počas pôrodu vyhovuje. Navyše, 

činnosti, ktoré matke pomáhali znížiť napätie alebo strach pred pôrodom, jej počas 

pôrodu nemusia byť nápomocné. Preto dula často matku pozoruje, skúša jej 

určitým spôsobom pomôcť a snaží sa z jej reakcií vyčítať, či je takáto forma 

podpory úspešná. Okrem toho často podporuje aj partnera ženy, a to hlavne vo 

chvíli, keď sa muž z nejakých príčin o ženu bojí. Neustále ho (i rodičku) ubezpečuje 

o prirodzenom postupovaní pôrodu, a prináša tak obom upokojenie. 

V minulosti bolo realizovaných niekoľko štúdií zaoberajúcich sa vplyvom 

psychickej a fyzickej podpory dúl na dĺžku pôrodu, potrebu užívania analgetík, 
                                                             
34 Podľa Klausa, Kennella a Klausovej (2004) to však nie je podmienkou. I bezdetné ženy môžu 
pracovať ako duly, a aj napriek tomu je ich vzťah k rodičke mimoriadne citlivý a vychádza z určitej 
vnútornej psychologickej i biologickej spriaznenosti. 
35 V angličtine sa bežne používa pojem „mothering the mother“. 
36 Duly pôsobiace na Slovensku sú združené v občianskom združení Slovenské duly, o. z., pričom 
koncepcia kurzov pre prípravu na prácu duly vychádza z materiálov a skúseností ČAD. Na 
Slovensku v súčasnosti prebieha snaha o uznanie práce duly ako profesie. 
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použitia anestetík a ďalších lekárskych zásahov, prospievanie dieťaťa a neskoršie 

správanie matky37. Pri posudzovaní vplyvu práce duly možno rozlíšiť 

interminentnú (prerušovanú, kedy dula odchádzala od rodičky na dlhšie časové 

intervaly) alebo kontinuálnu (súvislú, kedy dula odchádzala od rodičky len 

v prípade krátkych prestávok na občerstvenie alebo potreby toalety) emočnú 

podporu. Kontinuálna podpora dúl pri pôrode znížila pravdepodobnosť použitie 

analgézie o 30 %, použitie hormónu oxytocín na stimuláciu pôrodu o 50 %, počet 

kliešťových pôrodov o 34 % a cisárskych rezov o 45 % (Klaus, Kenell, Klausová, 

2004). 

V nasledujúcej tabuľke uvádzam výsledky dvoch štúdií zaoberajúcich sa 

vplyvom prítomnosti duly pri pôrode na určité aspekty pôrodu38. 

 

Tabuľka č. 1 Vplyv prítomnosti duly pri pôrode 

Clevelandská štúdia39 

 Bez duly S dulou 

Cisársky rez 22,5 % 14,2 % 

Epidurálna anestézia 76,8 % 67,6 % 

 

Houstonská štúdia40 

 Bez duly S dulou 

Dĺžka pôrodu 9,4 hod. 7,4 hod. 

Prirodzený vaginálny pôrod (bez využitia 

anestézie, oxytocínu, liekov alebo klieští) 

12 % 

z 204 žien 

55 % 

z 212 žien 

Použitie oxytocínu 44 % 17 % 

Použitie klieští 26 % 8 % 

Cisársky rez 18 % 8 % 

Hospitalizácia novorodenca dlhšia ako 2 dni 24 % 10 % 

Horúčka matky 10 % 1 % 

                                                             
37 Výskumov sa spolu zúčastnilo viac než 5000 respondentiek z Belgicka, Botswany, Kanady, Fínska, 
Francúzska, Guatemaly, Južnej Afriky, Grécka a Spojených štátov amerických. Všetky matky boli 
zdravé, tehotenstvo prebiehalo normálne, deti boli donosené a skoro u všetkých sa jednalo o prvé 
tehotenstvo. 
38 Pre zjednodušenie vyhodnotenia výsledkov tabuľky v jednotlivých riadkoch je pri uvedených 
hodnotách použité nasledujúce označenie: označenie „“ znamená, že hodnota je štatisticky 
významná, označenie „“ znamená, že daná hodnota je vysoko štatisticky významná. 
39 Clevelandskej štúdie sa zúčastnilo 555 žien, ktoré rodili vždy v prítomnosti partnera a prípadne 
s dulou. 
40 Houstonskej štúdie sa zúčastnilo 416 žien, ktoré rodili bez partnera a prípadne s dulou. 
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Po sčítaní výsledkov všetkých 16 štúdií sa zistilo, že prítomnosť duly pri 

pôrode znižuje celkový počet cisárskych rezov o 45 %, dĺžku pôrodu o 25 %, 

využitie syntetického oxytocínu o 50 %, užitie analgetík o 31 %, potrebu klieští 

o 34 % a žiadosti o epidurálnu anestéziu o takmer 60 %. 

V niektorých situáciách môže podpora duly priniesť hlbší terapeutický 

účinok. Počas pôrodu totiž žena prechádza akousi psychologickou regresiou 

k svojmu vlastnému pôrodu a narodeniu a k svojej základnej zraniteľnosti. Pokiaľ 

jej v tom období nebola poskytnutá adekvátna starostlivosť, môže sa dula stať 

poskytovateľom „opravnej“ materskej starostlivosti41, čo môže matke pomôcť 

vyliečiť jej predchádzajúcu skúsenosť (Klaus, Kennell a Klausová, 2004). 

 Spolupráca medzi dulou a matkou obvykle prebieha nasledujúcim 

spôsobom (porovnaj s Klaus, Kennell, Klausová, 2004; Žilinské duly, 2011): 

1. prvý kontakt – budúca matka sa skontaktuje s dulou a predbežne si u nej 

rezervuje služby v čase termínu pôrodu 

2. úvodné stretnutie – budúca matka sa s dulou lepšie spozná, vyjasnia 

sa očakávania ženy a tiež možnosti a kompetencie duly (v prípade 

nesympatií má rodička právo služby duly nevyužiť) 

3. kontrakt – rozsah spolupráce sa prevedie do písomnej podoby 

4. konzultácie k pôrodu a telefonické poradenstvo – pred pôrodom sa 

podľa potreby uskutočnia konzultácie ohľadom podrobností týkajúcich sa 

pôrodu podľa pripraveného pôrodného plánu, výber a nácvik úľavových 

techník k pôrodu atď. Dula by mala zistiť, čo žene obyčajne pomáha, keď cíti 

napätie v iných situáciách. 

5. pohotovosť – dula si pre budúcu matku rezervuje obdobie minimálne 

týždeň pred a týždeň po predpokladanom termíne pôrodu. V tomto čase 

bude matke plne k dispozícii na mobilnom telefóne. 

6. sprevádzanie pri pôrode – dula poskytuje matke počas celého pôrodu 

nepretržitú starostlivosť v oblasti psychickej a fyzickej podpory, podporuje 

matku v jej rozhodnutiach a ak to dovoľuje zdravotný stav matky alebo 

dieťaťa, dbá aj o uskutočnenie jej prianí 

                                                             
41 V angl. označovaná ako „remothering“. 
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7. popôrodná návšteva – prebieha buď ešte na oddelení šestonedelia alebo 

až doma. Popôrodná návšteva duly môže byť veľmi zmysluplná, pretože si 

môže s matkou zrekapitulovať celý priebeh pôrodu a priblížiť jej tie časti, 

ktoré si matka prípadne nepamätá. Tento rozhovor pomôže žene a jej 

partnerovi pôrodný zážitok lepšie pochopiť a spracovať, čím sa môže 

posilniť sebavedomie rodičov. 

 

3.3.3 Pôrodná asistentka 

 

 V roku 1972 bol vytvorený dokument definujúci profesiu pôrodnej 

asistentky42, pričom jeho súčasné znenie bolo prijaté v roku 2005. Podľa neho je 

pôrodná asistentka osobou, ktorá úspešne ukončila oficiálny vzdelávací program 

uznávaný v danej zemi a dosiahla tak požadovanú kvalifikáciu pre získanie 

registrácie – úradné povolenie k výkonu povolania pôrodnej asistentky. 

Pôrodná asistentka je uznávaná ako plne zodpovedný zdravotnícky 

pracovník, ktorý pracuje ako partner ženy, poskytuje jej potrebnú podporu, 

starostlivosť a rady počas tehotenstva, pôrodu a v období po pôrode, vedie pôrod 

na vlastnú zodpovednosť, alebo poskytuje starostlivosť novorodencom a deťom 

v dojčenskom veku. Pôrodná asistentka môže svoju profesiu vykonávať 

v akomkoľvek prostredí vrátane domáceho prostredia, ambulantných 

zdravotníckych zariadení, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. 

Súkromné pôrodné asistentky ponúkajú budúcim matkám rôzne služby, 

ktoré však vo väčšine prípadov nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. 

Medzi tieto služby patrí napríklad možnosť pravidelných prehliadok v tehotenskej 

poradni, kurzy predpôrodnej prípravy a cvičenia pre tehotné ženy, individuálne 

konzultácie a návštevy v domácom prostredí, doprovod k pôrodu v zdravotníckom 

zariadení, pôrod mimo zdravotnícke zariadenie (pôrod doma), návštevy po 

pôrode, laktačné poradenstvo, masáže dojčiat, plávanie dojčiat alebo cvičenie pre 

deti (voľne podľa UNIPA43, 2010). Výhodou služieb poskytovaných súkromnou 

                                                             
42 V originálnom znení dostupný na WWW: 
http://www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/Definition%20of%20the%20
Midwife%20-%202011.pdf 
V Českej republike upravuje výkon povolania a vzdelávanie pôrodných asistentiek Zákon č. 
96/2004 Sb. a Vyhláška č. 55/2011 Sb. 
43 Unie porodních asistentek 
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pôrodnou asistentkou je stála starostlivosť jednej osoby, čo umožňuje medzi 

rodičkou a pôrodnou asistentkou vytvorenie dôvernejšieho vzťahu, ktorý pre 

rodičku zabezpečuje pocit istoty a bezpečia. 

Práca pôrodnej asistentky je svojím obsahom veľmi podobná práci duly, no 

výhodou pôrodnej asistentky je jej zdravotnícke vzdelanie. To jej umožňuje 

predvídať možný priebeh pôrodu a lepšie tak pripraviť rodičku na to, čo príde. 

Ratislavová (2008), ktorá je sama pôrodnou asistentkou, vo svojej práci 

popisuje vzťah tehotnej ženy a pôrodnej asistentky ako terapeutický. Podľa nej by 

sa pôrodná asistentka mala snažiť o redukciu nežiaducej psychickej záťaže 

a pomáhať stabilizovať narušenú psychickú alebo somatickú činnosť. V tomto má 

významnú úlohu navodenie priateľskej a dôvernej atmosféry, ktorá napomáha 

k vytvoreniu dostatočne silného a pozitívne ladeného vzťahu. K tomu využíva 

pôrodná asistentka predovšetkým tieto psychologické prostriedky: 

 otvorená komunikácia 

 plná akceptácia tehotnej ženy 

 empatia, podpora a ocenenie 

 autenticita prejavu 

 rešpekt a úcta voči tehotnej žene 

 profesionalita v práci doložená vedomosťami a schopnosťami 

 rovnocenné partnerstvo a spolupráca s tehotnou ženou a nedirektívny 

prístup, ktorý ponecháva zodpovednosť za rozhodovanie tehotnej žene 

 individuálny prístup. 

 

Pri pôrode sa snaží udržať intímnu, pokojnú a tichú atmosféru, ktorá 

poskytuje rodičke pohodlie a bezpečie. Podporuje i sprevádzajúcu osobu, 

poskytuje jej rady a snaží sa ju viesť k aktívnej pomoci budúcej matke. V prípade, 

že je rodiaca žena pasívna, neistá, alebo úzkostná, musí pôrodná asistentka využiť 

svoj potenciál k tomu, aby matka odchádzala z pôrodného sálu spokojná 

a posilnená.  

Je vhodné, keď sa pôrodná asistentka vzdeláva i v oblasti psychológie 

a absolvuje vzdelávacie kurzy, semináre alebo psychoterapeutické kurzy určené 

pre pomáhajúce profesie. Môže tak oveľa lepšie využiť svoj potenciál a pomôcť 

žene (prípadne i jej partnerovi alebo rodine) prežiť pozitívne obdobie tehotenstva, 
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pôrodu a popôrodia, ale aj vyrovnať sa s prípadnými negatívnymi stránkami 

v živote ženy. Pôrodná asistentka tak môže poskytovať psychickú podporu pri 

liečbe neplodnosti, pri obtiažnych rozhodnutiach v priebehu tehotenstva, pri 

spracovávaní negatívnych zážitkov a tráum súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom 

(napr. potrat, perinatálna strata), pomáha prekonávať strach z pôrodu, a po 

pôrode podporuje správne vytvorenie vzťahu matka-dieťa (Ratislavová, 2008). 

 

3.3.4 Iné osoby 

 

Okrem partnera budúcej matky, ktorý je pre ňu asi najbližšou osobou, sa 

zdrojmi psychosociálnej podpory stávajú aj ostatní členovia rodiny alebo priatelia. 

Očakávanie príchodu dieťaťa na svet posúva celý doterajší rodinný systém do 

novej fázy, kedy sa nanovo usporadúvajú rodinné roly a vzťahy. Z rodičov sa 

stávajú prarodičia, z jedináčikov súrodenci. Prarodičia sa môžu stať v období 

tehotenstva, ale hlavne po ňom, významným zdrojom podpory pre oboch rodičov, 

no je potrebné sa dopredu dohodnúť, či o túto pomoc mladá rodina stojí. Výraznú 

úlohu má matka budúcej rodičky (prípadne matka jej partnera), ktorá môže byť 

žene veľkou oporou, no môže ju ovplyvňovať aj negatívne – vlastnými zážitkami 

z obdobia tehotenstva a pôrodu. 

Psychosociálna (prípadne iná) podpora počas pôrodu zo strany rodinných 

príslušníkov alebo priateľov nebýva taká častá. Hoci niektoré ženy počas pôrodu 

volajú po prítomnosti vlastnej matky, v skutočnosti si to želať nemusia a ponuku 

pôrodnej asistentky, že matku privolá, odmietajú. Prítomnosť matky, sestry alebo 

kamarátky môže byť prospešná v prípade, že táto osoba prežila samovoľný, 

nekomplikovaný pôrod bez lekárskych intervencií, ktorého priebeh sama hodnotí 

viac-menej pozitívne. Môže tak v priebehu pôrodu vniesť z vlastnej skúsenosti do 

udalostí pozitívny náhľad a vytvoriť tak pre rodičku podporné zázemie. Pokiaľ 

však niektorá z týchto žien sama nerodila, alebo prežila komplikovaný pôrod, 

mohla by vniesť do pôrodného procesu úzkosť a strach (Ratislavová, 2008). 

Ojedinelým typom doprovodu rodičky sú jej skôr narodené deti. V našich 

podmienkach sa zúčastňujú pôrodov zatiaľ zriedkavo a skôr v situácii, kedy žena 

rodí mimo pôrodnice. Niektorí psychológovia pred týmto variantom doprovodu 

varujú. Prítomnosť dieťaťa pri pôrode je potrebné vopred dobre zvážiť 
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a zhodnotiť prínos jeho prítomnosti pri pôrode. Kľúčovým faktorom rozhodovania 

sa pre prítomnosť dieťaťa pri pôrode by mal byť vek dieťaťa. Dieťa by malo byť 

adekvátne svojmu veku na príchod súrodenca a zážitok pôrodu dobre pripravené. 

Počas pôrodu je dôležité, aby mohlo miestnosť, kde matka rodí, kedykoľvek 

opustiť. Pre starostlivosť o malé dieťa by mala byť počas pôrodu vyčlenená jedna 

osoba. Po pôrode je treba dať dieťaťu dostatok priestoru na to, aby o ňom 

hovorilo, spracovalo ho pri hre alebo výtvarnej činnosti. 

Časť žien si tiež praje, aby ich k pôrodu sprevádzal iný odborník, napr. 

súkromný lekár, psychoterapeut, homeopat, aromaterapeut apod. (voľne podľa 

Aperio a kol., 2006). 

 

3.4 Možné oblasti podpory v období tehotenstva a pôrodu 

 

 Chrápavá (2004) vo svojej práci uvádza tri možné oblasti pôsobenia 

partnera tehotnej ženy s cieľom podporiť ju počas pôrodu – ide o oblasť psychickú, 

fyzickú a sociálnu. Podľa nášho názoru možno uvedené oblasti aplikovať nielen na 

prítomnosť partnera pri pôrode, ale aj na prítomnosť inej blízkej osoby 

podporujúcej ženu počas tehotenstva a sprevádzajúcej ju pri samotnom pôrode. 

A. Oblasť psychickej podpory 

 blízka osoba saturuje potrebu pocitu bezpečia a istoty (žena má možnosť 

zveriť sa niekomu známemu a blízkemu, niekomu, komu dôveruje, pričom 

prítomnosť blízkej osoby ju uisťuje o bezpečí a istote) 

 blízka osoba poskytuje žene psychickú podporu vo forme povzbudzovania 

a upokojovania v priebehu pôrodu 

 blízka osoba sa snaží o zabezpečenie psychického komfortu rodičky 

reagovaním na jej aktuálne potreby 

 blízka osoba sa pokúša zmierňovať negatívne emócie, keď neustále uisťuje 

ženu o tom, že si vedie dobre a že všetko prebieha normálne 

B. Oblasť fyzickej podpory 

 blízka osoba môže merať dĺžku sťahov 

 stimulovať dýchanie podľa jednotlivých pôrodných dôb 

 poskytovať oporu pri pohybe rodičky 



44 

 masírovať ženu, pričom musí dbať na správnu techniku a zisťovať, čo je 

rodičke príjemné a čo si praje 

 dohliadať na pitný režim rodičky a prikladať teplé a studené obklady podľa 

potreby 

 odvádzať pozornosť od pôrodných bolestí (hudbou, čítaním) 

 poskytovať relaxáciu, prípadne využívať techniky ako akupresúra, 

vizualizácia alebo hypnóza44. 

C. Oblasť sociálnej podpory 

 budúca matka sa v prítomnosti blízkej osoby necíti sama alebo nepríjemne 

v neznámom prostredí, pričom blízka osoba vytvára sprostredkovateľa 

známeho, domáceho prostredia. 

 

Kontinuálna empatická a telesná podpora rodičky partnerom, dulou, 

pôrodnou asistentkou (prípadne inou blízkou osobou) prináša mnoho výhod – 

kratšie trvanie pôrodu, menšiu potrebu medikácie, nižší výskyt pôrodníckych 

komplikácií, lepšiu popôrodnú interakciu s novorodencom alebo lepšie dojčenie. 

Ženy s podporou pri pôrode majú podľa výskumov signifikantne vyššiu sebaúctu 

a nižšiu mieru úzkosti ešte na konci popôrodia (Ratislavová, 2008). 

  

                                                             
44 Spomenuté techniky však vyžadujú určité znalosti a prax. 
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II. VÝSKUMNÁ ČASŤ  
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4. Metodológia 

 

4.1 Výskumný problém a výskumné otázky 

 

Táto záverečná práca sa zaoberá významom psychickej podpory u budúcich 

matiek počas tehotenstva a pôrodu. Cieľom práce je zistiť na základe osobnej 

skúsenosti žien, ktoré v minulosti porodili dieťa v prítomnosti sprevádzajúcej 

osoby, význam tejto prítomnosti v psychickom prežívaní žien. 

Ako výskumné otázky si tak táto práca stanovuje: 

1. Aký význam vo všeobecnosti prikladá budúca matka podpore poskytnutej 

počas tehotenstva alebo pôrodu a prečo ju pokladá za dôležitú? 

2. Aké sú dôvody, ktoré budúcu matku vedú k výberu konkrétnej 

sprevádzajúcej osoby? 

3. Aké je konkrétne konanie sprevádzajúcej osoby, ktoré žena počas 

tehotenstva či pôrodu považuje za podporujúce? 

 

4.2 Výskumná metóda 

 

Ako najvhodnejšia forma výskumu sa vzhľadom k zameraniu výskumného 

problému javí kvalitatívny výskum. Umožňuje totiž dosiahnutie potrebnej hĺbky a 

jemnosti šetrenia pri skúmaní takého javu, akým je osobná skúsenosť ženy 

s prítomnosťou blízkej osoby počas pôrodu. Strauss a Corbinová (1999) ďalej 

odporúčajú použitie kvalitatívnej metódy výskumu v prípade, kedy je podstata 

výskumného problému známa prevažne vo všeobecnej rovine a informácií 

hlbšieho charakteru zatiaľ nemáme príliš mnoho. I keď je možné chápať pôrod ako 

všeobecne sa vyskytujúci jav, niet pochýb, že pre každú ženu ide o jedinečný 

zážitok i v prípade kvalitatívneho hodnotenia vlastných pôrodov. V tomto prípade 

je možné zovšeobecňovať súčasne s vymedzením kontextovej platnosti skúmaného 

javu (Miovský, 2006). Aj tento fakt zohrával úlohu pri výbere kvalitatívnej 

výskumnej metódy, a následne aj konkrétnej výskumnej stratégie. 

Ako výskumnú stratégiu som zvolila metódu zakotvenej teórie i pre jej 

všeobecné tézy, ktoré definovali Strauss a Corbinová (1999) – zdôrazňovanie 
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zmeny, priebehu, premenlivosti a zložitosti života a sveta, ktorý aktívne vytvárajú 

ľudia na základe meniacich sa zážitkov, skúseností a predstáv o tomto svete, a 

možnosť bezprostredného skúmania javu v prirodzených podmienkach. Medzi 

podmienkami, zmyslom a jednaním existujú vzájomné vzťahy. 

Táto teória je induktívne odvodená z procesu skúmania javu, ktorý 

reprezentuje (Miovský, 2006). Nejde tak o prosté overovanie teoretických 

poznatkov, ako je to obvyklé v oblasti kvantitatívneho prístupu, ale teória je 

vytváraná a overovaná počas systematického zhromažďovania údajov 

o skúmanom jave a následnej analýze týchto údajov. Metóda zakotvenej teórie tak 

výskumníkovi umožňuje skúmať daný jav veľmi tvorivým a plastickým spôsobom, 

a zároveň si zachováva presnú a kritickú formu vedeckej práce45. Pri používaní 

tejto metódy je potrebné dodržiavať štyri základné požiadavky: 

 zhoda (medzi pozorovanými a kódovanými skutočnosťami 

 zrozumiteľnosť (vystavanie teórie na základe empirických, overiteľných 

a zrozumiteľných poznatkoch) 

 všeobecnosť (schopnosť vypovedať o podobných javoch, vysvetľovať tieto 

javy, a prípadne zdôvodniť iné fungovanie iných javov)46 

 kontrola (spätné overovanie novovzniknutej teórie porovnaním 

s východiskovými dátami). 

 

4.3 Metóda zberu dát 

 

 Pri zbere dát bol ako základná metóda zvolený pološtruktúrovaný rozhovor, 

nakoľko výskumníkovi umožňuje väčšiu voľnosť pri kladení otázok ako 

štruktúrovaný rozhovor. 

V prípravnej fáze výskumu bol vytvorený zoznam okruhov otázok47, ku 

ktorým boli priradené konkrétne otázky, ktoré boli považované za relevantné 

k výskumnému problému. Tieto otázky mi však slúžili ako pomyselné vodítko 

predovšetkým pri prvých rozhovoroch, nakoľko som s uvedenou výskumnou 

                                                             
45 Podmienkou je zachovanie validity, presnosti, kritičnosti, overiteľnosti, súladu medzi teóriou 
a pozorovaným, možnosť zovšeobecnenia poznatkov a reprodukovateľnosti. 
46 Zovšeobecnenie však nie je možné chápať ako automatické vyústenie práce aplikovateľné na celú 
populáciu. Pri aplikácii kvalitatívneho prístupu je nutné proces zovšeobecnenia adekvátne 
zdôvodniť a súčasne vymedziť v kontexte skúmaného javu (Miovský, 2006). 
47 Uvedené v prílohách. 
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metódou pracovala prvýkrát. Postupným získaním praxe vo vedení rozhovoru 

a nadobudnutím väčšej istoty som si dovolila pracovať s okruhmi otázok 

flexibilnejšie, situačne som menila poradie jednotlivých otázok i okruhov, zmenila 

som znenie otázky i pri zachovaní stanoveného výskumného cieľa, prípadne som 

okruhy doplnila o ďalšie otázky súvisiace s danou témou. Okrem vopred 

stanovených otázok som používala aj následné inquiry48 slúžiace na spresnenie či 

vysvetlenie odpovede jednotlivých účastníčok výskumu. Ide o overenie 

výskumníka, či danú odpoveď správne pochopil a interpretoval (Miovský, 2006). 

Rozhovory49 prebiehali v období od augusta do decembra 2012 a trvali 

v rozmedzí 40 až 90 minút. Celková dĺžka rozhovoru sa odvíjala od interaktívnosti 

a komunikatívnosti jednotlivých účastníčok výskumu, preto sa jednotlivé 

rozhovory medzi sebou viac či menej líšia. Niektoré účastníčky boli vo svojich 

výpovediach iniciatívnejšie a o svoju skúsenosť sa chceli samé podeliť, iné naopak 

skôr čakali iniciatívu z mojej strany v podobe doplňujúcich otázok. 

 

4.4 Výber výskumnej vzorky 

 

 Pri výbere výskumnej vzorky bol základným kritériom zážitok aspoň 

jedného pôrodu prežitý v prítomnosti blízkej osoby, ktorú si účastníčka sama 

zvolila. 

Vek účastníčok pri výbere vzorky nezohrával úlohu. Nakoľko je však 

fenomén pôrodu za prítomnosti sprevádzajúcej osoby bežnou skutočnosťou 

posledných niekoľkých rokov, vek účastníčok výskumu sa tak výrazne ohraničil 

a vytvorila sa vekovo takmer homogénna skupina žien, ktoré v nedávnej minulosti 

porodili dieťa za prítomnosti blízkej osoby. 

 Doplňujúcim kritériom výberu sa až počas procesu samotného výberu 

účastníčok stala konkrétna sprevádzajúca osoba. Najrozšírenejšou blízkou osobou, 

ktorá ženu sprevádza pri pôrode, je jej partner a väčšinou aj otec dieťaťa. 

V dôsledku zabezpečenia rôznorodosti vzorky som tak bola nútená odmietnuť tie 

potenciálne účastníčky výskumu, ktoré boli nad rámec zastúpenia kategórie 

pôrodu za prítomnosti partnera. 

                                                             
48 Termín bežne používaný napríklad Miovským (2006) 
49 Ukážka rozhovoru je uvedená v prílohách práce. 
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Výber výskumnej vzorky prebiehal metódou samovýberu, metódou 

prostého zámerného (účelového) výberu a metódou zámerného (účelového) 

výberu cez inštitúcie. Keďže som v mojom okolí nemala mnoho žien, ktoré by som 

mohla priamo osloviť so žiadosťou o účasť vo výskume, zverejnila som túto 

žiadosť na internetových stránkach zaoberajúcich sa témou materstva, ktoré 

fungujú ako virtuálne miesto stretnutia žien a slúžia predovšetkým k diskusiám50. 

Týmto spôsobom som získala štyri účastníčky. Ďalšie štyri účastníčky sa prihlásili 

na výzvu zverejnenú prostredníctvom ročníkových emailových adries 

Pedagogickej fakulty UK v Prahe a Filozofickej fakulty UK v Prahe. Zostávajúce štyri 

ženy som viac či menej priamo oslovila z okruhu známych. 

Výslednú výskumnú vzorku tvorilo 12 žien vo veku od 21 do 37 rokov, 

pričom osem žien malo jedno dieťa a dve ženy mali deti dve. Osem žien rodilo len 

za prítomnosti partnera, dve ženy zvolili prítomnosť partnera a duly, jedna žena 

rodila sprievode partnera a vlastnej pôrodnej asistentky a jedna žena sa rozhodla 

pre pôrod len v sprievode duly. Pre lepšiu prehľadnosť slúži nižšie uvedená 

tabuľka. 

 

Tab. 2: Popis výskumnej vzorky 

 Meno Vek Deti 
Vek detí 

v mesiacoch* 

Osoba prítomná pri 

pôrode 
Stav Vzdelanie 

1. Agáta 23 1 12 partner slobodná SŠ 

2. Barbora 37 1 9 
partner 

dula 
vydatá VŠ 

3. Cecílie 34 1 15 partner vydatá VŠ 

4. Dana 27 2 
36 

4 
partner vydatá SŠ 

5. Eliška 26 1 18 
partner 

pôrodná asistentka 
vydatá VŠ 

6. Františka 21 1 3 partner vydatá SŠ 

7. Gabriela 33 2 
33 

12 
dula vydatá VOŠ 

8. Helena 31 1 10 
partner 

dula 
slobodná VŠ 

                                                             
50 Ide napríklad o tieto internetové stránky: www.emimino.cz, www.modrykonik.cz, 
www.womenzone.cz atď. 
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9. Iva 28 1 24 partner slobodná VŠ 

10. Jana 27 1 7 týždňov partner vydatá VŠ 

11. Klára 27 1 5 partner vydatá VŠ 

12. Lucia 29 1 19 partner vydatá VŠ 

* - Výnimkou je vek dieťaťa matky Kláry (10.) uvedený v týždňoch. 

 

4.5 Metóda analýzy dát 

 

 V úvode analytickej práce boli zvukové záznamy jednotlivých rozhovorov 

prevedené do textovej podoby prostredníctvom doslovnej transkripcie. Učinila 

som tak predovšetkým kvôli nízkej miere nadobudnutých skúseností s uvedenou 

analytickou metódou. V dôsledku eliminácie nežiaducej straty podstatných 

súvislostí som pri prepise audiozáznamov vynechala predčasnú redukciu dát či ich 

zhlukovanie. Pri prepise som rovnako vynechala neverbálne zložky komunikácie, 

pretože som ich nepovažovala za nevyhnutné vzhľadom na tému výskumu 

záverečnej práce. Následne bola vykonaná kontrola transkripcie opakovaným 

vypočutím. 

 V druhej fáze boli prepisy rozhovorov v rámci metódy zakotvenej teórie 

podrobené otvorenému, axiálnemu a selektívnemu kódovaniu, čo umožnilo údaje 

analyzovať, konceptualizovať a znovu skladať novými spôsobmi. V rámci 

otvoreného kódovania som označovala a lokalizovala témy v texte rozhovorov 

a vytvárala pojmy, ktoré som následne zoskupovala do nadradených kategórií. 

V rámci axiálneho kódovania som novým spôsobom údaje usporadúvala a hľadala 

tak vzťahy medzi jednotlivými kategóriami (určovaním podmieňujúcich vplyvov, 

kontextu, stratégií jednania, interakcií a následkov). Pri selektívnom kódovaní som 

určila centrálnu kategóriu práce a uviedla som ju do vzťahu s ostatnými 

kategóriami. 

 

4.6 Etické konzekvencie výskumu 

 

Na začiatku každého rozhovoru bola účastníčke výskumu oboznámená s 

témou rozhovoru a jeho účelom. Od každej účastníčky bol získaný písomný 

informovaný súhlas s účasťou vo výskume a so zaznamenaním rozhovoru na 
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diktafón. Účastníčka bola zároveň uistená o zachovaní súkromia bez možnosti 

identifikácie osôb, ktorých sa rozhovor týka, a o možnosti kedykoľvek rozhovor 

prerušiť, alebo ukončiť51. Pre účely práce nie sú použité skutočné mená účastníčok 

ale fiktívne, a nebudú uvedené konkrétne bydliská.  

                                                             
51 V zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. 



52 

5. Analýza a interpretácia 

 

5.1 Prehľad významných kategórií 

 

Na základe analýzy výskumného materiálu boli zistené kategórie a oblasti 

týkajúce sa podpory, ktorej sa rodičke dostáva od blízkej osoby prítomnej počas 

pôrodu. 

Centrálnou kategóriou tejto práce je podpora, u ktorej možno pozorovať tri 

podkategórie – obdobie podpory (podpora budúcej matky počas tehotenstva 

a podpora rodičky počas pôrodu), roviny podpory (psychosociálna podpora, 

fyzická podpora a podpora súvisiaca so starostlivosťou o dieťa) a podporujúca 

osoba (podpora blízkou osobou – partnerom, dulou, pôrodnou asistentkou alebo 

inou osobou a potenciálna vlastná podpora poskytnutá inej rodičke). 

Obdobie podpory 

 Podpora počas tehotenstva 

 Podpora počas pôrodu 

Roviny podpory: 

 Psychosociálna 

 Fyzická 

 Podpora súvisiaca so starostlivosťou o dieťa 

Podporujúca osoba: 

 Blízka osoba 

A. Partner 

Úvahy o prítomnosti partnera pri pôrode 

Spôsob požiadania partnera o prítomnosť pri pôrode 

Prijatie roly sprevádzajúcej osoby 

Príprava na spoločný pôrod 

Dôvody prítomnosti partnera pri pôrode 

Očakávané i skutočné konanie partnera 

Vnímanie prítomnosti partnera a jeho podpory 

B. Dula 

Vymedzenie duly ako sprevádzajúcej osoby 
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Úvahy o prítomnosti duly pri pôrode 

Výber duly ako sprevádzajúcej osoby 

Očakávané i poskytnuté konanie duly 

Vnímanie podpory dulou 

C. Pôrodná asistentka 

D. Iná sprevádzajúca osoba 

Vymedzenie inej sprevádzajúcej osoby 

Úvahy o prítomnosti inej sprevádzajúcej osoby 

Podpora inou sprevádzajúcou osobou 

 Vlastná podpora 

 

5.2 Analyzované oblasti 

 

 Pri členení kapitoly analyzovaných oblastí na jednotlivé podkapitoly sa 

budem držať nasledujúcej zjednodušujúcej schémy rozdelenia podpory. 

 

Obrázok č. 1: Schéma rozdelenia podpory 

 

 

5.2.1 Roviny podpory 

 

Počas analýzy výskumného materiálu vyemergovali tri roviny podpory, 

ktorú mohli prípadným svojím konaním poskytnúť rodičke blízke osoby: 

Podpora 

Podpora počas 
tehotenstva 

Podpora počas 
pôrodu 

Podpora blízkou 
osobou 

Partner 

Dula 

Pôrodná 
asistentka 

Iná osoba 

Vlastná podpora 
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1. Psychosociálna, kedy rodičky vyžadovali prítomnosť blízkej osoby pre 

uspokojenie psychických potrieb (napríklad pre zdieľanie zážitku alebo 

komunikáciu s personálom), 

2. Fyzická, kedy rodičky vyžadovali prítomnosť blízkej osoby pre uspokojenie 

fyzických potrieb (napríklad podanie jedla a nápoja), 

3. Podpora súvisiaca so starostlivosťou o dieťa, kedy blízka osoba určitým 

spôsobom zastúpila konanie partnerky v starostlivosti o dieťa. 

Oproti podpore fyzickej bola psychosociálna podpora rodičkou očakávaná 

a vyžadovaná v oveľa väčšej miere. Dá sa povedať, že potreba fyzickej podpory 

partnerom vyplynula až situačne spolu s procesom pôrodu, no očakávanie 

psychosociálnej podpory rodičkami sa objavovalo väčšinou dlho pred samotným 

pôrodom. 

Pre prehľadnosť práce však na tomto mieste  nebudem uvádzať 

k jednotlivým rovinám podpory praktické príklady z rozhovorov, jednotlivé roviny 

podpory rozpracujem až u konkrétnych sprevádzajúcich osôb . 

 

5.2.2 Podpora počas tehotenstva 

 

 Obdobie tehotenstva je pre budúcu matku obdobím zmien, pričom Helena 

(31) v tejto súvislosti hovorí o miere pripravenosti na zmeny a s ňou súvisiacou 

podporou: „Pro mě osobně byla podpora hrozně důležitá, protože těhotenství, a 

vlastně i porod, jsou období, kdy se dějou obrovský změny a člověk třeba na některé 

z nich třeba není úplně připravený“. 

Na jednej strane ide o zmeny telesné – napríklad priberanie na váhe a 

zmena telesných proporcií. Klára (27) poukazuje na potrebu pomoci 

v domácnosti, keď „žena nevládze, keď zvracia, aj to brucho je veľké už ku koncu 

tehotenstva, to je už také potom: „už len, aby to bolo za mnou“.. určite treba byť tej 

žene nablízku..“ Rovina fyzickej podpory je dôležitá i podľa Gabriely (33), pretože 

„někdy vám není dobře, někdy potřebujete s něčím pomoct, když máte třeba dvě děti, 

tak potřebujete pohlídat to první, takže určitě to je potřeba“. Eliška (26), ktorá si v 

priebehu tehotenstva nadmernou fyzickou prácou privodila zdravotné problémy, 

zase vidí význam poskytnutej podpory v braní ohľadu na ženu po fyzickej 

stránke. Ako sama hovorí: „..v tom jsme si nejdřív úplně s manželem nerozuměli, 
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protože já jsem dělala všechno a když jsem dělala všechno, tak mě považoval, že ty 

úlevy nepotřebuju, pak jsem si sama přivodila pánevní rozchod a trošku se to jako 

zlomilo, pak už teda byl jako hodnější a myslím si, že v tom druhým těhotenství bude 

ještě o to víc pozorný, že se tohle to stalo..“ 

Na druhej strane ide o psychické zmeny súvisiace so zmenami hormonálnej 

hladiny. Vtedy je budúca matka „taká citlivá na všetko, keď vidí voľačo v televízii, 

tak si ju stačí potom pritúliť..“ poukazuje Klára (27) i na prijímanie psychickej 

podpory formou telesného kontaktu. Hormonálne zmeny sú väčšinou 

zodpovedné aj za zmeny zdravotného stavu tehotnej tak, ako to bolo aj v prípade 

Kláry (27), ktorá sa dve tretiny tehotenstva potýkala s nadmerným zvracaním. Na 

základe vlastnej skúsenosti strachu o nenarodené dieťa v období zdravotných 

problémov, keď žena „nevie, čo sa v tom bruchu deje, je za všetko zodpovedná, a keď 

vracia a nemôže nič jesť, tak či sa to dieťa dobre vyvíja“ vyslovuje potrebu 

psychickej podpory zo strany partnera a svojich rodičov. Je to „taká podpora, že: 

„neboj sa, veď veľa ľudí to tak malo, zoberie si to, čo má z teba“.  

Respondentky, ktoré sa počas rozhovoru dotkli obdobia tehotenstva, 

vyjadrovali všeobecne v súvislosti s podporou počas tohto obdobia potrebu 

zdieľania svojho prežívania s inou osobou. Podľa Cecílie (34) potrebuje žena 

počas tehotenstva zdieľať svoje pocity, pretože „prochází různýma náladama, chce 

se i o tom s někým pobavit, na to jsou možná lepší kamarádky, ale obecně platí, že je 

lepší, když má člověk někoho druhýho“. Bola rada, že otehotnela v rovnakom čase 

ako jej kamarátka, s ktorou potom mohla zdieľať prežívanie obdobia tehotenstva.  

Iva (28) vidí dôležitú úlohu matky nastávajúcej matky, pretože „to je 

osoba, s kterou můžeš sdílet pocity, ptát se na nejasnosti a tak..“ Gabriela (33) by 

„podporu v rodičích nebo u svojí mámy“ hľadala v prípade, že by bola tehotná a 

nemala partnera. Keďže muž nie je biologicky stvorený k možnosti porodiť dieťa, 

a prežiť tak zároveň obdobie tehotenstva, zdieľanie materstva je logicky 

záležitosťou žien. Implicitne o tom hovorí i Jana (27): „Obecně asi matky to svejm 

dcerám dávaj, ale u těch otců to eště není zakořeněný, ne u všech, protože co jsem 

zažila u svejch kamarádek, tak ti otcové těch budoucích dětí si ty budoucí matky 

dobírali třeba za to jak vypadají..“  

Okrem biologického predpokladu možnosti adekvátneho zdieľania 

materstva vidí Jana (27) ako prekážku nedostatok otvorenosti blízkych osôb 
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k podpore budúcej matky. Podľa Jany (27) „by bylo fajn, kdyby ta žena dostala 

prostor vyjadřovat svoje pocity, který jsou spojený s tím mateřstvím a s tím, co se děje 

v jejím těle během těhotenství a že by bylo ideální, kdyby to mohla sdílet s tím 

partnerem, nebo aspoň s nějakou jinou blízkou osobou – třeba dobrou kamarádkou 

nebo matkou, ale bohužel ne všichni blízcí jsou tomuhle otevření“ a pridáva 

skúsenosť z okolia svojich známych, kedy kvôli nedostatočnej podpore je partner 

hodnotený ako neprijímajúci – „ten jeden pár se dlouho snažil otěhotnět, protože 

se to nedařilo, ale nakonec se to podařilo a ten manžel se sice těší na to dítě, ale 

přijde mi, že tý svý ženě málo pomáhá, ona je na rizikovým těhotenství, a tak si ji 

dobírá, že je strašně tlustá a myslím si, že jí to úplně neulehčuje.. a ten druhej – ten 

vlastně taky svou ženu nepodporoval, ta taky byla na rizikovým, tam to bylo ale podle 

mě způsobené tím, že ona si to dítě vymohla, že on ho prvoplánově nechtěl a vlastně 

ho mají kvůli ní..“ Naopak Gabriela (33) hodnotí podporu prijatú od svojho 

partnera ako dostatočnú aj napriek tomu, že počas tehotenstva vyžadovala veľa 

podpory52. Helena (31) oceňuje v priebehu tehotenstva viac ako podporu partnera 

podporu nestrannej a nezainteresovanej osoby v podobe duly. Hovorí: „Je to 

úplně jiná podpora, než když tu podporu dává partner a já jsem cítila, že on tím 

obdobím prochází taky a že ho zvládá ještě hůř, než já, takže nebyl v té pozici, kdyby 

tu podporu dával nějakou účinnou, protože tam měl stejný, nebo podobný věci, který 

potřeboval řešit, takže ten nestrannej člověk, který má i spoustu informací a může 

člověka nasměrovat.“ 

Súvisiacim aspektom zdieľania prežívania obdobia tehotenstva je čerpanie 

skúseností a získavanie informácií od osôb, ktoré rodičky hodnotia ako skúsené. 

Získavanie informácií a skúseností je významné predovšetkým pre prvorodičky. 

Dokladá to i Cecílie (34), ktorá otehotnela ako posledná z okruhu svojich známych: 

„Kolem sebe jsem měla spoustu kamarádek, který už měly děti, takže jsme si o tom 

povídaly hodně, protože to první dítě, to je taková neznámá, že všechno člověka 

zajímá a s každou maličkostí si láme hlavu, jak nejlíp to vyřešit.“  

 

5.2.3 Podpora počas pôrodu 

 

                                                             
52 Gabriela (33): „..partner měl problém, že já jsem kňourala a to mě musel hodně podporovat..“ 
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„Při porodu určitě nejde o to podpořit fyzicky, protože to ani nejde, to si musí 

každá žena vytrpět sama, ale psychicky si myslím, že je to velká podpora, když tam 

budoucí matka není sama“ hovorí Cecílie (34). Prínos podpory počas pôrodu tak 

nevidí v prenesení bolesti na inú osobu, ale skôr v samotnej prítomnosti 

podporujúcej osoby, ktorá je akýmsi spoločníkom ženy sprevádzajúcim ženu 

pôrodným procesom. 

Eliška  (26) vidí dôležitosť podpory blízkou osobou hlavne u prvorodičiek, 

pre ktoré je pôrod neznámou situáciou a oprávnene sa u nej môže dostaviť pocit 

strachu alebo neistoty:  „Myslím si, že ta maminka jde někam do neznáma, možná 

se tam i byla podívat, ale třeba rodí poprvé, je vyjukaná..“ „..ta žena tam jde a 

potřebuje tam mít vedle sebe někoho, protože se sama bojí, bude to strašné, bude jí to 

bolet, jde do neznáma, je to nemocnice, neví, co jí tam čeká a když tam má vedle sebe 

někoho, tak se to samozřejmě dá zvládnout líp..“ Iva (28) vyzdvihuje návštevu 

zdravotníckeho zariadenia v prítomnosti blízkej osoby53 a Eliška prirovnáva túto 

formu podpory analogicky k situácii, kedy dieťa počas pobytu v nemocnici 

vyžaduje prítomnosť svojho rodiča –  „je to prostě úplně běžné, když dítě jde do 

nemocnice a potřebuje tam svoji maminku – já mám pocit, že to je úplně stejný 

princip“.  

Lucia (29) považuje za podstatu podpory počas pôrodu vľúdne jednanie 

pomáhajúcich – „keď sú milí ľudia a snažia sa pomôcť, si  myslím, že to úplne stačí..“ 

Podľa Ivy (28) je však psychická podpora preceňovaná a mení sa na podporu 

fyzickú. „Co se týče tý podpory během samotnýho porodu, tak si myslím, že je to 

někdy trochu přeceňovaný, že v určitý moment by mi zas až tolik nevadilo, kdyby tam 

nikdo nebyl – jakože jsem neměla moc času nějakou psychickou podporu vyčerpat, 

spíš se ta psychická podpora mnohdy vtěsnala do toho, že se ta psychická podpora 

přelejvala v tu fyzickou podporu – jakože podržet, podepřít, pustit vodu ve sprše“ 

dodáva Iva (28). 

 

5.2.3.1 Podpora blízkou osobou 

V nasledujúcej podkapitole priblížim rôzne roviny podpory poskytované 

rodičke počas pôrodu blízkou osobou – partnerom, dulou, pôrodnou asistentkou 

                                                             
53 Iva (28): „Myslím, že chodit k lékařům v doprovodu je fajn, natož pak k takovýdle velký věci..“ 
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alebo inou blízkou osobou, čiže osobami, ktorých prítomnosť pri pôrode môže 

rodička ovplyvniť. 

Barbora (37) pri téme sprevádzania rodičky blízkou osobou počas pôrodu 

vyzdvihuje možnosť získania emočnej podpory, ktorú „vždycky dostaneš od 

člověka, kterýho znáš anebo který zná tebe, anebo případně kterej je přímo na to 

školenej a zaměřenej, než od těch lidí, kterí tam jsou a kterí roděj v tu chvíli“. 

Eliška (26) vymedzuje podporu blízkej osoby vo vzťahu k prítomnosti a 

konaniu zdravotníckeho personálu, kedy blízka osoba supluje konanie 

zdravotníckeho personálu v rovine fyzickej podpory. Podľa Elišky (26) bude 

rodička „potřebovat tu podporu minimálně fyzickou ve smyslu: přidržet, když bude 

potřebovat, masírovat, když bude potřebovat, protože ten personál, který tam je, 

určitě na tohle to čas nemá jednotlivě u těch rodiček“. Zároveň blízka osoba 

presahuje konanie personálu v rovine psychickej podpory: „další samozřejmě 

je potřeba psychická ve smyslu: „to zvládneš“, a už jenom to, že tam ta osoba je 

přítomna nonstop u tý maminky, tak si myslím, že je strašně důležité“ pokračuje 

ďalej Eliška (26) a ako špecifický príklad psychickej podpory blízkej osoby uvádza 

obranu voči zdravotníckemu personálu v podobe presadenia pôrodných želaní. 

Je to veľká pomoc pre „maminky, který mají nějaký specifický požadavky na ten 

porod - jakmile to začne, tak ta maminka si už nedokáže prosadit ty svoje požadavky 

a pak ji to zpětně mrzí a ten doprovod jí může pomoct ty požadavky prosadit.. to si 

myslím, že je hrozně důležitý.. že pak to určitě může mrzet..“. 

 

A. PARTNER 

 

Úvahy o prítomnosti partnera pri pôrode 

Idea prítomnosti partnera pri pôrode vznikala u rodičiek v rôznych 

životných obdobiach a s rôznou intenzitou a naliehavosťou tejto potreby. Agáta 

(23) ako vysokoškolská študentka s partnerom dieťa ešte neplánovala a s možným 

tehotenstvom tak nepočítala. Úvahy o prítomnosti partnera preto prišli až „někdy 

v půlce těhotenství asi, když jsem se probudila z toho šoku, že jsem těhotná – někdy 

v pátým-šestým měsíci“. Neplánované dieťa uvažovanie a rozhodovanie 

o prítomnosti partnera pri pôrode i u Ivy (28)54. 

                                                             
54 Iva (28): „..náš vztah nebyl až tak daleko, že bychom se bavili o takových věcech..“ 
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Naopak Františka (21)55, Helena (31) a Klára (27) dieťa s partnerom 

plánovali a myšlienkami na partnerovu prítomnosť počas  pôrodu sa zaoberali už 

v období snaženia o dieťa. U Kláry (27) je badateľný vplyv priateľov – „..otcovia 

tých detí chceli byť pri pôrode, ale nakoniec všetci naši známi rodili cisárskym rezom, 

takže ani jeden tam nemohol byť.. a všetci tam chceli byť, tak aj môj manžel tam 

chcel byť, tešil sa na to, lebo ho všetci pripravovali na to, že je to super.. potom jeden 

známy mu hovoril, že on bol pri pôrode a že je to úžasný zážitok“. U Heleny (31) 

rezonovala téma materstva dlhodobo. Úvahy o prítomnosti partnera pri pôrode  

tak prišli „hodně před tím, než jsem otěhotněla, protože se to nedařilo úplně, takže to 

bylo moje dlouholetý téma – to těhotenství, porod, ale i tyhle věci kolem jsem si tak 

představovala, jak by to mohlo proběhnout“. 

Pre Barboru (37), Elišku (26) a Luciu (29) bola partnerova prítomnosť 

počas pôrodu samozrejmosťou. Eliška (26) rozpráva: „Myslím, že manžel nikdy 

nebyl proti, ze začátku jsme to brali spíš jako samozřejmost oba, neměla jsem pocit, 

že bych ho k tomu nutila, brali jsme to jako samozřejmost.. nemyslím si, že bychom se 

někdy bavili, jestli jo nebo ne“. Samozrejmosť prítomnosti partnera pri pôrode 

videla Barbora (37) i v predchádzajúcej skúsenosti partnera s prítomnosťou pri 

pôrode – „to se tak nějak rozumělo samo sebou.. protože on už má dvě děti z prvního 

manželství a taky byl u porodu dvakrát.. ale já jsem ho tam rozhodně chtěla. Ale už 

nějak si to nepamatuju, to bylo tak nějak jasný, že tam bude“. Pre Luciu (29) bola 

podpora partnera dôležitá kvôli stupňujúcemu sa strachu z možných komplikácií 

počas pôrodu56, a tak nebola ochotná akceptovať ani obavy partnera z vlastnej 

prítomnosti pri pôrode: „do nejakého piateho mesiaca som to brala tak, že ho 

presvedčím, ale po piatom mesiaci som to brala ako samozrejmosť, lebo čím sa ten 

pôrod približoval, tým väčší strach som z toho mala – či to všetko dobre dopadne..“ 

O nutnosti prítomnosti partnera pri pôrode sa Lucia (29) definitívne utvrdila tesne 

pred pôrodom na základe skúsenosti kamarátky57. 

 

Spôsob požiadania partnera o prítomnosť pri pôrode 

                                                             
55 Františka (21): „..už když jsme se snažili o miminko..“ 
56 Lucia (29): „Vedela som o všetkých možných komplikáciách, o pôrode kliešťami, zvonom a ja som 
z toho mala hrôzu..“ 
57 Lucia (29): „Nechcela som tam byť sama.. ale nemala som na začiatku tehotenstva veľa informácií, 
že kto z mojich kamarátok mal niekoho, ale to som sa dozvedela tesne pred pôrodom a to som sa 
utvrdila v tom, že by som chcela mať..“ 
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Pri otázke požiadania partnera o prítomnosť pri pôrode boli u 

respondentiek badateľné dva spôsoby. Prvý je úzko spätý s očakávaním 

samozrejmej prítomnosti partnera, kedy žena považovala prítomnosť partnera 

ako vopred danú tak, ako o tom hovorí Iva (28): „..se s tím tak jakoby všeobecně 

počítá, že v dnešní době bude u porodu ten partner, takže já jsem to brala jako a 

priori jasnou věc, že tam bude on, a on nejspíš taky.. sice kolem toho vyjadřoval 

nějaký obavy, ale spíš mi to přijde, že asi neměl moc na vybranou, dneska je to tak 

běžný, takže se tomu musel přizpůsobit“. Podobne vyriešila otázku prítomnosti 

partnera i Cecílie (34) – „já jsem to spíš brala jako jasnou věc, my jsme o tom nějak 

nediskutovali“. 

Na druhej strane Agáta (23), Dana (27), Františka (21) i Helena (31) 

ponechali partnerovi možnosť slobodnej voľby a konečné rozhodnutie ohľadom 

vlastnej prítomnosti tak vyslovil partner58. Dana (27) v súvislosti s otázkou 

prítomnosti partnera pri pôrode spomína jeho pocit zodpovednosti a popisuje 

reakciu: „Nadechl se, a začal uvažovat, jak zareaguje.. tak se zpožděním řekl, že jako 

jo, že taky za to cítí zodpovědnost, tak že půjde.. nebyl do toho úplně jako nadšenej „já 

musím jít, já půjdu, já půjdu“, trochu se toho bál, ale nebránil se tomu.. a necítila jsem 

se, jako kdybych ho do toho nutila“. V prípade Kláry (27) bol partner dokonca 

prítomný z vlastnej iniciatívy kvôli potrebe prežitia zážitku narodenia 

vlastného dieťaťa. „On chcel aj preto, že pre neho to tiež bol neskutočný zážitok.. 

síce nevedel, čo ho čaká, ale veľmi tam chcel byť a chcel to vidieť, že ako sa to deje“ 

dodáva Klára (27). 

 

Prijatie roly sprevádzajúcej osoby 

 V rámci analýzy výskumného materiálu sa vynorili štyri okruhy, akým 

spôsobom partner reagoval na potrebu budúcej matky ohľadom pôrodu 

v prítomnosti blízkej osoby, teda ako prijal očakávanú rolu sprevádzajúcej osoby. 

                                                             
58  

Agáta (23): „Já jsem se ho zeptala, jestli by tam chtěl jít a on řekl, že by mě tam měl podpořit, takže 
tam jako se mnou půjde.“ 
Františka (21): „Manžela bych tam určitě chtěla, i si myslím, že je dobrý, když to chlap vidí, že to 
není tak, že právě přijde k tomu uzlíčku, takže určitě si myslím, že je to přínosné, ale zároveň bych 
ho nikdy do toho nenutila, kdyby nechtěl, tak určitě ne..“ 
Helena (31): „Věděla jsem, že to musí sám chtít a že do toho může přijít i víc různých okolností, ale 
on byl s tím srozuměnej a chtěl, tak to bylo fajn.“ 
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 V prvej skupine sa síce partner zúčastnil pôrodného procesu ako 

sprevádzajúca osoba, no v priebehu tehotenstva vyjadroval určitým spôsobom 

svoju nevôľu59, neistotu alebo strach. Partner Lucie (29) sa obával, že 

nezvládne po fyzickej stránke sledovať priebeh pôrodu: „ten s tým nebol 

spočiatku veľmi stotožnený, pretože sa bál toho, či to zvládne fyzicky – moju bolesť, 

krv, čo tam bude a to všetko, tak som ho presvedčila, že keď to zvládnem ja, tak to 

zvládne aj on“. Jana (27) uvádza neistotu partnera ohľadom účinnosti vlastnej 

prítomnosti60 a zmenu postoja partnera týkajúcej sa vlastnej prítomnosti 

v priebehu tehotenstva: „Před těhotenstvím to bral, jako že jasně, a jak jsem 

otěhotněla, tak ze začátku, jako že jo, a pak jak se blížil ten porod – nedokážu to 

odhadnout – tak šestej-sedmej měsíc mě začal říkat, že vlastně neví, a že možná ne, 

tak jsem z toho byla špatná, ale pak nakonec řekl, že chce.. šli jsme na porodní kurz 

na začátku osmého měsíce, a to byl konec období, kdy váhal a přijde mi, že tam se to 

zlomilo a řekl mi, že půjde.“ 

 Druhá skupina partnerov sa v otázke vlastnej prítomnosti a podpory 

partnerky počas pôrodu  vyznačuje pocitom zodpovednosti61. Dokladá to i Agáta 

(23): „Řekl, že by mě tam měl podpořit, takže tam jako se mnou půjde.. nebylo to tak, 

že by se tam vyloženě hrnul a potřeboval u toho být, ale jako že to bral spíš jako 

nějakou trošku povinnost a zodpovědnost a takovou jeho roli – to co může on pro to 

udělat..“ Partner Ivy (28) sa síce prítomnosti pri pôrode obával, no zároveň cítil 

zodpovednosť a vôľu partnerke vyhovieť v jej želaní – „asi jako tam byla možná 

trošku tíha, nebo pocit zodpovědnosti a obava, jestli to zvládne, ale zároveň to taky 

bral tak, že je to dneska normální věc a že přece jenom tam nejde tolik o něj, že tam 

jde o mně a pokavaď si to já přeju a nějakým způsobem mi to pomůže, tak chápal, že 

tam musí bejt..“ 

 Tretí spôsob prijatia roly sprevádzajúcej osoby je charakterizovaný 

zvedavosťou partnera na priebeh procesu pôrodu a príchod dieťaťa na svet. 

Hovorí o tom Klára (27), ktorej partner „síce nevedel, čo ho čaká, ale veľmi tam 

chcel byť a chcel to vidieť, že ako sa to deje.“ 

                                                             
59 Dokladá to okrem iného i výrok partnera Cecílie (34), ktorý bol prítomný počas nášho rozhovoru: 
„Já jsem tam spíš nechtěl, ale byl jsem tam jako rád..“ 
60 Jana (27): „..byl takovej nejistej, co ho čeká a jak on to bude řešit a jestli to k něčemu bude..“ 
61 Dana (27): „..taky za to cítí zodpovědnost, tak že půjde..“ 



62 

 Poslednou kategóriou je prirodzenosť. Partner Františky (21) pri otázke 

týkajúcej sa podpory svojej partnerky pri pôrode nikdy nezaváhal62 a Františka 

(21) mala pocit, že „to bere na lehkou váhu, že si myslí, že to jakoby nic není.. bral to 

jako přirozenou věc pro něj, moc se v tom nepáral, co tam bude-nebude..“. 

 

Príprava na spoločný pôrod 

 Partneri sa na spoločné absolvovanie pôrodu pripravovali buď v domácom 

prostredí, alebo určitým spôsobom absolvovali predpôrodný kurz. 

 Príprava v domácom prostredí väčšinou pozostávala zo štúdia informácií 

z rôznych zdrojov (z literatúry, zo školy, masmédií alebo prostredníctvom 

skúseností známych) rodičkou a následným predávaním poznatkov partnerovi. 

Iva (28) zoznámila partnera s pôrodným plánom s cieľom brániť záujmy partnerky 

– „to bylo spíš o tom, že jsem ho seznámila s porodním plánem – jednou nebo dvakrát 

jsem mu ho přečetla, možná mu to šlo jedním uchem tam, druhým ven.. no ale 

prakticky by neměl moc šancí to ovlivnit po medicínský stránce, ale asi spíš takový 

velký věci – kdyby viděl, že mi píchaj nějaký oblbovák, tak aby řekl: „co to je, na co to 

je a proč to je?“ ve chvíli, kdy bych se já zeptat nemohla..“ Podobným spôsobom 

prebiehala príprava na pôrod s partnerom aj u Heleny (31): „Nějak speciálně jsme 

se na to nepřipravovali, maximálně jsem mu povídala o tom, když jsme sestavovali 

porodní plán, co si přeju, aby nedělali zdravotníci a vím, že byl hrozně nastartovanej, 

že tam půjde už s žalobou v kapse a to tam všechno srovná, tak to jsem ho 

uklidňovala, že v žádném případě konflikty nechci a ať se uklidní, ale to spíš byla 

taková nadsázka, než že by doopravdy něco takového hrozilo..“ Partner Agáty (23) si 

nevedel predstaviť, aké konanie sa od neho počas pôrodu očakáva, takže už 

v rámci domácej prípravy na spoločný pôrod obdržal od partnerky inštrukcie. 

„Když se vždycky ptal, co tam má dělat, tak jsem mu říkala, že mě má držet za ruku a 

říkat, že jsem skvělá a nejhezčí a takovýhle hlášky, takže tohle pak říkal, takže dobrý“ 

dodáva so smiechom Agáta (23). 

 Predpôrodná príprava partnerov mimo domáceho prostredia prebiehala 

často ako súčasť predpôrodného kurzu zabezpečeného priamo inou 

sprevádzajúcou osobou – dulou alebo pôrodnou asistentkou. Jana (27) vníma ako 

pozitívum absolvovania predpôrodného kurzu spolu s partnerom zvýšenie miery 

                                                             
62 Františka (21): „Nikdy nezaváhal, že by tam nešel, ani když se díval na to video.“ 
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empatie partnera voči budúcej matke a „stmelenie“ partnerského vzťahu: 

„Vnímám jako pozitivní, a to bych doporučila, že nás to stmelilo s tím partnerem – 

on si toho moc během těhotenství nečetl, on tam získal spoustu důležitých 

informací a dokázal se víc vcítit do tý mý role – to bylo dobrý, takže já jsem se 

s ním mohla potom o tom víc bavit..“ Na základe svojej skúsenosti potom 

odporučila podobný kurz i kamarátke63. Barbore (37) zase spoločná návšteva duly 

s partnerom priniesla pocit pokoja a istoty, že partner si bude počas pôrodu 

vedomý svojej roly. „Když jsem třeba začala rodit, tak jsem vědela, že partner ví, že 

nemá po mně chtít nějaký interakce, že mě má nechat bejt a maximálně když ho o 

něco požádám –  něco přinést, podržet.. já jsem neměla starost o to, že se musím 

starat ještě o něj – věděla jsem, že slyšel, že ten porod je moje chvíle a že já nemusím 

zařizovat, aby se nenudil“ uzatvára Barbora (37). 

 

Dôvody prítomnosti partnera pri pôrode 

 Jedným z hlavných dôvodov pre výber partnera ako sprevádzajúcej osoby 

bola partnerská intimita. Podľa Barbory (37) je pôrod „důvěrnej“ a „intimní 

moment, u kterého jsem ho prostě chtěla mít“. Pre Danu (27), Ivu (28) a Kláru (27) 

je partner najbližšou osobou64, ktorá im pomáha i v bežnom živote65. Pre Danu 

(27) je partner zároveň podporujúcim priateľom, na ktorom je citovo závislá66. 

„Pre mňa je to najbližšia osoba a s manželom sme dieťa stvorili, boli sme prítomní 

obidvaja.. je to z toho intímneho hľadiska, preto manžel.. neviem si predstaviť, že by 

tam bola kamarátka alebo mama, predsa je to z toho intímneho života partnerov, tak 

preto som si vybrala manžela – on ma z tej intímnej stránky pozná“ vystihuje 

intimitu partnerov Klára (27) a otvára zároveň ďalší aspekt partnerstva, ktorým je 

zdieľanie  rodičovstva67. Helena (31) a Iva (28) uvádzajú ako dôvod prítomnosti 

                                                             
63 Jana (27): „To jsem taky říkala tý kamarádce, o které jsem tady mluvila – o tom páru, že by měla 
toho svýho partnera přesvědčit, aby tam šli, že by to pro ně a posléze pro ně bylo dobrý, takže 
z tohohle důvodu bych to doporučila.“ 
64 Iva (28): „..v tu chvíli to byl pro mě nejbližší člověk..“ 
65 Dana (27): „..je to moje nejbližší osoba, protože mi pomáhá i v běžným životě.“ 
66 Dana (27): „Já jsem na něm hodně závislá, je to nejen manžel, ale i přítel, kamarád, takže je to pro 
mě velká podpora..“ 
67  

Podobne to vidí i Dana (27): „samozřejmě je to naše společný dílo to dítě, tak i ten závěr je vlastně 
náš společnej“. 
Jana (27): „Neumím si představit, s kým jiným bych to chtěla sdílet..“ 
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partnera pri pôrode i spoločné prežitie zážitku narodenia dieťaťa68, pričom Iva 

(28) zároveň týmto zážitkom chcela podporiť utuženie partnerského vzťahu69. 

 Ďalším dôvodom pre prítomnosť partnera pri pôrode je implicitné 

vytvorenie stabilného prvku v procese pôrodu, ktorý by sa skladal z samotnej 

rodičky, partnera a druhej blízkej osoby a slúžil by ako protipól k neustále sa 

meniacemu obsadeniu zdravotníckeho personálu. Barbora (37) hovorí 

z vlastnej skúsenosti: „Ten lékařskej personál neznáš, a navíc se ti u toho porodu 

střídá, protože když rodíš dýl, tak se ti tam vystřídá několik směn – několik porodních 

asistentek, několik doktorů, a nemáš tam nic pevnýho.. ty lidi jsi nikdy předtím 

neviděla, je to poprvý a už je nikdy neuvidíš.. takže když si k tomu porodu někoho 

vezmeš, tak aspoň něco v tý situaci se nemění.“ „Ty dva lidi, který tam byli se mnou – 

ta dula a přítel, to bylo jediný, co tam bylo stabilní.. všichni ostatní lidi tam 

cirkulovali, protože jsem rodila dlouho.“ 

 Okrem toho Barbora (37) pridáva ešte jeden dôležitý dôvod partnerovej 

prítomnosti – využitie skúseností partnera ako čiastočné zmiernenie vlastného 

pocitu neistoty. „Navíc jsem rodila poměrně stará, tak jsem si v tom přišla taková 

nejistá a on je zkušený otec“ dodáva Barbora (37). 

 

Očakávané a skutočné konanie partnera 

Motivácia budúcej matky prežiť pôrod v prítomnosti sprevádzajúcej osoby 

v podobe partnera v sebe zahŕňa jednak samotné dôvody jeho prítomnosti, ktoré 

sú spomenuté vyššie, no na druhej strane i konanie, ktoré budúca matka od 

partnera očakáva. 

Na nasledujúcich stranách uvediem rozdelenie konania partnera 

očakávaného budúcou matkou i skutočného konania poskytnutého partnerom 

rodičke počas pôrodu podľa troch rovín možnej podpory. Kategória očakávanej 

i kategória skutočnej podpory partnerom sa obsahovo vo veľkej miere prelínajú, 

preto som sa rozhodla spojiť ich do jednej kategórie. 

 

Konkrétnosť predstavy podpory 

 

                                                             
68 Iva (28): „..zároveň to bylo naše dítě, že jo, tak prostě by to měl vidět..“ 
69 Iva (28): „..možná i proto, aby to utužilo ten vztah..“ 
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Barbora (37), Dana (27) i Eliška (26) sa pri otázke očakávanej podpory 

partnerom zhodujú v tvrdení, že nevedeli formulovať konkrétnu predstavu 

očakávanej podpory partnerom. Hlavným dôvodom pre to bola neznáma situácia 

pôrodu u prvorodičiek, keďže nevedeli, čo majú od danej situácie očakávať. Dana 

(27) hovorí: „..já jsem tak nějak nevěděla, co mě čeká, nedovedla jsem si to představit, 

na internetu jsem sice něco četla..“. Podobne sa na tému očakávanej podpory 

zmieňuje i Eliška (26): „Já jsem to vůbec neřešila, vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu..“. 

Barbora (37) síce od partnera očakávala určitý druh psychosociálnej podpory, no 

už ho nevedela bližšie konkretizovať: „..čekala jsem, že mě bude podporovat nějak 

jako psychicky, ale nevěděla jsem, co se tím rozumí..“. 

Na druhej strane Helena (31) mala pomerne presnú a čiastočne rigidnú 

predstavu týkajúcu sa prítomnosti partnera pri pôrode. Od partnera vyžadovala 

samotnú prítomnosť a prípadná jeho aktivita mala vyplynúť zo situácie. Pri 

návšteve duly „padla otázka, jakou roli by tam měl ten budoucí otec zastávat a že já 

jsem byla docela tou otázkou zaskočená, měla jsem nějakou představu a vůbec mně 

nenapadlo, že by mohlo být více variant toho, co by tam mohl dělat, nakonec to šlo 

nějak do ztracena a víc jsme to neprobírali.. možná jsem mu někdy říkala, aby mě 

nerušil a aby tam jenom se mnou byl a byl k dispozici a že to nějak vyplyne z tý 

situace..“ dodáva Helena (31). 

 

Psychosociálna podpora 

 

 V rámci očakávanej i poskytnutej psychosociálnej podpory partnerom sa 

objavilo nasledujúcich päť kategórií: 

1. Partner ako spoločník 

Najčastejším očakávaním od partnerovej prítomnosti pri pôrode bola 

u rodičiek jeho samotná prítomnosť. Hoci by rodičky neboli reálne počas 

pôrodu samé, uvádzali ako najdôležitejšiu formu pomoci partnera to, že 

nebudú samé70. Klára (27) prítomnosťou partnera očakávala prežitie 

                                                             
70  
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pôrodu vo väčšej pohode: „Očakávala som, že to prežijem v lepšej pohode, 

keď tam bude – asi toľko.. že ma podporí v tom.. vedela som, že to za mňa 

nevytlačí, ani že tú bolesť nejako nebude vedieť ovplyvniť, tak už len ten pocit, 

že tam je a že ma podporí – chytí ma za ruku, alebo to objatie, alebo nejaké 

slovo – tak to som očakávala..“. Zároveň tak spomína i ďalší aspekt 

psychosociálnej podpory partnera, ktorým je jeho slovná podpora. Slovnú 

podporu v krízových momentoch očakávala od partnera i Jana (27): 

„Kdybych chtěla brečet, nebo by tam byly nějaký obtížný momenty, tak bych 

mu to mohla říct, že mi je špatně a mohla bych si pofňukat a on by mě 

pochlácholil – asi taková jako podpora, že by tam byl..“. 

Lucia (29) očakávala slovné rozptyľovanie pozornosti od bolesti71, 

rovnako Dana (27) sa chcela v priebehu pôrodu s partnerom rozprávať: 

„Nakonec byl pořád u mě, držel mně za ruku a mluvil se mnou, takže to bylo 

to, co jsem od něj čekala, když mně bude doprovázet k porodu“. Jana (27) 

žiadala od partnera udržiavanie bdelosti počas pôrodu sekciou: „..byl tam 

se mnou během celé té operace, držel mě za ruku a já jsem ho požádala, aby 

mě udržoval bdělou, nechtěla jsem usnout, tak jsem ho požádala, ať se snaží, 

abych neusla a on se jako snažil..“. 

Špecifickou očakávanou i poskytnutou formou psychosociálnej podpory je 

partnerovo vyjadrenie účasti rodičke prostredníctvom telesných 

prejavov – držaním za ruku alebo objatím72. Agáta (23) popisuje svoje 

očakávanie: „..podrží mě za ruku, když budu potřebovat, tak mě obejme a 

řekne, že jsem nejlepší a takovýdle věci..“ a zároveň dodáva, že partner jej 

očakávania naplnil73. Podobne hovorí o naplnení svojich očakávaní i Dana 

                                                                                                                                                                                   
Agáta (23): „..já jsem se toho bála, tak jsem tam nechtěla bejt sama..“ 
Barbora (37): „že tam je se mnou, že tam nejsem sama, že na tu situaci nejsem sama..“ 
Cecílie (34): „Je to velká podpora, když tam budoucí matka není sama.“ 
Eliška (26): „..samozřejmě, že nebude rodit za mně, ale čekala jsem, že tam nebudu sama..“ 
Gabriela (33): „..já jsem tam nechtěla být sama..“ 
Helena (31): „že mě nenechal samotnou, to bylo naprosto skvělé..“ 
Iva (28): „..že tam člověk není sám..“ 
Jana (27): „..je pořád důležitější, aby tam ta žena nebyla sama..“ 
Klára (27): „..som to najviac ocenila, že tam bol so mnou, že som tam nebola sama..“ 
Lucia (29): „..že tam nebudem sama..“ 

 
71 Lucia (29): „..že ma bude rozptyľovať..“ 
72 Tento spôsob prejavenia podpory partnera stojí na pomedzí podpory prostredníctvom 
partnerovej prítomnosti a zdieľania pôrodu spolu s partnerom. 
73 Agáta (23): „..a to vlastně naplnil..“ 
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(26): „Nakonec byl pořád u mě, držel mně za ruku a mluvil se mnou, takže to 

bylo to, co jsem od něj čekala, když mně bude doprovázet k porodu..“ a Klára 

(27), ktorá očakávala, že ju partner „podporí – chytí ma za ruku, alebo to 

objatie, alebo nejaké slovo – tak to som očakávala a to teda sa aj splnilo.. čo 

som očakávala, to aj bolo..“ Špecifickým prípadom je Františka (21), ktorá 

síce pred pôrodom túto formu psychosociálnej podpory od partnera 

očakávala, no v priebehu pôrodu sa jej postoj zmenil. „Já jsem si myslela, 

že budu potřebovat držet za ruku a podporovat, takže to jsem si myslela, že 

bude dělat..“ „..a nakonec to bylo jinak, nakonec jsem to vůbec 

nepotřebovala..“ hovorí Františka (21). Protipólom k týmto respondentkám 

je Cecílie (34) a Iva (28). Cecílii (34) by držanie za ruku prekážalo: „..ani 

jsem neočekávala, že mně bude držet za ruku, ono to ani není někdy příjemné, 

když se člověk potřebuje někde zapřít..“ a Ive (28) prítomnosť partnera 

neprekážala, ale jeho aktivitu dokonca tlmila: „..třeba jsem nechtěla, aby 

na mně šahal, nebo cokoliv dělal, tak jsem ležela a on jenom seděl vedle mě.. 

ale nevadil mi tam..“. 

2. Partner zdieľajúci 

Potreba zdieľania situácie sa u respondentiek objavuje pomerne často. Iva 

(28) vyslovuje potrebu zdieľať situáciu pôrodu ako takú74, no Cecílie (34) 

a Lucia (29) vyžadujú partnerovu prítomnosť pre zdieľanie kritickej 

situácie napríklad v podobe potenciálnych zdravotných komplikácií 

dieťaťa. Cecílie (34) chcela „mít podporu, když by byl nějaký problém“. 

Lucia (29), ktorá bola v priebehu tehotenstva hospitalizovaná pre hroziaci 

potrat, by chcela s partnerom zdieľať smútok z prípadného úmrtia 

dieťaťa: „..keď je ohrozený život dieťaťa a keď ťa strašia, že ti hovoria, že 

nevedia, či to dieťa vydrží, takže asi kvôli tomu, že ak by k niečomu došlo, aby 

som tam nebola sama..“ 

Dana (27) a Klára (27) naopak chceli spoločne s partnerom prežívať prvé 

rodičovské momenty, a zdieľať tak zážitok narodenia spoločného 

dieťaťa (viď str. 60). Eliška (26) potrebovala zážitok pôrodu zdieľať, a tým 

                                                             
74 Iva (28): „..to, že tam člověk není sám, že to má s kým sdílet – s někým, kdo ti je blízkej.. takže nějaká 
jako emoční podpora..“ 
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ho spracovať spolu s partnerom bezprostredne po pôrode – hovorí o 

nutnosti „dožít si ten porod s tou druhou osobou“ (viac na str. 79). 

Potreba zdieľania svojho prežívania sa u Jany (27) objavila bezprostredne 

po zistení počiatočných prejavov pôrodu: „..tak jsem řekla, že počkám a 

když něco, tak ho vzbudím.. pak jsem ho začala budit asi po těch čtyřech 

hodinách a on: „jo, jo“ – otočil se na druhý bok a spal dál (smiech)“ „pak už 

jsem to chtěla prožívat s ním, tak jsem ho vzbudila (smiech) ..říkala jsem, že 

rodím a byla jsem taková natěšená, nenechala jsem ho spát, i když on vypadal, 

že by spíš ještě spal“. Zdieľanie situácie spolu s partnerom sa u Barbory (37) 

zosilnilo počas príjmu do pôrodnice, kedy žene väčšinou nie je dovolené 

byť v prítomnosti partnera. Barbora (37) tak bola s partnerom v kontakte 

aspoň prostredníctvom mobilného telefónu a mohla s ním tak zdieľať to, 

čo práve prežíva: „V momentě, kdy mě nabírali, tak jsem mu furt volala, 

protože jsem potřebovala být s ním v kontaktu, to je takovej moment, kdy 

nemůžeš s ním být v kontaktu, když prostě tam přijdeš a oni tě vezmou, 

zaregistrujou tě k tomu porodu..“ „..tak jsem mu furt posílala sms-ky, co jako 

se se mnou děje, byla jsem hrozně ve stresu, protože ten doktor na mně 

okamžitě nastoupil, že jak to, že jsem nepřijela už večer, když mi prostě ta 

voda praskla už večer, takže mě jako hrozně strašili a deptali.. takže jsem mu 

v tom svým stresu furt psala a on byl se mnou v kontaktu, protože to bylo pro 

mě hrozně důležitý“. U Kláry (27) a jej partnera sa zase bezprostredne po 

pôrode dostavil pocit šťastia zo spoločne zvládnutej situácie: „..tak sme 

sa rozprávali, že konečne to je za nami a sme si poplakali od šťastia..“. 

3. Partner komunikujúci a obraňujúci 

Veľká väčšina respondentiek očakávala počas pôrodu od partnera 

naplnenie určitej roly ochrancu jej záujmov v prípade, že by sa nedokázala 

voči konaniu zdravotníckeho personálu brániť sama – napríklad vplyvom 

únavy, vyčerpania, bolesti, v kritickej situácii75. Za všetky ženy túto potrebu 

                                                             
75  

Cecílie (34): „..kdyby byly nějaké komplikace, tak aby to mohl trošičku koordinovat, nebo aby se 
snažil, třeba by nemohl, ale aby se snažil..“ 
Dana (27): „Od tý doprovázející osoby jsem vůbec jako čekala obranu proti personálu, jako obranu 
mejch názorů proti personálu, když já už nebudu schopná si ty názory bránit.“ 
Iva (28): „Kdyby viděl, že mi píchaj nějaký oblbovák, tak aby řekl: „co to je, na co to je a proč to je?“ 
ve chvíli, kdy bych se já zeptat nemohla.“ 
Lucia (29): „.. keď sa bude niečo diať, tak bude jednať za mňa, bude ma brániť alebo to dieťa..“ 
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vystihuje Iva (28): „Myslela jsem si, že tam bude někdo, kdo zasáhne 

v případě, že se bude dít něco, co by se dít nemělo – kdyby se mnou mluvil 

někdo nepříjemně, kdyby dělali nějaký zákroky, o kterých bych nebyla 

spravená – že by tam fungoval buď jako mediátor, že by mi řekl: „teď ti budou 

dělat to a to, protože se rozhodli, že je to tak nejlepší vzhledem k tvýmu 

zdravotnímu stavu/situaci“, takže nějakej jako ochrannej prvek.“ 

Sama pri tom spomína funkciu mediátora, kedy by partner fungoval ako 

komunikačný prostriedok medzi rodičkou a zdravotníckym personálom, 

a zároveň by mohol pretlmočiť personálu priania rodičky i v prípade 

indispozície rodičky tak, ako to chcela napríklad Jana (27) alebo Lucia (29). 

Jana (27) bola týmto spôsobom pripravená na možný epileptický záchvat: 

„..kdybych měla právě záchvat a byla v bezvědomí, tak on by měl rozhodovat 

všechny věci kolem dítěte a porodu.“ Lucii (29) zase partner musel prisľúbiť 

presadenie prednostnej záchrany života dieťaťa: „Boli už také prípady, že 

keď bol ohrozený život dieťaťa alebo matky, tak ja som predtým nahovorila 

manželovi, že ak by sa to pýtali mňa, tak určite poviem, že nech zachránia 

dieťa.. ale keď je tam aj manžel, tak sa to pýtajú aj jeho, respektíve keď žena 

neodpovedá.. tak ak by dávali takú otázku, tak musí odpovedať tak, ako ja si 

prajem, nie obidvoch, lebo to sa nikdy nedá.. jasné, že oni sa snažia tí lekári, 

ale keď je na výber, tak musí povedať, že dieťa – to mi musel sľúbiť.“ Dana 

(27) ďalej v tejto súvislosti hovorí o určitej kontrole konania personálu 

partnerom na základe vopred daných inštrukcií – „..říkala jsem mu, co chci a 

ať mi on hlídá, jestli mi někdo dělá nebo nedělá..“. 

Podpora, ktorú partner Barbory (37) počas pôrodu skutočne prejavil, bola 

vo forme získavania informácií od zdravotníkov a následným 

vyjednávaním s nimi. „Vím, že v jednu chvíli tam jako vyjednával 

s doktorama, protože doktoři mě strašně strašili, tak my jsme byli vlastně 

instruovaní pořádně se vyptat na to, co nás teda čeká, co to znamená..“ hovorí 

Barbora (37). O získavaní doplňujúcich informácií v súvislosti s konaním 

partnera hovorí i Cecílie (34), ktorej partner sa „se hodně ptal a dotazoval a 

vstřebával ty informace za mně, protože já jsem byla hodně unavená, takže 

jsem byla ráda.. no ono to vlastně bylo až v polovici porodu, když přišel, ale 
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řešil se tam můj vztah s tím doktorem a byl taková jako kontrola nad tím, že 

všecko snad pojede správně..“ čím Cecílie (34) oceňuje zároveň i partnerovo 

kontrolovanie konania zdravotníkov. Špecifický prípad, kedy partner 

fungoval ako prostredník medzi rodičkou a zdravotníckym 

personálom, sa stal počas pôrodu Dany (27), ktorá po odmietnutí 

personálom aplikovať rodičke medikamenty proti bolesti prestala vnímať 

inštrukcie personálu: „Bylo to martýrium, prostě šílený bolesti, kdy jsem 

byla ráda, že dejchám.. když mi odmítli dát ty léky na bolest, tak já jsem 

odmítla s nima komunikovat, ne, že bych jim řekla: „jděte do háje“, ale prostě 

jsem je přestala vnímat, když mi něco říkali, tak já jsem je slyšela a druhým 

uchem mi to šlo ven.. prostě jsem nebyla schopná tu jejich péči zpracovat, 

přemýšlet o ni, co mi radí..“ Partner Dany (27) v tej chvíli iniciatívne prevzal 

rolu zdravotníkov, opakoval rodičke ich inštrukcie, a tým jej zároveň 

riadil proces pôrodu: „..seděl u mě, díval se mi do očí, držel mně za ruce, 

pořád mi to opakoval několikrát dokola, jak teda mám dýchat, ukazoval mi to, 

předváděl mi to dýchání – jak mám dýchat při kontrakci, mezi kontrakcema, 

já už nevěděla, kdy je kontrakce a kdy není kontrakce, ta bolest byla pořád 

stejně intenzivní, tak on mi říkal: „teď máš kontrakci, teď dejchej takhle“.. 

takže mi vlastně vedl ten porod, já jsem visela na něm očima, visela jsem na 

něm, co mi říká.. ten personál jsem už nevnímala, a oni byli srozumění s tím, že 

ten manžel mi pomáhá, viděli, že takhle to funguje..“  

4. Partner oceňujúci 

Agáta (23), Františka (21) a Iva (28) vyjadrovali určitým spôsobom 

potrebu ocenenia partnerom, prejavenie úcty a nadobudnutie pocitu, že 

partner si rodičku za jej výkon v podobe porodenia dieťaťa váži76. Agáta 

(23) hovorí v tejto súvislosti o potešení ega – „jsem ráda, že to viděl a ví, že 

to není úplně nějaká sranda nebo tak.. je to takový to – nevím, jak bych to 

nazvala – takový to potěšení toho ega, že to pak někdo aspoň ocení“. Podobne 

Františka (21) vyžadovala určité ocenenie vlastného úsilia: „Myslím, že je 

dobrý, když to chlap vidí, že to není tak, že právě přijde k tomu uzlíčku“. 

                                                             
76 Iva (28): „..prostě by to měl vidět, možná i proto, aby to utužilo ten vztah – jako vážit si tý manželky 
nebo tý rodičky, že to je přece něco, co se musí zvládnout.. asi aby si mě víc vážil, i když to zní blbě..“ 
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Iva (28) sa ako jediná z respondentiek explicitne zmieňuje o naplnení 

svojich očakávaní: „..tak mi stisknul ruku, jako že jsem to zvládla pěkně a že je 

pyšnej – tak třeba potom jsem ocenila tu jeho přítomnost..“. Naproti tomu 

Klára (27) pravdepodobne partnerovo ocenenie vopred neočakávala, no 

i tak sa jej ho od partnera dostalo okrem iného i za možnosť vidieť 

novonarodené dieťa: „on v podstate ma pochválil za to, že som to zvládla, 

všetko mi nasľuboval možné aj nemožné, a ten bol šťastný, že už je to za nami 

a že videl takého úplne maličkého človiečika..“. 

5. Partner pripomínajúci 

Špecifickú formu podpory očakávala od partnera Lucia (29), keď od neho 

žiadala pripomínanie jej vlastných požiadaviek v prípade, že by od nich 

chcela upustiť alebo by na ne zabudla vplyvom stupňujúcej sa bolesti. 

„Snažil sa pripomínať veci, lebo ja som ho o to požiadala.. keď mi budú chcieť 

dať epidurálku a keď ja budem tvrdiť, že áno, tak on má povedať, že nie 

(smiech) takéto mal príkazy.. keď sa narodí bábätko, musí pripomenúť, že 

predtým, ako prestrihnú pupočnú šnúru, tak na brucho.. a ešte predtým ako 

sestričke na okúpanie, oblečenie – predtým prisať.. tak to pripomínal, to som 

chcela, tak to robil..“ oceňuje partnera za jeho konanie Lucia (29). 

 

Fyzická podpora 

 

Ďalšou rovinou podpory, ktorú rodička očakávala a ktorej sa jej od partnera 

dostalo, je fyzická podpora. Fyzickú podporu partnerom možno rozdeliť na 

nasledujúce subkategórie: 

1. Fyzická pomoc 

Fyzickú pomoc partnera možno chápať ako saturáciu potrieb rodičky, 

ktoré boli pre ňu v danej chvíli aktuálne. Rodička svoje potreby a želania 

vyjadrovala buď priamo formou príkazu alebo žiadosti, alebo partner 

iniciatívne tieto potreby zisťoval. Niekedy však bola iniciatíva partnera 

zisťovať a napĺňať potreby partnerky tlmená strachom tak, ako to dokladá 

Cecílie (34): „Musím říct, že byl hodně vystrašenej.. takže tak často jenom tak 

seděl a koukal, ale potom si uvědomil, že by teda měl něco dělat, tak mi třeba 

přinesl aspoň tu vodu nebo se mě zeptal, jestli něco nepotřebuju.“ Podobne 
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popisuje skúsenosť svojich dvoch pôrodov Dana (27), ktorej partner bol 

šokovaný intenzitou bolesti: „byl trochu víc pasivní, byl z toho trochu víc 

v šoku, jako že je to tak strašný a ty bolesti jsou ošklivý a přišlo mi, že moc 

nevěděl, co má dělat.. teď při druhým porodu byl už víc v obraze..“. 

Partnerova fyzická pomoc väčšinou rodičiek nebola pred pôrodom 

očakávaná alebo vyžadovaná, skôr očakávali z jeho strany psychosociálnu 

podporu. Napríklad Agáta (23) však od partnera očakávala i fyzickú 

podporu: „Já jsem od něj neměla nějaký přehnaný očekávání, spíš jsem – jako 

že tam bude se mnou, podá mi ručník, podá mi pití..“ Helena (31) v súvislosti 

s fyzickou pomocou hovorí o splnení potrieb partnerom77. 

Čo sa týka poskytnutej fyzickej pomoci partnerom, najčastejšie rodičky 

spomínajú tieto jej formy: 

 podanie nápojov alebo jedla (pokiaľ mali umožnenú ich 

konzumáciu)78 

 podávanie predmetov79 

 vyzliekanie a obliekanie80 

 pomoc pri premiestňovaní sa (napríklad z postele, do sprchy alebo 

na toaletu)81 

 pomoc pri sprchovaní rodičky82 

 umožnenie rodičke využiť jeho telo ako oporný bod a zaprieť sa do 

neho pri tlačení83 

                                                             
77 Helena (31): „..hlavně aby tam byl, kdybych něco potřebovala..“ 
78  

Cecílie (34): „..mi vždycky přinesl tu vodu..“ 
Helena (31): „..nosil mi pití..“ 
Jana (27): „..nosil mi vodu a tak..“ 

 
79  

Agáta (23): „..podával mi ručník, když jsem byla ve sprše..“ 
Františka (21): „..taková pomocná ruka, když jsem potřebovala ten ručník, pití..“ 
Klára (27): „..keď trebalo, tak mi doniesol niečo..“ 

 
80 Iva (28): „..tam mi právě pomáhal partner spíš fyzicky – svlíknout, oblíknout..“ 
81  

Cecílie (34): „..pomáhal z postele, do postele..“ 
Klára (27): „..chodil so mnou na tú sprchu, na WC..“ 

 
82 Iva (28): „..pustit kohoutek, regulovat teplotu vody..“ 
83  
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 pridržiavaním rôznych častí tela rodičky v určitej polohe (napríklad 

zapretie nôh pri tlačení, tlačenie hlavy rodičky na jej hrudník) 84 

 pomoc fyziologickému ukončeniu pôrodného procesu na základe 

inštrukcie lekárskeho personálu (vypudenie prebytočnej krvi 

stláčaním brucha rodičky)85 

 iná pomoc86 

Spomenuté konanie partnera sa na prvý pohľad môže zdať ako triviálna 

pomoc, no schopnosť pohyblivosti rodiacej ženy je aj vplyvom pôrodných 

bolestí značne znížená, takže rodičky túto formu pomoci veľmi oceňujú. 

V prípade, že by rodička nebola počas pôrodu v prítomnosti blízkej osoby, 

tieto úkony by vykonával zdravotnícky personál pôrodnice. 

2. Úľava od bolesti 

Ďalšou formou fyzickej podpory partnerom je aspoň čiastočná úľava od 

bolesti, ktorú rodičke partner poskytoval prostredníctvom masáží alebo 

pôsobenia ľudského tepla. Rodičky, ktoré od partnera vyžadovali túto 

formu fyzickej podpory, ho vopred o tomto prianí informovali, a prípadne 

inštruovali. Očakávanie fyzickej podpory v podobe úľavy od bolesti sa tak 

partner vždy snažil naplniť.  Dana (27) predala partnerovi svoje priania 

ohľadom tíšenia bolesti ústne: „..jsem mu říkala, jak chci masírovat, co mám 

ráda, co mě uklidňuje, takže jsme si to domluvili spolu, ani jsme o tom moc 

nemluvili s tím personálem..“. Partner Jany (27) si naopak požadované 

techniky masáží natrénoval doma prostredníctvom sledovania videí 

                                                                                                                                                                                   
Agáta (23): „..tak to mě furt podpíral, zvedal..“; „..snažil se i vždycky podepřít, chytit, takže to bylo 
dobrý – to si nemůžu stěžovat..“ 
Helena (31): „..ve sprše mě pomáhal držet, protože jsem tak různě vypadávala..“ 
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Klára (27): „..mu povedali, že má zatlačiť hlavu, tak tlačil hlavu..“ 
Helena (31): „..partner a dula mi z každý strany drželi kolena, měla jsem pocit slabých nohou, oni 
mi je drželi, což mi hrozně pomáhalo..“ 

 
85 Klára (27): „..medzitým mi stláčal brucho, aby mi vyšla krv, ktorá tam zostala..“ 
86  

Agáta (23): „Já jsem měla takový ty sondy na tom břiše, co sledují ty ozvy miminka, ony tam 
nedržely, tak mi je držel..“ 
Dana (27): „..hlavně jsem vyžadovala, aby mi dával něco mezi kolena, aby se mi nelepila.. to mě 
pořád vytáčelo při prvním porodu, při druhým porodu to věděl, tak mi pořád dával něco mezi 
kolena (smiech)..“ 
Jana (27): „..když mě dusila ta kyslíková maska, tak jim to řekl..“ 
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z internetových stránok a následnou skúškou účinnosti na partnerke. Jana 

(27) popisuje očakávanie ohľadom fyzickej podpory partnera: „Asi jsem 

čekala, že když tam bude, že mi bude pomáhat od těch bolestí, protože toho 

jsem se bála a když jsem zjišťovala, co pomáhá, tak jsem našla na Youtube 

nějaký videa, jak se dělají masáže a po práci jsem mu to ukazovala: „hele, 

podívej, co jsem našla“..  A ďalej pokračuje: „Bylo to fajn – zkoušel mě 

masírovat, jak jsem si našla ty úlevový masáže, zkoušeli jsme je už předtím 

doma, jestli to k něčemu je a zjistila jsem, že mi je to hodně příjemný a hodně 

mi to pomáhalo.“ Lucia (29) už dlho počas tehotenstva trpela bolesťami 

chrbta, no s partnerom si žiadne úľavové praktiky nepripravili. Možno 

i následkom toho partner počas pôrodu jej predstavu naplniť nedokázal: 

„Nič sme nemali pripravené, len som hovorila manželovi, lebo vtedy ten chrbát 

ma vyslovene bolel – čo mám tie svoje zdravotné problémy, som mu hovorila, 

že nech šúcha.. len ja som mala určitú predstavu o tom šúchaní, a to je ťažko 

splniť určitú predstavu rodiacej ženy (smiech) „nie tak, menej, nie tak 

silnejšie, nie tam vpravo – viac vľavo“ (smiech) tak už to ma rozčuľovalo, že 

ako to, že nevie, kde ma to bolí (smiech) a nevie presne, ako tam tou rukou 

pritlačiť, tak to ma tak ničilo..“ Barbora (37) nasledujúcu konkrétnu formu 

fyzickej podpory neočakávala, no v porovnaní s Luciou (29) mala výhodu 

v podobe prítomnosti duly, ktorá jej masáž priamo neposkytla, no 

inštruovala jej partnera k tomu, aby využitím vlastného telesného tepla 

pomohol partnerke uľaviť od bolesti. Barbora (37) rozpráva: „Ona mu 

řekla, že mi má dát ruce na záda, že mi má hřát nebo uvolňovat nějaký místa, 

pak si na chvíli vylez za mně na tu postel a oba jsme leželi na boku, on ležel za 

mnou a jakoby mě hřál – to byl jako hrozně pěknej moment v tom procesu..“. 

 

Konanie v súvislosti s dieťaťom 

 

Okrem očakávanej podpory budúcej matky a skutočnej podpory 

poskytnutej partnerom v psychosociálnej i fyzickej rovine sa u respondentiek 

objavovala potreba zabezpečenia určitého konania partnerom, ktoré sa netýkalo 

priamo rodičky ale dieťaťa. Toto konanie je možné rozdeliť do piatich kategórií, 

z ktorých prvá zahŕňa činnosť partnera očakávanú rodičkou, ďalšie dve sú činnosti 
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poskytnuté partnerom a štvrtá a piata kategória v sebe nesú očakávané 

i poskytnuté konanie partnera. 

1. Ochrana dieťaťa 

Následkom informácií z médií o zámene detí v pôrodnici, ktoré sa objavili 

v období okolo pôrodu Cecílie (34) a Elišky (26), vyžadovali tieto dve 

respondentky od svojho partnera ochranu dieťaťa pred jeho zámenou za 

iné dieťa. Eliška (26) hovorí: „Jediné, co jsem ho instruovala, protože to bylo 

krátce po aférách se záměnou dětí, tak aby hlídal dítě od té doby, co ho 

vytáhnou než ho popíšou, což se samozřejmě nezdařilo díky tomu, že ho ze 

sálu vyhodili, ale my jsme tam rodili jediní a ještě k tomu skoro pětikilový dítě, 

tak to se těžko zamění.. na to byl nainstruovanej, aby nám ho hlídal, aby ho 

nevyměnili..“. U Cecílie (34) išlo sčasti o humorne ladenú požiadavku: „a 

pak jsem ještě říkala, že musí pohlídat to čerstvě narozený miminko, aby nám 

ho nevyměnili, což teda nebylo vůbec potřeba, protože já jsem tam tenkrát 

byla úplně sama.. ale vždycky jsem mu to jako z legrace říkala, že musí 

kontrolovat to miminko, aby nám ho nevyměnili..“. Lucia (29) sa na základe 

svojej negatívnej skúsenosti so zdravotnou sestrou novorodeneckého 

oddelenia bála nechať dieťa len v prítomnosti tejto osoby: „..chcela som, že 

keď vezme dieťatko na váženie, meranie, aby tam išiel aj manžel, aby mu 

náhodou neublížila..“. 

2. Záchrana dieťaťa 

Počas pôrodu Jany (27) sa objavilo neočakávané zhoršenie stavu 

dieťaťa, ktoré bolo viditeľné na kardiotokografickom zázname. „Když jí 

začaly padat ty ozvy, protože to já jsem byla strašně vystresovaná a eště mi 

nedocházelo, že je opravdu ohrožená na životě, ale manžel, nevím, čím to bylo 

– líp vyhodnotil tu situaci a hned šel za tou asistentkou.. já bych v tu chvíli 

třeba chvilku čekala, což by bylo špatný..“ oceňuje Jana (27) pomoc partnera 

pri záchrane dieťaťa vďaka jeho duchaprítomnosti. 

3. Zabezpečenie kontaktu matky a dieťaťa 

Keďže pôrod Jany (27) neprebiehal prirodzene a v určitom momente 

musela kvôli zdravotným komplikáciám dieťaťa absolvovať pôrod 

sekciou, nebolo pre ňu možné aj napriek tomu, že bola pri vedomí, dostať 

po narodení dieťa na hrudník alebo do náručia. Jej partner tak 
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bezprostredne po narodení dieťaťa zabezpečil prvotný kontakt matky 

a dieťaťa aspoň na krátku dobu: „Když vytáhli dítě, tak mu jí dali do ruky, 

protože mi dali blbě tu plentu nebo nevím, já jsem si představovala, že mi ji 

budou moci položit na prsa, ale to vůbec nebylo možný, takže jsem si vůbec 

nemohla pochovat a jak jsem měla ty ruce přivázaný, takže to vůbec nešlo, tak 

on ji držel a choval a přiložil mi ji úplně k hlavě..“ 

4. Zážitok narodenia dieťaťa 

Jedným z dôležitých dôvodov, prečo Františka (21), Helena (31) a Jana (27) 

požiadali partnera o prítomnosť pri pôrode, bol zážitok narodenia 

dieťaťa. Pre Františku (21) to bol zásadnejší dôvod ako vlastná podpora 

partnerom: „..zároveň jsem ho tam chtěla, ne ani jako podporu mně, ale aby 

prožil ty první okamžiky..“ „..když se malá narodila, tak jsem byla ráda, že u 

toho byl a že to všechno vidí..“. Podobne rozpráva i Helena (31): „Prvotní 

motivace, proč tam chci mýho muže, bylo, že chci, aby byl u toho, až se narodí 

náš syn, spíš než aby to byla podpora pro mě, tak jsem chtěla, aby to zažil, 

protože jsem si říkala, že to bude zásadní věc a že bych byla nerada, aby o to 

přišel“. Jana (27) chcela prostredníctvom prítomnosti partnera pri pôrode 

podporiť skoré nadviazanie vzťahu otca a dieťaťa: „Já jsem ho tam chtěla 

už jenom proto, aby on zažil ten porod – to, že to dítě přichází na svět, ani ne 

tak kvůli mně, ale kvůli němu a jeho vztahu s dítětem..“. 

5. Starostlivosť o dieťa 

Jana (27) bola počas pôrodu pripravená na možnosť epileptického 

záchvatu, pričom od partnera by v takom prípade vyžadovala 

rozhodovanie o celkovej starostlivosti o dieťa87. Pôrod Barbory (37) 

bolo kvôli zdravotným komplikáciám nutné ukončiť sekciou v celkovej 

anestéze, následkom čoho sa nemohla po pôrode adekvátne venovať 

kontaktu a starostlivosti o dieťa. „Co bylo pro mě hrozně důležitý, že on 

dostal mrňouse na tělo.. to poradila třeba dula, my by jsme to nevěděli.. já 

jsem byla „out“, takže když ho vyndali, tak si partner sundal tričko, on dostal 

mrňouse, a potom, když já jsem byla na JIP-ce, tak on si vzal mrňouse na 

revers a byl s ním jakoby na pokoji.. takže to třeba bylo hrozně důležitý.. u 

toho porodu byl taky hrozně důležitej, ale tady byl eště důležitější, protože já 

                                                             
87 Jana (27): „tak jsem o tom chtěla vždycky rozhodnout jen já, nebo kdybych já nemohla tak manžel..“ 
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jsem nemohla nic dělat.. mrňous by musel být dva dny na tý sesterně..“ 

oceňuje prítomnosť partnera Barbora (37). 

 

Vnímanie prítomnosti partnera a jeho podpory 

Vnímanie partnerovej prítomnosti a jeho podpory je tu chápané v dvoch 

rovinách – jednak ako základný proces percepcie partnera a následné vedomie 

jeho prítomnosti a jeho konania, a na druhej strane ako subjektívne hodnotenie 

prínosu partnerovej prítomnosti a jeho konania v konkrétnych okamihoch 

pôrodu. 

Percepcia a vedomie partnerovej prítomnosti a jeho konania sa menila 

s postupujúcim procesom pôrodu, pričom väčšina respondentiek sa zhoduje 

v tvrdení, že počas druhej fázy pôrodu nevnímali prítomnosť partnera a dianie 

okolo seba adekvátne. Barbora (37) hodnotí dôležitosť prítomnosti partnera 

predovšetkým do okamihu, kedy s ním bola schopná komunikovať: „Partner měl 

úlohu v těch chvílích, kdy to nebylo tak těžký, kdy jsem ještě byla schopná třeba 

komunikovat, a potom když to bylo těžký, jsem ho už moc nevnímala.“. Neschopnosť 

komunikácie vyplýva z okolností pôrodného procesu v podobe zintenzívňujúcej sa 

bolesti. Eliška (26) popisuje svoje vnímanie partnerovej prítomnosti a jeho 

podpory podobne: „Když tam přišel, což bylo asi deset minut před tím, než jsem 

začala tlačit, tak tam už byl k ničemu, protože já už jsem byla v takovém deliriu, že 

jestli tam je, nebo není.. samozřejmě, že člověk trošku vnímá, že tam je, ale přišlo mi, 

že už to je skoro jedno..“ S postupujúcim pôrodom, pribúdajúcimi bolestivými 

kontrakciami alebo únavou sa pôrod pre ženu stáva skôr fyziologickou 

záležitosťou, všetka energia rodičky sa sústreďuje na úspešné porodenie 

dieťaťa a partnera ako podporujúcu osobu vníma pravdepodobne tak, ako to 

popisuje počas rozhovoru Iva (29): „Soustředila jsem se na to, abych přivedla to dítě 

na svět, byla jsem sice ráda, že tam je, ale nevnímala jsem nějak tu jeho rolu.“. 

Vnímanie prítomnosti partnera tak u väčšiny rodičiek pomyselne pripomína 

sínusovú krivku, kedy počas prvej a tretej doby pôrodnej rodička partnera vníma 

dostatočne, no počas druhej fázy pôrodu je vnímanie partnerovej prítomnosti 

a konania skreslené. 

 

Pozitívne vnímanie prítomnosti partnera pri pôrode 
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S percepciou a vedomím prítomnosti partnera je zároveň spojené aj 

subjektívne hodnotenie jeho konania. Rovnako ako pri vnímaní jeho prítomnosti, 

je aj vnímanie jeho konania hodnotené ako podporujúce práve počas prvej alebo 

tretej doby pôrodnej, teda až po narodení dieťaťa.  Pre Luciu (29) bola prítomnosť 

partnera počas pôrodu taká dôležitá, že v prípade nutnosti partnera odísť domov, 

bola odhodlaná opustiť pôrodnicu spolu s partnerom: „..celú tú dobu bol pri mne 

manžel, keďže som povedala doktorovi na začiatku, keď ma prijímal, že ak pošle preč 

manžela, ja odchádzam preč.. on mi povedal, že už keď sú takéto kontrakcie, že už 

nemôžem odísť preč, tak som súhlasila, že snáď nebude žiadna iná žena rodiť, a keď 

bude, tak s tým možno bude súhlasiť, že jej nebude cudzí chlap prekážať – tak ma 

ukľudnil, že dobre.. tak tam bol celú dobu..“ Bezprostredne po príjme do pôrodnice 

oceňuje prítomnosť partnera Helena (31): „..úplně se mi zastavily ty miniaturní 

kontrakce, na tom monitoru nebylo vůbec nic.. a bylo vidět, že je smutný, že teda bude 

muset jet domů, já jsem byla taky.. říkal, že přemýšlí, jestli tam nemají nějaký 

nadstandardní pokoj, kde by mohl zůstat, což mně nenapadlo, tak se zeptal sestřičky.. 

byl tam jeden pokojíček, kde jsme se usídlili společně, já jsem si tam uložila tašku a 

převlíkla jsem se do noční košilky, že teda si zkusím odpočinout, no a v momentě, kdy 

jsem si lehla na postel, přišla kontrakce jak kráva a už to jelo po třech minutách.. 

říkala jsem si, že je moc fajn, že nešel domů.. možná by se to nerozjelo, kdyby jel..“ 

Možnosť partnera zostať s rodičkou pravdepodobne spôsobila väčšiu psychickú 

pohodu rodičky a následné obnovenie pôrodného procesu. V postupujúcom 

procese pôrodu sa objavila i dôverná chvíľa prejavenia a posilnenia partnerskej 

intimity. Rodička Barbora (37) tento zážitok hodnotí veľmi pozitívne: „Když dula 

řekla, co má dělat, tak to bylo jako hrozně dobrý.. ona mu řekla, že mi má dát ruce na 

záda, že mi má hřát nebo uvolňovat nějaký místa, pak si na chvíli vylez za mně na tu 

postel a oba jsme leželi na boku, on ležel za mnou a jakoby mě hřál – to byl jako 

hrozně pěknej moment v tom procesu“.  

Eliška (26), Iva (28) a Lucia (29) veľmi oceňujú prítomnosť partnera ako 

podporujúcej osoby počas tretej doby pôrodnej, čiže až po narodení dieťaťa, avšak 

každá z iného dôvodu. Eliška (26) zažila relatívne rýchly pôrod, preto 

aj prítomnosť jej partnera na pôrodnom sále trvala pomerne krátku dobu. Napriek 

tomu však bola pre ňu partnerova prítomnosť dôležitá vo chvíľach, keď 
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zdravotnícky personál odniesol dieťa na novorodenecké oddelenie a rodička 

zostala s partnerom sama, a to z dôvodu potreby zhodnotiť a spracovať zážitok 

pôrodu s najbližšou osobou. Eliška (26): „Pro mě bylo třeba hodně důležitý to, 

abych to jakoby zažila, abych byla schopná ten zážitek nějak sama pro sebe přijmout, 

zhodnotit.. tak jsem tam potřebovala toho manžela a hrozně jsem ho tam chtěla mít, 

abych ten zážitek jakoby sama pro sebe ukončila nebo ho dokázala „dozažít“.. pro mě 

to bylo hrozně důležitý, nemuseli jsme mluvit, nebo i jsme mohli mluvit o něčem, ale 

jakoby dožít si ten porod s tou druhou osobou. Kdyby se to utlo a najednou by ten 

manžel odešel, by mi to přišlo, že bych byla ochuzená, nebo neměla to jako „dozažít“ 

s tou druhou osobou.“ Iva (28) vnímala počas pôrodu partnera skôr ako pomocnú 

silu. Dôležitejšie však pre ňu bolo prejavenie jeho uznania, hrdosti a ocenenia 

partnerky zo zvládnutého pôrodu: „..po porodu byl takovej rozjařenej, v povznesený 

náladě, tak mi stisknul ruku, jako že jsem to zvládla pěkně a že je pyšnej – tak třeba 

potom jsem ocenila tu jeho přítomnost..“ Lucia (29) necítila potrebu spracovania 

zážitku pôrodu spolu s blízkou osobou, ani potrebu ocenenia z dobre zvládnutého 

pôrodu. Veľkú dôležitosť prikladá okamžitému kontaktu matky a dieťaťa 

a podpore dojčenia, no tesne po narodení dieťaťa už následkom únavy a 

vyčerpania nezvládla presadiť svoje želania. Najviac teda oceňuje prítomnosť 

partnera až bezprostredne po pôrode, pretože tu fungoval ako komunikačný 

prostriedok medzi rodičkou a zdravotníkmi, keď zdravotníckemu personálu 

pretlmočil jej pôrodné prianie a zabezpečil tak jeho naplnenie. Lucia (29): „Ja už 

by som asi ani neprišla na to, že som chcela dieťatko na brucho, ani by som už 

neprišla na to, že samoprisatie – skrátka by som si na to nespomenula.. spomenula by 

som si možno po hodine, ale nie hneď.. takže si myslím, že celú dobu som bola rada, 

ale keď sa k tomu spätne vrátim, tak si myslím, že to bolo najlepšie, že tam bol tesne 

po tom pôrode.“ 

Počas celého pôrodu väčšine rodičiek pomáhala už samotná prítomnosť 

partnera – to, že neboli samé vo viac-menej neznámom prostredí a v prítomnosti 

neznámych osôb, im umožnilo prekonať náročnú situáciu pôrodu vo väčšej 

pohode. Helena (31) pripisuje prítomnosti partnera významný podiel na 

zabezpečení vlastnej psychickej pohody: „Že mě nenechal samotnou, to bylo 

naprosto skvělé, protože myslím, že by to hodně ovlivnilo moji pohodu a kdo ví, jak by 

to nakonec proběhlo..“  „Navíc ten partner, ta osoba doprovázející, tam udělá 
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strašnou práci, to si ti zdravotníci neuvědomujou, nebo možná je to pro ně nějak 

ohrožující, ale ta pohoda u porodu podle mě dělá 80 procent, rodilo by se úplně jinak, 

kdybych tam byla sama, tak se obávám, že neporodím..“ Pôrod v prítomnosti blízkej 

osoby v podobe partnera bol príjemnejší z dôvodu menšieho strachu napríklad pre 

Agátu (23), ktorá nerada čelí sama krízovým situáciám a k ich prekonaniu 

potrebuje podporu druhej osoby: „Kdybych tam byla sama, tak myslím, že tam asi 

brečím celou dobu někde v koutě, takže mě to hodně pomohlo.. nechtěla jsem na to 

bejt sama a myslím, že já na to nejsem stavaná, takže pro mě to bylo hodně 

podporující a taky jsem se míň bála.“ Rovnako pre Barboru (37) bolo dôležité 

spoločné zdieľanie náročnej situácie: „Už jenom ta jeho pouhá přítomnost pro mě 

byla hrozně důležitá – nebylo až tak strašně důležitý, co bude nebo nebude dělat, ale 

že v tý situaci nejsem sama..“ Okrem samotnej prítomnosti partnera sa ako ďalší 

podporu dodávajúci aspekt jeho prítomnosti ukazuje lepšie znášanie a 

prekonávanie bolesti rodičkou. Podobne opisujú svoju skúsenosť Klára (27) 

a Dana (27). Kláre (27) pomohla možnosť prežívať pôrodné bolesti v objatí 

milovanej osoby: „Pri tých najväčších bolestiach som to najviac ocenila, že tam bol 

so mnou, že som tam nebola sama ani s nejakou cudzou osobou. Mohla som sa na 

neho takpovediac zavesiť a byť na ňom zavesená a prežívať to tak.. Už len to objatie 

toho milovaného človeka je také, že to teplo a to poznané objatie je také, že tá bolesť 

tak trošku ustúpi.“ Podľa Dany (27) dokonca partnerova prítomnosť pomáha nielen 

rodičke ale aj zdravotníckemu personálu – rodička je totiž v prítomnosti 

dôvernej osoby pokojnejšia a znáša bolesť lepšie ako sama. Dana (27): „Myslím, 

že to obrovsky pomáhá personálu, protože třeba z vlastní zkušenosti, já jsem byla 

mnohem víc klidná, když jsem měla s sebou manžela, než když jsem byla sama.. Já 

jsem na něm hodně závislá, je to nejen manžel, ale i přítel, kamarád, takže je to pro 

mě velká podpora.. Porodnice tomu ale hodně bráněj těma poplatkama, myslím si, že 

hodně ušetří na medikaci, protože ta bolest se mnohem líp snáší, když mám u sebe 

někoho, komu věřím..“ Dana (27) podporu partnera v podobe upokojenia dokladá 

i počas pôrodu – „..on je hodně pořád v klidu, když já už ztrácím nervy, tak on mě 

hodně uklidní, což bylo i u toho porodu, to bylo skvělý a jsem ráda, že se na něj můžu 

spolehnout takhle..“. Cecílie (34) naopak nevníma zásluhu partnera v tom, že by sa 

pre ňu bolesť stala znesiteľnejšou. Hovorí, že: „..fyzická pomoc, nebo ostatní pomoc, 

nebo jak to mám říct, s tím vám stejně nikdo nepomůže, ale jako psychická podpora je 
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to úplně super..“ Partner jej totiž v náročných chvíľach dodával silu v podobe 

verbálneho povzbudenia, a tým ju podporil v prekonaní bolesti a zvládnutí 

porodiť dieťa prirodzenou cestou. „Vím, že jsem z toho všeho byla hrozně unavená, a 

on mi dával takovou jako sílu, abych to ještě víc zvládla, a i tím, že to bylo rizikovější.. 

já jsi pamatuju, že jsem v jednu chvíli začala přemlouvat doktora, že už to nevydržím, 

že už chci na ten císařský řez, a to mě manžel taky podpořil, že bych to měla vydržet a 

že přece si jako nenechám rozřezat břicho, takže jsem nakonec stejně ráda, že jsem to 

vydržela“ dodáva Cecílie (34). 

 

Negatívne vnímanie prítomnosti partnera počas pôrodu 

 

S prežívaním bolesti rodičky počas pôrodu úzko súvisí aj vnímanie tejto 

bolesti jej partnerom. Tento aspekt prítomnosti partnera rodičky pri pôrode sa 

často udáva ako jeden z dôvodov, prečo by muž nemal byť prítomný počas pôrodu. 

Partner vnímajúci intenzívnu bolesť sa často nevie s týmto faktom dostatočne 

psychicky vysporiadať, pretože nemá ako partnerke pomôcť. Zároveň túto 

bezmocnosť partnera vníma tiež rodička. Dokladá to i Barbora (37): „Já jsem moc 

dobře věděla, že on nemá, jak by mi pomohl, a že je to pro něj těžký v tom, že to 

dlouho trvá, nic se neděje, on nemůže vůbec nic dělat, ale zároveň jsem ho tam 

potřebovala a byla jsem moc ráda, že tam je.. ale pořád jsem za něj přemejšlela, že 

vlastně z toho chlapskýho pohledu chlapi potřebujou pořád něco řešit a tady nemohl 

nic dělat, tak ho to může trochu trápit.“ Ak sa už partner nejakým spôsobom snaží 

podporiť rodičku a odpútať jej pozornosť od stupňujúcich sa bolestí, nie vždy sa to 

stretne aj s pochopením a ocenením samotnej rodičky. Lucii (29) sa nepáčilo 

humorné poňatie zamýšľanej podpory partnera: „Chvíľami mi liezol na nervy, 

keď začal robiť nejaké srandičky a vtipy, lebo si myslel, že ma rozptýli – no ja som 

zúrila.. Kým bol normálny a snažil sa ma odpútať, že za oknom sú lampióny – to mi 

vyhovovalo, ale robiť si tam srandičky, keď máš strašné bolesti, bojíš sa, fakt strašné 

bolesti v chrbte, a on si tam robí srandičky, usmieva sa – som myslela, že keď ho 

chytím, že ho vyhodím cez okno (smiech).“ Rovnako, keď sa partner rodičke snažil 

pomôcť so správnou technikou dýchania počas pôrodu, rodičku tieto prejavy 

partnera viac vyrušovali, než že by jej pomáhali. „Dýchali sme spolu, to ma viac-

menej rozčuľovalo – tie fuky a vzdychy a výdychy.. ako z filmu..“ smeje sa opäť Lucia 
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(29). Partner Jany (27) sa zase snažil získavať od zdravotníckeho personálu 

doplňujúce informácie ohľadom ich plánovaného konania s cieľom dohodnúť sa 

s partnerkou na výslednom riešení, pričom táto aktivita vyvolávala u rodičky pocit 

vyčerpania.  Jana (27) okrem toho popisuje pocit vyčerpania i z nutnosti 

vyjadrovať partnerovi empatiu, ktorý počas dlhotrvajúceho pôrodu pociťoval 

príznaky únavy: „Jak se ten porod prodlužoval a jak se to tak komplikovalo, tak já už 

jsem měla v hlavě nějakou představu, jak to chci řešit, ale musela jsem se s ním 

domlouvat..on chtěl samozřejmě o tom taky rozhodovat, nebo chtěl ty informace a 

chtěl se se mnou domluvit, takže to pro mě bylo trošku vyčerpávající.. a pak to, že 

jsem nespala 28 hodin a on taky ne, tak byl unavenej a taky mi to říkal, že je 

unavenej, já jsem ho chápala, ale bylo pro mě náročný ho ještě podporovat – 

vyjadřovat mu tu empatii..“ Podobnou skúsenosťou si prešla i Lucia (29), ktorá však 

partnerovi dala verbálne najavo svoje negatívne vnímanie partnerových sťažností 

spojených s jeho únavou. „On už bol asi tiež unavený, lebo to bola celá noc a on mi 

hovoril, že je unavený, tak som ho okríkla s tým, že ja už som noc predtým nespala, 

lebo mi začali také zvláštne kŕče do nôh – niekedy to že vraj býva pred pôrodom, 

takže som nespala už celú noc predtým.. tak som mu povedala, nech sa ukľudní, že on 

je vyspatý a vydrží do rána, neumrie (smiech) príde domov a môže spať..“ dodáva 

Lucia (29). Ako ďalšie negatívum partnerovej prítomnosti pri pôrode videla 

Barbora (37) i Jana (27) čiastočné narušenie vlastnej intimity alebo navodenie 

pocitu hanby partnerom tým, že by bol prítomný určitým situáciám súvisiacim 

s procesom pôrodu. Barbore (37) nebola príjemná prítomnosť partnera počas 

vyšetrení: „Když mě vyšetřovali doktoři, tak nebylo nějak zvlášť příjemný, že to 

partner vidí.“ Jana (27) mala v súvislosti s potenciálnou pre ňu nepríjemnou 

situáciou pripravené riešenie v podobe žiadosti o partnerovo opustenie 

pôrodného sálu s cieľom zachovania vlastného súkromia: „Během toho mýho 

porodu, jak to probíhalo, se to nestalo, ale říkala jsem si, že kdybych rodila a rodila to 

celý přirozeně, tak na konci toho porodu se občas stává, že uniká stolice, takže tohle 

by mi bylo hodně nepříjemný – to bych ho asi požádala, aby odešel.“ Františka (21) 

kvôli svojej potrebe prežiť pôrodný proces osamote – najlepšie bez prítomnosti 

partnera i personálu, hodnotí prítomnosť v tejto súvislosti ako čiastočne 

zbytočnú. „Trošku mi vadilo, že tam byl jakoby zbytečný, že tam jenom seděl a 

koukal..“ uzatvára Františka (21).  
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B. DULA 

 

Vymedzenie duly ako sprevádzajúcej osoby 

 Františka (21) sa s pojmom „dula“ stretla na strednej škole počas hodiny 

psychológie a zmysel tohto povolania sa jej zapáčil – „..moc se mi to líbilo, že je to 

prostě člověk, který je tam pro tu psychickou podporu..“. Barbora (37) vymedzuje 

dulu ako skúsenú a školenú osobu, ktorá na rozdiel od partnera technicky 

pomôže rodičke s procesom pôrodu: „..to jsem vědela, že mi pomůže, když se bude 

něco dít.. což jako ten chlap na to není školenej, dost často v tý situaci je sám jako 

nejistej.. ta dula ví, co se deje, rodila už x-krát, sice teda partner taky měl už dva 

porody za sebou, ale já jsem chtěla, aby mi někdo pomohl s procesem toho porodu 

jako takovým, a to jsem vědela, že mi partner nepomůže, že nebude vědět, co mi má 

poradit, co mám dělat..“. Podobne sa o skúsenostiach duly vyjadruje i Dana (27): 

„..jsem čekala, že je zkušená, že ví, co má čekat od těch porodů, že už jich viděla 

hodně..“. Helena (31) vymedzuje povolanie duly voči povolaniu lekárov, kedy si 

je dula vedomá vlastných kompetencií: „..ona vůbec nezasahovala do těch 

zdravotníckejch věcí, myslím si, že konkrétně tahle dula velmi dobře drží svoje 

hranice – hranice svý profese, a ví, že tohle je její pole a tohle už ne..“. 

 

Úvahy o prítomnosti duly pri pôrode 

Agáta (23) a Iva (28) o prítomnosti duly ani inej osoby pri pôrode 

neuvažovali. Agáta (23) síce chápe význam povolania duly, no rodiť v jej 

prítomnosti by nechcela: „..s nikým jiným bych nechtěla rodit – třeba s dulou, i 

když chápu, že to člověk, který se v tom vyzná a třeba by měl nějaký super triky a tak, 

ale já bych to nevyměnila..“. Iva (28) vedela o možnosti využiť služieb 

profesionálnych sprevádzajúcich osôb, no tieto služby vidí ako prioritne 

dostupné vo veľkých mestách: „Jako věděla jsem o nich, ale zároveň jsou to služby, 

který jsou dostupný buďto ve velkých městech, anebo někde, kde se tomu někdo 

věnuje soustavně“ „..je pravda, že já jsem se po tom nějak moc nepídila, ale myslím, že 

to záleží na té dostupnosti těch služeb, ale i kdybych byla v Praze, tak by mě to asi 

nenapadlo – využít služeb nějaký porodní asistentky, nebo duly.. asi bych na to 

neměla čas..“ dodáva Iva (28) a priznáva, že na využitie týchto služieb by nemala 
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čas. Okrem toho by podľa nej mohlo dôjsť voči prítomnosti duly k negatívnemu 

postoju zo strany personálu: „..vlastně si myslím, že ten přístup tý porodnice asi by 

nebyl primárně odmítavej, ale rozhodně by to bylo složitější – zajít tam, vysvětlit: u 

porodu se mnou bude takovej a takovej člověk, a vzhledem k tomu, že to je třeba 

člověk, kterej má větší potenciál zasahovat do jejich práce než třeba učenej otec, tak 

si myslím, že by se to tomu lékařstvu zas až tolik – že bych tam necítila takovou 

vstřícnost z jejich strany..“. 

Dana (27) a Eliška (26) síce počas tehotenstva mali určité povedomie 

o existencii povolania duly, no ani jedna nakoniec pôrod v prítomnosti duly 

neabsolvovala. Úvahy Dany (27) o prizvaní duly k pôrodu ovplyvnila z veľkej časti 

jej lenivosť: „Uvažovala jsem o dule, ale nakonec jsem během těhotenství žádnou 

dulu.. s žádnou jsem se neseznámila a nesetkala.. a asi taky i z finančních důvodů.. ale 

taky z lenosti, myslela jsem, že by to mohlo být pěkný, ale nikdy jsem nepřešla 

k činu..“. Finančnú stránku prítomnosti duly pri pôrode riešila i Eliška (26): „No, 

mně se ty duly strašně líbí, já jsem si to nezjišťovala, protože předpokládám, že to 

finančně taky nemusí být malá částka..“. 

Pre Barboru (37) bola naopak prítomnosť duly pri pôrode samozrejmá 

v okamihu zistenia existencie daného povolania: „..jestli já budu někdy rodit, tak 

u toho budu mít dulu..“ „..o tom jsem se rozhodla v okamžiku, kdy jsem zjistila, že to 

existuje..“. Pretože partner Gabriely (33) nemohol byť z dôvodu starostlivosti 

o prvé dieťa prítomný pri pôrode, zvolila si prítomnosť duly pri pôrode ako 

alternatívu k prítomnosti partnera. „My jsem o tom uvažovali až u toho druhého 

a to nám bylo jasné hned, když jsme věděli, že čekáme dceru, tak jsem věděla, že 

někoho tam chtít budu.. koumali jsme, jestli dáme někam syna na hlídání, ale pak 

jsme se shodli že by to nešlo, že by byl vyplašený, tak jsme věděli, že to bude ta dula“ 

vysvetľuje Gabriela (33).  

 

Výber duly ako sprevádzajúcej osoby 

Františka (21) si konkrétnu dulu vybrala prostredníctvom vyhľadávania „na 

internete“ na základe osobných sympatií: „Zadala jsem do internetu „dula Praha“, 

vyjela mi první, rozklikla jsem stránky, na plné čáře byla strašně sympatická, takže 

jsem okamžitě zavolala – to jsem byla v nějakém sedmém týdnu, po telefonu úžasně 

sympatická, takže jsme se vlastně za měsíc sešly a věděla jsem, že je to ona, kterou 
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bych chtěla..“ Kritériom jej výberu bolo rešpektovanie názorov rodičky – „je 

takový ten člověk, co nikomu nic nevnucuje, je všestranná, to se mi na ní líbilo, že 

respektuje názory, řekne svůj názor, ale ne tak, aby ho někomu vnucovala, to se mi na 

ní líbilo..“ dodáva Františka (21). 

Gabriela (33) bola pôvodne dohodnutá s dulou z absolvovaného 

predpôrodného kurzu, ktorej prítomnosť pri pôrode však nakoniec nebola možná, 

a tak aspoň poskytla kontakt na náhradnú dulu: „..jsme byli na předporodním 

kurzu, který vedly duly, měla jsem domluvenou jednu z nich, ale ta nakonec nemohla, 

tak mi doporučila svojí kamarádku...“. „Výber“ konkrétnej duly tak prebehol na 

základe odporučenia známej, ktorej respondentka dôverovala. „Já jsem 

stoprocentně důvěřovala té první dule, která mi ji doporučila, důvěřovala jsem, že mi 

poskytne někoho, koho dobře zná.. neměla jsem z toho úplně dobrý pocit, ale věřila 

jsem ji, vsadila jsem na to, že to dopadne dobře a dopadlo to dobře, byla moc milá a 

moc mi pomohla..“ oceňuje pomoc duly Gabriela (33). Zaujímavé je, že Gabriela (33) 

hodnotí ako významnú pomoc osoby, s ktorou sa  stretla osobne až pri pôrode: 

„..s tou novou – náhradní jsem žádnou schůzku neměla, jenom jsem ji po mailech 

kontaktovala, abychom o sobě věděli, že ji tam chci mít a spíš takové seznámení po 

mailu, žádnou schůzku jsem neměla.. vlastně jsem ji zavolala, když jsem jela do 

porodnice a to jsem ji viděla poprvé naživo..“ „takže já jsem měla nakonec dulu, 

kterou jsem vůbec neznala a v živote jsem ji neviděla, ale i přesto to byla pro mě 

významná pomoc..“. Avšak aj napriek výhradnej komunikácii prostredníctvom 

e-mailov prebiehala následná spolupráca rodičky a duly veľmi prirodzene: 

„Všechno probíhalo tak přirozeně, ona přijela a co jsem potřebovala, tak to jsem 

řekla a měla, to nebylo nějaké domlouvání „mohla by jste pro mě udělat tohle?“, já 

jsem si řekla „chtěla bych napít“ a probíhalo to hrozně přirozeně, nemusela jsem se 

s ní domlouvat, prostě přijela hodná ženská, která mi pomohla, bylo to hodně 

přirozený..“ dodáva Gabriela (33). 

Barbora (37) si dulu vybrala rovnako na odporučenie spolužiačky, ktorá je 

tiež dulou, no pravdepodobne kvôli zachovaniu vlastného súkromia a intimity by 

nechcela prepojiť rolu spolužiačky s rolou sprevádzajúcej osoby: „Původně 

jsem na to myslela, ale byla jsem taková rozpačitá, že zase ji až tak dobře.. že se s ní 

stýkám a znám a to jsem zase nevěděla, jestli chci mít u porodu spolužačku.. takže 

spíš ne.. že jakoby tu dulu vidíš v situaci toho porodu, pak v nějaký případný následný 
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péči, ale pak už ji vidět nemusíš.. hlavní konflikt by byl, že to byla moje dula, kdežto 

tohle je moje spolužačka.. takže asi by jsem nechtěla, aby to bylo takhle propojený..“. 

 

Očakávané a poskytnuté konanie duly 

 

Podpora počas tehotenstva 

 

Pomoc duly bola u Františky (21) a Heleny (31) badateľná už na začiatku 

tehotenstva, kedy im svojimi informáciami dula pomohla s výberom 

pôrodnice88. Helena (31) hovorí: „jsem ji oslovovala i kvůli tomu, že řeším tu 

porodnici, měli jsme nějakou emailovou výměnu, nebo jsme si telefonovaly a povídaly 

o těch porodnicích a na základě toho jsem se rozhodla pro to Podolí..“. 

Typickým znakom spájajúcim respondentky, ktoré rodili v prítomnosti duly, 

je absolvovanie predpôrodného kurzu organizovaného samotnou dulou. Na 

tomto kurze budúcim matkám dula poskytla jednak informácie týkajúce sa 

fyziologickej stránky priebehu pôrodu89, no na druhej strane poskytla informácie 

i partnerovi rodičky ohľadom možností jeho podpory rodičky. Barbora (37) 

hovorí: „..tím, že to byl kurz pro partnery, tak tam bylo, co v tý chvíli jakoby ten chlap 

může dělat, jak může pomoct tý ženský, kdy jí má nechat bejt, kdy má naopak jako 

něco dělat..“. Na základe týchto informácií tak Barbora (37) vedela, že jej partner si 

je vedomý očakávaného konania (viď str. 64). Františka (21) zase oceňuje 

vysvetlenie prežívania bolesti rodičkou, ktoré dula poskytla jej partnerovi: 

„Bylo to určitě hodně přínosné, protože mu popsala to, co ten muž tam prožívá – 

nedokáže si to představit, když se na to dívá, ta žena je ovlivněná hormonama a ví, co 

se s jejím tělem děje,  a ten muž se jenom dívá a trpí, tak mu říkala, ať z toho není 

špatný a tý partnerce i to držení za ruce hodně pomáhá.. on vlastně měl možnost se 

na hodně věcí zeptat a já myslím, že mu to hodně přineslo a že ho to hodně 

uklidnilo..“. Partner Františky (21) tak získal akýsi náhľad na situáciu, čo v ňom 

čiastočne navodilo pocit pokoja. 

                                                             
88  

Františka (21): „..na doporučení té duly, s kterou jsem se vlastně celé těhotenství scházela..“ 
Helena (31): „..potom už jsme dohadovali s dulou, kde by to v Praze bylo bezpečnější..“ 

 
89 Barbora (37): „..dozvěděli jsme se jednak to, jak to v porodnici probíhá, ten porod..“ 
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Helena (31) oceňuje prostredníctvom rozhovoru s dulou zmenu pohľadu 

na prežívanú situáciu, na základe čoho potom nebola nútená podľahnúť tlaku zo 

strany lekárov: „V těhotenství jsem hrozně ocenila pomoc duly, když jsem měla 

nějaký zdravotní komplikace a cítila jsem hrozný tlak ze strany lékařů..“ „povídaly 

jsme o tom i z jinýho úhlu pohledu – jako takové zamyšlení, co nebo kdo na mně tlačí, 

že se mi dějou takové věci, pokusila jsem se na to podívat jinak, zamyslet se a je to 

úplně jiná podpora, než když tu podporu dává partner“. Helena (31) tak prínos duly 

vidí oproti partnerovi v jej nestrannosti (viď str. 56). 

 

Františka (21) paradoxne prikladá veľký význam dule ako sprevádzajúcej 

osobe aj napriek tomu, že dula nakoniec počas jej pôrodu nebola prítomná. 

Oceňuje možnosť predpôrodných konzultácií s dulou, na základe ktorých 

dokázala prehodnotiť vnímanie pôrodných bolestí a prežila pôrod vo väčšej 

psychickej pohode: „Musím říct, že i když jsem jí tam neměla, tak jsem byla ráda, že 

jsem k ní chodila..“ „..říkala mi, ať jsem v té duševní pohodě, ať se naladím a musím 

říct, že ten porod byl díky tomu úplně úžasný.. ve chvíli, kdy jsem vytěsnala v hlavě, že 

je předčasný a tak, tak jsem si to nesmírně užila díky ní, protože mi dala takový ten 

pohled, že to není jen o tom, jak to hrozně bolí a je to strašný, ale podívat se na to, jak 

vnímat svoje tělo.. kvůli tomuhle to bylo skvělé a když jsem začala rodit, tak jsem 

zjistila, že ji díky tomu vlastně vůbec nepotřebuju..“. 

 

Podpora počas pôrodu 

 

1. Fyzická podpora rodičky 

Fyzická podpora rodičky pozostáva z  pomoci v procese pôrodu (napríklad 

podaním jedla alebo nápoja)90 a pomoci s procesom pôrodu, kedy rôznym 

konaním podporuje fyziologický priebeh pôrodu. Výstižne o tom hovorí 

Barbora (37): „..masáže mi nedávala, ale říkala mi: „tak teď zkusíme tohle, 

teď pudeme do sprchy, teď si můžeš sednout, teď jdi do týhle polohy.. v jednu 

                                                             
90  

Barbora (37): „..ona mi dávala pít brčkem vodu a dávala mi banán..“ „..se mně jako vždy ptala, 
jestli chci napít, jestli chci kousek banánu, jestli tohleto..“ 
Helena (31): „..partner a dula mi z každý strany drželi kolena, měla jsem pocit slabých nohou, oni 
mi je drželi, což mi hrozně pomáhalo..“ 
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chvíli mě sprchovala, já jsem seděla v tý sprše na tý stoličce takový a ona mě 

polejvala teplou vodou.. a hlavně mi jako říkala, co mám dělat, kdy je potřeba, 

abych byla ve vertikální poloze, aby to miminko mohlo jít dolů a tak se mnou 

tak různě manipulovala, aby se ty porodní cesty mohly otevírat..“. Aj Gabriele 

(33) pomáhala dula s určitými spôsobmi k prirodzenému postupu 

pôrodu: „..v jednu chvíli byla i fyzická podpora, kdy mě masírovala, radila mi, 

jak si mám ulevit na tom balónu, to bych nevěděla, jaká poloha v kterou dobu 

bude pro mě nejvýhodnější, tak to se mnou zkoušela..“ a „pomáhala mi dýchat 

– to jsem taky nevěděla, jak přesně..“. Okrem toho práve u Barbory (37) dula 

inštruovala partnera k poskytnutiu fyzickej podpory v podobe 

zahrievania určitých častí tela s cieľom uľaviť rodičke od bolesti (viď str. 

76). Helene (31) dula po pôrode pomohla s priložením dieťaťa 

k prsníku91. 

2. Psychosociálna podpora rodičky i partnera 

Pretože počas prvého pôrodu rodila Gabriela (33) cisárskym rezom 

a priebeh druhého pôrodu bol očakávaný ako fyziologický, od prítomnosti 

duly pri pôrode si sľubovala prevedenie neznámou situáciou: „Pro mě 

bylo hrozně důležitý, že jsem nevěděla, do čeho jdu, protože první porod byl 

císařem a i po tý stránce, co se jakoby děje při tom porodu..“, a zároveň 

vyžadovala podporu v podobe upokojovania92, čo nakoniec dula svojím 

konaním i naplnila: „..pak jsem už fakt i kňourala, protože mě otravovali tím 

monitorem, musela jsem ležet a mně se nechtělo ležet, ale musela jsem, tak mě 

uklidňovala a já jsem kňourala „to bolí“ a ona „já vím“, hodně mě 

uklidňovala..“. Ďalším dôležitým okamihom bola podpora duly v čase 

silnejúcich bolestí: „druhá chvíle byla, kdy mě sílily kontrakce a hodně mě to 

bolelo, tak to byl taky důležitý moment, že mě podržela, pohladila..“. 

Helena (31) očakávala od duly empatické a intuitívne správanie, ktoré by 

napomohlo k autentickému prežitiu pôrodu bez manipulácie: „Já jsem 

byla tomu hodně otevřená, že to bude podle toho, jak to bude zrovna  potřeba, 

já jsem ji důvěřovala, že vycítí, co já potřebuju, nebo se zeptá, nebo se 

domluvíme.. já jsem očekávala, že to nechá plně prožít mně a že rozhodně mě 

                                                             
91 Helena (31): „..po porodu mi pomohla s přiložením..“ 
92 Gabriela (33): „..tu psychickou podporu, že mně bude podporovat v tom, abych neplašila, že mně 
bude zklidňovat“ 
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nebude nikam manipulovat a nutit do něčeho, což teda se splnilo.. cejtila jsem, 

že tam je k dispozici.. takže očekávání se splnila..“. Okrem podpory rodičky 

očakávala Helena (31) v prípade nutnosti i potenciálnu podporu 

partnera, pretože dula je podľa nej „podpora nejen pro tu rodící ženu, ale i 

pro její rodinu a když jsem věděla, že tam s náma bude, tak úplně odpadly 

tyhle starosti93.. já jsem věděla, že i kdyby tam můj muž začal kolabovat, což 

teda se vůbec nestalo, tak vím, že ona by se o něho postarala a já bych měla 

klid, abych mohla normálně porodit a nemusela se tam ještě hroutit z tohohle, 

takže motivace mít dulu byla v tom, že je to podpora i pro něj..“. Pre Helenu 

(31) bola počas pôrodu dôležitá možnosť zdieľania situácie s inou 

osobou – „..tam bylo důležitější to, že jsem to mohla s někým sdílet, že jsem 

v tom nebyla sama.. v podstatě je to hrozně banální, ale hrozně to pomáhá, 

když na to člověk není sám..“. Helena (31) si pochvaľuje psychosociálnu 

podporu poskytnutú dulou v podobe oceňovania rodičky94.  Zároveň 

u duly veľmi oceňuje komentovanie pôrodného procesu v jeho 

záverečnej fáze, čím dula navodila u rodičky pocit bezpečia, a zároveň ju 

previedla procesom pôrodu: „tam byla super ta dula, protože mi do ucha 

říkala, jak to bude probíhat – že miminko bude tlačit na to pánevní dno a 

konečník, jak se ta hlavička vrací a pak tam už zůstane, ale nemám se toho 

lekat – to bylo úžasný, protože ona naprosto empaticky vystihla ten moment, 

kdy jsem to cejtila, řekla to a na další kontrakci to tak opravdu bylo, tak to 

jsem hrozně ocenila, že to bezpečně provedla..“ „..ona byla takové uzemnění 

pro nás oba a bylo to fajn, protože pořád říkala, jak to jde skvěle a že teď už 

jsme za půlkou, že nás tím bezpečně provedla..“. Helena (31) si spätne 

uvedomuje, že pôrod bez prítomnosti duly a len v prítomnosti partnera95 

by u nej vyvolal pocit strachu: „Kdyby tam nebyla ta dula, tak tím, jak to 

                                                             
93 Helena (31): „Vím, že jsem i v průběhu těhotenství zvažovala, jestli to třeba nebude vadit, že tam je, 
jestli ještě nebudu řešit, jak on to zvládá, jestli je v pohodě nebo jestli dělá něco, co mě spíš ruší, tak 
jsem si v jednu dobu říkala „ty jo, tak jak to bude, když tam bude ten chlap?“ 
94 Helena (31): „..dula byla výborná, protože hned jak vešla do místnosti, tak mě strašně chválila a já 
jsem strašně ječela u toho porodu..“ „..ona mi říkala, že se umím uvolnit, nebráním tý kontrakci a 
nezatínám, takže jsem se strašně rychle otvírala..“ 
95 Helena (31): „..tak by mě to asi vylekalo, kdybychom tam byli jenom my dva, protože tam nikdo moc 
nechodil, oni tam nechodili asi právě proto, že jsme tam měli tu dulu, nikdo nás nerušil, ale jsem 
hrozně ráda, že tam byla ona.. představa, že tam jsou další čtyři porody a porodní asistentka není u 
nás, když já potřebuju něco vysvětlit..“ 



90 

bylo rychlý a hodně intenzivní, tak že bych asi měla strach, že to byla fakt 

raketová rychlost, tak by mě to asi vylekalo..“. 

 

Vnímanie podpory dulou 

 

Pozitívne vnímanie podpory 

 

Pre Barboru (37) bolo dôležité prežitie pôrodu čo najprirodzenejším 

spôsobom96, čo predpokladalo ubránenie sa tlaku lekárskeho personálu ohľadom 

určitých lekárskych zákrokov97. V tomto ohľade Barbora (37) dôverovala dule98, 

ktorá na rozdiel od väčšiny lekárskeho personálu zachováva autoritu matky tak, 

že nevnucuje riešenie situácie pri neistote rodičky, ale predstaví možnosti99 a 

rozhodnutie necháva na rodičke100. Veľmi pozitívne ďalej Barbora (37) hodnotí 

poskytnutie významnej informácie dulou bezprostredne po narodení dieťaťa, 

kedy nebol možný okamžitý kontakt dieťaťa a matky kvôli operácii rodičky 

v celkovej anestézii: „..co bylo pro mě hrozně důležitý, že on dostal mrňouse na tělo.. 

to poradila třeba dula, my by jsme to nevěděli.. já jsem byla „out“, takže když ho 

vyndali, tak si partner sundal tričko, on dostal mrňouse..“. V porovnaní s podporou 

partnera bola pre Barboru (37) podpora duly prínosná vo chvíli, kedy sa 

zintenzívnili pôrodné bolesti do takej miery, že s partnerom už nedokázala 

komunikovať, a dula zabezpečovala saturáciu potrieb rodičky: „..ta přítomnost 

duly byla pro mě důležitější v těch pozdějších fázích porodu, kdy už jsem byla 

opravdu vyčerpaná a ona mi dávala pít brčkem vodu a dávala mi banán a já nevím 

co.. tak to by jako pro mě hrozně přínosný, v momentě, kdy ten porod začal být 

těžkej..“. 

                                                             
96 Barbora (37): „..já jsem vlastně chtěla přirozenej porod..“ 
97 Barbora (37): „..nebude tlačit do zbytečnejch lékařskejch zákroků, když nejsou potřeba..“; „..jak se 
ubránit tlaku toho lékařskýho personálu, když oni chtěj něco, co ty nechceš..“ 
98 Barbora (37): „byla tam třeba situace, že chtěli udělat nějakej lékařskej zákrok a dula prostě v tu 
chvíli byla někde mimo..“ „..tak já jsem tý doktorce řekla, že se rozhodnu, až přijde dula.. a ta doktorka 
byla jako opravu naštvaná, že rozhodný slovo bude mít dula.. takže jsem vlastně měla větší důvěru v tu 
dulu, ne proto, že by lépe rozuměla medicíně nebo lidskýmu tělu, ale třeba tenhle zákrok – o něm jsme 
mluvily na tom kurzu a ona říkala.. a už jsem si právě nepamatovala co k tomu říkala..“ 
99 Barbora (37): „Ona neřekla, co by bylo lepší, ona řekla „máš tydlety možnosti“..“ 
100 Barbora (37): „Rozhodnutí bylo na mně..“ 
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Hoci Gabriela (33) zdravotníckemu personálu dôveruje101, potrebovala 

k nemu počas pôrodu ešte akúsi alternatívu v podobe prítomnosti duly: „..chtěla 

jsem rodit pod dohledem někoho zkušeného ze zdravotníků a za podpory někoho 

blízkého – tu dulu jsem až tak neznala, ale přesto to bylo pro mě významné..“. 

Gabriela (33) vníma spätne podporu duly ako oveľa prínosnejšiu ako potenciálnu 

podporu partnera, pretože partner by jej pravdepodobne nedokázal poskytnúť 

adekvátnu podporu: „..byla pro mě důležitá ta volba – ne ten partner, ale ta dula, 

protože když jsme to hodnotili zpětně, tak jsem mu říkala: „vždyť ty bys vůbec 

nevěděl, co tam se mnou“, on by byl ještě víc nešťastnej, než jsem byla já a byl by 

z toho hotový, že já tam třeba hejkám nebo brečím a řekl by: „mámo, to bude dobrý“, 

takže on by vůbec nevěděl, co mi přesně v tu chvíli nabídnout a bylo by to takové 

pohlazení spíš, ale on by byl právě víc vyplašenej, co se to děje všechno a proto jsem 

byla ráda za tu volbu..“. Pre Gabrielu (33) bol dôležitý pocit zdieľania krízovej 

situácie s osobou, ktorá je pripravená určitým spôsobom rodičku podporiť: „..je 

pro mě důležitý ten pocit, že v tom nejsem sama, že je tam někdo se mnou, kdo je tam 

jenom pro mě, neříká mi jenom, co mám dělat/nemám, ale je tam skutečně nějaká 

psychická podpora, tak to pro mě bylo nejdůležitější, že je tam se mnou v tom smyslu, 

že se nezajímá o nic jiného, ale je tam se mnou a připravená podpořit mně..“. 

Respondentka priznáva, že keby nerodila za prítomnosti duly, nedokázala by 

odolať tlaku zdravotníckeho personálu ohľadom aplikácie bolesť utišujúcich 

medikamentov: „..za podpory té duly, která mě podporovala k tomu, abych si to 

nenechávala dávat, jsem říkala, že nechci..“ „..dula mně uklidňovala a zároveň mi 

vysvětlovala s tou medikací, že to mám ještě vydržet bez ní, že bych byla zblbnutá 

zbytečně..“ „..kdybych tam byla sama, tak bych se nechala přesvědčit hodně rychle a 

nechala bych si napíchnout cokoliv.. mně to pomohlo, protože by se ten porod třeba 

fakt prodloužil a bylo by to pro mě zbytečné utrpení..“ „..ona mi pomohla se správně 

rozhodnout, protože věděla víc, než já – konkrétně o těch lécích..“. Dula zároveň 

pomohla rodičke svojimi informáciami rozhodnúť sa ohľadom prijatia medikácie 

v správnej chvíli: „..v jednu chvíli mi chtěli dát medikaci, která rozšíří ty porodní 

cesty, a to už mi i dula říkala, že by to bylo vhodný, abych se rychleji otevírala.. ve 

chvíli, kdy mi to píchli, jsem byla na 3-4 cm, najednou jsem byla na šesti, pak na deseti 

                                                             
101 Gabriela (33): „..potřebuju i podporu lékařského personálu, protože jim důvěřuju..“ 
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centimetrech, třikrát jsem zatlačila a malá byla venku.. takže ta medikace přišla ve 

správnou chvíli, ničemu si myslím, že neublížila, urychlila ten porod..“. 

Čo sa týka opätovného prizvania duly k pôrodu, Františka (21) si myslí, že 

v jej prípade by viac využila potenciálne predpôrodné konzultácie, nakoľko už 

necíti strach z neznámej situácie: „..bych se s ní zase zkontaktovala v průběhu 

těhotenství, že bych měla někoho na telefonu, kdyby cokoliv přišlo, ale teď už vím co 

čekat, už to není neznámé, takže myslím, že už není potřeba..“. Helena (31) priznáva, 

že by zvládla rodiť bez prítomnosti duly ako sprevádzajúcej osoby102, no oveľa 

radšej by pôrod prežila opäť v spoločnosti duly: „Určitě bych tam chtěla dulu, 

nejsem si jistá, jestli stejnou, nebo třeba jinou, protože jsem jich teď poznala víc, ale 

myslím si, že by to bylo s dulou..“. 

 

Negatívne vnímanie podpory 

 

Jediné, čo Helena (31) hodnotí v rámci konania duly negatívne, bola snaha 

duly podporiť fyziologický priebeh pôrodu pomocou teplej vody, avšak rodičke 

toto konanie v danej chvíli nebolo príjemné: „..ve sprše se mě ptala, kde to bolí, jestli 

břicho nebo záda, a já jsem říkala, že podbřišek a ona mi při kontrakci nasměrovala 

sprchu na to břicho, tu horkou vodu, a mně to bylo strašně nepříjemný a tak jsem jí 

vyrazila tu sprchu úplně jako pryč a pak jsem se jí za to omlouvala, myslím si, že tam 

byli oba slitý vodou, ale prostě jsem v ten moment věděla, že tu vodu takhle nechci, 

samozřejmě to respektovala, ale evidentně mi chtěla pomoct, někomu ta voda 

pomáhá, ale mně to nevyhovovalo, v tý kontrakci to bylo moc intenzivní..“.  

Naproti tomu Barbora (37) nemala pri výbere konkrétnej duly šťastie, 

pretože ju „několikrát tak trochu nechala ve štychu“103. Barbore (37) konanie duly 

spôsobilo negatívne pocity,  čím vlastne priznáva nevôľu prizvať konkrétnu 

dulu k pôrodu: „Mně bylo nepříjemný to, že mi odjela k tomu rozhovoru, to bylo 

jakoby pro mě dost problematický.. „..jsem na ni vlastně byla dost naštvaná, ale 

prostě to tak bylo..“ „..já jsem to nesla těžce, takže bych si asi vybrala jinou..“. Okrem 

toho si spätne uvedomuje potrebu intenzívnejšej psychosociálnej podpory zo 

                                                             
102 Helena (31): „..ale bylo by to za cenu nějaký větší nejistoty a strachu..“ 
103 Barbora (37): „..odjela na dovolenou, když měla mít pohotovost 14 dní před plánovaným termínem, 
jako na nějakou nečekanou dovolenou, že ji partner zaplatil a ona nevěděla, jo? Ale přehodila mně na 
jinou dulu, to jsem hrozně těžce nesla a potom to, že odjela na ten rozhovor v tom rádiu..“ 
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strany duly: „Ona byla taková hodně racionální a já jsem chtěla racionálního 

člověka, ale možná mi to potom přišlo hodně – že ona je taková jasná, stručná, 

přehledná a já jsem možná chtěla víc toho opečovávání nejenom fyzickýho, ale i toho 

citovýho..“. 

 

C. PÔRODNÁ ASISTENTKA 

 

Barbora (37), Eliška (26) a Františka (21) sa určitým spôsobom zaoberali 

okrem prítomnosti partnera alebo duly aj prítomnosťou inej sprevádzajúcej osoby, 

konkrétne pôrodnej asistentky. 

Františke (21) sa zdalo privolanie súkromnej pôrodnej asistentky 

k pôrodu zbytočné. „Když jsem vlastně přemýšlela o tom, jestli mít někoho u toho 

porodu..“ „..přišlo mi zbytečné mít nějakou soukromou asistentku, protože si myslím, 

že tady v Praze jsou kvalitní tady ty povolání..“ vysvetľuje Františka (21), ktorá si 

myslí, že kvalita povolania pôrodných asistentiek je dostačujúca na to, aby 

využila služby pôrodnej asistentky pridelenej až v deň pôrodu. 

Barbora (37) si naopak s pôrodnou asistentkou pracujúcou v mieste 

plánovaného pôrodu jej prítomnosť pri pôrode dohodla, no zhodou okolností 

nakoniec z jej prítomnosti zišlo: „Jednu věc, kterou jsem udělala, ale ze který 

potom sešlo, bylo, že jsem se dohodla s jednou konkrétní porodní asistentkou.. taky na 

doporučení, aby byla u mýho porodu, ale ono to potom nevyšlo, protože byla 

nemocná..“ Ako dôvod výberu konkrétnej pôrodnej asistentky Barbora (37) uvádza 

ochotu spolupráce s dulou104, elimináciu zbytočných zdravotníckych 

zákrokov105 a vytvorenie stabilného týmu106, ktorý by bol protipólom 

k neustále sa meniacemu týmu zdravotníckeho personálu pôrodnice. 

Jediná respondentka, ktorá počas pôrodu prišla do styku so zvolenou 

pôrodnou asistentkou, je Eliška (26). Podľa nej je prítomnosť vybranej pôrodnej 

asistentky dostačujúca v tých okamihoch pôrodu, keď nie sú potrebné lekárske 

zásahy: „Porodní asistentka by tam měla být z toho personálu a měla by tu maminku 

opečovávat po tý zdravotní stránce, když není potřeba lékař..“ Sama od prítomnosti 

                                                             
104 Barbora (37): „..jinak jsem tam chtěla mít tu porodní asistentku.. ne nikoho blízkýho, ale tu porodní 
asistentku, o který jsem věděla, že bude spolupracovat s tou dulou..“ 
105 Barbora (37): „..nebude tlačit do zbytečnejch lékařskejch zákroků, když nejsou potřeba.. já jsem 
vlastně chtěla „přirozenej“ porod..“ 
106 Barbora (37): „..takže jsem tam chtěla mít stabilní tým lidí, kterí by se o mně starali..“ 
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pôrodnej asistentky očakávala navodenie pocitu známosti u personálu, ktorý by 

bol neustále k dispozícii len samotnej rodičke: „..jednak tam člověk bude mít 

někoho známého, kdo ho bude rodit, a že tam ten člověk bude jakoby pro nás..“ „..tak 

jsem si říkala, že snad mě tam nenechají samotnou, když tam budeme mít takhle 

někoho známého i z toho personálu, někoho, kdo tomu rozumí.. manžel mě nevyšetří, 

jestli už jsem na osm otevřená..“ Eliška (26) využila služby pôrodnej asistentky aj 

ako poskytovateľa súkromného predpôrodného kurzu vo vybranej pôrodnici: 

„My jsme vlastně byli přes tu známou porodní asistentku, protože u Apolináře bývají 

ty kurzy hodně plný, tak jsme se tam byli podívat, ona nám tam všechno ukázala, 

poučila, což bylo super..“. Ďalšou výhodou, ktorú jej priniesla prítomnosť známej 

pôrodnej asistentky, bola i aplikácia epidurálnej anestézie v okamihu, kedy by 

bežnému pacientovi táto forma medikácie už nebola poskytnutá: „..právě ta 

porodní asistentka, která tam byla, řekla: „prosím tě, dej jí ho, to je kamarádka“, tak 

mi ho dali, jinak bych ho už nedostala..“  Hoci na začiatku považovala prítomnosť 

známej osoby z radov zdravotníckeho personálu ako výhodu, s odstupom času si 

uvedomila, že sa jej nutnosť zaplatiť si vľúdne správanie zdravotníckeho 

personálu nepáči: „..v tu chvíli, jak tam přišla ta moje porodní asistentka, kterou mi 

doporučila ta moje kamarádka, a najednou jakoby se to obrátilo, nejdřív strašný 

zacházení, a pak najednou všechno šlo.. tak jsem si řekla, že se mi tenhle přístup 

nelíbí, i kdybych se příště s tou samou porodní asistentkou dohodla a měla ty samý 

výhody, tak se mi to principiálně nelíbí, že to bylo opravdu takhle moc ze známosti, a 

že člověk třeba tam takhle někoho měl..“ Aj na základe negatívnej skúsenosti svojej 

sestry107 tak zmenila názor na vlastnú skúsenosť počas pôrodu a služby známej 

pôrodnej asistentky by už v budúcnosti nevyužila. „Myslím, že to pro mě nebyla 

taková výhoda, nebo výhoda byla, že řekla: „je to známá“, ale to mě právě vadilo na 

tom Apolináři, tak už bych tam nechtěla rodit, takže příště bych využila jinou cestu..“ 

uzatvára Eliška (26). 

 

 

 

 

                                                             
107 Viď rozhovor č. 5 s respondentkou Eliškou (26) uvedený v prílohách elektronickej verzie 
záverečnej práce . 
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D. INÁ OSOBA 

 

Vymedzenie inej sprevádzajúcej osoby 

Podľa Cecílie (34), ktorá rodila len v prítomnosti partnera a o prítomnosti 

inej osoby už neuvažovala108, môže rodička počas pôrodu okrem prítomnosti 

partnera využiť i prítomnosť inej blízkej osoby z radov rodinných príslušníkov: 

„..v pořádku je, když je tam osoba blízká – manžel, může to být třeba i sestra, nebo 

sourozenec, nebo maminka..“. 

 

Úvahy o prítomnosti inej osoby 

Hoci Cecílie (34) neuvažovala o prítomnosti inej osoby pri pôrode ako 

partnera, v teoretickej rovine vyjadruje potrebu prežitia pôrodu v prítomnosti 

blízkej osoby: „..kdyby to měla být cizí osoba, tak to bych o ní neuvažovala vůbec, 

protože si myslím, že je tam fakt kvalifikovaný personál, kvalifikovaný porodní 

asistentky, ty byly fakt úplně super.. já bych jedině uvažovala o někom blízkým 

z rodiny – o sourozenci nebo o mamince..“. 

Janu (27) počas tehotenstva napadla možnosť absolvovať pôrod 

v prítomnosti inej osoby, no neskôr túto možnosť zavrhla: „..možná jsem 

přemýšlela, protože jednu chvíli to vypadalo, že manžel nebude chtít být u porodu, 

takže to mě napadlo, jestli bych tam chtěla někoho jinýho – třeba svoji mámu, ale to 

jsem si říkala, že radši bych rodila sama, než s někým jiným..“. 

Vzhľadom na to, že Iva (28) ani v bežnom živote nemá potrebu zdieľať 

svoje problémy s inou osobou, nepovažovala by tento druh podpory počas 

pôrodu za prínosný: „jako proč ne, když někdo potřebuje, ale já zas jako asi obecně si 

spoustu věcí řeším sama, takže to nepotřebuju nějak ventilovat, řešit a rozebírat..“. 

Zároveň vidí v prítomnosti vlastnej matky pri pôrode určitú psychickú bariéru: 

„brát si na porodní sál svoji mámu je takový trochu mamánkovský..“. Pre Agátu (23) 

by bola dokonca prítomnosť vlastnej matky stresujúca109. 

Naopak Františka (21) a Lucia (29) si prítomnosť svojej matky vedia 

predstaviť. Františka (21) pripúšťa možnosť požiadať vlastnú matku pri pôrode 

                                                             
108 Z dôvodu veľkej vzdialenosti bydliska blízkych osôb: „My jsme stejně uvažovali jenom o tý jedný 
osobě, protože rodinu máme mimo Prahu, takže tím to bylo jasný.“ 
109 Agáta (23): „..to vůbec – mně by to stresovalo..“ 



96 

v prípade, že by s prítomnosťou počas pôrodu nesúhlasil jej partner110. A pre Luciu 

(29) bola prítomnosť vlastnej matky pri pôrode najprijateľnejšou 

možnosťou, no vzhľadom na veľkú vzdialenosť medzi ich bydliskami to 

nepovažovala za praktické riešenie111. Výhodu prítomnosti matky pri pôrode vidí 

v zvýšenej miere empatie ženy oproti potenciálnej podpore mužom: „..myslím, že 

by som ju o to požiadala ešte radšej ako manžela, lebo ja si myslím, že žena toto skôr 

pochopí.. chlapi vedia len to, že pôrod je bolestivý a je to pre niektorých nechutné, 

a to je všetko čo o tom vedia.. hlavne si myslia, že sa tam strašne rýchlo dýcha a fučí – 

oni majú o tom takúto predstavu, že: „nádych, výdych, a fučíme“, ale to s tým nemá 

absolútne nič spoločné, čo je vo filme a čo je v skutočnosti.. tak úplne najradšej by som 

tam mala mamku, potom tú kamarátku a na treťom mieste manžela..“. 

Gabriela (33) počas tehotenstva neuvažovala o prítomnosti inej osoby ako 

duly. No spätne vidí i možnosť podpory skúsenou kamarátkou ako potenciálne 

prínosnú: „..zpětně, když bych si to tak promítala, tak třeba kamarádka, která už 

rodila, tak by taky mohla být vhodná podpora“. Lucia (29) okrem prítomnosti 

vlastnej matky túžila i po prítomnosti svojej kamarátky, ktorá je laktačnou 

poradkyňou a pomohla by presadiť želania rodičky ohľadom samoprisatia 

dieťaťa112. 

Podľa Jany (27) je dôležité, aby rodička nebola v prípade komplikácií pri 

pôrode sama. Dokladá to i na príklade príbuznej, ktorej psychosociálnu podporu 

poskytla úplne cudzia osoba z radov zdravotníckeho personálu113. 

 

Podpora inou osobou 

 Reálnu podporu od inej osoby ako od partnera, duly alebo pôrodnej 

asistentky, spomína ako jediná z respondentiek Lucia (29), ktorej prišli po pôrode 

                                                             
110 Františka (21): „Kdyby nechtěl manžel, tak bych možná požádala maminku, které věřím.“ 
111 Lucia (29): „Ešte čo sa týka toho rozhodovania, že koho by som mala pri pôrode, mňa vtedy 
napadlo, že by som chcela mať moju mamku najradšej, lenže keďže moji rodičia bývajú 400 km 
odtiaľto.. ak by bola odtiaľto, tak by určite prišla..“ 
112 Lucia (29): „..som chcela mať pri pôrode tú kamarátku, lebo ona je laktačná poradkyňa – tak ju 
som chcela, lebo ona by to presadila, keď ja už nebudem vládať s lekárom a so sestričkou, že chcem to 
prisatie..“ 
113 Jana (27): „..ona se v průběhu těhotenství rozešla s tím partnerem, takže on tam nemohl bejt..“ „..a 
původně měla domluvenou dulu, ale potom se ukázalo, že ten synovec se v břiše otočil třikrát, takže 
rodila císařem a rozhodla se, že nechce, aby tam někdo s ní byl u toho porodu..“ „..no a potom se 
nakonec stalo to, že jí připravili, svlíkli ji a nechali ji hodinu čekat v chodbě před tím porodním sále.. a 
byla tam úplně sama a začala brečet a bylo jí to strašně nepříjemný, dopadla na ni celá tíha tý situace, 
že je bez partnera, a říkala, že bylo strašně skvělý, že tam byl nějaký anesteziolog, kterej měl na ni čas 
a držel ji tam půlhodinu za ruku..“ 
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pomôcť kamarátky114 s technikou kojenia. Okrem toho, že mala Lucia (29) 

problémy s kojením, vnímala veľmi negatívne správanie zdravotníckeho 

personálu pôrodnice, ktorý nechcel akceptovať jej požiadavky týkajúce sa 

starostlivosti o dieťa115. V náročných chvíľach ju tak okrem kamarátok podporila 

i spolubývajúca na nemocničnej izbe, ktorá bola zhodou okolností klinická 

psychologička: „..mňa to tam tak deptalo, že keby na izbe nebola jedna 38-ročná 

mamička, rodila dva dni predo mnou a bola klinická psychologička, tak tá sa ma 

snažila upokojovať..“. 

 

5.2.3.2 Vlastná podpora 

 

Vlastná podpora je tu chápaná jednak ako podpora rodičky zvládnuť pôrod 

smerovaná k sebe samej, no na druhej strane ako potenciálnu podporu 

respondentky poskytnutú inej rodiacej žene. 

 Prvým prípadom je Klára (27), ktorá počas pôrodu verila vo vlastné 

kompetencie a podporovala samu seba v zvládnutí pôrodu a prekonaní 

pôrodných bolestí: „Verila som si, že to zvládnem a ono sa to dalo.. stále som si 

hovorila, že to prejde a že to bude a že to zvládli všetci predo mnou, aj preto som si 

nedala epidurálku, rodila som úplne bez..“. 

Na druhej strane respondentky, ktoré sa vyjadrovali k otázke poskytnutia 

vlastnej podpory inej rodičke, sa zhodujú v ochote poskytnutia tejto podpory. 

Gabriela (33) si nie je istá poskytnutím adekvátnej podpory cudzej osobe: „..asi 

bych si nebyla jistá, že bych uměla podpořit.. nechtěla bych to odmítnout, jako že „ne, 

prosím tě, co to po mně chceš?“, ale spíš bych se bála, že bych neuměla dát to, co by 

ten druhý potřeboval, to si neumím moc představit..“. No zároveň priznáva, že si vie 

predstaviť poskytnutie podpory blízkej osobe: „..tak to bych určitě šla..“ „..pokud 

by po mně nevyžadovala nějaký.. ale co by vyžadovala? Abych tam s ní byla, tak to 

bych byla, to jo, ale nejsem si jistá, že bych uměla nějak poradit, třeba co má dělat.. 

                                                             
114 Lucia (29): „..dve moje kamarátky, ktoré mi tam chodili pomôcť aj psychicky – oni ma tam držali 
nad vodou“ „akonáhle mi ho takto položili a boli pri mne, mne to pripadalo, že všetko sa dá zvládnuť..“ 
115 Lucia (29): „..ja som ešte pred pôrodom žiadala, aby mu nedali fľašku, lebo by som mohla mať 
problémy s dojčením.. už mu fľašu dali a on s mi neprisal, ani večer sa mi neprisal, plakal, ja som bola 
z toho úplne zničená, liali do neho len tú vodu s Glukopurom.. už keď je taký problém s bradavkou, aký 
ja som mala, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že keď sa dá fľaša, že budem ešte kojiť.. takže preto 
som chcela mať manžela pri pôrode, aby on dohliadol na tieto veci, že nedať fľašu – ja som si myslela, 
že to raz sa povie a platí to.. on to vôbec neovplyvnil, ja som prosila tie sestry niekoľkokrát..“ 
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ale jako psychická podpora – pohladit, podpořit „to vydržíš, to bude dobrý“, tak to jo 

– to si umím představit..“. Podobne odpovedá na otázku podpory inej osoby i Jana 

(27): „Asi kdyby neměl nikoho lepšího, tak asi jo, ale myslím si, že já bych pro to 

nebyla úplně vhodná osoba.. ale kdyby mě požádal, tak asi bych to udělala – třeba 

pro nějakou dobrou kamarádku.. kdybych třeba věděla, že nikdo jinej tam s ním 

nemůže bejt, tak si myslím, že je pořád důležitější, aby tam ta žena nebyla sama..“. Na 

základe skúsenosti príbuznej totiž považuje za dôležité, aby rodiaca žena nebola 

sama v krízovej situácii: „..byla tam úplně sama a začala brečet a bylo jí to strašně 

nepříjemný, dopadla na ni celá tíha tý situace, že je bez partnera, a říkala, že bylo 

strašně skvělý, že tam byl nějaký anesteziolog, kterej měl na ni čas a držel ji tam 

půlhodinu za ruku.. takže já bych rozhodně nechtěla, aby se moje kamarádka nebo 

někdo blízký dostal do týhle situace, takže i kdyby o tom někdo z mých blízkých 

uvažoval, že chce rodit sám, a měla bych pocit, že je to třeba nějakýma jeho obavama, 

který si nechce připustit, tak bych ho klidně i přesvědčovala, že tam s nima půjdu 

nebo někoho najdu..“. 

Helena (31), ktorá sa medzičasom sama stala dulou, ešte počas nášho 

rozhovoru uviedla, že v prípade vlastného poskytovania podpory pri pôrode by 

potrebovala mať jasne definovanú svoju rolu – teda aké konanie sa od nej 

očakáva: „Šla bych, ale hodně jasně by jsme se domluvili, jakým způsobem já tam 

budu fungovat.. vysvětlila bych mu, že tam budu jako blízkej člověk, nebo podle toho 

kdo by to byl – kdyby to byla moje kamarádka, tak bych jí vysvětlila, že dula dělá něco 

jiného, než co dělá kamarádka, taky by bylo důležitý, co ona by si přála, jaký 

doprovod by si přála a potřebovala bych to mít pro sebe hodně bezpečně definovaný, 

abych tam mohla bejt..“ Podľa nej je oveľa ťažšie poskytnúť adekvátnu podporu 

v prípade osobnej zaangažovanosti podporujúceho a podporovaného: 

„..myslím si, že je to těžší bejt tam jako kamarádka, když je člověk osobně 

zaangažovanej – je tam spousta osobních témat a strachů a tak.. šla bych, ale chtěla 

bych mít tohle vyřešený předem..“. 

Klára (27) zase pripúšťa možnosť poskytnutia podpory inej rodičke len 

kvôli vlastnej skúsenosti prežitého pôrodu, pretože ako žena, ktorá ešte 

nerodila, by mohla byť vlastná prítomnosť pri pôrode traumatizujúca: „Je to taký 

zážitok, že človek fakt nevie, čo ho čaká a čo sa tam môže udiať a nastať a myslím, že 

keby sa tam niečo stalo, že je tam nejaká komplikácia, tak sama by som asi mala 
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nejaký blok z toho pôrodu.. už keď tá žena vidí, že sú tam nejaké komplikácie, tak sa 

bojí, či sa to aj mne nestane, takže kvôli tomu by som asi nešla, keby som nerodila..“ 

„Už keď som rodila a viem, čo to je, tak áno..“. Lucia (29) odpovedala na moju otázku 

bez zaváhania116: „Išla by som..“ „tak by som tam sfúkla všetkých (smiech) už by 

som mala takú odvahu aj pri tých sestričkách, že ak by ma niekto žiadal, že: „to 

presadíš, a to presadíš“, tak za každú cenu by som sa snažila..“ Dôležitosť vlastnej 

podpory inej rodičky vidí v nástojčivom presadzovaní požiadaviek rodiacej 

ženy, avšak „samozrejme nejakými takými diplomatickými metódami – hádať by som 

sa nehádala.. k tomu sa nechcem nikdy prikloniť..“ „..snažila by som sa tej žene nejako 

pomôcť – určite aj po tých vlastných skúsenostiach.. snažila by som sa vyjednávať, 

aby ten monitor dávali najmenej často na čo najkratšiu dobu, nech sa radšej 

prechádza a ide do sprchy, lebo tá teplá voda pomôže aj na uvoľnenie toho svalstva..“ 

„..určite by som sa snažila to radiť, čo mne robilo dobre..“ popisuje Lucia (29) 

potrebu presadiť čo najviac prirodzený a nenarušovaný priebeh pôrodu 

zdravotníckymi procedúrami.  

                                                             
116 Ale s podmienkou zdravého dieťaťa: „..ak by som napríklad ja nemala choré dieťa..“ 
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6. Diskusia 

 

 V prezentovanej práci som sa prostredníctvom analýzy rozhovorov 

s dvanástimi ženami snažila odpovedať na mnou stanovené výskumné otázky 

s konečným cieľom vymedziť predovšetkým význam psychickej podpory zo strany 

konkrétnej sprevádzajúcej osoby pri pôrode. 

Čiastkovo som sa stanovila tri výskumné otázky – otázku významu 

a dôležitosti podpory budúcej matky počas tehotenstva a lebo pôrodu, otázku 

výberu konkrétnej sprevádzajúcej osoby a nakoniec otázku konkrétneho konania, 

ktoré je rodičkou subjektívne vnímané ako podporujúce. Na nasledujúcich 

stranách sa budem snažiť v daných troch oblastiach zosumarizovať poznatky 

získané jednak štúdiom teoretických zdrojov, no na druhej strane predovšetkým 

analýzou výskumného materiálu. 

 

Výber konkrétnej sprevádzajúcej osoby 

 

Ratislavová (2008) prípadne kolektív občianskeho združenia Aperio (2006) 

uvádzajú niekoľko možných variantov ohľadom výberu konkrétnej sprevádzajúcej 

osoby, pričom v tejto práci možno nájsť vyjadrenia respondentiek predovšetkým 

k trom z nich – k partnerovi respondentky, k dule a k pôrodnej asistentke. Tieto tri 

osoby reálne sprevádzali rodičku k pôrodu, alebo im určitým spôsobom poskytli 

podporujúce konanie už počas tehotenstva. 

Švancarová (2007) vo svojej práci uvádza fakt, že najčastejšou 

sprevádzajúcou osobou pri pôrode je partner rodičky. S uvedeným tvrdením 

musím bezvýhradne súhlasiť, nakoľko jedenásť zo všetkých dvanástich opýtaných 

žien si ako sprevádzajúcu osobu vybralo okrem iného i partnera. Jediná 

respondentka, ktorej partner sa pôrodu nezúčastnil, bola nútená zvoliť ako 

sprevádzajúcu osobu dulu z čisto praktických dôvodov (zaisťoval starostlivosť 

o staršie dieťa). 

Explicitne i implicitne možno ako najvýznamnejší dôvod výberu partnera 

ako sprevádzajúcej osoby uviesť partnerskú blízkosť a intimitu. Pre ženu je jej 

partner najbližšou osobou a podľa Kavana a Konvalinkovej (1993) je to zároveň 

ideálna sprevádzajúca osoba, pretože z osôb, ktoré sprevádzali respondentky tejto 
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štúdie pri pôrode, pozná psychiku rodičky najlepšie. K uvedenému svedčí i fakt 

hojnej účasti partnerov pri pôrode jednak samotných respondentiek, no na druhej 

strane i celkovo ako spoločenský fenomén117. Železníková (2006) však uvádza, že 

prítomnosť partnera pri pôrode sa stáva skôr módnou záležitosťou, a že  niektorí 

budúci otcovia sú na pôrodní sál takmer „dovlečení“. Na základe svojich zistení si 

dovolím nesúhlasiť, nakoľko väčšina respondentiek ponechala partnerovi 

ohľadom otázky jeho prítomnosti možnosť slobodnej voľby. Partneri niektorých 

respondentiek síce vyjadrovali ohľadom vlastnej prítomnosti určité obavy alebo 

neistotu, no po vzájomnej diskusii s prítomnosťou počas pôrodu súhlasili. Ako 

jeden z dôvodov uvádzaných v literatúre (porovnaj s Chrápavá, 2004; Kapr, 

Koukola, 1998) i samotnými respondentkami proti prítomnosti partnera ako 

sprevádzajúcej osoby pri pôrode je potenciálny negatívny vplyv tohto zážitku na 

jeho neurovegetatívny systém. Niektoré rodičky počas rozhovoru vyjadrovali svoje 

obavy objavujúce sa počas tehotenstva ohľadom tohto faktu, no nakoniec 

v žiadnom z prípadov partnera počas svojho pobytu na pôrodnom sále mdloby 

nepostihli. 

S partnerskou intimitou sa významne viaže i aspekt partnerského života 

v podobe rodičovstva a potreby jeho zdieľania. U respondentiek ale aj ich 

partnerov sa objavovala potreba spoločného prežitia zážitku narodenia 

spoločného potomka. V prevažnej väčšine boli respondentky v čase výskumu 

prvorodičkami, pričom si dovolím tvrdiť, že tento fakt znásoboval potrebu 

zdieľania zážitku príchodu spoločného dieťaťa na svet. Podľa Chrápavej (2004) 

vytvára prežitie tohto zážitku prínos pre partnerský vzťah v podobe obohatenia 

oboch partnerov o výnimočný zážitok, a zároveň môže zmeniť pohľad partnera na 

ženu vzhľadom na prežité utrpenie v podobe pôrodných bolestí. Partner tak môže 

viac oceniť materskú rolu svojej partnerky. Potreba ocenenia roly matky v podobe 

zvládnutého pôrodu sa objavila i u niektorých respondentiek, čím sa potvrdzujú 

slová Chrápavej (2004). 

                                                             
117 V Spojených štátoch amerických rodilo okolo roku 2000 spoločne približne 90 % partnerských 
dvojíc, vo Veľkej Británii to bolo približne 70 %. V Českej republike bolo v roku 2004 
zaznamenaných do 70 % prítomných partnerov počas pôrodu, pričom do roku 1984 sa muži 
pôrodov v Českej republike nezúčastňovali (Trča, 2004). 
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Zaujímavým odôvodnením pre prizvanie partnera k pôrodu sa ukazuje byť 

neistota v nadchádzajúcej role prvorodičky u  staršej tehotnej118.  Partner, ktorý sa 

už zúčastnil pôrodu dvoch detí z predchádzajúceho partnerstva, jej mal poskytnúť 

útočisko vo forme nadobudnutých skúseností. Ide o akýsi paradox, nakoľko muž 

nie je biologicky uspôsobený na rodenie potomkov, a nemá tak akým spôsobom 

získať skúsenosti s prežívaním pôrodného procesu. Partner jej v skutočnosti 

mohol poskytnúť len sprostredkované teoretické znalosti či svoje dojmy.  

Analýzou výskumného materiálu som zistila i ďalšie dôvody prítomnosti 

partnera pri pôrode, ktoré sa však prelínajú s očakávaným konaním partnera. 

Tejto problematike sa budem venovať v nasledujúcej časti s názvom „Podporujúce 

konanie sprevádzajúcej osoby počas pôrodu“. 

Druhou najčastejšie zvolenou osobou prítomnou počas pôrodu bola dula. 

Výber duly ako sprevádzajúcej a podporujúcej osoby pri pôrode bol podmienený 

inými kritériami, ako tomu bolo v prípade partnera. V prípade duly nešlo o osobu 

blízku rodičke, ktorú by rodička požiadala o prítomnosť pri pôrode tak 

automaticky a s takou samozrejmosťou ako svojho partnera. Výber tak prebiehal 

buď aktívnym hľadaním duly napríklad prostredníctvom „internetu“, alebo rodička 

na „osvedčenú“ dulu získala sprostredkovane kontakt. Predovšetkým pri aktívnom 

vyhľadávaní duly zohrávali úlohu sympatie rodičky smerujúce k osobe duly, ktoré 

boli spôsobené napríklad ochotou rešpektovať názory a želania budúcej matky. 

Dula tak vytvorila alternatívu119 k často nerešpektujúcemu a neempatickému 

zdravotníckemu personálu pôrodnice (porovnaj napríklad s Kavan, 2004; 

Kodyšová, 2014). V jednom prípade zvolila respondentka prítomnosť duly pri 

pôrode ako alternatívu k prítomnosti partnera120, v ostatných prípadoch bola 

osoba a konanie duly doplnením k osobe a konaniu partnera, pričom u týchto 

respondentiek sa s ohľadom na konanie duly objavilo i literatúrou poukazované 

očakávanie poskytnutia podpory i partnerovi rodičky (ČAD, 2013; Klaus, Kennell, 

Klausová, 2004; Steinerová, 2005). Očakávaným podporujúcim konaním zo strany 

duly, a teda aj dôvodom jej prítomnosti, malo byť prevedenie neznámou situáciou 

                                                             
118 Označenie pre tehotnú nad hranicou 35. roku života (Macků, Macků, 2000). 
119 I svojím vzdelaním nezdravotníckeho charakteru (ČAD, 2013). 
120 ČAD (2013) hodnotí potenciálnu prítomnosť duly ako nenahraditeľnú pri sprevádzaní rodičiek 
bez partnera či inej blízkej osoby. 
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v podobe pôrodného procesu, a to ako u prvorodičiek, tak u viacrodičiek121. 

Vzhľadom na to, že dula je svojím povolaním priamo určená pre pomoc rodičke 

s postupom procesu pôrodu Klaus, Kennell, Klausová, 2004), bola v očakávaní 

rodičiek týkajúcich sa konania duly minimálne implicitne zahrnutá fyzická rovina 

podpory v porovnaní s očakávaním predovšetkým psychosociálne zameranej 

podpory partnerom.  

Vôľa prizvať k pôrodu profesionálnu sprevádzajúcu osobu v podobe 

pôrodnej asistentky bola badateľná u dvoch respondentiek výskumu, no iba 

u jednej z nich sa pretavila i do reálnej podoby. Dôvodom pre prítomnosť vybranej 

pôrodnej asistentky pri pôrode  bolo predovšetkým poskytovanie služieb počas 

nekomplikovaného pôrodu122 výhradne samotnej rodičke (bola by rodičke 

neustále k dispozícii) v protiklade s vyťaženým a neustále cirkulujúcim 

personálom veľkých pražských pôrodníc. S tým súvisí aj vytvorenie akéhosi 

stabilného a spolupracujúceho tímu osôb (spolu s partnerom a prípadne dulou), 

ktoré by sa o rodičku kontinuálne starali, čo by rodičke zabezpečovalo na základe 

faktoru „známosti“ pocity istoty a bezpečia. Tieto požiadavky plne korešpondujú 

s výhodami starostlivosti súkromnej pôrodnej asistentky uvádzané Unií porodních 

asistentek ČR (2010) a Ratislavovou (2008)123. 

Rodičky sa okrajovo zmienili i o podpore iných osôb počas pôrodu – 

napríklad rodinných príslušníkov či kamarátok. Potenciál podpory v podobe 

prítomnosti vlastnej matky ako skúsenej rodičky by mohol byť významný 

v prípade kvalitného vzťahu medzi matkou a jej dcérou (porovnaj Chrápavá, 

2004), no v krízovej situácii pôrodného procesu by sa mohli naplno prejaviť 

neriešené či nevedomky potlačované konflikty týchto dvoch žien (Ratislavová, 

2008). Niektoré respondentky uvažovali počas rozhovoru o možnej prítomnosti 

vlastnej matky, no v skutočnosti by ju okrem jednej nerealizovali – napríklad 

z dôvodu zvýšenia miery stresu alebo pocitom psychologickej bariéry voči regresu 

do pozície dieťaťa. Zaujímavé je, že jedna respondentka prirovnala prítomnosť 

partnera pri pôrode k situácii pobytu dieťaťa v nemocnici v prítomnosti vlastného 

rodiča, no ani jedna respondentka nevyužila možnosť prítomnosti svojho rodiča 

                                                             
121 Kedy respondentka prvýkrát porodila sekciou, no u druhého pôrodu bol očakávaný prirodzený 
priebeh. 
122 Kedy nie sú potrebné lekárske zásahy. 
123 Porovnaj s teoretickou časťou tejto záverečnej práce. 
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(predovšetkým matky) pri pôrode. Partner sa tak u nich pravdepodobne stal 

v ohľade starostlivosti nástupcom rodičov.  

 

 

 

Podporujúce konanie sprevádzajúcej osoby počas pôrodu 

 

Hoci bolo mojím zámerom sledovať predovšetkým psychosociálnu podporu, 

pri rozhovoroch som sa nevyhla ani aspektom poskytnutej fyzickej podpory, ktorá 

sa od tej psychosociálnej nedá úplne vyčleniť. Ako som písala už v predchádzajúcej 

kapitole, väčšina respondentiek očakávala od osoby prítomnej pri pôrode 

predovšetkým určitý druh podpory v psychosociálnej rovine (k rovnakému záveru 

prišla vo svojej štúdii i Gulášová, 2004) a podpora v rovine fyzickej nebola 

explicitne očakávaná vo významnej miere124. Hoci sa poskytnutá fyzická podpora 

rodičke sa dopĺňala s rovinou psychosociálnej podpory, rovine fyzickej podpory sa 

už na tomto mieste venovať nebudem. 

Významnú mieru potenciálnej psychosociálnej podpory videli respondentky 

v samotnej prítomnosti sprevádzajúcej osoby. Túto formu podpory uvádza vo 

svojej práci i Chrápavá (2004), ktorá ju však začleňuje len do roviny sociálnej 

podpory a jej najväčší prínos vidí v elimináciu samoty rodičky. Predovšetkým 

partner jej totiž v prenesenom význame sprostredkováva sociálne zázemie 

(pripomína dôverne známe a bezpečné prostredie domova), a vytvára tak pre ženu 

v neznámom prostredí nemocnice akýsi prvok známosti, a tým aj bezpečia. Dľa 

môjho názoru však samotná prítomnosť blízkej osoby rodičky pôsobí nielen 

na úrovni sociálnej podpory, no predovšetkým pozitívne pôsobí v rovine 

psychickej, preto som zvolila začlenenie samotnej prítomnosti do roviny 

psychosociálnej podpory125. Potreba „nebyť sama“ v náročnej situácii pôrodu 

v sebe zahŕňa i tieto čiastkové formy podpory blízkou osobou: slovná podpora 

rodičky, slovné rozptyľovanie pozornosti od pôrodných bolestí, rozprávanie sa, 

udržiavanie bdelosti, alebo prejavenie spolunáležitosti prostredníctvom telesných 

                                                             
124 V súvislosti s prítomnosťou partnera pri pôrode.  
125 Dokladá to i názor Ramonedyovej (2012), podľa ktorej cieľom psychosociálnej podpory je 
okrem iného zlepšenie psychosociálnej pohodu jej prijímateľa. 
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prejavov (držanie za ruku, objatie, pohladenie, bozk atď.). Podobné formy podpory 

uvádza napríklad Steinerová (2004) alebo Švancarová (2007). 

V súvislosti so samotnou prítomnosťou blízkej osoby pri pôrode hovorili 

respondentky aj o potrebe zdieľania pocitov rôzneho druhu s touto osobou. Keďže 

si všetky respondentky s výnimkou jednej pre tento účel zvolili svojho partnera, dá 

sa predpokladať, že pri zdieľaní negatívnych pocitov spojených napríklad 

s prežívaním pôrodných bolestí by potenciálna podpora partnera vzhľadom na 

jeho neskúsenosť s prežívaním pôrodu nemusela byť adekvátna. Chrápavá (2004) 

píše o zdieľaní pocitov rodičky s partnerom ako o navodení ilúzie, že rodička nie je 

na všetko sama, pričom časť zodpovednosti sa aspoň pomyselne prenesie na otca 

dieťaťa. V tomto ohľade by sa tak rodičkám vyplatila skôr prítomnosť skúsenej 

sprevádzajúcej osoby ženského pohlavia, ktorá už v minulosti dieťa porodila – 

napríklad duly, pôrodnej asistentky alebo vlastnej matky. Klaus, Kennell 

a Klausová (2004) hovoria v tejto súvislosti o akejsi psychologickej i biologickej 

spriaznenosti podporujúcich i podporovaných žien stretávajúcich sa v období 

okolo pôrodu, pričom Kodyšová (2014) adekvátnu starostlivosť skúsenej 

sprevádzajúcej osoby pri pôrode nazýva aj materskou starostlivosťou o matku126. 

Časť respondentiek síce rodila v prítomnosti profesionálnej sprevádzajúcej osoby 

v podobe duly alebo pôrodnej asistentky, no skutočnú túžbu po nahradení 

prítomnosti partnera za prítomnosť vlastnej matky pri pôrode vyjadrila len jedna z 

respondentiek. 

V rámci potreby zdieľania prežívaného s partnerom nie je teda 

pravdepodobne relevantné zdieľanie fyziologických pocitov rodičky (napríklad 

bolesti), skôr sa pre tento účel ponúka ako dôvod výberu partnera zdieľanie 

určitých psychologických aspektov partnerského vzťahu – napríklad všeobecná 

potreba zdieľania kritickej situácie alebo už spomenuté zdieľanie aspektov 

rodičovstva (zážitok narodenia spoločného dieťaťa, zdieľanie potenciálnej straty 

dieťaťa). Tento názor podporuje i tvrdenie Steinerovej (2004), ktorá považuje 

prítomnosť partnera za dôležitú predovšetkým kvôli upevneniu citovej väzby 

                                                             
126 Tento názov je prevzatý z pôvodného názvu staršieho vydania publikácie Klausa, Kennella 
a Klausovej Porod s dulou, ktorý znel Mothering the Mother. 
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partnerov i pre budovanie vzťahu s dieťaťom127. Matka sa tak potrebuje uistiť, že 

partner ju i spoločné dieťa má rád a cíti za neho zodpovednosť. 

Okrem už spomenutej potreby vytvorenia stabilného starostlivého týmu 

(trojuholník partner – dula – pôrodná asistentka)128 s cieľom navodenia pocitu 

istoty a bezpečia, boli ako ďalšie dôvody prítomnosti blízkej osoby pri pôrode 

uvádzané tieto: komunikácia so zdravotníkmi s cieľom obrany záujmov rodičky, 

poskytnutie ocenenia rodičky, prípadne pripomínanie vlastných želaní rodičky 

v čase jej únavy. Tieto tri aspekty psychosociálnej podpory boli explicitne 

uvádzané v súvislosti s prítomnosťou partnera pri pôrode, no implicitne sa o nich 

dá uvažovať i pri prítomnosti iných sprevádzajúcich osôb. Povaha komunikácie so 

zdravotníkmi by sa v prípade prítomnosti partnera a duly líšila, nakoľko je 

uvádzaný fakt, že dula nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu 

(Klaus, Kennell, Klausová, 2004; ČAD, 2013, Steinerová, 2004, 2005). V prípade 

obrany záujmov rodičky zo strany prítomného partnera sa implicitne očakáva istá 

miera zaangažovanosti do situácie (porovnaj so Steinerová, 2004; Chrápavá, 

2004), no dula je hodnotená ako osobne i zdravotnícky nezainteresovaná osoba 

a jej prípadné intervencie sú hodnotené zdravotníkmi negatívne129. Implicitná či 

explicitná potreba ocenenia rodičky sa takisto podľa môjho názoru líši 

s jednotlivými podporujúcimi osobami – môže tak v nej byť zahrnutá napríklad 

rovina partnerského ocenenia partnerky v role matky, ocenenie skúsenou osobou 

v podobe duly alebo pôrodnej asistentky (napríklad za dobre zvládnuté 

prekonanie bolesti či správnu techniku dýchania) alebo čiastočne regresná potreba 

ocenenia a pochvaly vlastným rodičom, o ktorej hovorí napríklad jedna z 

respondentiek. 

 

Význam a dôležitosť podpory budúcej matky počas tehotenstva a pôrodu 

 

Tehotenstvo i obdobie pôrod prinášajú pre ženu množstvo zmien (porovnaj 

s Čekal, Šulc, 2010; Macků, Macků, 2000; Chaloupková, 2012; alebo Ratislavová, 

2008), na ktoré nemusí byť v danom okamihu pripravená. Aspekt 

(ne)pripravenosti na zmeny sa objavil i predkladanom výskume a vyústil do 

                                                             
127 Porovnaj tiež s prácou Grossmana (in Ratislavová, 2008). 
128 Toto očakávanie je spoločné pre všetky sprevádzajúce osoby. 
129 Podobnou skúsenosťou si prešli i dve respondentky tohto výskumu. 
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potreby prijímania psychosociálnej podpory, pričom prijímanie predovšetkým 

psychosociálnej podpory malo zabezpečiť, i zabezpečilo prežitie obdobia 

tehotenstva a pôrodu vo väčšej psychickej pohode. Týmto spôsobom sa vyjadrujú 

jednak autori teoretických prác (Ramoneda, 2012; Gulášová, 2004), tak aj samotné 

respondentky výskumu. Ako jeden z hlavných dôvodov, ktorý sa objavoval 

v súvislosti s potrebou psychosociálnej podpory, boli obavy alebo strach. 

Melenderová (2002b) uvádza vo svojej práci päť možných oblastí130, ktoré môžu v 

budúcej matke navodzovať pocity strachu. Analýzou výskumného materiálnu sa 

zistili veľmi podobné skupiny možného strachu budúcej matky, no v niektorých 

pôvodnú tabuľku dopĺňa. Tabuľku s výsledkami analýzy rozhovorov uvádzam tu, 

pôvodná tabuľka Melenderovej (2002b) je uvedená v prílohách. 

 

Tabuľka č. 3: Výsledky analýzy týkajúce sa strachu respondentiek 

1. Pôrod 

 Strach z bolesti 

 Strach z neznámej situácie v podobe prirodzeného 

pôrodu 

 Strach z cisárskeho rezu (nezvládnutie fyziologického 

priebehu pôrodu) 

2. Zdravie dieťaťa a matky 

 Zdravotné komplikácie matky (potenciálne i skutočné) 

 Zdravotné komplikácie dieťaťa (potenciálne 

i skutočné) 

 Strach z úmrtia dieťaťa 

 Strach z narodenia postihnutého dieťaťa 

3. Pôrodný personál 

 Vytvorenie emočného tlaku personálu na rodičku 

(strach o dieťa) a následné akceptovanie konania 

personálu 

 Potenciálne negatívne správanie personálu 

4. Podpora sprevádzajúcej 

osoby 

 Strach zo zvládnutia situácie pôrodu partnerom 

 Strach zo samoty počas dlhotrvajúceho pôrodu 

5. Rodinný život  Obmedzený kontakt s dieťaťom po pôrode 

 

                                                             
130 Ide o pôrod, zdravie dieťaťa a matky, pôrodný personál, rodinný život alebo cisársky rez. 



108 

Rodičky samotné i autori odbornej literatúry (Macků, Macků, 2000; 

Ratislavová, 2008) volajú v prípade prežívania negatívnych pocitov napríklad 

v podobe strachu v období tehotenstva a pôrodu po využití psychosociálnej 

podpory, ktorú im najlepšie poskytne osoba blízka alebo tzv. „significant others“ 

(Kavan, Konvalinková, 1993; Wheatley, 1998) napríklad v podobe eliminácie 

samoty rodičky, zdieľania prežívanej situácie, poskytnutia pre budúcu matku 

významných informácií. Pre respondentky bolo zároveň okrem poskytnutej 

podpory dôležité vľúdne jednanie personálu, ktorého sa im však veľakrát 

nedostávalo. I v týchto situáciách sa často uchyľovali k využívaniu psychosociálnej 

roviny podpory od osôb, ktoré ich sprevádzali pri pôrode. 

Všetky respondentky boli s jednotlivými formami poskytnutej podpory 

počas tehotenstva i pôrodu zo strany konkrétnej sprevádzajúcej osoby spokojné, 

a hoci sa počas rozhovorov zmieňovali aj o negatívnych aspektoch prítomnosti 

sprevádzajúcej osoby pri pôrode, všetky respondentky hodnotia využitie tohto 

druhu podpory kladne a vo väčšine prípadov by ju rady využili znovu. Niektoré 

respondentky sa počas rozhovorov v súvislosti s významom a dôležitosťou 

podpory poskytnutej rodičke počas pôrodu vyjadrovali i k potenciálnemu 

vlastnému poskytnutiu podpory počas pôrodu inej rodičky. Dôkaz významu 

a dôležitosti, ktoré respondentky prikladajú psychosociálnej rovine podpory 

poskytnutej rodičke počas pôrodu, možno nájsť v odhodlaní týchto respondentiek 

poskytnúť rovnakú formu podpory inej budúcej matke v prípade, že by ich o to 

požiadala. Ako poskytovateľky psychosociálnej podpory inej rodičke by tak 

naplnili podstatu princípu materskej starostlivosti o matku podľa Klausa, Kennella 

a Klausovej (2004) alebo Kodyšovej (2014). K uvedenému svedčí i fakt, že jedna 

z respondentiek sa v priebehu spracovávania tejto diplomovej práce skutočne stala 

dulou. 

 

Reflexia záverečnej práce 

 

Výber danej problematiky pre účely spracovania diplomovej práce som si 

zvolila predovšetkým na základe svojho dlhoročného osobného záujmu 
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o problematiku materstva. V priebehu spracovávania záverečnej práce som sa 

sama stala rodičkou a matkou, ktorá prežila pôrod v prítomnosti blízkej osoby 

v podobe partnera. Potenciálny vplyv osobnej zainteresovanosti výskumníka môže 

byť badateľný nezaujatou osobou, i keď som sa snažila o nestranný pohľad. 

K uvedenému svedčí i fakt, že rozhovory s respondentkami som viedla v čase pred 

vlastným otehotnením. 

Aj napriek tomu, že som sa s takmer všetkými ženami, ktoré sa zúčastnili 

výskumu, stretla prvý raz krátko pred zahájením výskumného rozhovoru, bola 

som milo prekvapená ochotou väčšiny z nich zdieľať so mnou informácie intímnej 

povahy. Tieto ženy boli veľmi ústretové a bolo u nich vidieť nadšenie pre možnosť 

sa o svoju osobnú skúsenosť podeliť. Rovnako som sa obávala ich neochoty 

predávať intímne informácie týkajúce sa materstva s osobou, ktorá nie je matkou, 

a zatiaľ žiadne skúsenosti s materstvom, a teda ani pôrodom nemala. Bol u mňa 

prítomný akýsi predpoklad neskúsenosti, a tým aj nižšej miery empatického 

vcítenia sa do prežitého. S tým je spojené možné neadekvátne formulovanie 

určitých otázok pri vedení rozhovorov, ktorý by mohlo následne spôsobiť zníženie 

kvality odpovedí účastníčok výskumu. Moje obavy však neboli naplnené, práve 

naopak – vďaka môjmu skutočnému osobnému záujmu o tému materstva a pôrodu 

ženy odpovedali na moje otázky veľmi ochotne a trpezlivo. 

Ako možný limit vnímam fakt, že väčšina rozhovorov nebola vedená 

bezprostredne po pôrode, čím mohlo vzniknúť riziko skreslenia spôsobené 

faktorom času a jeho pôsobenia na spomienky jednotlivých účastníčok. 

Keďže rozhovory neprebiehali bezprostredne po pôrode v mieste pôrodu, 

nebolo tak dodržané odporúčanie Miovského (2006) viesť pološtruktúrovaný 

rozhovor v priestoroch určitého typu. Nakoľko som sa snažila vyjsť účastníčkam 

v ústrety a poskytnúť im pri rozhovore čo najväčší komfort, väčšina rozhovorov 

prebiehala v domácom prostredí účastníčok. Aspoň čiastočne tak mohli byť 

odbúrané potenciálne nepríjemné pocity z účasti vo výskume, ktoré by sa mohli 

dostaviť napríklad v strohej izbe zdravotníckeho zariadenia. Okrem toho som 

nechcela viesť rozhovory s účastníčkami výskumu krátko po pôrode ešte v mieste 

pôrodu (pôrodnici), nakoľko by to z môjho pohľadu mohlo prispieť k zbytočnému 

stresu rodičky, ktorého sa predovšetkým v prvých dňoch po narodení dieťaťa 
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dostáva čerstvej matke často v zvýšenej miere131. Rozhovor s ôsmymi ženami 

prebehol v domácom prostredí týchto účastníčok, dva rozhovory sa uskutočnili 

v reštauračnom zariadení, jeden rozhovor prebehol v parku počas prechádzky 

a jedna účastníčka prišla ku mne domov. Pri analýze výskumného materiálu som 

však nezistila vplyv konkrétneho typu vonkajšieho prostredia na výskum, preto 

som dáta posudzovala bez rozlíšenia prostredia, v ktorom sa rozhovor odohral. 

Ako ďalší limit však možno vziať do úvahy časové hľadisko jednotlivých 

rozhovorov. Keďže sa drvivá väčšina z nich uskutočnila v prítomnosti detí 

účastníčok výskumu, bolo nutné brať ohľad na ich potreby a vedenie rozhovoru 

z času načas prerušiť, prípadne ho čiastočne urýchliť. Napriek tomu sa však 

domnievam, že došlo k dostatočnému nasýteniu výskumných dát čo do výpovednej 

hodnoty. Ako určitý nedostatok práce však vnímam neúplnú saturáciu 

výskumného materiálu čo do komplexnosti v oblasti konkrétnych sprevádzajúcich 

osôb pri pôrode. V tejto súvislosti vidím priestor pre rozšírenie výskumu 

a zahrnutie aj iných sprevádzajúcich osôb ako partner, dula alebo pôrodná 

asistentka. 

Vzhľadom na to, že ide o môj prvý pokus pracovať použitou metódou 

vedenia rozhovoru, hodnotím svoju prácu ako neskúsenú a vnímam tento fakt ako 

ďalší limit výskumnej práce. Spočiatku som sa v dôsledku neistoty pri vedení 

rozhovoru striktne držala zoznamu otázok a bolo pre mňa problematické flexibilne 

reagovať na podstatné alebo pre výskum zaujímavé informácie. Zlepšenie v tejto 

oblasti mojej práce nastalo so získaním praxe až po niekoľkých absolvovaných 

rozhovoroch. Neskúsenosť ako rovnaký nedostatok je aj napriek môjmu snaženiu 

badateľný i pri práci s metódou zakotvenej teórie. 

V neposlednej rade by som rada uviedla i môj hendikep v podobe 

slovenského materského jazyka, ktorý je zodpovedný za prípadné gramatické 

chyby pri prepise českého hovoreného slova používaného väčšinou respondentiek. 

   

                                                             
131 Stres v pôrodnici môže byť spôsobený napríklad častými lekárskymi kontrolami matky i dieťaťa, 
zdravotnými komplikáciami matky alebo dieťaťa, problémom s kojením, narúšaním súkromia 
zdravotníckym personálom, ďalšími matkami, s ktorými rodička zdieľa izbu alebo návštevami 
príbuzných, psychickou nepohodou atď. 
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7. Záver 

 

Cieľom mojej práce bolo odpovedať na stanovené výskumné otázky, ktoré 

sa týkali významu psychosociálnej podpory poskytnutej rodičke pre ňu blízkou 

osobou, motivácie rodičky prizvať si k pôrodu konkrétnu sprevádzajúcu osobu 

a konkrétneho  konania sprevádzajúcich osôb, ktoré rodičky považovali za určitým 

spôsobom podporujúce. 

Hoci som pravdepodobne svojím výskumom neprispela k objaveniu nových 

poznatkov v problematike týkajúcej sa poskytovania podpory rodičke 

sprevádzajúcimi osobami počas pôrodu, myslím, že som dokázala odpovedať na 

mnou stanovené výskumné ciele a aspoň čiastočne tak prispieť k potvrdeniu už 

zisteného inými autormi. 

 

Z výsledkov zistených analýzou výskumného materiálu učiniť tieto závery: 

 Všetky respondentky okrem jednej rodili v prítomnosti partnera 

 Partner je pre ženu stále najvýznamnejšou sprevádzajúcou osobou 

 Sprevádzajúce osoby poskytujú rodičke predovšetkým podporu 

v psychosociálnej rovine, pričom tento druh podpory je rodičkami 

očakávaný vo významnej miere 

 Nezanedbateľnou je i poskytnutie podpory v rovine fyzickej, no táto 

podpora bola respondentkami očakávaná v nižšej miere ako psychosociálna 

 Všetkým respondentkám určitým spôsobom prítomnosť sprevádzajúcej 

osoby pomohla 

 Ako najvýznamnejšiu formu podpory respondentky označujú elimináciu 

samoty počas pôrodného procesu 

 Všetky respondentky sú opäť rozhodnuté prizvať minimálne partnera ako 

sprevádzajúcu osobu k pôrodu 

 Všetky respondentky, ktoré sa vyjadrovali k potenciálnej vlastnej podpore 

poskytnutej inej rodičke, boli odhodlané poskytnúť podporu inej rodiacej 

žene  pri pôrode 
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Uvedený výskum by bolo možné do budúcna rozšíriť o ďalšie sprevádzajúce 

osoby – predovšetkým zaujímavé by bolo sledovať prítomnosť vlastnej matky 

rodičiek. V našich podmienkach však tento jav nie je až tak zaužívaný ako v iných 

kultúrach. Keďže ide o retrospektívnu štúdiu, ďalším možným prínosom na poli 

tejto problematiky by mohlo byť zahrnutie motivácie žien, ktoré ešte nerodili, 

k prizvaniu sprevádzajúcej osoby počas pôrodu a následné porovnanie 

s konkrétnym konaním sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Čiastočne k uvedenému 

porovnaniu došlo i v tejto práci, no nedokážem odhadnúť možnú mieru skreslenia 

spôsobenú retrospektívnou formou výskumu.   
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Príloha č. 1 

 

Obsah tém predpôrodného kurzu 

 

Kvalitný predpôrodný kurz by mal zahŕňať tieto témy (Blažková, 2011, Aperio 

a kol., 2006): 

 informácie o priebehu tehotenstva (životospráva, fyzické i psychické 

zmeny) 

 výber miesta pôrodu a oznámenie svojich predstáv zdravotníkom 

 veci potrebné do pôrodnice a k pôrodu 

 informácie o pôrode – rozpoznanie známok pôrodu, určenie času odchodu 

do pôrodnice, podpora fyziologického priebehu pôrodu – možnosti výberu 

vhodnej pôrodnej polohy, úľavy od bolesti a techník na uvoľnenie 

 úloha sprevádzajúcej osoby pri pôrode – partnera, duly, pôrodnej 

asistentky, atď. 

 praktický nácvik vedomostí 

 rady pre obdobie popôrodia a správne dojčenie 

 prvotná starostlivosť a správna manipulácia s novorodencom a dojčaťom 

 podpora vzťahu matka – otec – dieťa 

 typické otcovské témy (aká bude úloha otca v priebehu pôrodu, ako môže 

pomôcť rodičke, ako má postupovať v prípade psychického alebo fyzického 

nezvládnutia situácie atď.) 

 

Obsah pôrodného plánu 

 

Pôrodný plán môže obsahovať napríklad nasledujúce oblasti pôrodnej 

starostlivosti a okolností, ktoré by počas i po pôrode mohli nastať (Simkin, 2000): 

 informovaný súhlas – rodička si praje byť o každom postupe či zákroku 

vopred informovaná a vyjadriť svoj súhlas (ak to nie je možné, toto právo 

prenecháva partnerovi, ktorý je oprávnený za ňu rozhodnúť v prípade 

komplikácií) 

 osoby prítomné pri pôrode a ich kompetencie 
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 vylúčenie osôb, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná (študenti, opravári, 

upratovačky, atď.) 

 činnosti počas prvej doby pôrodnej – chodenie, zmena polohy, využitie 

sprchy alebo teplého kúpeľa 

 zákroky, ktoré žena chce/nechce podstúpiť – nastrihnutie hrádze, klystír, 

holenie rodidiel, vyvolávanie (indukcia) pôrodu, nepretržité monitorovanie 

plodu v prvej dobe pôrodnej, častosť vnútorných vyšetrení, užitie 

medikamentov (pre vyvolanie pôrodných sťahov, na tíšenie bolesti), 

epidurálna analgézia 

 výber polohy pri pôrode – poloha v ľahu, v polosede, na boku, poloha 

„rovný sed“, v drepe, na pôrodnej stoličke, v predklone alebo poloha „na 

všetkých štyroch“ 

 technika tlačenia – tlačenie podľa vlastných pocitov a potrieb alebo riadené 

tlačenie 

 prestrihnutie pupočnej šnúry – hneď po narodení dieťaťa alebo až po 

ukončení pulzovania, zdravotníkom alebo partnerom 

 odber pupočníkovej krvi 

 konzumácia jedla a prijímanie tekutín počas pôrodu 

 nemedikamentózne prostriedky na tíšenie bolesti – masáže, využitie tepla 

a chladu, hydroterapia, pohyb, relaxačné a dychové cvičenia, využitie 

fitlopty, muzikoterapia, aromaterapia, akupunktúra, homeopatia atď. 

 kontakt s dieťaťom – položenie dieťaťa bezprostredne po narodení na 

brucho alebo hrudník matky; priloženie dieťaťa na telo matky tak, aby sa 

skúsilo samé prisať; ošetrenie, vyšetrenie a umytie dieťaťa pred/po 

priložení; nepretržitý kontakt matky a dieťaťa na izbe systémom rooming-

in; určenie osoby prvého kontaktu s dieťaťom v prípade komplikácií; 

fotografovanie a filmovanie; osobný alebo náboženský rituál privítania 

novorodenca 

 starostlivosť o dieťa – samostatná starostlivosť matky prípadne partnera 

alebo pomoc zdravotníkov; rešpektovanie zavedeného denného režimu 

pôrodnice alebo individuálny režim podľa potrieb matky a dieťaťa; 

prirodzené dojčenie alebo umelá výživa;  

 dĺžka pobytu v pôrodnici 
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 komplikácie počas pôrodu – možnosť prístupu k informáciám, možnosť 

rozhodnúť sa 

 prípadne ďalšie možnosti, ktoré sú pre ženu dôležité. 
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Príloha č. 2 

 

Pôvodná tabuľka piatich faktorov zoskupujúcich obsahy strachu tehotných 

žien podľa Melenderovej (2002b) 

 

6. Pôrod 

 

 Bolesť 

 Dlhotrvajúci pôrod 

 Panika a strata kontroly počas pôrodu 

 Pocit neschopnosti a nespôsobilosti 

 Natrhnutie alebo nastrihnutie hrádze 

 Nesprávne tlačenie alebo dýchanie 

 Neskorý odjazd do pôrodnice 

7. Zdravie dieťaťa a matky 

 

 Porodenie mŕtveho dieťaťa 

 Poranenie dieťaťa počas pôrodu 

 Mať choré alebo postihnuté dieťa 

 Problémy v súčasnom tehotenstve 

 Problémy, ktoré by mohli vzniknúť po pôrode 

8. Pôrodný personál 

 

 Nevľúdny personál 

 Nemôcť sa podieľať na rozhodovaní 

 Neprítomnosť personálu, pocit osamelosti 

 Kladenie otázok, ktoré sa budú personálu zdať 

hlúpe 

9. Rodinný život 

 

 Problémy v partnerskom živote 

 Problémy v sexuálnom živote 

 Problémy so starostlivosťou a výchovou dieťaťa 

10. Cisársky rez 

 

 Nutnosť podstúpiť cisársky rez 
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Príloha č. 3 

 

Okruhy otázok vedeného rozhovoru 

 

A. Miesto pôrodu 

1. Kde ste rodili a prečo? 

2. Vyberali ste miesto pôrodu podľa možnosti prítomnosti XY pri pôrode? 

B. Výber sprevádzajúcej osoby 

3. Prečo ste sa rozhodli rodiť s XY? 

4. (V prípade duly alebo pôrodnej asistentky: Ako ste si ju vyberali?) 

5. Uvažovali ste aj o prítomnosti inej osoby pri pôrode ako XY? 

6. Kedy ste začali uvažovať o prítomnosti XY pri pôrode? 

7. Rozprávali ste sa o tom už pred otehotnením? 

8. Ako reagovala osoba XY? 

C. Príprava na spoločný pôrod 

9. Pripravovali ste sa nejako na prítomnosť XY pri pôrode? Ako? (Sama, spolu 

s XY ...?) 

10. Absolvovali ste nejaký predpôrodný kurz? Chodili ste tam s XY? Ako kurz 

prebiehal? Boli nejakým spôsobom využité znalosti nadobudnuté na tomto 

kurze počas pôrodu Vami alebo osobou XY? 

11. Mali ste pripravený pôrodný plán? Ako bola do neho zahrnutá osoba XY? 

12. Bol Váš pôrodný plán dodržaný zo strany zdravotníkov? Pomohla Vám 

v tomto ohľade nejakým spôsobom prítomnosť XY? 

D. Priebeh pôrodu 

13. Ako prebiehal samotný pôrod? 

E. Činnosť sprevádzajúcej osoby 

14. Ako na Vás prítomnosť XY pôsobila? Pomáhalo Vám, že je XY s Vami? 

15. Čo ste od XY počas pôrodu očakávala? Splnili sa Vaše očakávania? 

16. Kedy najviac ste ocenila prítomnosť XY pri pôrode? 
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17. Ako fungovala pri pôrode spolupráca medzi Vami a XY? 

18. Ako fungovala spolupráca medzi XY a zdravotníkmi? 

19. Vyskytli sa počas pôrodu (prípadne aj tehotenstva) nejaké komplikácie? 

Ako reagovala osoba XY? 

20. Vyskytla sa počas pôrodu chvíľa, kedy ste nechceli, aby pri Vás XY bol? Ako 

sa to vyriešilo? 

21. Dá sa hovoriť aj o určitých nevýhodách prítomnosti XY pri pôrode? 

22. Bola ste spokojná s celkovým priebehom pôrodu? 

F. Obdobie po pôrode 

23. Čo sa dialo po pôrode (čo robila osoba XY)? 

G. Budúci pôrod 

24. Ako by ste rada rodila v budúcnosti? 

25. Myslíte si, že by ste zvládli rodiť bez prítomnosti osoby XY? 

26. Ak by ste mali byť znovu tehotná, využila by ste prítomnosť  XY pri pôrode? 

 

Vaše otázky? 
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Príloha č. 4 

 

Ukážka rozhovoru 

 

8. Helena 

 

Matka 

 Vek: 31 

 Vzdelanie: VŠ 

 

Osoba prítomná pri pôrode: 

 dula (dostala sa k nej cez kamarátku, ktorá jej dala odkaz na jej stránky, 

bola jej sympatická, tak ju oslovila) 

 partner (dohodou, nechala rozhodnutie na partnerovi, bola by rada, keby 

išiel, pre partnera je to dôležitý okamih a chce tam byť) 

Dieťa 

 Vek: 10,5M 

 

Aký je váš názor všeobecne na podporu matiek počas tehotenstva alebo 

pôrodu? 

Když můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak pro mě osobně byla podpora hrozně 

důležitá, protože těhotenství, a vlastně i porod, jsou období, kdy se dějou obrovský 

změny a člověk třeba na některé z nich třeba není úplně připravený.. navíc v mém 

případě nastupovala i obrovská zodpovědnost, že už se to netýká jenom mně, ale i 

toho dítěte.. v těhotenství jsem hrozně ocenila pomoc duly, když jsem měla nějaký 

zdravotní komplikace a cítila jsem hrozný tlak ze strany lékařů – bylo to na konci 

těhotenství, kdy jsem měla vysoký tlak, nebo hraniční, a oni právě mě hrozně 

vystrašili, bála jsem se, že mě budou oživovat a přitom pak jsem zjistila, že ten tlak 

nebyl tak vysoký, aby to byl tak veliký problém a právě jsme telefonicky mluvily 

s dulou, povídaly jsme o tom i z jinýho úhlu pohledu – jako takové zamyšlení „co 

nebo kdo na mně tlačí, že se mi dějou takové věci“, pokusila jsem se na to podívat 

jinak, zamyslet se a je to úplně jiná podpora, než když tu podporu dává partner a já 

jsem cítila, že on tím obdobím prochází taky a že ho zvládá ještě hůř, než já, takže 

nebyl v té pozici, kdyby tu podporu dával nějakou účinnou, protože tam měl stejný, 
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nebo podobný věci, který potřeboval řešit, takže ten nestrannej člověk, který má i 

spoustu informací a může člověka nasměrovat, tak pro mě to bylo úžasný a hrozně 

mi to vyhovovalo.. samozřejmě to není pro každého, protože každý má jiná 

očekávání, ale mně to fakt hrozně pomohlo.. 

 

Teraz mi napadlo: keď dula nemá zdravotnícke vzdelanie, je aj tak tá pomoc 

adekvátna? Lekári vám tvrdia niečo, dula vám tvrdí niečo a nemá pritom 

zdravotnícke vzdelanie.. 

Ona vůbec nezasahovala do těch zdravotníckejch věcí, myslím si, že konkrétně 

tahle dula velmi dobře drží svoje hranice – hranice svý profese, a ví, že tohle je její 

pole a tohle už ne.. ona mi nabízela jiný pohled a hlavně mě jako psychicky 

uklidnila, tam bylo důležitější to, že jsem to mohla s někým sdílet, že jsem v tom 

nebyla sama.. v podstatě je to hrozně banální, ale hrozně to pomáhá, když na to 

člověk není sám.. 

 

Premýšľali ste aj nad alternatívnym spôsobom pôrodu? 

Já jsem rodila v Podolí, což je velká porodnici, kde se dělá spousta rutinních 

zákroků, ale já jsem tam byla hodně alternativní.. i v rámci tady tý velký porodnice 

se nám  podařilo porodit bez jakýhokoliv léku nebo chemický podpory, mohla jsem 

si vybrat i různé polohy během porodu, nějak mě často nemonitorovali.. prostě ten 

porod proběhl podle mých představ.. porod doma, anebo jiná alternativa – třeba 

porodnice Vrchlabí nebo Neratovice, které jsou i když teď už míň nakloněný 

přirozenějším porodům – já porod doma jsem nechtěla třeba už jen kvůli tomu, že 

náš byt není nic, kde by porod doma mohl proběhnout, já bych se tam necítila 

bezpečně, protože by mě všichni slyšeli a je to tam strašně maličký, takže to pro mě 

rozhodně nebyla možnost.. a potom už jsme dohadovali s dulou, kde by to v Praze 

bylo bezpečnější, zvažovali jsme ty Neratovice, ale já jsem to v Podolí poznala už i 

v průběhu těhotenství, tak to pro mě bylo rozhodující – je to místo, kde jsem už 

byla, trochu to tam znám a ty Neratovice byly takové nejisté, protože bych musela 

řešit i cestu, protože nemáme auto.. takže nakonec to pro mě bylo v rámci úplně 

klasický porodnice celkem alternativa.. 

 

Do Podolí ste dochádzali na bežné gynekologické prehliadky? 

Ne, já mám gynekologa, který má monitor v ordinaci, takže já jsem nebyla předaná 

do porodnice a předal by mě až v den termínu, ale já jsem porodila dva dny před, 

takže to nestihl, ale já jsem byla v Podolí na dvou velkých ultrazvucích, jeden je 

myslím ve 12-tém týdnu a druhý ve 20-tém, takže jsem tam fyzicky byla, četla jsem 
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si informace i na internetu, jak vypadají sály, to jsem viděla až u porodu, ale i to, že 

jsem měla projetou tu cestu, bylo pro mě celkem důležité.. 

 

Kedy ste oslovili dulu? 

Dulu jsem oslovila v prvním trimestru určitě, ale přesně vám už nepovím, ale bylo 

to rozhodně před čtrnáctým týdnem, protože čtrnáctý týden je moment, kdy se 

registruje.. oslovila jsem ji, jestli by v prosinci měla čas a potom jsem ji oslovovala i 

kvůli tomu, že řeším tu porodnici, měli jsme nějakou emailovou výměnu, nebo jsme 

si telefonovali a povídali o těch porodnicích a na základě toho jsem se rozhodla pro 

to Podolí.. 

 

To Podolí ste vyberali aj kvôli tomu, že tam s vami mohla byť dula a partner? 

Ano, to určitě, to byla jedna z podmínek. 

 

Zvažovali ste aj nejakú inú pôrodnicu? 

Já jsem úplně původně, protože bydlím na Praze 8, a nejblíž mám Bulovku – asi dvě 

stanice tramvají, tak jsem si říkala, že když ji mám blízko, tak bych mohla zkusit tu 

Bulovku, ale věděla jsem, že tam jsou ty porody hodně medicínsky vedený, což mi 

není příjemný a když jsem mluvila s dulou, tak jsem jí předestřela takový krásný 

plán, že když by tam šla s náma, že bych se tam odvážila, což jí se úplně nelíbilo, což 

chápu teď už, že to není úplně její úloha tam vybojovávat něco, domluvily jsme se, 

že ta Bulovka by opravdu nedokázala splnit nějaký moje představy, takže potom 

ještě byly ty Neratovice, který by byly fajn, ale ty zas jsou prostě na mně nějak moc 

daleko.. 

 

Prečo ste sa rozhodli rodiť s dulou a s manželom? 

Prvotní motivace, proč tam chci mýho muže, bylo, že chci, aby byl u toho, až se 

narodí náš syn, spíš než aby to byla podpora pro mě, tak jsem chtěla, aby to zažil, 

protože jsem si říkala, že to bude zásadní věc a že bych byla nerada, aby o to přišel, 

ale věděla jsem, že to musí sám chtít a že do toho může přijít i víc různých 

okolností, ale on byl s tím srozuměnej a chtěl, tak to bylo fajn.. vím, že jsem i 

v průběhu těhotenství zvažovala, jestli to třeba nebude vadit, že tam je, jestli ještě 

nebudu řešit, jak on to zvládá, jestli je v pohodě nebo jestli dělá něco, co mě spíš 

ruší, tak jsem si v jednu dobu říkala „ty jo, tak jak to bude, když tam bude ten 

chlap?“, ale tohle mi úžasně vyřešila ta dula, protože je podpora nejen pro tu rodící 
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ženu, ale i pro její rodinu a když jsem věděla, že tam s náma bude, tak úplně 

odpadly tyhle starosti.. já jsem věděla, že i kdyby tam můj muž začal kolabovat, což 

teda se vůbec nestalo, tak vím, že ona by se o něho postarala a já bych měla klid, 

abych mohla normálně porodit a nemusela e tam ještě hroutit z tohohle, takže 

motivace mít dulu byla v tom, že je to podpora i pro něj.. 

 

A o inej osobe ako o partnerovi a dule ste neuvažovali? 

Ne. 

 

Kedy ste začali uvažovať o prítomnosti partnera pri pôrode? Až po 

otehotnení? 

Ne, myslím, že hodně před tím, než jsem otěhotněla, protože se to nedařilo úplně, 

takže to bylo moje dlouholetý téma – to těhotenství, porod, ale i tyhle věci kolem 

jsem si tak představovala, jak by to mohlo proběhnout.. 

 

Ako na to reagoval partner před otehotnením? 

Určitě jsme se o tom bavili, a myslím si, že velmi neutrálně, že to bylo tak, že se 

uvidí, jako že možná jo, ale měli jsme to úplně otevřený oba dva.. já jsem věděla, že 

bych to chtěla, a že je to důležitý, četla jsem si různý příběhy, jak tam ta nová 

rodina stojí nad miminkem a přišlo mi to úžasný, což chlap takhle vůbec 

neprožíval, ale nezavrhnul to rozhodně.. 

 

Pripravovali ste sa nejako na prítomnosť partnera? 

S partnerem jsem byla jednou před porodem u tý duly, a potom jsem byla jednou u 

ní sama a vím, že tam padla otázka, jakou roli by tam měl ten budoucí otec zastávat 

a že já jsem byla docela tou otázkou zaskočená, měla jsem nějakou představu a 

vůbec mně nenapadlo, že by mohlo být více variant toho, co by tam mohl dělat, 

nakonec to šlo nějak do ztracena a víc jsme to neprobírali, možná jsem mu někdy 

říkala, aby mě nerušil a aby tam jenom se mnou byl a byl k dispozici a že to nějak 

vyplyne z tý situace.. ale nějak speciálně jsme se na to nepřipravovali, maximálně 

jsem mu povídala o tom, když jsme sestavovali porodní plán, co si přeju, aby 

nedělali zdravotníci a vím, že byl hrozně nastartovanej, že tam půjde už s žalobou 

v kapse a to tam všechno srovná, tak to jsem ho uklidňovala, že v žádném případě 

konflikty nechci a ať se uklidní, ale to spíš byla taková nadsázka, než že by 

doopravdy něco takového hrozilo.. 
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V pôrodnom pláne ste mali čo všetko zahrnuté? Pripravovali ste si ho sama 

alebo s dulou? 

No já jsem o tom přemýšlela sama, a pak jsem se o tom bavila s dulou s tím, že ona 

mi poslala takovej hrubej náčrt a porodní plán někoho, přičemž jsem se tím 

inspirovala, ale spoustu věcí jsem měla jinak a vlastně jsem tam řešila věci, co se 

bude dít během porodu, když se narodí miminko ale i během šestinedělí.. neřešila 

jsem jenom samotný porod ale i to, jak se bude nakládat s miminkem, protože mi 

to přišlo ne zásadnější, ale taky důležitý a přijde mi, že se na to často zapomíná – 

všichni řeší jenom ten porod, a co dál – přitom tam to teprve všechno začíná.. 

Během toho porodu bylo pro mě zásadní, aby mě informovali, co se mnou kdo 

zamýšlí udělat, přála jsem si, aby ten porod proběhl pokud možno přirozeně a aby 

do něj nezasahovali a aby mi 30x za sebou někdo nenavrhoval, že mi píchnou 

epidurál a „tady vám dáme něco na uklidnění“, to jsem prostě nechtěla, ale měla 

jsem to tak, že ta situace se může kdykoliv změnit a neměla jsem to striktně 

„rozhodně to takhle nechci a proběhne to tak a tak“.. byla jsem otevřená různejm 

možnostem, ale chtěla jsem se o tom rozhodnout.. potom pro mě bylo důležitý, 

abych miminko dostala hned k sobě na hrudník, aby se pokusilo přisát, aby mi ho 

prostě nikam neodvezli, nekoupali ho.. pak po nějaký době se zeptali, jestli ho 

můžou zvážit a změřit, což teda jsem byla hrozně zvědavá, tak tohle proběhlo.. 

opravdu respektovali ten plán a zaujalo mě, že ho potom všichni znali, všichni, co 

s náma přišli nějakým způsobem do kontaktu, věděli, co v něm bylo, tak to bylo 

fajn.. ještě jsem tam měla co se týče péče o miminko, aby ho nekoupali, abychom se 

rozhodli sami, jestli ho chceme vykoupat nebo jestli ho vůbec nebudeme koupat.. 

nechtěli jsme injekčně podávat kanavit proti krvácení – buď se to může 

jednorázově píchnout, nebo se to dává v kapičkách, tak my jsme chtěli ty kapky.. 

potom aby mi ho nikam neodnášeli, aniž bych nešla s ním.. bylo toho tam víc, ale 

teď už si.. mám to někde doma.. 

 

Pôrodný plán ste im dávali před pôrodom? 

Když jsme tam přijeli.. to bylo až po příjmu, možná na nějakém oddělení si ho 

někdo vzal, teď už nevím.. já jsem tam v tý porodnici před porodem vůbec nebyla, 

takže až potom.. 

 

Čiže ten plán dodržali zdravotníci? 

Dodrželi, zjistila jsem zpětně až jednu věc, která se mi nelíbí teda.. která byla 

takový podfuk, který jsem prokoukla až velmi nedávno.. šlo o to, že když jsem 
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porodila a porodila jsem i placentu, tak jsme se tam radovali z miminka, tak přišla 

ta porodní asistentka a zeptala se velmi slušně, jestli mi může píchnout něco na 

zastavení krvácení – jestli mi může dát do kapačky.. protože miminko bylo už 

venku, tak jsem věděla, že ho to nijak neohrozí, tak jsem řekla, že jo, sice jsem 

neměla pocit, že bych nějak krvácela, ale tak budiž.. teďka jsem se zpětně 

dozvěděla, nevzpomenu si na ten název léčiva, ale jde o látku, která vyvolává 

kontrakce, aby se urychlil porod placenty.. já už jsem ji porodila, ale přesto jsem 

tuhle injekci dostala a ten prostej důvod je, aby si mohli odepsat nějaký body.. tak 

to je taková černá skvrna, která mi přišla velice zbytečná, ale tak vem to čert.. ale 

podruhé už bych si píchat nic nenechala.. 

 

Môžete popísať, ako ten pôrod prebiehal? 

Určitě. Dva dny před termínem mi praskla plodová voda, když jsem vařila oběd, tak 

jsem tak lehce znervózněla a volala jsem muži, že teda mi praskla voda a ať jede 

domů.. to bylo před polednem, takže byl samozřejmě v práci a ještě navíc na 

nějakém jednání.. on evidentně taky podlehl panice, takže se okamžitě sebral, řekl 

jim, že jede do porodnice a odjel.. já jsem potom volala dule, řekla jsem jí, že mi 

praskla voda a ona se ptala, jak ta voda vypadá, jestli je čirá.. ona postupně 

odtékala, nebylo to, že by se vylil kýbl, ale bylo to jednoznačný, že jde o plodovou 

vodu, ale pořád to učůrávalo.. říkala, že když je to takhle, ať odpočívám, ať si jdu 

lehnout, ať nepanikařím a nabírám síly, tak já jsem volala muži, ať nejezdí a ať si 

klidně dojde někam na oběd a ať je v pohodě, že se nic neděje, protože já jsem 

neměla kontrakce.. on potom nějak v průběhu odpoledne přijel, já jsem ležela, ale 

vůbec jsem nemohla usnout, protože jsem věděla, že budu rodit.. řešili jsme hlídání 

pro psa, byla jsem domluvená s kamarádkou, tak jsem ji dávala vědět, že to bude už 

dneska, ona byla na nějakém školení do sedmy, tak řekla „jasně, můžu přijet až 

takhle večer“, měla klíče, takže jsme si říkali, že necháme psa a ona pro něj přijede.. 

no nakonec kontrakce pořád nebyly, já jsem je vyhlížela, jestli už něco cítím a 

pořád nic, nakonec byl už večer a já jsem věděla, že v porodnici to je tak, že do 

dvou hodin od odtoku plodové vody určitě přijeďte, ale zároveň je to takové české 

specifikum, které se nezakládá na logické úvaze, pokud navíc stále ta voda 

odtékala, tak riziko nějaké infekce bylo opravdu minimální, tak já jsem tu dobu 

dost přesáhla, protože voda praskla někdy ve třičtvrtě na dvanáct a já jsem jela do 

porodnice až někdy v devět večer až, a to bylo v momentě, kdy k nám přijela ta 

kamarádka, já jsem občas cítila nějaký píchnutí, tak jsem si řekla, že si dám sprchu 

a tam jsem zjistila, že nepatrně krvácím, nebo špiním spíš, tak to mě tak jako „no, 

už se něco děje“ a přestala jsem se cítit bezpečně, takže to byl ten moment, kdy 

jsem věděla, že už chci jet, takže jsem začala popohánět manžela, on ještě myl 

nádobí, a já už jsem tam začala stepovat, jako že teda jedem.. pak jsme volali taxíka, 

jeli jsme taxíkem, kde jsem měla během čtvrt hodiny asi tři kontrakce s tím, že jsem 

měla pocit, že fakt rodím a že tohle je porod, a přitom to vůbec nic nebylo.. dojeli 
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jsme do porodnice, šla jsem na příjem, partnera vyhodili na chodbu – to byla věc, 

která se mi úplně nelíbila.. byla tam poměrně nepříjemná doktorka, která mě 

vyšetřila a zjistila, že jsem na špičku prstu otevřená, což znamená vůbec otevřená, 

pak se mnou sepisovali neuvěřitelně dlouhou anamnézu a různý otázky, který mi 

přišly fakt legrační a na které jsem nedokázala odpovědět, navíc v tom rozrušení 

jsem si připadala jako pitomec, vůbec mi nepřicházeli slova.. bylo to dlouhý, trvalo 

to asi hodinu, přičemž mi ještě z toho asi dvacet minut natáčeli monitor, měřili mi 

tlak a já jsem ho měla vysoký – toho jsem se bála, ale nebyl nijak extrémní, takže 

s ním nic nedělali.. na konci vyšetření mi doktorka řekla „miminko je v pohodě, ale 

už je málo plodovky, my vás umístíme na oddělení a pokud se to do rána nerozjede, 

tak to budeme vyvolávat ráno“.. to byl přesně scénář, který já jsem si nepřála, 

nepřála jsem si vyvolávat porod, přála jsem si, aby začal sám.. tak mě poslali na 

chodbu, že si mě tam vyzvedne sestřička, tak jsem si tam sedla k partnerovi, který 

vůbec netušil ,která bije, co se děje, že jsem tam byla strašně dlouho, tak jsem mu 

to vyprávěla.. mně nic nebylo, úplně se mi zastavily ty miniaturní kontrakce, na 

tom monitoru nebylo vůbec nic.. a bylo vidět, že je smutný, že teda bude muset jet 

domů, já jsem byla taky.. říkal, že přemýšlí, jestli tam nemají nějaký nadstandardní 

pokoj, kde by mohl zůstat, což mně nenapadlo, tak se zeptal sestřičky.. byl tam 

jeden pokojíček, kde jsme se usídlili společně, já jsem si tam uložila tašku a 

převlíkla jsem se do noční košilky, že teda si zkusím odpočinout, no a v momentě, 

kdy jsem si lehla na postel, přišla kontrakce jak kráva a už to jelo po třech 

minutách.. říkala jsem si, že je moc fajn, že nešel domů.. nebo možná by se to 

nerozjelo, kdyby jel.. každopádně porod byl v plným proudu.. ještě když jsme se 

tam přesunuli, tak jsem volala dule, jak to vypadá a ona nám řekla, že to bude na 

dlouho a opravdu máme zavolat, až se to rozjede, partner ji hnedka pět minut na to 

volal, že už je to fakt tady, tak ona nám to v první chvíli nechtěla věřit, vždyť teďka 

se mnou mluvila.. no ale to už jsem mluvit nemohla, ona dorazila teda za chvilku.. 

pěkný bylo, že jsem byla furt na nějakém tom pokojíčku na rizikovém, protože 

nebyl volný porodní sál, tak dula se ptala, jestli bychom mohli porodit tam, tak 

sestřičce se zježili vlasy, že v žádném případě, tak to jsem prožívala trochu 

negativně, jako že mi nechtějí dovolit porodit.. no a dula byla výborná, protože 

hned jak vešla do místnosti, tak mě strašně chválila a já jsem strašně ječela u toho 

porodu – každá kontrakce byla pro mě tak intenzivní, že jsem nezvládala nic jiné, 

než že jsem ječela, nic jiného jsem neudržela ve vědomí.. ona mi říkala, že se umím 

uvolnit, nebráním tý kontrakci a nezatínám, takže jsem se strašně rychle otvírala – 

asi deset minut po tom, co jsem měla ty časný kontrakce, jsem byla už na pět 

centimetrů z nuly.. potom se uvolnil ten sál a přesunuli jsme se tam.. hrozně dobře 

mi dělalo být na to lůžku, byly tam peřiny, tak jsem si tam připadala taková 

chráněná, tak jsem vůbec nechtěla zkoušet nic alternativní – chodit mi vůbec 

nepřišlo, že by mi mohlo pomoct.. takže jsem byla v takové m pololehu a partner a 

dula mi z každý strany drželi kolena, měla jsem pocit slabých nohou, oni mi je 

drželi, což mi hrozně pomáhalo.. v jeden moment, kdy to bylo hodně intenzivní, mě 

přemluvili, abych šla do sprchy, tak jsem tam nějak mezi kontrakcema doběhla, 
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byla jsem tam asi půl hodiny, což mi moc nepomohlo, ale pomohlo to tomu porodu, 

že se to už chýlilo k závěru.. ani jsem nezmínila, že se tam přišla představit ta 

porodní asistentka, co nás měla na starost a ta mi taky nabízela, že mi udělá klystýr 

a taky tu sprchu – ten klystýr mi přišel fakt směšný, protože já jsem byla ráda, že 

ležím a představa, že do mě někdo pumpuje vodu, to mi přišlo, že si dělá legraci, 

tak na to jsem nereagovala.. pak dula říkala, ať zkusím tu sprchu, že by ta gravitace 

mohla tomu pomoct, ale mně nebyla vůbec příjemná teplá voda a teď zpětně si 

myslím, že jak jsem se otvírala hodně rychle, tak že ta teplá to ještě víc rozjíždí, 

podporuje.. proto mi asi vadili i ty různý vertikální polohy, protože ty fakt to 

zrychlí a to ležení to naopak stabilizovalo.. když jsem vylezla z tý sprchy, tak mě 

porodní asistentka vyšetřila a přijela s tím stolkem, kde má ty různý serepetičky na 

miminko, tak to už jsem věděla, že to už je príma a bude to brzo.. a pak mi říkali, že 

už můžu zkusit přitlačit, to už jsem cítila, že se mi i chce.. a ještě potřebovalo 

miminko dorotovat, tak jsem musela být na boku s nohou zvednutou nahoru, to 

teda nebylo úplně příjemný, ale věděla jsem, že to pomáhá, tak jsem se nechala 

naštelovat, no a potom jsem zjistila, že ta poloha je dobrá a že tak chci i rodit, že 

jsem se tam opírala nějak tou nohou o nějaké madlo.. a tam byla super ta dula, 

protože mi do ucha říkala, jak to bude probíhat – že miminko bude tlačit na to 

pánevní dno a konečník, jak se ta hlavička vrací a pak tam už zůstane, ale nemám 

se toho lekat – to bylo úžasný, protože ona naprosto empaticky vystihla ten 

moment, kdy jsem to cejtila, řekla to a na další kontrakci to tak opravdu bylo, tak to 

jsem hrozně ocenila, že to bezpečně provedla.. nakonec, nevím po které kontrakci, 

jsem porodila s pocitem, kdy přijde ta hrůza a ten hrozný tlak a pálení a řezání a 

nevím co.. ještě jsem si nepřála nástřih, ta porodní asistentka se mě na to ptala, tak 

jsem ji řekla, že jenom v případě nutnosti, ale jinak bych to ráda zkusila bez něj, 

takže mě nestříhala, přičemž ta hráz praskla trošičku, ale to byly jenom dva stehy.. 

a když se miminko narodilo, tak ho chytli, mělo dvakrát omotaný pupečník kolem 

krku, tak ho odmotali – to jsme si pak říkali, že bylo fajn, že nebyl nějaký epidurál, 

že by to mohlo zapříčinit nějaký komplikace.. no a dali mi ho na prsa, on na mně 

koukal a jak mají ty reflexy, tak se plazil jak z učebnice a přisál se.. dula už byla 

trochu v pozadí, partner byl vedle mě, ale tenhle moment mám trochu v mlze – 

cejtila jsem ho tam, ale úplně jsem nevěděla, co dělá nebo co cejtí.. ale rozhodně to 

pro něj byl nejsilnější zážitek, co jsme se potom bavili někdy třeba dva měsíce po 

porodu, tak říkal, že to bylo hodně silný.. dula stála před takovou zářivkou, aby mu 

to nesvítilo do očí, nějak jsme se tam kochali, nějakou dobu jsme tam byli, ona se 

vytratila a nás převezli na šestinedělí s miminkem – to jsem si přála, aby nám ho 

nikam neodnášeli, ale že jsem schopná se o něj hned starat a tak, tak to se mě asi 

třikrát ptali, jestli opravdu chci miminko, tak jsem řekla, že opravdu ho chci.. já 

jsem pak nemohla spát, pořád jsem posílala sms-ky, partner tam upadnul a spal.. já 

jsem se kochala z miminka, tak to bylo hezký.. nakonec to bylo ideální, tak jak jsem 

si to představovala a přála – trvalo to od těch velkých kontrakcí asi 3 hodiny 20 

minut, takže hrozná rychlovka.. a bylo to dobrý, hrozně jsem z toho čerpala a 

čerpám a hrozně jsem cítila hrdost, jak jsme to dokázali, a že to dobře proběhlo a 
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že to dá ženský sílu.. když to proběhne, jak má, tak se tam vyplaví úplně 

neskutečný množství hormonů a člověk je jak zfetovaný a je to super, takže jsem 

pak nepotřebovala moc spát a bylo to hezký.. 

 

A neboli teda žiadne komplikácie.. 

Ne, vůbec žádné, ani potom, kojení se rozeběhlo hodně rychle, dítě přibývalo 

raketovou rychlostí, takže když jsme odjížděli z porodnice, tak už byl na svojí 

porodní váze vývojový, takže v pohodě.. 

To těhotenství bylo takové dobrodružství, i ten porod, protože i z těch různých 

serverů diskuzních nebo vyprávění kamarádek jsem věděla, jak to může 

proběhnout blbě a co všechno se může podělat a zkomplikovat a co všechno bych 

tam nechtěla, ale nejde to mít pod kontrolou, a v momentě, kdy mi praskla voda, 

jsem si říkala, že když se nerozběhnou kontrakce, tak mi to budou vyvolávat, a už 

to bylo takové, jako že to tak přeci nemělo být, ale ono to nakonec všechno do sebe 

zapadlo a to miminko si to řídí nějak.. já si třeba myslím, že i porod císařským 

řezem může být nějakým způsobem obohacující a že to může dát té ženě smysl.. já 

jsem třeba mluvila s kamarádkou mého muže o tom jak rodila, ona má stejně staré 

dítě, a mně to přišlo jako šílená řezničina ten porod, protože ona rodila po dvou 

dnech šíleně častých kontrakcí, byla úplně vyčerpaná, natrhla si dělohu a šili jí i 

děložní hrdlo, dítěti pomáhali nějaký vexem132 asi, no a ona byla spokojená, 

protože celý život věřila tomu, že nemůže porodit dítě, a měla tam svojí porodní 

asistentku a díky ní a že jí tam nechali tak dlouho a nedávali žádný urychlováky, 

tak to zvládla.. sice hodně komplikovaně, ale zvládla to, takže ona už po tom 

porodu byla hrozně šťastná, že to dokázali.. kdyby se to stalo mě, tak bych se z toho 

sbírala dva roky a je to hrozně individuální.. 

 

Partner pri pôrode vám pomáhal ako? 

Byl tam u mě pořád, v jednu chvíli říkal, že potřebuje jít na záchod, ale mě začínala 

kontrakce, tak jsem ho chytla za ruku, že v žádném případě teď nemůže odejít, 

myslím ,že tam pořád byl, ani žádnou svačinu ani nic, furt tam byl u mně, nosil mi 

pití, podpíral mi tu nohu, ve sprše mě pomáhal držet, protože jsem tak různě 

vypadávala a hlavně tam byl, to pro mě bylo zásadní, že tam byl.. každopádně byl 

v pohodě, vůbec se z toho neorosil, žádný mdloby nebyly, ještě jsme ke konci 

žertovali.. uvědomila jsem si, že kdyby tam nebyla ta dula, tak tím, jak to bylo 

rychlý a hodně intenzivní, tak že bych asi měla strach, že to byla fakt raketová 

rychlost, tak by mě to asi vylekalo, kdybychom tam byli jenom my dva, protože tam 

nikdo moc nechodil, oni tam nechodili asi právě proto, že jsme tam měli tu dulu, 

                                                             
132 vakuumextrace 
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nikdo nás nerušil, ale jsem hrozně ráda, že tam byla ona.. představa, že tam jsou 

další čtyři porody a porodní asistentka není u nás, když já potřebuju něco 

vysvětlit.. takže ona byla takové uzemnění pro nás oba a bylo to fajn, protože pořád 

říkala, jak to jde skvěle a že teď už jsme za půlkou, že nás tím bezpečně provedla a 

bylo to dobrý.. 

 

Hovorila vám často niečo počas toho pôrodu? 

Ne, byla hodně v pozadí.. když spontánně něco říkala, tak mě buď chválila, ocenila 

mě, jak to dělám, nebo jak se nám daří, nebo potom když byla druhá doba porodní, 

když jsem tlačila, tak mi říkala, co můžu čekat, to bylo nevyžádaný, ale strašně jsem 

to ocenila.. a po porodu mi pomohla s přiložením a to je v podstatě všechno, ona 

tam taky v podstatě jenom byla.. a držela mi nohu (smiech) to bylo takové vtipné – 

ve sprše se mě ptala, kde to bolí, jestli břicho nebo záda, a já jsem říkala, že 

podbřišek a ona mi při kontrakci nasměrovala sprchu na to břicho, tu horkou vodu, 

a mně to bylo strašně nepříjemný a tak jsem jí vyrazila tu sprchu úplně jako pryč a 

pak jsem se jí za to omlouvala, myslím si, že tam byli oba slitý vodou, ale prostě 

jsem v ten moment věděla, že tu vodu takhle nechci, samozřejmě to respektovala, 

ale evidentně mi chtěla pomoct, někomu ta voda pomáhá, ale mně to 

nevyhovovalo, v tý kontrakci to bylo moc intenzivní.. 

 

Ak ste mali nejaké očakávania ohľadom toho, čo tam bude robiť partner 

alebo dula, splnili sa? 

Určitě, já jsem byla tomu hodně otevřená, že to bude podle toho, jak to bude zrovna  

potřeba, já jsem ji důvěřovala, že vycítí, co já potřebuju, nebo se zeptá, nebo se 

domluvíme.. já jsem očekávala, že to nechá plně prožít mně a že rozhodně mě 

nebude nikam manipulovat a nutiť do něčeho, což teda se splnilo.. cejtila jsem, že 

tam je k dispozici.. takže očekávání se splnila.. 

 

A partner? 

Já jsem to měla asi podobně jako s ní – hlavně aby tam byl, kdybych něco 

potřebovala, aby stál za mnou a aby byl schopnej i uhájit můj zájem, ale nebylo 

potřeba, oni respektovali ten porodní plán, takže žádné boje tam nenastali, což 

jsem byla ráda a ten porod jsem prožila skoro ideálně – vůbec nevím, co bych na 

něm měnila.. 

 

Kedy ste najviac ocenili prítomnosť partnera? 
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Asi v momentě, kdy ho poslali domů a on vymyslel plán, jak tam zůstat (smiech) že 

mě nenechal samotnou, to bylo naprosto skvělé, protože myslím, že by to hodně 

ovlivnilo moji pohodu a kdo ví, jak by to nakonec proběhlo.. a pak určitě v průběhu 

celého porodu, že byl k dispozici, to bylo skvělý.. 

Navíc ten partner, ta osoba doprovázející, tam udělá strašnou práci, to si ti 

zdravotníci neuvědomujou, nebo možná je to pro ně nějak ohrožující, ale ta pohoda 

u porodu podle mě dělá 80 procent, rodilo by se úplně jinak, kdybych tam byla 

sama, tak se obávám, že neporodím.. 

 

 A prítomnosť duly? 

Kdy jsem ocenila přítomnost duly? Já jsem tam asi neměla žádný moment, kdy víc 

anebo míň, ale pravda je, že když už se miminko dralo ven, tak jak mě  jakoby tím 

provedla, tak to bylo hezký, to bylo bezpečný pro mě.. 

 

Zdravotníci v Podolí nemali s ňou problémy? 

Ne, ona tam jezdí, oni ji znají, tak nebyl problém vůbec.. naopak nás tam nechali 

samotné a pan doktor přišel až v momentě, kdy miminko bylo na světě.. 

 

Vyskytla sa počas pôrodu chvíľa, kedy ste nechceli, aby tam partner alebo 

dula boli? 

Ne, nebyla taková. 

 

Vedeli by ste povedať nejaké nevýhody toho, že tam bol partner alebo dula? 

Nevýhody? Ne, já tam nevidím, pro mě to bylo tak, jak to mělo být a byla jsem ráda.. 

 

Keby ste mali rodiť v budúcnosti, ako by to bolo? 

Určitě bych tam chtěla dulu, nejsem si jistá, jestli stejnou, nebo třeba jinou, protože 

jsem jich teď poznala víc, ale myslím si, že by to bylo s dulou, ale konkrétně nevím.. 

 

Myslíte si, že by ste zvládli rodiť bez prítomnosti duly? 

Myslím si, že ano, ale bylo by to za cenu nějaký větší nejistoty a strachu.. 
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 A bez prítomnosti partnera? 

Tam si myslím, že by to bylo v pohodě, co se týče nějakých nejistot a strachu, ale 

zase by mně to bylo strašně líto, že to nezažil, mrzelo by mně to za něj..  

 

Z jeho strany by to ako bolo? 

Myslím si, že stejně, že by ho to mrzelo, i když těžko říct, nedovedu si to představit, 

ale přišlo mi, že o to hodně stál a zpětně, že to strašně ocenil, že tam s náma byl.. 

 

Išli by ste robiť podporu niekomu, keby vás o to požiadal? 

Šla bych, ale hodně jasně by jsme se domluvili, jakým způsobem já tam budu 

fungovat.. vysvětlila bych mu, že tam budu jako blízkej člověk, nebo podle toho kdo 

by to byl – kdyby to byla moje kamarádka, tak bych jí vysvětlila, že dula dělá něco 

jiného, než co dělá kamarádka, taky by bylo důležitý, co ona by si přála, jaký 

doprovod by si přála a potřebovala bych to mít pro sebe hodně bezpečně 

definovaný, abych tam mohla bejt.. myslím si, že je to těžší bejt tam jako 

kamarádka, když je člověk osobně zaangažovanej – je tam spousta osobních témat 

a strachů a tak.. šla bych, ale chtěla bych mít tohle vyřešený předem.. zatím všichni 

jásali, že budu dula, ale to bude ještě trvat, zatím mně nikdo nechce u porodu a já to 

ani nevyžaduju, má to svůj čas.. 

 

 


