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ABSTRAKT 

Předložená práce se zabývá ženskou zkušeností s přirozeným porodem a jejím 

potenciálem pro narušení medicínského diskurzu, který je v České republice v oblasti 

porodů stále dominující. Prostřednictvím metody diskurzivní analýzy se snažím o 

vygenerování takového jednání, které může být v rozporu se společenskými 

očekáváními, a může tak normy a standardy v oblasti těhotenství a porodnictví 

zpochybnit. Současně s tím se snažím vysledovat, zda a jakým způsobem prohlubování 

a získávání porodního vědění vede k proměně ženských identit. Teoreticky je práce 

zakotvena v poststrukturalistickém paradigmatu a staví na konceptech biomoci, 

performativního aktérství a autoritativního vědění. Zdrojem dat jsou na internetu 

zveřejňované příběhy psané na podporu porodní asistence Ivaně Königsmarkové 

(www.pribehyproivanu.cz).  

 

 

ABSTRACT 

The topic of this thesis is woman's experience with natural childbirth and its 

potential for disruption of medical discourse, which is in the Czech Republic in 

obstetrics still dominating. Through the method of discoursive analysis I am trying to 

generate any behavior that may be in conflict with social expectations and may question 

norms and standards in the field of pregnancy and obstetrics. I am also trying to trace 

whether and how does the deepening and gaining of the birth knowledge lead to the 

transformation of woman's identity. Theoretically, the work is grounded in a post-

structuralist paradigm and builds on the concepts of biopower, performative acting and 

authoritative knowledge. Data sources are stories written in support of a midwife Ivana 

Königsmarková and published on the internet (www.pribehyproivanu.cz). 
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ÚVOD 

Převážná část porodů v českém prostředí se v současné době odehrává ve 

zdravotnických zařízeních, medicínský diskurz je v oblasti porodů dominující. Pracuje 

s rodičkami jako pacientkami a objekty medicínských praktik a zákroků a s lékaři a 

lékařkami jako nositeli/lkami rozhodujícího – autoritativního – vědění. Medicínský 

porodní diskurz je stále považován za normu, jiné formy prožívání těhotenství i porodu 

mohou být vnímány jako nezodpovědný hazard se zdravím rodičky i dítěte. Stěžejním 

opozičním proudem, anomálií v „normalitě“ medicínského porodu, jsou ty porody, které 

můžeme pojmenovat jako přirozené, alternativní nebo domácí. Jsou vyústěním kritik 

mocenských praktik, při kterých jsou rodičky považovány za pasivní objekty lékařské 

péče, kterým není dána možnost důvěřovat svému tělu, intuici a schopnostem a možnost 

subjektivního prožívání porodu. Tzv. vtělené vědění
1
 (embodied knowledge) není 

měřitelné a prokazatelné technickými a objektivními postupy, v dominantním 

technicko-medicínském diskurzu nemůže být vnímáno jako spolehlivý a relevantní 

zdroj vědění, na jehož základě by zdravotnický personál mohl učinit rozhodnutí o 

dalším postupu porodu. Nezřídka tak dochází ke konfliktu, kdy subjektivní pocity 

rodičky nejsou v souladu s jednáním, které požaduje zdravotnický personál, což může 

mít za následek psychickou nepohodu rodičky, stres, zpomalení porodu, které následně 

žádá podání medikamentů. Pokud je aktivně lékařsky vedený porod stále vnímán jako 

norma, pak porod přirozený, potažmo domácí, je narušením této normy par excellence. 

Přesto, že se porod může jevit jako soukromá záležitost nastávajících rodičů, případně 

samotné ženy, v jejímž těle se celý proces odehrává, není tomu tak. Těhotenství i porod 

jsou značně sociálně konstruované procesy, se kterými se pojí určitá očekávání tak, aby 

bylo zajištěno jak zdraví matky, tak zejména dítěte. Nenaplněním těchto očekávání a 

chováním, které je v rozporu s dominantním medicínským věděním, může nastávající 

matka zpochybnit lékařskou autoritu a poukázat i na jiné formy prožívání těhotenství a 

porodu.  

 

Předložená práce se zabývá analýzou ženami psaných příběhů, popisujících svou 

zkušenost s domácím porodem za přítomnosti porodní asistentky Ivany 

                                                 
1
 Browner a Press definují vtělené vědění jako odvozené ze subjektivního ženského vnímání svého těla, 

jeho přirozených procesů a změn v průběhu těhotenství (Browner, Press 1996: 142). 
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Königsmarkové
2
, odsouzené za úmrtí dítěte u domácího porodu, u kterého byla v roce 

2009 přítomná. Cílem této analýzy je vysledovat, zda a jakým způsobem může sdílená 

ženská zkušenost s přirozeným porodem narušit dominující obraz medicínského porodu 

jako jediného správného, jaké konkrétní kroky ženy volí k demonstrování nesouhlasu 

s porodnickými praktikami, jakým způsobem vstupují do mocenských vztahů s lékaři a 

jak zpochybňují jimi deklarované pravdy. Práce je zakotvena v poststrukturalistickém 

paradigmatu, které na sociální realitu nahlíží jako na neustálé mocenské vyjednávání 

pozic sociálními aktéry a aktérkami, které se podílí na konstrukci jejich identit. 

Poststrukturalismus pojem identita nahrazuje pojmem subjektivace, který lépe vyjadřuje 

fluiditu a proměnlivost našeho Já, a to právě v závislosti na vyjednávání a proměně 

subjektových pozic (Zábrodská 2009: 49). Analýza si proto také všímá, jak vzepření se 

hegemonnímu vědění ovlivňuje zkušenost žen s těhotenstvím a porodem, a jak 

interpretace diskurzů v hegemonním vědění kolujících z perspektivy samotných žen 

proměňuje jejich identitu.   

 

V českém porodnictví dochází k určitému genderovému paradoxu, kdy o ženských 

tělesných procesech rozhoduje androcentrická věda zastoupená stále převážně ještě 

odborníky-muži. Ti nemohou nikdy mít autentickou porodní zkušenost, přesto však 

sami sebe definují jako nositele jediného pravdivého porodního vědění, ve kterém ženy- 

rodičky nemají prostor pro artikulaci svých potřeb a pocitů, a jsou tak často nucené 

přistoupit na konání, které je v rozporu s jejich vnitřním přesvědčením. Příběhy pro 

Ivanu, webový portál určený zejména ženám je tak prostorem, ve kterém mohou ženy 

promluvit svým autentickým hlasem, promluvit skrze své touhy a přání a artikulovat 

svobodně svou, často ignorovanou a přehlíženou, zkušenost. V tomto směru jsou 

předložená práce a výzkum feministické, neboť předmětem výzkumu je životní 

zkušenost a biografie konstruovaná a zaznamenaná samotnou ženou, ta je zde 

subjektem, ona sama určuje a zvýznamňuje určité události ze svého života, a spolu 

s autorkou práce, taktéž ženou, je v tomto smyslu aktivním článkem výzkumu 

(Kiczková 2006: 20, 23). 

 

Teoretická část práce se skládá ze tří kapitol. První představuje 

poststrukturalistické koncepty biomoci, performativního aktérství a autoritativního 

                                                 
2
 viz webový portál: www.pribehyproivanu.cz 
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vědění, na nichž současný porodnický model a potenciál jeho zpochybnění stojí, a 

taktéž nabízí krátkou genderovou sondu do oboru porodnictví. Druhá kapitola mapuje 

historický vývoj a současnou podobu českého porodnictví včetně proměn v postavení 

porodních asistentek. Zde je dobře vysledovatelný mocenský boj, vítězství mužů-

porodníků a vykonstruovaná devalvace vědění a postavení porodních asistentek v tomto 

oboru. Třetí kapitola se pak věnuje ženské sdílené zkušenosti a jejímu potenciálu pro 

aktivismus žen a společenskou změnu. Po teoretické části následuje metodologie, 

vysvětlující užití a přínosy metody diskurzivní analýzy, která se zaměřuje na odkrytí a 

dekonstrukci mocenských vztahů. Analytická část je pak složená ze dvou okruhů, 

přičemž první mapuje způsoby, jimiž autorky příběhů vyjadřují nesouhlas s porodními 

praktikami ve zdravotnickém zařízení a skrze svou perspektivu interpretují obsahy 

dominantního diskurzu ve svůj prospěch. Druhý okruh se pak obrací k přirozenému 

porodu a analyzuje, jakým způsobem se reflexe těhotenství a porodního procesu podílí 

na proměně ženských identit a postoji k sobě samé i svému okolí. V této části je také 

analyzována samotná postava porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která se 

značnou měrou podílí na reflexi, prožívání a hodnocení přirozeného porodu. V závěru 

práce se pokusím zhodnotit, zda celá kauza s Ivanou Königsmarkovou a potažmo 

existence portálu www.pribehyproivanu.cz může mít dopad do sociální reality a 

napomoci proměně porodních podmínek žen v českém prostředí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Poststrukturalistické paradigma jako teoretické východisko, 

základní termíny 

Těhotenství, porod, mateřství a péče o druhé jsou stále vnímány jako převážně 

ženská zkušenost a jako taková je silnou složkou ženských identit. I přesto, že 

těhotenství a porod jsou jevy, které jsou (stále ještě) možné pouze v ženském těle, je 

tento zdánlivě fyziologický jev – a potažmo celá ženská identita – do značné míry 

sociálně a diskursivně konstruovaný a kontrolovaný. Sociálně konstruktivističtí autoři 

Berger a Luckmann vidí biologické a společenské působení na identitu jedince 

v dialektickém vztahu. Naše těla dávají limity společenskému přetváření a naopak, 

společenská působení formují naše biologická těla. Tvorba identity je neustálým 

vyjednáváním mezi naší biologickou podstatou a společenskými tlaky, působícími na 

nás v procesu socializace. Biologický organismus klade zpočátku společenským vlivům 

odpor, který je ale postupující socializací oslaben (Berger, Luckmann 1999: 177-180). 

Vyjednávání identity je procesem závislým na sociokulturním kontextu a vyvíjejícím se 

v interakcích. Autoři Berger a Luckmann tak připisují roli sociálním strukturám, které 

determinují náš život. Sociální struktura a biologická těla působí na identitu jedince, 

avšak tyto identity svým působením následně proměňují sociální struktury. Identita a 

sociální struktura jsou vnímány jako dvě oddělené entity, které mohou být na sobě 

nezávislé a jedinci umožňují svobodně odmítnout tlaky, které struktury vytváří. 

Poststrukturalisté tuto nezávislost problematizují a naopak o jedinci mluví jako o 

produktu/důsledku mocenských vztahů existujících v rámci platných diskurzů.  

 

Poststrukturalismus se formuje v návaznosti na francouzský strukturalismus a 

usiluje o zpochybnění pevnosti sociálních struktur, které se podílí na tvorbě sociální 

reality včetně našeho vědění a identit. Na sociální struktury nahlíží jako na diskurzivně 

produkované a spíše než po podstatě sociálních jevů se ptá po způsobech, jakými jsou 

konstruovány. Na proklamovanou pravdu nahlíží jako na produkt působení mocenských 

sil, zpochybňuje platné vědění jako objektivně dané a nahlíží kriticky na představu 

jedince jako svobodného a autonomního, který je oproštěn od mocenských vztahů a 

sociální struktury může svobodně odmítnout. Stěžejní pro poststrukturalismus je právě 

propojení subjektu, moci a vědění, kdy subjekt vždy existuje v rámci neustále 

vyjednávaných mocenských vztahů (Zábrodská 2009: 10-12). Tyto vztahy se 
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poststrukturalismus snaží odkrýt a umožnit tak alternativní vzorce žití, které jsou 

potlačovány aplikováním binárních opozic podporujících hierarchické společenské 

uspořádání a vztahy nadvlády a ovládnutí (Zábrodská 2009: 30). 

 

Stěžejním pojmem pro poststrukturalismus je diskurz, který je v této práci vnímán 

tak, jak jej s odkazem na Michela Foucaulta definuje Kateřina Zábrodská. Diskurzem 

myslí soubor normativních tvrzení v té době poplatných k danému jevu. Normativita 

těchto tvrzení spočívá v definování jevů, o nichž se může mluvit a smýšlet, jakým 

způsobem a kdo tak může činit. Jinými slovy, diskurz reprezentuje možné vědění 

k danému tématu v určitém historickém kontextu. Diskurz je strukturou významů, která 

je regulována sociální praxí a systémem reprezentací tak, aby převážně vyhovovala 

zájmům dominantní společenské skupiny. Tzv. obrat k diskurzu v 80. letech 20. století, 

kterým je formování poststrukturalismu provázeno, odmítá esencialistické podstaty 

jevů, nesouhlasí s pevností a daností sociální reality, usiluje o dekonstrukci sociálních 

fenoménů a norem s cílem poukázat na jejich mocenskou konstruovanost (Zábrodská 

2009: 34, 41, 46). Mocenské boje a jazyk jsou nahlíženy jako hlavní analytické nástroje, 

které slouží tvorbě, reprodukci a organizaci sociální reality. Diskurz je vždy propojen 

s mocí, neznamená to však, že existuje jediný akceptovaný diskurz, jemuž jsou ostatní 

podřízené, spíše i tyto diskurzy neustále vyjednávají své místo a pozici. Diskurzy jsou 

závislé na jedincích, v rámci jejichž interakcí kolují, a mohou tak být odmítnuty. 

Diskurz produkuje moc, ale každé mocenské síle je vlastní i potenciál odporu. Odpor 

k moci přichází skrze alternativní diskurzy, ty vytváří nové pravdy, které oponují 

pravdám dominantním (Letherby 2003: 62).  

 

Samotnou moc, tak jak ji definuje Michel Foucault, nelze vnímat jako esenci, 

která by byla někomu vlastní, jako atribut, jehož držitelem by byla konkrétní osoba. 

Moc je vztahem mezi dvěma silami, vymezuje, ovlivňuje a kontroluje plochu jednacích 

a vyjednávacích možností. Vyjednáváním v rámci mocenských vztahů vytváříme svou 

pozici. Pro naše společenské zařazení, čitelnost, bytí subjektem, pochopení a přijetí 

vlastní identity je nezbytné stát se součástí těchto mocenských vztahů, osvojit si 

disciplinární praktiky, podřídit se kontrole a závislosti a splynout tak s panujícím 

diskurzem. Neznamená to však, že moc přináší pouze zákazy, cenzuru a oběti. Moc dle 

Foucaulta není jednosměrná, ale je inspirativní a má produkční potenciál. Jedinec se 

dané moci podrobuje, současně s tím se však podílí na její reprodukci a transformaci. 
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Tato aktivní práce naznačuje možnost vzpoury a odporu. Stejně jako diskurz, i moc je 

závislá na společenských interakcích, a tak moc a potenciál rezistence jsou dva 

korelativní a podmiňující se prvky (Zábrodská 2009: 29, Růžička 2007: 142-144).  

 

I na reprodukční proces poststrukturalismus nahlíží jako na záležitost sociálně 

mocensky konstruovanou spíše než fyziologickou. Těhotenství a porod jsou oblastí, 

v níž koluje a reprodukuje se moc, jejímiž primárními držiteli jsou v současnosti stále 

ještě lékaři a lékařky, kteří/ré reprodukují medicínský diskurz jako dominantní. Ženská 

reprodukce je ovlivněna patriarchální povahou medicíny, společenskými normami, 

konvencemi a představami o správném ženství a rodičovství. Foucaultovské pojetí moci 

však tyto představy a přístup k těhotenství a porodu nevnímá jako absolutní, ale 

upozorňuje na potenciál moci zpochybnit nadvládu medicíny. Pro dekonstruování, 

odkrytí a transformaci mocenských vztahů v reprodukčním procesu využívám 

poststrukturalistické koncepty biomoci, performativního aktérství, subjektivace a taktéž 

koncept autoritativního vědění.  

 

1.1 Koncept biomoci – kontrola ženského těla 

Těhotná ženská těla umístěná ve zdravotnických zařízeních, kontrolovaná stálým 

dohledem profesionálního zdravotnického personálu, jsou nástrojem pro manipulaci a 

atributem rozvírajících se mocenských nůžek. Lékař/ka–autorita, proti které stojí (a 

spíše leží) rodička–pasivní pacientka. Jejich vztah je hierarchický, vychýlený 

v neprospěch žen-rodiček. Lékařská autorita je založena na racionálním rozumu a 

podepřená „všerozpoznajícími a nemýlícími“ se technologiemi, rodičky pak představují 

tělo, přirozenost a přírodu, které jsou rozumu podřízené. Medicína se významně podílí 

na normativním vymezení toho, co je žádoucí a co ne, podílí se na vytváření ideálních 

představ o nakládání s lidským tělem, určuje způsoby kontroly tohoto jednání a je 

nástrojem na udržení hegemonních vztahů. Jde o patriarchální oblast, která si 

manipulativně udržuje svou moc, ženy uzavírá do svých ženských těl, aniž by jim 

přiznala právo na subjektivní prožívání. Autorky Slepičková, Šlesingerová a Šmídová 

(2012) mluví o biomedicíně, přičemž předponou „bio“ odkazují na exaktní vědy 

(chemie, fyzika, biologie), ze kterých toto medicínské vědění pochází, a může tak být 

označováno za expertní. Hierarchický vztah mezi lékařem (ještě stále spíše mužem) a 

rodičkou je paralelou vztahu mezi rozumem (myslí) a tělem. Tělo, které má „buřičský“ 
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a „rozvratný“ potenciál, a které je prostorem pro rebelii a rezistenci, musí být rozumem 

řízené, zklidněné a disciplinované. Tělo není tím, co rozhoduje, tělo bylo mocensky 

z rozhodovacího procesu vyřazené, tělo slouží androcentrickým mocenským zájmům 

(Kiczková 2006: 89).  

 

S růstem významu těla jako prostoru pro vpisování textu a návodu na 

disciplinované chování je spojen koncept biomoci, který umožňuje propojení medicíny 

a moci. Původ biomoci Foucault zařazuje do přelomu 17. a 18. století a dává ho do 

souvislosti se sílícím kapitalismem a rostoucí populací. V této době se právo panovníka 

na smrt svých poddaných proměňuje v právo individuí na život a sílí důraz na zachování 

zdravého, kvalitního a perspektivního života (Foucault 1999: 158-165). Koncept 

biomoci taktéž souvisí s prosazováním liberalismu jako základního přístupu k lidskému 

životu, kdy zajištění občanských a ekonomických svobod je vykoupené jistou 

ukázněností v chování, generující kontrolní a donucovací techniky, které si jedinci sami 

internalizují (Foucault 2009: 72-73). Pro potřeby kapitalistické produkce a ziskovosti je 

nezbytné maximálně zužitkovat potenciál své populace, právo na zdravý život se stává 

povinností. Biomoc je technologií lidského těla i mysli a normativní mocí nad živým 

organismem. Je určitou formou státní moci, která kontroluje a dozoruje biologické 

procesy své populace s cílem „donutit žít a nechat zemřít“ (Tinková 2007: 127). Lidská 

těla musí být organizována a disciplinována požadovaným směrem, skrze vědění a 

učení se musí stát poslušnými. Lékařské vědění manipuluje jedince ke správnému 

chování a jednání tak, aby byly naplněny potřeby státu. Lékaři a lékařky mají moc 

interpretovat lidská těla a vpisovat do nich požadované obsahy, nové významy, funkce a 

formy, medicína kontroluje demografický stav své populace a upevňuje a normalizuje 

lékařskou praxi (Braidotti 2001: 310-311).  

 

Biomoc disciplinuje tělo, ale vede i k sebedisciplinaci jedinců, ovládá i jejich 

mysl. Jedinec se požadovaným způsobem nejen chová, ale i přemýšlí. Hrozba 

viditelnosti a trestu v případě nekonformního jednání vede ke kázni a disciplinovanému 

chování
3
. Biomoc – zaměřená spíše na individuální lidské tělo a jeho disciplinaci – se 

                                                 
3
 K vysvětlení sebedisciplinace jedinců může posloužit Benthamovo Panoptikum – konstrukce budovy 

vězení umožňuje okamžité pozorování každého z vězňů bez jeho vědomí, a tato hrozba viditelnosti a 

trestu vede k disciplinovanému jednání. Pro Foucaulta je tak Panoptikum nejen určitým organizačním 

uspořádáním, ale přímo formou vlády: „A ono pověstné Panoptikum, jenž představil Bentham počátkem 
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reprodukuje prostřednictvím lokálních institucí jako je nemocnice, škola či rodina. 

Disciplinární praktiky zaměřené na populaci jako celek Foucault označuje pojmem 

biopolitika. Tu zajímá kolektivní tělo a do středu jejího zájmu se dostávají procesy 

plození, rození a umírání, které stát od konce 18. století z důvodu zachování 

společenského pořádku a harmonie opravňují k (bio)regulačním zásahům v oblasti 

hygieny, zdraví a apelu na morální jednání. Biomoc je mechanismem disciplinačním, 

biopolitika je mechanismem regulačním (Foucault 2005: 217-220, 224).  

 

1.2 Autoritativní vědění 

Biopolitika prosazuje určité vědění jako relevantní a pro svou populaci zavazující 

a určující. To neznamená, že jiné formy vědění nemohou existovat a neexistují, avšak i 

přes pluralitu systémů a druhů vědění se jedno stává dominantním a ostatní jemu 

podřízené. V oblasti porodnictví je dominantním věděním to medicínské. Tzv. 

autoritativní vědění (Jordan 1997) se však nestává dominantním na základě objektivních 

a nezpochybnitelných vědeckých výsledků, ale je společensky dominující skupinou se 

snazším přístupem k moci takto označené, prezentované a prosazované. Prezentované 

jako jediné správné je pak společností přijaté, akceptované, stává se součástí tzv. 

common sensu, je nezpochybňované a tím reprodukované. Jeho zpochybnění je spojeno 

se společenskými sankcemi. Na ustavení medicínského vědění jako autoritativního 

v oblasti porodnictví se do značné míry zasloužila technologie. Jak zmiňuje Jaroslava 

Hasmanová Marhánková, moderní technologie produkují tzv. tvrdá data, která mají 

status objektivnosti a relevantnosti, a umožňují vznik expertního vědění. Toto expertní 

vědění následně devalvuje jiné formy vědění, a to i ty, které vychází z porodní 

zkušenosti samotných žen (Hasmanová Marhánková 2008: odst. 29). Samozřejmost 

expertního vědění a náročnost jeho zpochybnění pak může u žen vést k podřízení se 

tomuto vědění, ač není v souladu s jejich žitou zkušeností, čímž se samy podílí na 

devalvaci svého subjektivního vtěleného vědění.  

 

                                                                                                                                               
svého života, (…) vyjadřuje dokonce liberální vládu, protože co má v podstatě podnikat vláda?“ 

(Foucault 2009: 73).  

Vysvětlení účinku Panoptika: „Z toho plyne hlavní účinek Panoptikonu: zavést u vězněného vědomý a 

nepřetržitý stav viditelnosti, který zajišťuje automatické fungování moci. Způsobit, aby dohlížení bylo 

permanentní ve svých účincích, byť by bylo nesoustavné ve své činnosti; aby dokonalost moci vedla 

k tomu, že aktuálnost jejího vykonávání bude zbytečná; aby byl tento architektonický aparát strojem, který 

by vytvářel a udržoval mocenské vztahy nezávisle na tom, kdo je vykonává; zkrátka aby věznění byli 

chyceni v situaci působení moci, jejímiž nositeli by byli sami. (…) V tomto ohledu stanovil Benhtam 

princip, že moc musí být viditelná a neověřitelná.“ (Foucault 2000: 282) 
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Šíře, hloubka a argumentační potenciál různých forem vědění v oblasti 

těhotenství, porodů a mateřství jsou stěžejní v nastolení šancí pro vyjednávání. Hloubka 

vědění generuje možnost volby. Formy vědění a přístup k němu se však liší jak mezi 

muži a ženami, tak mezi ženami samotnými. Vědění je závislé na sociálních 

strukturách, v nichž se rodičky pohybují, ženám ze znevýhodněných skupin může být 

přístup k vědění ztížen či zcela odepřen. Autorky Bowes a Domokos (2003) v tomto 

směru mluví o tzv. rozdílných příručních balících vědění, které ovlivňují průběh 

porodu, a na nichž také závisí úspěšnost vyjednávání se zdravotnickým personálem. 

Ženy z nižších socioekonomických vrstev s horším přístupem ke vzdělání si hůře 

uvědomují existenci a nátlak autoritativního vědění, častěji se pro získání informací 

obrací ke svým bližním a rodině, a spíše se medicínským zásahům podvolí. Ženy se 

silnějším socioekonomickým kapitálem, lepším přístupem ke vzdělání a „oficiálním“ 

informačním zdrojům mohou medicínské postupy odmítat, jsouc si vědomy rizik, která 

mohou vyvolat (Bowes, Domokos 2003: 90-94). Tzv. porodní vědění (birth knowledge) 

zahrnuje jednak schopnost rozpoznat znaky porodu a určitých tělesných stavů, ale 

využívá i znalostí vycházejících ze sociálního kapitálu, zejména schopnost rozpoznat a 

reflektovat mocenskou hegemonii v celém zdravotnickém systému (Lazarus 1994: 25-

26).  

 

1.3 Performativní aktérství jako zdroj rezistence 

Judith Butler ve svém učení navazuje na Michela Foucaulta, některá jeho tvrzení 

však kriticky reviduje. I pro ni nemá moc pouze donucující charakter, ale je produktivní 

silou, s níž subjekt pracuje. Moci se pouze nepodrobujeme, ale tato moc nás formuje a 

zároveň umožňuje naši existenci, a je tedy tím, na čem jsme závislí. Butler mluví o 

subjektivaci jako ambivalentním a paradoxním procesu, který určuje a formuje naši 

existenci a identitu. Subjekt je důsledkem podřízení se, ale toto podřízení se jej následně 

produkuje a umožňuje (Kiczková 2006: 73). Řečené však neznamená, že podřízením se 

moci můžeme jednat zcela svobodně a vytvářet si libovolné identity. Moc nám 

vymezuje pole konání, vytyčuje nám prostor v rámci povolených diskurzivních praktik, 

ve kterých však do určité míry svobodně jednat můžeme, a podržujeme si tak malý 

potenciál rezistence. Moc je účinná právě proto, že produkuje zdání svobodného konání 

a autonomie. Ti/y, co jsou ovládaní/é, se domnívají, že jednají svobodně, avšak ve 
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skutečnosti mají mocenský diskurz natolik internalizovaný, že si manipulaci 

neuvědomují.  

 

Moc je podmínkou pro aktérství subjektu. Butler mluví o tzv. performativním 

aktérství (Zábrodská 2009: 60), kdy na procesu subjektivace se podílí jak donucující 

moc a vědění, kterému jsme podřízeni/y, tak i subjekt sám tím, že určité očekávané 

normy a typy chování opakuje, cituje a performuje, čímž participuje na tvorbě své 

identity. Butler, mluvící zejména o genderové identitě, odmítá materialitu, esenci či 

jinou podstatu, která by mohla tvořit stabilní a nezměnitelný základ této identity. 

Zdůrazňuje dynamický vztah mezi sociální realitou a individui, tvrdí, že i to, co se 

zdánlivě jeví jako pevné a neměnné, jako jádro a podstata, je předem diskurzivně 

vytvořené. Naše vnímání mužských a ženských těl je diskurzivním produktem. Mluví o 

performování genderu, kdy určitá diskurzivně vynucená stylizovaná gesta, činy a tužby 

generují genderově žádoucí chování, které vytváří zdání ontologického jádra našich 

identit (Butler 2003: 186-187). Ale ani performování genderu nemůže být libovolné, 

jeho hranice jsou striktně vymezené společenskými normami a platným diskurzem. 

V případě narušení diskurzivních očekávání je jedinec sankcionován hanbou, 

stigmatem, trestem. Dominující diskurz, který přijímáme, kterému se podřizujeme a 

v jehož rámci (zdánlivě svobodně) jednáme, nás činí čitelnými a tvárnými, udržuje nás 

v požadovaném vyjednávacím rámci tak, abychom vyhovovali potřebám 

heteronormativní společnosti. Požadovanou citací diskurzivních praktik legitimizujeme 

a reprodukujeme hegemonické mocenské vztahy (Butler 2003: 192).  

 

Z řečeného lze vyvodit, že udržení dominantních norem a mocenských vztahů je 

na performování a citaci závislé, což dle Butler otevírá prostor pro rezistenci a 

zranitelnost. Gender by bez opakování požadovaných gest a činů neexistoval, stejně tak 

na udržení a stabilitě moci se podílíme všichni svým více či méně žádoucím chováním a 

jednáním, které v sobě ale zároveň obsahuje potenciál pro nesouhlas a transformaci. 

Pokud je stabilita mocenských vztahů podmíněna opakováním vhodných praktik, pak i 

zpochybnění této hegemonie může být učiněno performováním subverzních činů. 

Performování moci do jisté míry umožňuje svobodné jednání, které může zavedené 
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normy narušit
4
, prostor pro vyjednávání a zpochybnění subjektových pozic je v moci 

pevně obsažen (Zábrodská 2009: 39, 60; Knotková-Čapková 2010: 10).  

 

Potenciál moci pro proměnu a zpochybnění stávajících standardů je významný pro 

hnutí přirozeného porodu, které odmítáním některých standardních postupů (např. 

podstoupení prenatálních vyšetření, absolvování porodu v porodnici) narušuje představu 

nemocničního porodu jako normy a vytrvalým performováním subverzních – a 

v dominantním diskurzu zapovězených – praktik může tuto praxi zpochybnit a otevřít 

prostor pro jiné způsoby prožívání těhotenství a porodu. Úspěšnost subverzních praktik 

je však křehká a nejistá, při nesprávném uchopení a manipulaci s těmito praktikami 

může být naopak dominantní diskurz posílen a hegemonie reprodukována. U 

přirozených porodů mohou být snahy o alternativní porodní vzorce zpochybněny médii, 

která rozviřují emoce zejména komplikovanými a případně tragickými případy porodů 

v domácím prostředí, které připoutávají největší pozornost a lékařským praktikám 

mohou naopak přidat na prestiži, akceptaci a uznání.  

 

Na křehkost a nejistou úspěšnost potenciálu subverzního performování poukazuje 

Butler v souvislosti s komunitami queer a parodováním heterosexuálních norem. Mluví 

o parodování a přeznačování, které zesílením zdánlivě esencialistické podstaty genderu 

poukazuje na jeho iluzi a diskurzivnost (Fulka 2002: 47-48), avšak později toto své 

tvrzení upravuje a zpochybňuje otázkou, zda parodování a karikování dominantních 

heterosexuálních vzorců je dostačujícím nástrojem k jejich zpochybnění, případně 

vymýcení a naopak, zda tato teatralita nemůže být podpůrným nástrojem pro udržení 

hegemonních patriarchálních norem. Revoluční a rozvratný potenciál queer komunity 

může být využit v té míře, v jaké přichází s novými genderovými identitami, do jaké 

míry narušuje zakotvené genderové binarity a nebo naopak do jaké míry pouze imitují 

(byť přehnaně a teatrálně) tradiční genderové uspořádání, čímž heteronormativní 

hegemonii nezpochybňují, nýbrž posilují. Queer komunita tak může přispět jak 

k dekonstrukci, tak k reidealizaci genderových norem v závislosti na tom, do jaké míry 

reflektují a karikují obyčejné, každodenní heterosexuální ideály (Butler 1993: 125, 231). 

 

                                                 
4
 „Subverze genderových norem pak pro Butlerovou stejně jako pro Foucaulta znamená nikoliv umístění 

se mimo genderové mocenské vztahy, ale využití možností, které se objevují v rámci diskontinuit, 

inkoherencí a permutací povinné genderové performance.“ (Zábrodská 2009: 39) 
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1.4 Genderová analýza porodnictví, vlastní pozicionalita 

V oblasti reprodukčního procesu, pojetí a vnímání těhotenství a porodu samotnými 

ženami je hledisko genderu všudypřítomné. Mocenský aspekt genderu vyvstává 

zejména v otázkách vztahu mezi ženami-rodičkami a zdravotnickým personálem 

reprezentujícím instituci medicíny, která reprodukuje mnohé z genderových stereotypů. 

Byť je termín genderový stereotyp problematický, jelikož vede ke zjednodušení a 

homogenizaci těch, kdo jsou jeho představiteli a představitelkami, užívám jej proto, že 

nabízí popis a představu, jak má vypadat a jaké role zastávat „maskulinní muž“ a 

„femininní žena“ a současně předpokládá, že jenom muž bude nositelem maskulinních 

stereotypů a žena naopak tyto stereotypy naplňovat nebude (Renzetti, Curran 2005: 20). 

Jak však dokazuji ve své analýze, genderové stereotypy jsou přenosné, některé ženy si 

snadno a úspěšně přisvojují chování a jednání „typicky“ mužské. Samotnou definici 

genderu přebírám od Joan W. Scott, která jím rozumí společenskou organizaci 

pohlavních rozdílů. Neříká tím, že gender reflektuje neměnné a přirozené fyzické 

rozdíly mezi muži a ženami, ale spíše že gender je vědění, vědomí a znalost, které 

ustanovují a přiřazují významy tělesným rozdílům. Nejsme schopni vidět tělesné rozdíly 

pokud nemáme předem sociálně určenou znalost těchto těl. Gender je dle Scott jednak 

ustavujícím prvkem sociálních vztahů založeným na vnímání rozdílů mezi pohlavími, a 

taktéž základním způsobem zaznamenání a označení mocenských vztahů (Scott 1999: 2, 

42).  

 

V oboru porodnictví dochází k genderovému paradoxu v tom smyslu, že se jedná 

o oblast, v níž dominují muži starajíc se o ženské biologické procesy, které nemohou 

nikdy sami zakusit. Již tento fakt, jak dále ukáži, je důsledkem mocenských bojů, kdy si 

muži-lékaři v 19. století vytrvalým poukazováním na šarlatánství praktik porodních bab 

a přesvědčením zákonodárců (taktéž obdobně sociálně postavených mužů) zajistili 

primární, prestižní a trvalé postavení v tomto oboru (Renzetti, Curran 2005: 479-480). 

Sexismus ve zdravotnictví a potažmo porodnictví se projevuje i nadále, kdy v České 

republice musí porodní asistentky o své pozice a povolání vytrvale bojovat, sexismus se 

však projevuje i směrem k samotným rodičkám, po nichž se – v aktivně lékařsky 

vedeném porodu – žádá nezasahování do porodního procesu, ponechání rozhodování na 

lékařské autoritě, čímž dochází k ignoraci a devalvaci subjektivního vědění žen. Daniela 

Tinková upozorňuje na proces patologizace ženské normality, kterému napomáhají 
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procesy spojené s ženským tělem, které jsou mužskému tělu nepřístupné. Procesy 

menstruace, těhotenství, porodu, klimakteria napomáhají k medikalizaci ženského těla, 

akcentují jeho zranitelnost a konstruují jej jako hraničící se stavem nemoci (Tinková 

2010: 515). Medikalizace je tak genderovaným procesem, který apeluje na konformní 

chování žen a uvaluje na ně odpovědnost za zdraví své, ale jakožto stěžejních nositelek 

nových životů a (stále ještě) primárních pečovatelek o závislé druhé, taktéž za zdraví 

celých rodin. Genderová role mateřství opravňuje a povinuje ženy k praktikování 

medicínských opatření tak, aby byly naplněny diskurzy zdravých těl. To je ovlivněno 

jednak změnou pohledu na dítě, ale i rostoucím významem mateřství, kdy v 19. století 

se otec stává vzdáleným živitelem rodiny a matce se připisuje význam a odpovědnost za 

zdravý vývoj dítěte. Pro hegemonní maskulinitu je péče o zdraví záležitostí žen a jako 

takové je nutné se jí vyhýbat. Mužské tělo je nástrojem pro zábavu, fyzickou práci, 

někdy riskantní chování, není v něm však nikoliv prostor pro obavy ze ztráty funkčnosti 

a následného nezbytného vyhledání lékařské péče (Lupton 2012: 27).  

 

I přes tento nezájem o otázky zdraví v každodenním životě jsou to však muži, kdo 

v instituci medicíny dominují a stále obsazují prestižnější pozice. Tato privilegovanost a 

nadřazenost nejen v oblasti medicíny je stále vnímána jako samozřejmá, bez potřeby 

legitimizace. Pierre Bourdieu v této souvislosti zmiňuje, že na reprodukci mužské 

nadvlády se vlastními činy a aktivitami podílí celá společnost včetně žen, hierarchické 

rozdělování na „mužské“ a „ženské“ si osvojujeme v procesu socializace, je pro nás 

přirozené. Nadvláda mužů je vtisknuta i do našich těl, je somatizována, na ženy jsou 

kladeny požadavky podřízeného a poslušného chování (Bourdieu 2000: 34-37). Za tuto 

svou podřízenost jsou tedy dle Bourdieuho ženy částečně samy odpovědné, jelikož se 

podílí na tvorbě struktur, které mužskou nadvládu umožňují. Předpokladem Bourdieho 

poslušnosti a podřízenosti žen v oblasti porodnictví je, že každá těhotná žena bude rodit 

ve zdravotnickém zařízení a podstoupí většinu vyšetření a zákroků, které budou lékařem 

či lékařkou shledány jako nezbytné. Na nemožnosti žen odmítnout určitá očekávání a 

jednat „jinak“ se podílí sociální realita tvořená z androcentrické perspektivy, v níž ženy 

obývají svět, ve kterém koluje symbolický řád vytvořený muži, a je to tedy jediný 

aparát, který ženy k reprodukci svého světa mají. Podstatné v tomto směru je zmínit roli 

jazyka, který, zejména pro poststrukturalistické paradigma, není neutrálním 

prostředkem, ale podílí se na konstrukci reality a následně ji sociálním aktérům a 

aktérkám zprostředkovává. Prostřednictvím tzv. praktik označování (sygnifying 
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practices) jazyk přiřazuje významy našim mentálním reprezentacím. Přiřazování těchto 

významů je mocenským procesem, kdy zpravidla jeden význam je nadřazen jinému 

(muž / žena, heterosexuál / homosexuál). Mocenské přiřazování významů předpokládá 

určité shodné pojmové mapy a schopnost řeči, která je zároveň pro vyjádření zkušenosti 

limitující (Hall 2003: 1-11). Jazyk umožňuje verbalizovat zkušenost, kterou tříbí, 

typizuje a anonymizuje a spolu se sociální zásobou vědění ji přenáší a zprostředkovává 

dalším generacím.  

 

Jazyk je dle Robin Lakoff také tím, co se podílí na reprodukci podřízeného statutu 

žen. Ve své studii Language and woman´s place (2004, citováno in Speer 2005) se 

zabývá vlivem jazyka na gender a vlivem genderu na jazyk a shrnuje, že jazyk je vůči 

ženám diskriminační. Ženský jazyk deklaruje a reflektuje nejistotu, poddajnost a 

nedostatek moci, čímž ženy udržuje v submisivní pozici. Lakoff zkoumá, jakým 

způsobem ženy jazyk užívají a taktéž jak v něm jsou samy reprezentovány. Definuje 

několik jazykových prostředků, které si ženy v socializačním procesu osvojí, zcela si je 

ve svém vyjadřování zautomatizují, a kterými stvrzují svůj podřízený status vůči 

mužům. Ženy v jazyku demonstrují potřebu ujištění a vyjadřují jistou míru nejistoty a 

chybějícího sebevědomí v oblasti, o níž hovoří (Lakoff mezi tyto jazykové prostředky 

zahrnuje například užívání barvitějšího spektra adjektiv, snahu o vyhýbání se silným 

negativním emočním výrazům a volbu jemnějších slov, častější užívání tázacích 

dovětků, zpěvnější intonaci a více řečnických otázek). I reprezentace samotných žen 

v jazyce se podílí na jejich dehonestaci. Jazyk definuje pozici žen s odkazem na jejich 

vztah k druhým (např. oslovení „slečno“ či „paní“ definuje (ne)manželský stav), Lakoff 

taktéž upozorňuje na některé pojmy, které ač mají stejnou obsahovou náplň, symbolický 

význam v případě muže je vyjádřením hrdinství a vítězství (např. pojem „bachelor“ – 

starý mládenec), zatímco u ženy se nabízí negativní sexistické konotace (pojem 

„spinster“ – stará panna, definice ženy, která jakoby svou vlastní neschopností zůstává 

nezadaná a osamělá). Lakoff na toto nerovnocenné užívání jazyka doporučuje ženám 

užívat více jazykově neutrálních prostředků a apeluje na lingvisty, aby dostatečně 

kritickým způsobem na rozdíly mezi mužským a ženským jazykem upozorňovali a 

hledali možnosti změny (Speer 2005: 32-36). 

 

Po jazykové stránce je dle mého podstatné vysvětlení označení porodu, který se 

neodehrává v porodnici. I přes pojmovou variabilitu porodu, který se svobodným 
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rozhodnutím rodičky odehrává v jiném než zdravotnickém zařízení, budu v teoretické 

části této práce užívat výraz přirozený porod. Pojem alternativní může být z mého 

pohledu spojován s určitým šarlatánstvím, neobjektivitou či iracionalitou, čímž získává 

à priori druhořadé postavení v systému významů. Přirozený porod se v symbolické 

rovině stává akceptovatelnějším a respektovanějším. Domácí porod pak odkazuje 

k místu, kde se odehrává, sama se však domnívám, že místo porodu není stěžejní. 

Zásadní význam připisuji spíše přístupu k rodičce a způsobu vedení porodu než místu, 

kde se odehrává. Barbara Katz Rothman (2003) odmítá rozlišování porodů dle místa 

jejich průběhu. Odmítá porody „doma“ a v „nemocnici“ a spíše se ptá na sociální lokaci, 

z níž asistující u porodu pochází, odkud pramení její/jeho porodní vědění, kdo jí/mu byl 

vědomostním modelem a z jakého sociálního uspořádání (setting – place, location) 

pochází. Ve svém textu se autorka zaměřuje na porodní asistentky a zmiňuje, že 

zdravotnické prostředí je limitující pro získání té praxe, kterou potřebuje porodní 

asistentka k přirozenému porodu. Ptá se např. jak má porodní asistentka získávající 

praxi v nemocnici vědět, jak skutečně dlouho může zůstat placenta v matčině těle, když 

v porodnici je vždy vyjmuta do 15 minut od vypuzení dítěte. Nemocnice je prostředí, 

kde dominují medicínská pravidla, kde se formují normativní společenská a kulturní 

očekávání, a jako takové je pro porodní asistentky účastnící se přirozených porodů 

nutně limitující (Rothman 2003: 81-82). Paradoxně však i přes toto vysvětlení 

v empirické části s pojmem domácí porod pracuji z důvodu, že jej používají autorky 

příběhů vybraných k této práci, také vzhledem k tomu, že všechny analyzované porodní 

příběhy s Ivanou proběhly v domácím prostředí rodičky a v neposlední řadě i z důvodu, 

že české prostředí neumožňuje legální prožití přirozeného porodu v prostředí tomu 

určeném, např. v porodních domech, které nejsou v České republice podporovány. 

Jediným místem pro přirozený porod se tak zpravidla stává domov rodičky, ačkoliv 

nastávající matka v tomto prostoru nemá nárok na poskytnutí zdravotní péče.
5
  

 

Mé přesvědčení o důležitosti výběru osob k porodu a jejich přístupu k rodičce 

neplyne z mé vlastní zkušenosti. Dosud vlastní porodní zkušenost nemám a do určité 

doby mého života mi nepřišlo na mysl přemýšlet o místě mého případného porodu. 

Porodnice a zdravotnický personál pro mě byly zárukou úspěšného porodu a zdravého 

dítěte. Před několika lety však má sestra porodila svou dceru v domácím prostředí sama 

                                                 
5
 Tato nemožnost volby místa porodu je v analytické části reflektována. 
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s manželem a tento její krok mě přiměl uvažovat o autoritách a proklamovaných 

pravdách. Byť jsem ve způsobu svého budoucího porodu stále na cestě hledání, porod 

mé sestry mě naučil vyslechnout argumenty, které se neshodují s preferovanými 

společenskými očekáváními, snažit se je zhodnotit v kontextu toho, kdo je podává, a 

pokud se s nimi nemohu ztotožnit, tak je alespoň přijmout jako zdroj svého obohacení a 

ponaučení. 

 

2. Historický nástin vývoje českého porodnictví 

V současné vědecké společnosti je porod nahlížen jako riziková záležitost a 

patologický jev. Za bezproblémový je označen až zpětně, pokud se v jeho průběhu 

žádná komplikace neobjeví. Diskurz rizikovosti se podílel na rostoucí prestiži aktivně a 

autoritativně vedeného medicínského porodu. Po druhé světové válce byla zaváděna 

opatření na snížení rizika pro matku i dítě (prostředky umožňující urychlení porodu, 

snížení bolesti, možnost monitorovat během porodu matku i dítě apod.), jejichž 

pozitivní účinek dokazují statistiky snižující se perinatální úmrtnosti (Hašková 2001a: 

15). I přes tyto úspěchy však lze v posledních dekádách vysledovat trend rostoucích 

pochybností k medicínsky vedeným porodům. Lékařské (a ne vždy nezbytné) zásahy do 

porodu mohou vést k tzv. spirále lékařských zásahů, kdy zpravidla jeden takový zásah 

vyvolá zásah další (Hašková 2001a: 25). Medicínsky vedený porod vyžaduje neustálé 

monitorování, kontrolu pomocí technologií a dohled zdravotnického personálu. 

Rizikový a patologický diskurz napomáhá upevňovat a reprodukovat dominantní 

postavení lékařů a lékařek. Patriarchální povaha medicíny pohlcuje ženské vědění a 

dává návody, jak mají ženy své těhotenství a porod vnímat a prožívat. S normováním 

porodnických praktik, s definováním toho, co bude chápáno jako fyziologický porod a 

co již bude porod patologický, se rozvírají mocenské nůžky, kdy více uznání a prestiže 

se dostává roli zdravotníků a zdravotnic, a postupně upadá význam a funkce porodních 

asistentek. Hana Hašková upozorňuje, že hranice mezi fyziologickým porodem a 

porodem, který by se dal označit za rizikový či patologický, stejně jako vymezení 

porodních norem a anomálií, není objektivně dané, ale spíše sociálně konstruované a 

mocensky motivované (Hašková 2001a: 18-20). Řečené lze doložit na historické 

proměnlivosti postavení porodních asistentek (porodních bab), kdy jejich úloha byla 

v dřívějších dobách velice významná, byly stěžejními postavami u probíhajících porodů. 
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Od 17. století však do oblasti porodnictví proniká mužský element a úloha porodních 

bab postupně upadá.  

 

2.1 Tradiční porodní bába a profesionalizace medicíny 

V předindustriální a předosvícenské době byl porod záležitostí rodících žen a 

porodních bab. Byl ponechán v jejich kompetencích, byl intimním soukromým 

okamžikem posilujícím vědomí a solidaritu žen (tzv. women-support groups, Tinková 

2010: 102, 541). Porodní zkušenosti se předávaly mezi ženami z generace na generaci, 

autoritu a kompetentnost porodní báby u probíhajícího porodu zajišťovala její vlastní 

zkušenost s těhotenstvím a porodem. Odborné institucionální vzdělání chybí, což se 

s příchodem osvícenství a rozvojem vědy stává neuspokojivým, a na porodní báby je 

vyvíjen nátlak k oficiálnímu vzdělání. Příchod osvícenství je provázen snahou o 

rozumové poznání skutečnosti, vírou, že takové poznání je možné, a rozvojem vědy, 

která má nahradit víru v náboženství a Boha jako hybatele dějin. S rozvojem vědy 

dochází ke zvýšení zájmu o lékařství, které reaguje na demografické požadavky 

osvícenských států. Snaha o kontrolu rostoucích populací a maximální zužitkování 

sociálního kapitálu svých občanů a občanek vede k prosazování důrazu na zdraví a 

eliminaci novorozenecké úmrtnosti, s čímž souvisí nárůst zájmu o oblast porodnictví. 

Proces centralizace zdravotnictví, jakožto strategie státu pro získání kontroly nad svou 

populací, je provázen vštípením moci a autority do rukou mužů, kteří postupně obor 

zdravotnictví, potažmo porodnictví, ovládají, ač nemohou mít nikdy autentickou 

porodní zkušenost. Daniela Tinková registruje proměnu, k níž v 18. století dochází a 

shrnuje, že z aktu porodu a potažmo celého porodnictví, tedy sféry čistě soukromé a 

ženské, se stala záležitost mužská, veřejná, mocenská a autoritativní (Tinková 2010: 15-

16). Činnost porodních bab je se zvyšující se kontrolou ze strany státu a centralizací 

zdravotnictví postupně oklešťována, je řízena psanými pravidly a omezována 

požadavky na oficiální vzdělání. Praktiky a činnosti, na kterých mohou porodní báby 

participovat, jsou jasně vymezené, jejich pravomoci jsou stále omezenější. V 

průběhu 17. století dochází k odlišení porodu přirozeného a nepřirozeného a je jasně 

vymezeno, že porod nepřirozený (patologický) bude spadat pod kompetence vzdělaných 

porodníků-mužů (Tinková 2010: 108). Vliv na vítězství mužů (rekrutujících se z řad 

chirurgů) v porodnictví mělo využití nástrojů, zejména chirurgických kleští (forceps), 

umožňujících porození živého dítěte, které by bez jejich použití bylo odkázáno k smrti 
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(případně smrt hrozila i rodičce). Exkluzivní užití nástrojů muži tak vedlo k jejich 

ustavení jako jediných nositelů správného porodního vědění (Lupton 2012: 152)
6
.  

 

S centralizací zdravotnictví se zvyšuje zájem o zkoumání těla, rozvíjí se anatomie, 

vznikají fakulty, klinika a porodnice jako místo, kde se porod stává centrálním bodem 

pozornosti, patologickým jevem, a ve kterém se rodička stává objektem pozorování 

(Tinková 2010: 152). Rostoucí vliv medicíny v 18. století je provázen procesy 

profesionalizace
7
, medikalizace

8
 a normalizace. Součástí snah o centralizaci 

zdravotnictví je výchova a vzdělání lékařských profesionálů, pod jejichž kompetence (a 

jedině jejich kompetence) spadá oprávnění rozhodovat v otázkách zdraví a nemoci. 

Profesionalizace medicíny je provázena získáním a držením moci, autority a monopolu 

(Tinková 2010: 95-97).  

 

Pro Michela Foucaulta je zrození kliniky zásadním obratem v profesionalizaci 

medicíny. Klinika je místem, kde se praxe střetává s teoretickými koncepcemi, které 

jsou však historicky proměnlivé a lékařskou vědu činí relativní. Tuto relativitu klinika 

potlačuje tím, že umožňuje díky opakovanému pozorování lidského těla nabýt 

zkušenost, která v propojení s teoretickým vzděláním přiznává lékařům autoritu a 

legitimitu jejich konání (Foucault 2010: 105). Pozorované tělo legitimizuje medicínské 

vědění. Klinika je místem, kde dochází k disciplinaci a medikalizaci lidského těla a kde 

jsou stanovovány tělesné normy. Rozvoj medicínských praktik, včetně rutinních 

fyzických vyšetření, objev mikroskopu a vznik oboru pitevnictví, posilují a rozšiřují 

                                                 
6
 Kromě užití chirurgických kleští měl později na růst prestiže medicíny vliv vynález mikroskopu. Jeho 

užití umožnilo vysvětlit vznik některých chorob pomocí bakterií, které byly dříve pouhým okem 

neviditelné. To podpořilo obraz medicíny jako oboru, který získává informace objektivním a přísně 

vědeckým způsobem, který je mnoha pacientům a pacientkám nepřístupný, a tím si získal privilegovaný 

status mezi ostatními zdroji vědění. Díky těmto technologiím také přestala být podstatná interpretace 

nemoci a příznaků samotnými nemocnými. Laboratorní modely vedly k odklonu lékařství zaměřeného na 

subjektivního individuálního člověka k lékařství zaměřeného na pasivní objekt (Lupton 2012: 83-84). 
7
 V prostoru kliniky je profesionalizace propojována se specializací lékařské péče, která mnoho oborů, i 

těch tradičně ženských, maskulinizuje (Tinková 2010: 54-55). Muži se stávají odborníky na ženské 

problémy a jsou těmi, kdo mají právo rozhodovat. Na nemožnosti žen podílet se na profesionalizaci nejen 

zdravotnictví se mimo jiné podílí i rostoucí význam rodiny, dítěte a mateřství. Specializace práce je spíše 

záležitostí mužů, zatímco výchova dětí a zabezpečení chodu domácnosti je úkolem pro ženy. Současně 

však pro ně působení v soukromé sféře má mít kompenzační funkci za nemožnost podílet se na tvorbě a 

reprodukci sféry veřejné. I přesto však ženy nadále v oblasti zdravotnictví zůstávají nepostradatelnými, 

byť jejich funkce je podpůrná a emoční. 
8
 Medikalizací můžeme rozumět „….proces, jímž se jisté oblasti života dostávaly do sféry ovládané 

medicínskými teoriemi i lékařskou praxí, ačkoli do ní dosud nenáležely.“ (Tinková 2010: 96) Některé 

sféry lidského zdraví tak počaly být vnímány jako patologické jevy, ač dosud byly přirozenou součástí 

lidských životů a těl.  
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moc nad lidským tělem. Pacienti a pacientky jen stěží rozumí procedurám, které jsou na 

jejich tělech prováděny, žádá se po nich vzdání se všech svých soudů, tělesných pocitů a 

subjektivity a odevzdání se do péče klinického personálu (Lupton 2012: 22-24). 

Zatímco tedy do konce 18. století se medicína zaměřovala na zdraví, příznaky nemocí a 

jejich potlačení, dochází později k nahrazení zdraví „normalitou“, je definován 

zdravotní a tělesný „standard“ a medicína určuje, do jaké míry jsou nemocní a nemocné 

od tohoto standardu odchýleni/y, a jak je možné navrátit je zpět do stavu „normality“ 

(Lupton 2012: 84). 

 

2.2 Medicína v československém socialismu 

Kořeny stále pevného a prestižního postavení lékařského vědění v současné době 

je možné vysledovat v době socialismu a proměně zdravotnictví po druhé světové válce. 

I přes oficiální rovnostářské společenské uspořádání vznikl v lékařské profesi prostor 

pro mocenské vztahy nadvlády a submisivity, které přetrvávají dodnes. 

 

Zásadní změna ve zdravotnictví přichází jako reakce na válkou zubožené zdraví 

celé populace, kdy zejména po komunistickém převratu v roce 1948 se zdravotní péče 

stává bezplatně přístupnou a státem zabezpečenou každému občanovi a občance. 

Prostřednictvím zestátnění nemocnic a postupnou centralizací kompletní zdravotní péče 

se otázky zdraví a nemoci stávají veřejnými a stát získává nad svou populací kontrolu. 

Zvláštní důraz je kladen zejména na preventivní péči a podporu a ochranu matek a dětí 

(Mášová 2005: 95). Zestátnění zdravotnictví likviduje soukromé ordinace, je ustaven 

tzv. obvodní systém lékařské péče. Ten spočívá jednak v nemožnosti svobodně si zvolit 

lékaře, který je vždy přidělen v místě bydliště, a také ve třístupňovém rozdělení 

zdravotní péče. Na nejnižším stupni této pyramidy stojí okrskový (praktický) lékař bez 

specializace, který pečuje o nemocné v jemu přidělené oblasti, prostřední stupeň tvoří 

ambulatória, kde se pacientům/kám dostane ambulantní odbornější péče, plně 

specializovaný a profesionální je pak třetí stupeň lékařské péče, která je obstarávána ve 

velkých nemocnicích se specializovanými odděleními (Mášová 2005: 81-82).  

 

Důsledkem tohoto rozdělení je hierarchie medicínského statusu a prestiže. 

Nejméně výhodné postavení má obvodní (praktický) lékař, který je spíše úředníkem 

odesílajícím pacienty ke specializovaným odborníkům, a který jen stěží pociťuje 
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satisfakci z vykonávané práce (Heitlinger 1987: 76). Oficiálně však v rovnostářské 

společnosti kleslo postavení celé lékařské profese, nemožnost profesního postupu, 

nesvoboda a režim přidělování služeb dává vzniknout touze některých lékařů po 

mocenské nadřazenosti nad nemocnými. Zároveň však v té době chybí pacienti a 

pacientky, kteří/ré by se o svůj zdravotní stav a postupující léčbu aktivně zajímali/y, 

současně vůči lékařské autoritě není možné vznášet námitky, a tento kontext činí vztah 

mezi mocným lékařem a bezmocnými nemocnými paternalistickým. Z tohoto kontextu 

lze vydedukovat i v současnosti stále pevné postavení lékařského vědění, submisivita a 

loajalita nemocných stále přetrvává. Síla expertního vědění i dnes legitimizuje 

oprávněnost lékařů a lékařek k rozhodování v otázkách zdraví a nemoci (Křížová 2005: 

152-154). 

 

2.3 Současný diskurz porodu v českém prostředí 

Nemocnice je normalizujícím prostorem, totální institucí, ve které je nutné 

dodržovat stanovená pravidla a naplňovat určitá očekávání. Je místem, kde se 

reprodukuje hegemonní vědění, kde kolují diskurzy, které konzervují dominantní 

postavení zdravotnického personálu a jeho expertního vědění. Toto expertní vědění se 

může dostávat do rozporu s potřebami, pocity a přáními pacientů a pacientek, v případě 

těhotenství a porodu se subjektivním tělesným vnímáním rodičky. Dle Brigitte Jordan je 

tradiční porodní proces v porodnici složen ze dvou na sobě nezávislých procesů. Jedním 

je boj rodičky proti svým vlastním tělesným potřebám, druhým pak samotné 

vypuzování dítěte, což je úkon pro lékaře, případně mediky a do nějž žena nezasahuje. 

Tyto dva porodní procesy nejsou příliš kompatibilní, žena do porodního procesu svým 

věděním nepřispívá, žena nerodí aktivně, ale je pasivně odrozována (Jordan 1997: 71). 

Tato dvojakost porodního procesu uvádí rodičky do rozporu mezi tím, co ony cítí činit a 

tím, co je jim doporučováno činit. Pohled Brigitte Jordan je aplikovatelný na Českou 

republiku, kde na těhotenství i porod je stále nahlíženo jako na rizikový proces hraničící 

s nemocí a operací, a u kterého je nezbytná kontinuální kontrola a dohled ze strany 

zdravotnického personálu. Výsadní postavení lékařů a lékařek v oblasti porodnictví, 

devalvace ženského vtěleného vědění a nátlak na podřízení se žen medicínskému vědění 

je posilováno a reprodukováno diskurzy rizika, kontroly, odpovědnosti, které se 

dohromady shlukují v diskurzu správné matky a zdravého dítěte. Medicínský přístup 

k těhotenství a porodu v České republice tedy stále převládá, přestože se v posledních 
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dekádách – v souvislosti se sílícím individualismem a prosazovanou autonomií jedinců 

– objevují pochybnosti o aktivně lékařsky vedeném porodu jako pokroku. Je však vidět 

snaha některých zdravotnických zařízení vyjít vstříc potřebám a přáním rodiček. 

 

2.3.1 Diskurz správné matky a zdravého dítěte 

Diskurz zdravého dítěte napomáhá k reprodukci dominantního medicínského 

vědění, které se současně na definici zdravého jedince podílí a konstruuje normy, 

kterých by narozené dítě mělo být nositelem/nositelkou, a které jej/ji opravňují 

k participaci na bezproblémovém společenském životě. Nenaplněním kategorie 

„normálnosti“ je dítě definováno jako nemocné, postižené, nenaplňuje očekávání, která 

o druhých máme, je proto „jiné“ a tato jinakost má vliv na vnímání sebe sama a tvorbu 

vlastní identity. Expertní lékařské vědění samo sebe definuje a konstruuje jako držitele 

potenciálu zajistit dítěti nálepku „zdravé“ prostřednictvím prenatálních vyšetření, 

zajištěním monitorování těhotné ženy a případného odhalení „anomálie“, která může 

být zavčasu „napravena“. Toto vše předpokládá poslušnost a podřízenost nastávající 

matky expertnímu vědění a je to tedy zejména rodička, na koho je v době těhotenství 

vyvíjen nátlak ke konformnímu jednání. Diskurz správné matky očekává od těhotné (či 

ženy usilující o početí potomka) takové konání, které bude v nejlepším – dominantními 

společenskými skupinami definovaném – zájmu dítěte, a to i v případech, kdy je toto 

chování v rozporu s věděním a přesvědčeními ženy. Deborah Lupton ve smyslu 

očekávaného omezení svobody a životního stylu nastávající rodičky mluví o tzv. 

reprodukčním asketismu, kdy se předpokládá zřeknutí aktivit a požitků, které by mohly 

být v rozporu s potřebami plodu. Jeho nedodržením se nastávající matka vystavuje 

označení sobecké a nepečující (Lupton 2012: 158). Stěžejním rysem diskurzu správné 

matky se tak nepochybně stává koncept oběti. Těhotenství vede k omezení osobní 

svobody, k potlačení nároku na autonomní jednání, ve prospěch dítěte by měla směřovat 

i volba místa porodu, kdy dominantní diskurz jeho zvolení předpokládá tak, aby 

prostřednictvím expertního vědění byla dítěti (zejména dítěti, to je v rámci expertního 

vědění na prvním místě) zajištěna nejlepší péče. Tím bude v důsledku reprodukován jak 

diskurz zdravého dítěte, tak i posílen vztah nadvlády a podřízení mezi rodičkou a 

zdravotnickým personálem. 
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Pevnou součástí diskurzu správné matky a očekávaným krokem k jeho naplnění 

tak je podstoupení lékařských zákroků a prenatálních vyšetření, která jsou zároveň 

oblastí, v níž se konflikt expertního a subjektivního vtěleného vědění žen projevuje snad 

nejzřetelněji. Podstoupení či odmítnutí některého z prenatálních vyšetření zřetelně 

ovlivňuje ženskou zkušenost, v případě nepodstoupení vyšetření se matka zpětně stává 

vinnou v případech, trpí-li dítě nějakou porodní či poporodní komplikací, která by díky 

prenatálnímu vyšetření mohla být odhalena. Tato vyšetření mohou být některými 

ženami vnímána jako omezení svobodného rozhodování, jako nástroj útlaku, který se 

podílí na proměně ženských identit přijetím pocitu viny za stav svého dítěte.  

 

2.3.2 Prenatální vyšetření – služba těhotným ženám? 

Prenatální vyšetření (mezi nejfrekventovanější z nich patří bezpochyby ultrazvuk) 

jsou užívána přibližně od 80. let 20. století a stala se v podstatě rutinními. Rizikový 

diskurz porodu, případná možnost včasného ukončení těhotenství, a tím zabránění 

narození „nežádoucího“ dítěte, předpokládají automatické podstoupení těchto vyšetření. 

Samozřejmost a síla těchto očekávání velmi ztěžují odmítnutí vyšetření v případech, 

kdy jsou v rozporu s matčinými tělesnými pocity. Podstoupení vyšetření „proti své vůli“ 

má dopad na ženskou zkušenost s těhotenstvím a porodem. Harris mluví o tzv. 

technickomedicínském obratu k těhotenství a porodu, který ultrazvuk nastartoval a 

umožnil, a který se významnou měrou podílel na posílení moci mužů nad těhotnými 

ženskými těly a jejich tělesnou zkušeností. Jak již bylo řečeno, na připsání nároku mužů 

na ovládání technologií se podílel objev chirurgických kleští, vznikla tak mužská 

medicínská hegemonie, která i nadále zůstává jako jediná oprávněná k držení 

technologického vědění (Harris et al. 2004: 25). Pro některé z feministek představuje 

objev těchto technologií pokrok a nástroj na skutečné osvobození žen od procesu 

reprodukce (např. Shulamith Firestone), pro jiné jde o strategii, která ženy zbavuje 

účasti na posledním čistě žensky orientovaném procesu. Účely i důsledky prenatálních 

vyšetření jsou dle Harrise dvojího druhu. Jednak slouží jako nástroj umožňující ujistit se 

o zdravotní „normalitě“ dítěte, případně definovat anomálie a odchylky (tzv. seeing for 

knowledge). Nezamýšleným důsledkem zejména ultrazvukových vyšetření je ujištění 

ženy o tom, že je skutečně těhotná. Možnost vidět dítě a pozorovat průběžně fáze jeho 

růstu zesiluje realitu těhotenství, čímž je však degradováno ženské vtělené vědění, které, 

pokud není schopné převést svá zjištění na viditelný formát, se stává neschopným „jiný“ 
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stav rozeznat. Ultrazvuk činící dítě viditelným je také zdrojem radosti a potěšení (tzv. 

seeing for pleasure), zjištěním pohlaví dítěte a případným přiřazením jména se dítě 

stává samostatnou entitou s vlastní subjektivitou, o to víc však matka může pociťovat 

apel na „konformní těhotenské“ chování. Možnost vidět dítě a budovat k němu vztah 

ještě k jako nenarozenému se předem podílí na tvorbě mateřské a otcovské identity 

(Harris et al. 2004: 38-41). 

 

Řečené užití prenatálních technologií je medicínským diskurzem definováno a 

interpretováno jako služba pro nastávající matky. Jako zdroj informací, který ženám 

usnadňuje jejich reprodukční rozhodování a vychází vstříc jejich potřebám (Lippman 

1994: 14). Z pohledu expertního vědění jsou tedy prenatální vyšetření nástrojem na 

posílení ženské autonomie a kontroly. Jsou však také nástrojem, který reguluje povahu a 

zdraví celé populace a na základě kterých může lékařská autorita poskytnout doporučení 

či dokonce rozhodnout, který plod je hoden života a který již ne. Takové výroky však 

korespondují s eugenickými principy, z etického hlediska jsou velmi problematické a 

často v rozporu s morálním cítěním nastávajících rodičů, kteří tak mohou některá 

vyšetření odmítnout s odůvodněním, že dítě si chtějí ponechat za jakéhokoliv jeho 

zdravotního stavu. V potaz je nutné brát i možnost falešné pozitivity některých 

prenatálních testů a taktéž relativitu a sociální konstruovanost toho, co je považováno za 

normalitu, a co je již definováno jako nemoc či postižení. 

 

2.3.3 Nedostatky v psychosociální péči a proměny přístupu k porodu 

Nahlížení na nastávající matku jako pacientku, která je nemocná a kdykoliv se 

může dostat do ohrožení života, je často v rozporu s tím, jak ženy samy své těhotenství 

a nastávající rodičovství vnímají. Spíše než jako nemocné se mohou cítit jako 

neinformované a zmatené, jako přínosnější se tedy může jevit zlepšení péče v 

psychosociální oblasti než pozorování a napravování „strojově fungujícího“ těla. Lea 

Takács ve svém výzkumu uvádí, že porodní péče v České republice se zlepšuje, avšak 

stále má jisté nedostatky, a to především právě v psychosociální oblasti. Faktory, na 

základě kterých rodičky hodnotí péči v českých porodnicích jako neuspokojivou, se 

týkají nespokojenosti s aktivním zapojováním rodičky do procesu porodu, 

s nedostatečnou informovaností, s nadřazeným přístupem zdravotního personálu a 

nedostatečné psychické podpory žen (Takács a kol. 2012: 117). Hana Hašková 
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doplňuje, že negativní zkušenost s porodem v porodnici je zásadní pro rozhodnutí rodit 

v domácím prostředí u následných porodů. Nemožnost pohybu a svobodné volby 

porodní polohy, strach o dítě, slyšitelnost jiné rodičky a příliš bolestivé kontrakce činily 

ženám v porodnici největší obtíže, a značnou měrou se podílely na rozhodnutí další 

porod absolvovat v domácím prostředí (Hašková 2001b: 25, 26). Takács taktéž 

s odkazem na jiné odborné studie konstatuje, že psychické podmínky a rozpoložení 

rodičky má vliv na průběh a délku porodu. Stres a strach mohou snížit intenzitu 

kontrakcí, mohou zvýšit jejich bolest, mohou porod zcela zastavit a tím vyvolat další 

medikalizované kroky tak, aby porod postupoval. Zvyšující se psychická nepohoda 

rodičky je přímo úměrná nárůstu porodních komplikací (Takács a kol. 2012: 5).  

 

I přesto, že porodnictví sice spadá do medicínského okruhu, nejedná se o 

pacientky v pravém slova smyslu. Rodící ženy nejsou nemocné, spíše vyžadují speciální 

péči. Proto o nich Takács taktéž mluví spíše jako o klientkách, které by měly mít právo 

spolurozhodovat o průběhu porodu a medicínských zásazích, měly by mít nárok na 

plnou informovanost a citlivé jednání ze strany zdravotníků a zdravotnic (Takács a kol. 

2012: 7). Pronikání kapitalistických struktur do oblasti porodnictví potvrzují Ema 

Hrešanová a Jaroslava Hasmanová Marhánková, které se věnují proměnám českého 

porodnictví po roce 1989. V rychle se rozšiřující nabídce státních a soukromých 

zdravotnických zařízeních roste konkurenční boj o klientky-rodičky, které si tak snáze 

mohou vybírat či dokonce diktovat podmínky svého porodu a ovlivňovat procesy 

týkající se vlastního zdraví. Z toho se pak do jisté míry stává předmět určený 

k obchodování, Zuzana Parusníková mluví o přivlastnění zdraví komerčními 

mechanismy, proměny českého porodnictví založené na kapitalistických principech jsou 

provázeny procesem konzumerismu ze strany rodiček (klientek) a komercionalizací 

porodnic (Hrešanová, Hasmanová Marhánková 2008: 91-94, Parusníková 2000: 131).  

 

Četná kritika, která se na vedení porodů v českých porodnicích snáší, a šířící se 

zpochybňování medicínsky vedeného porodu jako znaku pokroku vede ke snahám 

některých zdravotnických zařízení o jejich větší přirozenost, ustupuje se od 

preventivních lékařských opatření, praktiky jako bonding či rooming-in se pomalu 

stávají standardem. V některých porodnicích je porod veden porodními asistentkami, 

lékař/lékařka přichází pouze v případě komplikací či v závěrečné fázi porodu. I tento 

diskurzivní posun však nemusí být vnímán jako pro ženy přínosný. Přílišné zaměření na 
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psychickou stránku rodičky, neustálé dotazování na potřeby a vyjadřování zájmu 

podpory může naopak tím, že rodička je stále pod drobnohledem, posílit kontrolu nad 

jejím tělem. Z perspektivy Foucaulta i omezení využití technologie, ale podržení si 

neintervencionistického dohledu nad rodičkou může být formou disciplinace a kontroly 

(Lupton 2012: 152-155).  

 

2.4 Současné postavení porodních asistentek a legislativní zakotvení 

jejich činnosti 

Povolání porodní asistentky v českém prostředí je tím, co by sociologie profese 

označila jako semi-profesi. Jako nedokonalou profesi, která je charakterizována určitým 

posláním, úsilím o výkon služeb vedoucích ke všeobecnému společenskému dobru a 

institucionalizací určitých altruistických hodnot. Tzv. semi-profesím chybí statut 

objektivity a nezávislosti, disponují menší mocí a kontrolou (Van Teijlingen 2003: 120-

122). Na nemožnosti dosáhnout všech znaků profese se podílí i genderovanost semi-

profesí, jde většinou o povolání, v nichž dominují ženy, a proto jen zřídka dosáhnou 

stejné prestiže jako profese, ve kterých dominují muži. Semi-profese porodní asistentky 

ve zdravotnickém zařízení plní pomocnou funkci, zaměřující se na emoční potřeby 

rodiček, čímž zdravotním expertům/kám umožňuje udržet si statut objektivity, 

racionality a emoční neutrálnosti (Hrešanová 2012).  

 

Z důvodu schopnosti hlubší empatie jsou však v rámci českého zdravotnického 

zařízení porodní asistentky oblíbenější a vítanější skupinou než samotní lékaři a lékařky. 

Lea Takács ve své studii, založené na dotazníkových šetřeních u vzorku 1 195 žen 

rodících v letech 2005-2012 v českých porodnicích, dokazuje, že i přes obecně nižší 

spokojenost rodiček s přístupem zdravotnického personálu ke své osobě, je přístup 

porodních asistentek vnímán jako více empatický, rovnocenný, přátelštější a partnerský. 

Přístup lékařů a lékařek k rodičkám pak je nezřídka vnímán jako rutinní, neosobní a 

nadřazený (Takács a kol. 2012: 20). Na vyšší spokojenost s jednáním porodních 

asistentek může mít vliv to, že se jedná v mnoha případech o matky, které – na rozdíl od 

lékařů mužů – mají již samy porodní zkušenost, a snáze se vcítí do pocitů a potřeb 

rodičky. Roli může hrát i tzv. etika starostlivosti (Gilligan 2001), kdy profese porodních 

asistentek je vykonávána převážně ženami, pro něž ohled na druhé a vztah k nim může 

být konstitutivním prvkem jejich identit. Vysvětlení pro neosobní přístup lékařů a 

lékařek může spočívat v jejich snaze udržet si profesionalitu a odbornost, která by 
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citovou expresívností mohla být narušena či zpochybněna. Takács shrnuje, že obecně 

nižší spokojenost s přístupem personálu ve zdravotnickém zařízení souvisí (u porodních 

asistentek i lékařů a lékařek) s přetrvávajícím preferováním zajištění tělesného a 

technického pořádku, přičemž péče o psychické a emoční zdraví rodičky zůstává 

druhořadá (Takács a kol. 2012: 21). U přirozeného porodu mimo zdravotní středisko je 

naopak porodní asistentka představitelkou profese, má ústřední roli, kterou se však 

patriarchální povaha medicíny a politiky snaží všemi možnými nástroji svrhnout a 

udržet si tak svou dominantní moc.  

 

I přesto, že místo porodu není nastávajícím rodičům v České republice v žádném 

zákoně striktně určeno, česká legislativa rodičce nepřiznává právo na lékařskou péči 

mimo zdravotnické zařízení. Je tak tedy nepřímo nucena volit porod v nemocnici, která 

je dominantním diskursem prosazovaná jako jediné správné místo z důvodu okamžitě 

dostupné zdravotní péče. Toto nepřímé nařízení je v rozporu s rozhodnutím Evropského 

soudu pro lidská práva, který v roce 2010 posuzoval stížnost občanky Maďarska, která 

si dobrovolně zvolila domov jako místo svého porodu, avšak platná právní úprava jí 

znemožnila v tomto prostoru zprostředkování zdravotní péče. Soud toto zhodnotil jako 

zásah do soukromého života a jako nedodržení Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod
9
, ze které nárok na svobodnou volbu místa porodu, jako součást 

práva na soukromý a rodinný život, vyvodil (Candigliota 2011: 32-34).  

 

Základním předpokladem a podmínkou pro vstup České republiky do Evropské 

unie v roce 2004 bylo zapracování směrnic Evropské unie do české legislativy a 

samotná Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je závazná i pro Českou 

republiku. V rámci Evropské unie je profese porodních asistentek upravená ve Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2005/36/ES, která vyjmenovaným povoláním 

stanovuje pravidla, podmínky a vzdělání, za nichž je možné toto povolání provozovat. 

Dle této Směrnice je členský stát povinen zajistit teoretickou a praktickou výchovu 

porodních asistentek a dále jim musí umožnit přístup k výkonu těch činností, kterým 

jejich dosažené vzdělání odpovídá. Mezi tyto činnosti patří např.:  

 diagnostikovat těhotenství, sledovat normální těhotenství, provádět 

vyšetření nezbytná ke sledování průběhu normálního těhotenství 

                                                 
9
 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf, článek 8 [cit. 3.12.2013]. 
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 předepisovat nebo doporučovat vyšetření nezbytná pro co nejrychlejší 

diagnózu rizikového těhotenství 

 pomáhat rodičce při porodu a sledovat stav plodu v děloze vhodnými 

klinickými a technickými prostředky 

 provádět spontánní porody, včetně případného nástřihu hráze, a 

v naléhavých případech i porody v poloze koncem pánevním 

 rozpoznávat u matky nebo dítěte příznaky anomálií, které vyžadují zásah 

lékaře, a pomáhat lékaři v případě zásahu; přijímat neodkladná opatření 

v nepřítomnosti lékaře, zejména ruční vyjmutí placenty a případné 

následné ruční vyšetření dělohy 

 pečovat o rodičku, sledovat ji v šestinedělí a poskytovat jí veškeré 

potřebné rady umožňující vývoj novorozence v nejlepších podmínkách
10

. 

 

Tato Směrnice rady byla v České republice implementována do Zákona o 

nelékařských zdravotnických povoláních. Tento zákon č. 96/2004 Sb. ve svém § 6 

přiznává výše uvedené činnosti porodním asistentkám a striktně vymezuje, jaké 

vzdělání mají uchazečky o toto povolání splňovat
11

. Činnost porodních asistentek je pak 

dále rozvedena ve Vyhlášce ministerstva zdravotnictví o činnostech zdravotnických 

pracovníků a jiných odborných pracovníků č. 55/2011 Sb.
12

 Tato vyhláška ustavuje 

porodní asistentku jako způsobilou k vedení fyziologického porodu bez lékařského 

dohledu.  

 

Doporučení Evropského soudu a legislativa Evropské unie nejsou naplňovány 

beze zbytku. Tomu brání zejména české úřady, které zneužívají své pravomoci a 

odmítají porodním asistentkám udělit oprávnění k výkonu činnosti (Candigliota 2011: 

36-38). Vyhláška č. 221/2010 Sb. také velmi striktně upravuje technické podmínky, za 

kterých mohou porodní asistentky svou činnost vykonávat. Z těchto podmínek vyplývá, 

že místo, kde může porodní asistentka vést fyziologický porod, musí být v bezprostřední 

blízkosti lékařského zařízení. Tzv. porodní domy, které by tyto podmínky splňovaly, 

však nemají podporu své existence ze strany nemocnic. Porodní asistentky tak nemají 

kde vykonávat svou činnost. Asistentka, která není schopná splnit tyto technické 

požadavky, neobdrží od Ministerstva zdravotnictví oprávnění k výkonu činnosti. A 

porodní asistentce bez oprávnění hrozí za výkon své činnosti pokuta až ve výši jednoho 

milionu korun. Deklarované požadavky na technické vybavení, ke kterým soukromé 

                                                 
10

 http://uok.msmt.cz/uok_doc/cz/Smernice_2005-36-ES.pdf [cit. 3.12.2013] 
11

 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96#cast1 [cit. 3.12.2013] 
12

 http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-cinnosti-

zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html 

[cit. 3.12.2013] 
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porodní asistentky zpravidla nemají přístup, a o jejichž přínosu jsou také ne vždy 

přesvědčené, udržují toto povolání v již zmíněné semi-profesi a nastávajícím rodičům 

v České republice upírají jejich práva, když i přesto, že si mohou svobodně zvolit místo 

svého porodu, jim není poskytnuta zdravotní péče, zvolí-li si místo mimo zdravotnické 

zařízení. 

 

2.5 Příběh Ivany Königsmarkové 

Ivana Königsmarková je v současnosti pravděpodobně mediálně nejznámější 

českou porodní asistentkou. Je absolventkou dvouletého nástavbového studia porodní 

asistentky, po kterém strávila 20 let na gynekologicko-porodnické klinice ve Fakultní 

nemocnici v Praze. V 90. letech zakládá soukromou praxi, věnuje se ženám 

v těhotenství, během porodu i po porodu. Pomáhá taktéž zakládat Centrum aktivního 

porodu na Bulovce, pozitivně nakloněné přirozeným porodům, ač organizačně spadá 

pod porodnický útvar. Po dvou letech fungování se však pro zesilující spory mezi 

porodními asistentkami a lékařským vedením v roce 2000 zavírá. Během své praxe 

Ivana Königsmarková asistovala u mnoha porodů v porodnici a taktéž u přibližně 500 

porodů v domácím prostředí. Sama má dvě dcery, prvorozený syn, kterého porodila 

předčasně, po týdnu života zemřel
13

.  

 

V červenci roku 2009 byla Ivana Königsmarková přítomna porodu v domácím 

prostředí, který se zprvu jevil jako fyziologický a bezproblémový, avšak rozené dítě 

bylo v průběhu porodu zasaženo hypoxií (nedostatkem kyslíku v těle), bylo převezeno 

do nemocnice, po 20 měsících života umírá. Ministerstvo zdravotnictví a Ústav pro péči 

o matku a dítě v Praze-Podolí podaly na Ivanu Königsmarkovou žalobu, Obvodní soud 

pro Prahu 3 uznal Ivanu vinnou, uložil ji trest odnětí svobody na 2 roky s podmíněným 

odkladem na 5 let, zakázal výkon činnosti po dobu 5 let, a taktéž předepsal k úhradě 

náhradu škody zdravotní pojišťovně ve výši 2,7 milionu korun
14

. Po odvolání a 

zamítnutém dovolání u soudů vyšší instance nakonec Ústavní soud vyslyšel stížnost 

Ivany na nespravedlivý soudní proces, rozsudek vydaný Obvodním soudem pro Prahu 3 
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 Životopisné údaje Ivany Königsmarkové: 

http://www.pribehyproivanu.cz/o-ivane/ [cit. 31.12.2013] 

http://www.acentrum.eu/o-nas/a-team/ivana-koenigsmarkova [cit. 31.12.2013] 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivana-konigsmarkova.php [cit. 31.12.2013] 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/09/je-to-zrovna-40-let/ [cit. 31.12.2013] 
14

 viz Nález Ústavního soudu: http://img.ct24.cz/multimedia/documents/50/4985/498469.pdf [cit. 

31.12.2013] 
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zrušil a případ vrátil k opětovnému prošetření. V lednu roku 2014 soud Ivanu 

Königsmarkovou zprostil obžaloby, v dubnu téhož roku bylo Městským soudem v Praze 

toto zproštění definitivně potvrzeno. I přesto, že je Ivana Königsmarková zastánkyní 

neintervencionistických porodů, není propagátorkou domácích porodů, netvrdí, že tyto 

porody jsou lepší než ty v lékařském zařízení. Usiluje však o možnost volby a respekt 

k rozhodnutí rodičů, kterým pomáhá plnit to, co české zdravotnictví neumožňuje
15

.  

 

Problematika přirozených porodů není českým ženám (a i některým mužům) 

lhostejná. To je možné vysledovat právě ze zveřejňování Příběhů pro Ivanu. Podporu 

Ivaně Königsmarkové vyjadřují nejen ženy, které s ní mají přímou porodní zkušenost, či 

ženy, které rodily s jinou porodní asistentkou v jiném než zdravotnickém prostředí, ale i 

ženy, které absolvovaly „běžný“ porod v porodnici za přítomnosti zdravotních sester, 

lékařů a lékařek. Své příběhy také píší ženy, které se s Ivanou setkaly například během 

předporodní přípravy v pražském A-Centru či ženy, které s ní mají zkušenost pouze 

skrze knížku Hovory s porodní bábou. Avšak všechny tyto ženy si uvědomují, že 

těhotenství a porod jsou zkušenosti, o nichž je nezbytné přemýšlet, které nás učí 

naslouchat svému tělu, reflektovat sociální realitu a navracet sílu ženskosti. Tyto 

zkušenosti žen mohou být zdrojem úsilí o sociální změnu a svým sdílením mohou 

vzájemně posílit a proměnit ženskou identitu. 

 

3. Sdílená porodní zkušenost jako nástroj posílení ženské identity 

Porody vedené ve zdravotnickém zařízení, pod dohledem lékařských autorit, jsou 

stále chápány jako norma. Přirozený porod vedený porodní asistentkou, dulou, případně 

za přítomnosti pouze rodičky a partnera, je dle mého narušením této normy par 

excellence. Na artikulaci zkušenosti s přirozeným porodem lze však nahlížet jako na 

způsob mocenského boje žen proti svému útlaku, proti umlčování a zastrašování. Jako 

snahu promluvit do ticha a artikulovat svá přání a tužby, které byly v patriarchální 

historii ignorovány. Tato specifická ženská zkušenost může být impulsem pro opuštění 

tradičního universalismu a příklonem k politice identity, usilující o kritiku hegemonních 

hierarchických a normativních vzorců, struktur a diskurzů, o jejich zpochybnění a 

nastolení alternativních identit a uznání odlišných normalit. Oblast reprodukce může 

ženám pomoci v úsilí o svobodu, autonomii a získání kontroly. Tato svoboda zahrnuje 

                                                 
15

 viz článek „Vzpoura tvrdohlavé ženy“, autor Petr Třešňák, Respekt č. 37, ročník XXIV, 9.-15.9.2013 
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právo tělesného sebeurčení, právo vlastnit sama sebe, je to zejména ženské tělo, které je 

zatíženo těhotenstvím a porodem, a měly by to být tedy ženy, kdo bude kontrolovat 

reprodukci. V procesu těhotenství a porodu jsou to lékaři, lékařky, gynekologové a 

gynekoložky, kdo nejvíce zasahují do reprodukční zkušenosti žen a omezují jejich právo 

na tělesné sebeurčení. I přesto, že v rámci „normálního“ těhotenství a porodu mají ženy 

určitou možnost volby (např. porodní plán), není tato volba absolutně svobodná a 

libovolně stanovená v podmínkách, které by si ženy samy vymezily. Volba se vždy 

pohybuje v rámci možností, které definuje diskurs
16

. 

 

3.1 Ženská identita a zkušenost jako diskurzivní proces 

Poststrukturalismus spíše než s identitou evokující stabilitu a pevné spojení 

s jedincem vycházející z jeho charakterových vlastností, pracuje se subjektem a 

procesem subjektivace. Bytí subjektem není ničím pevně daným, vycházejícím z našeho 

nitra, ale je konstruováním a vyjednáváním pozice v rámci mocenských a 

hierarchických vztahů pomocí oddělování se od druhých praktikami exkluze a 

demonstrováním jinakosti (Zábrodská 2009: 49-51). Identita je komunikována a 

ovlivňována každodenním životem a jeho interakcemi, systémem významů, sociálním 

kapitálem i vyjednávanými systémy vědění. 

 

Jak již bylo řečeno, Judith Butler odmítá existenci jakékoliv neměnné podstaty, 

která by mohla být stavebním kamenem našich identit. Odmítá zejména samotnou 

kategorii Žena, založenou na neredukovatelném materiálním základě. Samotné ženské 

pohlaví a tělo dle Butler ve své materialitě neexistují, jejich objektivnost a danost jsou 

pouze efektem působící moci, jsou vykonstruovanou normou, skrze jejíž citaci a 

opakování se stáváme ve společnosti životaschopnými, srozumitelnými a čitelnými. 

Genderové normy formují náš subjekt (Butler 1993: 2, 232). V přístupu k tělu tak Butler 

oponuje Foucaultovi, pro nějž tělo existuje před diskurzem a je prostorem, do něhož je 

diskurz vepsán. Již toto tělo je dle Butler předem genderované, gender je performativní, 

jeho jádro je iluzí, genderová identita je pak „imitací bez původu“ (Butler 2003: 189). 

Tomuto tvrzení oponují některé z feministek, pro které je zakotvení v určité 

esencialistické podstatě základem feministické epistemologie, a je nezbytné pro 

                                                 
16

 Rosalind Pollack-Petchesky v tomto směru zmiňuje Marxe, který si omezenost žen k volbě dávno 

uvědomil: „…ženy môžu urobiť reprodukčnú voľbu, ale nerobia ju, ako by chceli; nerobia ju za 

podmienok, ktoré si samy vytvorili, ale v sociálnych podmienkach a obmedzeniach, ktoré jako obyčejné 

jednotlivkyne nemajú možnosť změnit.“ (Pollack-Petchesky 2001: 203) 
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demonstrování útlaku žen i jiných znevýhodněných skupin. Zpochybníme-li kategorii 

Žena, o co a pro koho pak bude feminismus bojovat? Feministické učení balancuje mezi 

tezí, že odlišná ženská zkušenost a subjektivita je založená na určitých procesech, které 

jsou spojené pouze s ženským biologickým tělem, a snahou popřít, že takováto odlišná 

ženská biologie existuje. Na jedné straně se procesy menstruace, těhotenství, porodu či 

menopauzy podílí na konstituci specifické zkušenosti žen a mohou být zdrojem síly a 

porozumění přístupných pouze ženám, na straně druhé tyto pouze zdánlivě biologické 

procesy slouží patriarchátu k odsunu žen do podřízených rolí a sféry domácnosti. Role 

mateřství a procesy těhotenství a porodu tak mohou být prosazovány jako poslední 

privilegia žen v patriarchální společnosti, a nebo naopak – jakožto vycházející ze 

specifické ženské biologie – mohou být zcela popírány jako uzavírající ženy do své 

tělesnosti a soukromé sféry. 

 

Judith Butler ale netvrdí, že neexistencí materiality ženského těla se kategorie 

Žena stává nadbytečnou, spíše nemůže být tou, na kterou je možné odkazovat jako na 

pevný, stabilní a neproměnlivý prvek, musí být otevřená novým významům. 

Dekonstruovat znamená dále termín užívat, ale užívat jej subverzně, rozkrýt proces jeho 

konstrukce a mechanismus fungování a vyjmout jej z kontextu, do něhož byl původně 

zasazen, a ve kterém sloužil jako nástroj útlaku. Možnosti žádného učení se dle Butler 

neomezují na pevný předpoklad konkrétní materiality, avšak ani na její absolutní 

popření. Zpochybnit předpoklad určité teorie neznamená jej odmítnout, ale otevřít 

novým politickým cílům. Pojem Žena je natolik hluboce zakotvený, ale i užitečný, že 

konec jeho užívání není představitelný. Je možné použít jej k vymezení určité pozice, 

ale zároveň je třeba vystavit ho kritice tak, aby byly odhaleny mocenské vztahy, které se 

na jeho konstrukci podílí, a i v rámci této kategorie dávají vzniknout variabilitě a 

mocenské hierarchii. Bez této kritiky ztrácí feminismus svůj demokratizační potenciál 

(Butler 1993: 27-29, Butler 1995: 51).  

 

Stejně jako identity jsou produktem mocenských vztahů, tak i na zkušenost je 

nutné nahlížet s ohledem na působení diskurzu, symbolického řádu a sociokulturního 

kontextu, z nichž není možné vystoupit (Knotková-Čapková 2010: 9). Zkušenost žen je 

formována diskurzem, který má patriarchální, utlačovatelskou až misogynní povahu, 

historicky ne vždy měla prostor pro svobodné vyjádření a artikulaci a není tak možné na 

ni nahlížet jako na objektivní prezentování svobodných a autonomních zážitků a 
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důsledek charakterových vlastností. Dějiny jsou tvořené mužským pohledem, ve kterém 

ženská perspektiva nemá místo a autonomní ženská zkušenost je ignorována, 

zlehčována, zneviditelňována, zaměňována za všeobecně platnou zkušenost mužskou. 

Mirek Vodrážka v této souvislosti mluví o dis-kursu, čímž myslí „trhlinu v rámci 

ostatních diskursů“ (Vodrážka 2006: 184), kdy tato trhlina způsobuje bytí žen jako 

latentní, přehlížené, mluví o bytí bez skutečné existence, bez vlastní řeči, bez sociální 

zakotvenosti a historické hmatatelnosti. Zdůrazňuje potřebu zaměřit se na ženy a dát jim 

prostor pro vyjádření své zkušenosti a historie. 

 

Joan W. Scott zpochybňuje zkušenost jako základní element lidského poznání 

právě kvůli své diskurzivní povaze. Odmítá spojovat zkušenost s metaforou viditelnosti, 

pro spravedlivější životní podmínky a možnost volby nestačí zviditelnit, o čem bylo 

dosud mlčeno (Scott 1991). Reaguje na autobiografický text Samuela Delanyho, pro 

něhož zviditelněním dosud opomíjených zkušeností dochází ke zmobilizování politické 

síly a následně k ustanovení sociálních institucí, které zastřeší společensky 

marginalizované skupiny. Zviditelnění zkušeností je pro něj základním zdrojem pro 

politickou sílu, ale i pro poznání, vysvětlení a porozumění
17

. Povaha zkušenosti je však 

dle Scott diskursivní, a pokud na ni budeme nahlížet jako na neomylný zdroj lidského 

poznání, znemožní nám tento přístup dekonstruovat významy, které se podílí na 

konstrukci diferencí mezi jednotlivými zkušenostmi, zastírá, jak je zkušenost formována 

jazykem, významovými a ideologickými systémy a historií (Scott 1991: 777). 

Zkušenost není pevně daným atributem, vycházejícím z mého osvobozeného vidění a 

vnímání, ale je to proces, který je utvářen v diskurzu, a který následně formuje subjekt. 

Není to subjekt, kdo má autonomní zkušenost, ale je nejprve zkušenost, která následně 

formuje subjekt.  

 

V každé společnosti je diskurzivně a symbolicky vytvořený a poplatný určitý 

obraz ideálního těhotenství a mateřství, kterého se ženy méně či více snaží dosáhnout, a 

toto (ne)dosahování je především tím, co formuje jejich těhotenskou, porodní a 

                                                 
17

 „ „Vidět“ je zdrojem vědění. Psaní je reprodukce, přenos – zprostředkování vědění získaného vizuálním 

zakoušením.“ (Scott, 1991: 776, překlad vlastní) Delany ve svém textu The motion of light in water 

verbalizuje svou první zkušenost s návštěvou lázní určených pro gay muže. Množství mužských nahých 

těl je pro něj zdrojem ne identit jednotlivců, ale politické síly, nástrojem pro zřízení institucí vyhrazených 

pro tuto menšinu. Viditelná nahá mužská těla mohou být základem pro hnutí, které pomůže prolomit 

letitou mlčenlivost o světě homosexuality.  
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mateřskou zkušenost. Mateřské tělo je prostorem pro vpisování významů. Zkušenost 

s těhotenstvím je vždy ovlivněna diskurzem, který ji obklopuje. Medicínský a 

profesionální diskurz je spojen s určitou moralitou a hodnotami, lékaři a lékařky 

rozhodují o normalitě těhotenství a porodu. Dominantní diskurz podporuje medicínské 

formy porodu a maximální snížení rizika pro rodičku i dítě, což předpokládá mimo jiné 

absolvování prenatálních vyšetření, které žena podstupuje, či se rozhodne odmítnout, a 

následky tohoto rozhodnutí jsou tím, co zkušenost s těhotenstvím nepochybně ovlivní.  

 

3.2 Žitá zkušenost jako nástroj aktivismu žen 

Těhotenství, mateřství a porod jakožto atributy spojené převážně se ženskou 

biologií se mohou stát strategickým nástrojem ke kontrole svých těl, mohou pomoci 

zlepšení postavení žen ve společnosti a usnadnit změnu a vymahatelnost některých práv. 

Potenciál reprodukčního procesu pro společenskou změnu spatřuje i Mirek Vodrážka 

v již zmíněném dis-kursu. V dis-kursu nemá ženská zkušenost prostor a symbolický 

aparát pro své svobodné vyjádření, ženy jsou neviditelné, latentní, v existenciální 

nejistotě a nestabilitě, která ale má protestní potenciál a může dát vzniknout prostoru, ve 

kterém bude možné tuto jinakost a autenticitu artikulovat. Mluví o tzv. diskrétní 

emancipaci, strategii, která nemá jít přímo proti mainstreamu, spíše současně s ním 

vytvářet a šířit ženský aktivismus s cílem poukázat na jiné než všeobecně proklamované 

pravdy, posílit identitu, vědomí a možnost volby žen, narušit společensky očekávané 

ženské role a status quo (Vodrážka 2006: 201). Vodrážka mluví zejména o výtvarném 

umění, které má možnost tuto diskrétní emancipaci šířit, ale i příběhy psané ženami o 

svých porodních zkušenostech tuto vlastní promluvu a návrat ke svým tělům umožňují. 

Zveřejňování ženských perspektiv umožní celospolečensky vidět to, co bylo dosud 

zamlčené. Stěžejní je přiřadit ženám subjektivitu a přiznat jim právo promluvy, neboť 

v jazyku je subjekt tvořen. Skrze tvorbu je možné ženám dodat sílu, vidět perspektivu 

jiných žen, posílit ženskost. Politika ženské identity nesmí vést k přizpůsobení se 

většinové maskulinní společnosti
18

. 

 

                                                 
18

 Vodrážka v případě politiky ženské identity mluví o tzv. transformační ambivalenci. Ženy chtějí 

dosáhnout změny ve svém postavení a ve vnímání sebe sama, ale tento proces je náročný a bolestivý, a 

proto mnohdy sklouznou k loajalitě a nekonfliktnosti a znovu zakotví ve srozumitelném maskulinním 

diskurzu a institucích. O hledání ženské identity tak mluví jako o diskurzivním kruhu: „Neboť namísto 

toho, aby se umělkyně vztáhly k tělu, které tak často odkládaly, tedy k dis-kursu, opisují kruhový pohyb a 

vztahují se k zavedeným diskursům a institucím, které reprodukují identitu „druhého pohlaví“. (Vodrážka 

2006: 189) 
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Přínos artikulace ženské zkušenosti demonstruje Betty Friedan ve své knize 

Feminine mystique na tzv. problému beze jména. Mluví ze své vlastní perspektivy, ale 

jak dokazuje, mluví za početnou skupinu amerických středostavovských žen 50. let 20. 

století, pro které, jakožto finančně zajištěné svými manžely, je stěžejní životní náplní 

péče o rodinu a domácnost, a z pohledu jejich manželů je tato náplň zdrojem plného 

štěstí a životní spokojenosti. Jak však Betty Friedan dokládá, tyto ženy trpí identitní 

krizí, osamělostí a nespokojeností. Sdílením své zkušenosti s ostatními ženami a 

ujištěním, že to nejsou ony, kdo činí chybné kroky, zmírňují pocity sebeobviňování, 

vzájemně posilují svá vědomí i sebevědomí, pozornost přesouvají od sebe samých ke 

společnosti, kriticky nahlížejí na dosud samozřejmý model sociálních norem a 

očekávání na ženu jako manželku a matku. Sdílená zkušenost činí soukromé politickým 

a má za důsledek zaktivování politického vědomí (Friedan 2002).  

 

Strategie diskrétní emancipace, jak ji zmiňuje Mirek Vodrážka, zapadá do 

sociologických definicí sociálního hnutí, které je charakteristické úsilím o zavedení 

společenských změn a narušení panujících pořádků. Anthony Giddens definuje sociální 

hnutí jako „…kolektivní snahu o prosazení společného zájmu nebo dosažení společného 

cíle prostřednictvím kolektivní akce mimo sféru etablovaných institucí“ (Giddens 1999: 

480). František Znebejánek doplňuje, že jde o síť „…neformálních interakcí mezi 

pluralitou individuí, skupin nebo organizací angažovaných v politických nebo 

kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“ (Znebejánek 1997: 27). 

Prosazování přirozených porodů jako jedné z variant této významné životní události 

není tématem, na jehož vyřešení ku spokojenosti všech by držitelé moci, a tedy i 

politická scéna, měli zájem. V takovém případě není možné usilovat o změnu na úrovni 

oficiálních politických kanálů, ale jako účinnější se jeví forma emancipace a 

ovlivňování „zdola“. K tomu může docházet na úrovni individuální, či sdružením se do 

některé z prospěšných organizací, které se svou činností snaží apelovat na mocenské 

rozhodovací orgány, a které díky sdružení více hlasů nemohou být již tak snadno 

ignorovány jako hlasy jednotlivkyň. Emancipace na individuální úrovni je pro tuto práci 

stěžejní a je představována konkrétními kroky vedoucími k prosazení osobních přání a 

potřeb žen, její součástí je však také následné veřejné sdílení svých zkušeností a 

případných stížností, které mohou posílit sebevědomí jiných, posílit vědomí, že 

jednoduše „nemusím“ něco přijmout a dodat tak odvahu k odmítnutí jistých kroků či 

opatření.  
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Internet a informační technologie v tomto směru otevírají možnost pro anonymní 

aktivismus, na internetu zveřejňované příběhy popisující individuální zkušenost jsou 

kolektivní akcí mimo sféru etablovaných institucí. Autorky těchto příběhů spojuje určitá 

kolektivní identita založená na podobné porodní zkušenosti, resp. na podobně 

odmítavém postoji k medicínské autoritě, jejímž sdílením posilují revoltující potenciál 

reprodukčního procesu. Artikulace ženské zkušenosti, vytváření svého vlastního 

diskursivního vyjádření jsou nástrojem pro soukromý, niterní politický boj, jsou 

nástrojem politiky identity a jako takové základním cílem jakékoliv formy aktivismu 

(Hašková, Křížková, Linková 2006: 17). 

 

3.3 Internet, psaní a vyprávění žen  

Písemný projev a internet mají potenciál měnit realitu a dosáhnout změny ve 

společenském uspořádání, svým politickým nábojem mohou ovlivnit veřejnou sféru. 

Objev a rozšíření internetu přinesl nejen neomezené zdroje informací, ale dal vzniknout 

prostoru pro sdílení, podporu, pomoc a v propojení s nimi je i místem kritiky. 

Anonymita internetu umožňuje šířit stížnosti a kritiku napříč prostorem i časem, 

umožňuje otevřené zpochybnění medicínského expertního vědění. Nastávajícím 

rodičům internet poskytuje množství informací, které jim následně mohou napomoci 

před lékaři a lékařkami snáze artikulovat a obhajovat svá přání a představy. Rodičky 

samy se tak mohou podílet na porodním vyjednávání a rozhodování, jsou schopné 

kontrolovat medicínské postupy a v případě nutnosti se s relevantními argumenty 

postavit lékařské autoritě (Lupton 2012: 114). Kateřina Jonášová (2011) vnímá diskuzní 

fóra a weby s reprodukční tematikou jako subpolitická uskupení v rámci medicínské 

politiky. Klasická média jsou nástrojem zejména pro reprodukci mocenských diskurzů a 

norem, reprodukují obraz porodu jako rizikové záležitosti, veřejnou diskuzi na toto téma 

prezentují jako mocenský boj držitelů a držitelek moci (zdravotní personál) a mluvčích 

bezmoci (matky a porodní asistentky), ve kterém držitelé moci vítězí
19

. Internet jako 

svobodnější médium může tento hegemonní medicínský diskurz narušit (Jonášová 

2011: 23-24). Nepochybně i internet je místem, kde se existující ideologie reprodukují a 

legitimizují jako přirozené a normální, zároveň však je prostorem, kde mohou být 

posilovány diskurzy kontrární, artikulované těmi, kdo se s dominantní ideologií a 

                                                 
19

 Reprodukce patriarchálních norem není dána interpretací samotného média, ale tím, jaká témata jsou 

vybrána, kdo je oprávněn k danému tématu mluvit a jakým způsobem a kdo nikoliv (Jonášová 2011: 24).  
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veřejným názorem neztotožňují, ztotožňovat nemohou, kdo stojí mimo mainstream a 

instituce establishmentu a pro svobodné vyjádření nemají prostor
20

.  

 

Internet tak umožňuje artikulování svých potřeb a identit i ženám, kterým po 

dlouhou dobu v historii nebylo svobodné vyjadřování umožněno či pro jejich názory 

nebyl v dominantním diskurzu prostor. Z historie byly buď vymazány nebo byly nuceny 

přijímat mužské vzorce vyjadřování, psaní a smýšlení, čímž byla podkopána jejich 

autonomie a subjektivita. Některé z feministicky smýšlejících učenkyň tak vyzývají 

ženy k tvorbě a ke sdílení svých autentických prožitků. Elaine Showalter (1979) dala 

vzniknout gynokritice jako nástroji žen na osvobození se od mužského stylu psaní a na 

styl psaní ze své ženské, nelimitované perspektivy. Hélène Cixous vyzývá ženy 

k osvobozené literární tvorbě (écriture féminine), pro kterou mají čerpat inspiraci ve své 

svobodné sexualitě, svém těle a tužbách. Narušením diskurzivních očekávání mohou 

nabourat symbolický řád, vybojovat větší respekt ke svým zkušenostem a přepsat 

androcentrickou historii (Cixous 2000: 165). Obě autorky byly kritizovány za propagaci 

esencialismu, návratu k mateřství a uzavření se do své tělesnosti, která byla 

v patriarchátu vždy příčinou degradace a ponížení. Gynokritika v podání Showalter 

předpokládá univerzalizující perspektivu a životní zkušenost žen, čímž smazává 

mocenské vztahy a rozdíly mezi ženami samotnými. Showalter na tyto kritiky reaguje 

tzv. kulturním modelem ženského psaní, který v sobě zahrnuje jak ženskou tělesnost, tak 

ženský jazyk a psychiku. Tento model shrnuje, že ženské psaní vychází ze své 

tělesnosti, reprodukční a sexuální funkce, ale ty jsou určovány a významem obdařeny 

vždy v rámci sociokulturního pole, a psaní žen je tak ovlivněné i jinými atributy než je 

gender (např. třída, etnicita, věk). I přesto však všechny ženy pojí určitá kolektivní 

zkušenost podřízenosti (Showalter 1981: 155-156). V kulturním modelu tedy musí být 

dán prostor pro vyjádření ženské kultury jako stabilní součásti obecné mužské i ženské 

kultury, ženská kultura nesmí být vnímána pouze jako subkultura celospolečenské 

patriarchální kultury. Ženská zkušenost nemůže být analyzována v rámci 

patriarchálního modelu historie a kultury (Showalter 1981: 158).  

 

                                                 
20

 Řečené však neznamená, že internet je absolutně svobodným médiem přístupným každému. Barney 

Warf a John Grimes poukazují na omezenost přístupu k internetu na základě sociokulturních ukazatelů. 

Např. typický americký uživatel internetu je „bílý“ muž ze střední třídy, dobrého vzdělání a zaměstnání 

vyžadujícího vysokoškolské vzdělání. Potřeba vybavení a potřebných znalostí k užívání internetu tak 

předem mnohé ze společensky marginalizovaných skupin z participování na svobodném projevu vyřazuje 

(Warf, Grimas 1997: 262). 
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Na závěr této kapitoly je dle mého podstatné položit otázku, jak je vybíráno, co 

z dané žité zkušenosti bude do vyprávění či sepsání příběhu vybráno. Porodní zkušenost 

odehraná v blízké či vzdálené minulosti, artikulovaná z perspektivy žen, nese znaky 

biografického či narativního vyprávění, jehož součástí může být i jistá retrospektivní 

idealizace. Součástí biografie je zpětná rekonstrukce události s ohledem na současný 

kontext a pozicionalitu vypravěčky, biografická metoda je reprezentací, ale současně i 

konstrukcí. V biografickém vyprávění žena vybírá právě to, co je pro její život a danou 

událost podstatné, artikuluje a reflektuje události z perspektivy své současné životní 

situace, a tím zpětně minulou událost rekonstruuje a reinterpretuje (Kiczková 2006: 50-

51). Vědomě i nevědomě z dané události vybírá určité úseky, a tím nejen tříbí svůj 

život, ale taktéž konstruuje svou vlastní identitu. Výběr témat do vyprávění je arbitrární, 

roli hraje i naše paměť, která činí zapomínání nedílnou součástí přepisování historie. 

Nejde pouze o nevědomé zapomínání, ale někdy je dané úmyslným vzpomínáním toho 

chtěného, čímž je ostatní úmyslně vytěsňováno. Stejně jako identita, i paměť je 

vyjednávaným procesem.  

 

Zuzana Kiczková taktéž poukazuje na potenciál biografie proměnit současné dění. 

Sdílení ženských pamětí a zkušeností, ve kterém je žena subjektem a nikoliv objektem 

výzkumu, a kde je toto sdílení artikulováno bez vlivu dominantních struktur, může být 

zdrojem aktivismu ve snaze o dosažení změn v současném společenském uspořádání, je 

nástrojem na posílení ženskosti, vzájemné solidarity a důvěry, a je dokonce 

předpokladem politické praxe žen. Ženy potřebují mít prostor vyčleněný pouze pro 

sebe, kde mohou bez možnosti sankce své potřeby a zkušenosti volně prezentovat, kde 

svou zkušenost obdaří vlastním hodnocením, postojem a názorem, a kde tato zkušenost 

nebude zlehčována a ignorována (Kiczková 2006: 11, 23). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4. Metodologie 

4.1 Představení a cíl výzkumu 

Poststrukturalistické paradigma, v němž je tato práce zakotvena, neusiluje pouze o 

odkrytí a zobrazení vyjednávaných mocenských vztahů a forem útlaku, ale snaží se 

v každodenních životech hledat i formy rezistence a možné změny, které dokáží 

mocenské vztahy obrátit ve prospěch původně utiskovaných. Vyhledáním subverzních 

forem jednání poukazuje na strategie, které jsou sociálními aktéry a aktérkami užívány 

k narušení dominantních diskurzů a prosazení alternativních forem žití a zakoušení 

(Zábrodská 2009: 29). Oblastí mého výzkumu je zkušenost s těhotenstvím a porodem, 

tedy genderovaný proces, ve kterém je moc hierarchicky rozdělena mezi lékařskou 

autoritu a (očekávaně) submisivní rodičku. Pokud se však rodička nechová tak, jak 

medicínský diskurz očekává, otevírá se prostor pro rezistenci a zpochybnění. 

 

Analyzovaným prostorem, který může být zdrojem uvedeného rezistentního 

počínání, jsou porodní příběhy psané ženami z jejich vlastní perspektivy zveřejňované 

na webovém portálu www.pribehyproivanu.cz. Portál byl založen na podporu porodní 

asistentce Ivaně Königsmarkové, jeho úvodní stránka vybízí k sepsání porodního 

příběhu, jehož se Ivana jakýmkoliv způsobem dotkla. Příběhy jsou psané ženami (v 

několika málo případech i muži), které mají s Ivanou přímou či zprostředkovanou 

těhotenskou či porodní zkušenost, případně se s Ivanou vůbec nesetkaly, ale 

problematika porodů jim není lhostejná. Analýza příběhů usiluje o prozkoumání a 

zjištění, zda a jakým způsobem mohou ženy, které nevolí „tradiční“ porod ve 

zdravotnickém zařízení za doprovodu lékařského personálu, narušit dominantní 

medicínský diskurz porodu, všímá si strategií, které ženy volí k demonstrování odcizení 

a odporu vůči standardizovaným lékařským postupům během procesu těhotenství i 

samotného porodu, snaží se vygenerovat kategorie možného vzpurného jednání a 

vysledovat konkrétní postupy a praktiky k němu vedoucí. Analýza neusiluje o 

prezentaci žen jako utiskované skupiny, která, pod nadvládou mužů nemůže nikdy ze 

své podřízenosti vystoupit a svou situaci změnit (ačkoliv i v rámci samotných příběhů 

lze vysledovat nástroje a projevy, kterými ženy reprodukují a udržují stávající 

společenské hierarchické uspořádání, a i jim bude v analýze věnován prostor), ale chce 
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zejména vysledovat kroky, kterými ženy vzdorují realitě, odporují zavedené moci 

v každodenním životě a zaznamenat, zda v tomto procesu rezistence dochází ke 

transformaci identity, k proměnám ve vnímání sebe sama, odvozených od proměn 

mocenských vztahů. Příběhy jsou jistou formou zpovědi, která však nemá lítostivý 

nádech podřízení a nesvobody, ale která je zdrojem revolty, úniku, odporu, hledáním 

svobody a převracením mocenských vztahů ve svůj prospěch. 

 

4.2 Použitá metoda a strategie výzkumu 

Metodou, kterou v této práci k účelu poukázání na subverzní typy chování a 

hledání vzorců odporu užívám, je diskurzivní analýza. Její potenciál umožňuje vzít si za 

své východisko perspektivu znevýhodněné skupiny a zproblematizovat tak premisy a 

stabilitu, na nichž dominantní diskurz stojí (Zábrodská 2009: 31). Centrem zájmu 

diskurzivní analýzy je moc a její vyjednávání, dívá se na utváření sociální reality 

z hlediska mocenských vztahů, v čí prospěch jsou utvářeny a jaké jsou jejich implikace 

pro konstruování různých skupinových identit. Zaměřuje se na formy udržování, ale i 

narušování stávajícího řádu, na konstrukci sociální reality, všímá si, jaké diskurzy se 

v ní objevují, kdo se s nimi ztotožňuje, kdo ne, jaké mezi nimi vznikají konflikty a jak 

tyto konflikty mohou narušit stabilitu mocenských vztahů.  

 

Samotné diskurzy, které se ve výpovědích objevují, nahlížím jako vyjednávané, 

stejně tak moc, kolující v platném diskurzivním rámci, je nahlížena jako vyjednávaná a 

reprodukovaná ve vztazích a jako taková může být kdykoliv zpochybněna. Diskurzy 

jsou na těchto vztazích závislé, jedinci se do jejich tvorby a reprodukce aktivně zapojují 

a vytváří si tak své méně či více výhodné pozice, z nichž odvozují své identity. 

Kategorie, narace, touhy a pozice námi nejsou v rámci diskurzu pasivně přijímány, ale 

jsou výsledkem interaktivního vyjednávání, ve kterém s některými součástmi diskurzu 

souhlasíme a přijmeme je, jiné negujeme (Mills 1997: 292-293, 297-298). Neustálé a 

nezavršené vyjednávání své pozice je tak nikdy nekončícím procesem subjektivace.  

 

Při analýze příběhů jsem postupovala metodou kontračtení. Nástrojem 

poststrukturalistické diskurzivní analýzy je hledání binárních opozic, na nichž sociální 

realita stojí, a právě skrze dekonstruktivní čtení usiluje o pluralitu jejich významů, k 

čemuž užívá skulin a konfliktů mezi existujícími diskurzy a formami vědění (Zábrodská 
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2009: 76-77). Vybrané příběhy jsem metodou kontračtení zpočátku opakovaně 

pročítala. V rámci tohoto prvotního pročítání vyvstalo několik kategorií, které se 

v příbězích často vyskytovaly, a kterými autorky zvýznamňují svou žitou zkušenost a 

sociální realitu. Následovalo další pročítání, při kterém byly barevným zvýrazněním 

tyto výpovědi dále zúženy, specifičtěji rozděleny a následně okódovány pojmem dle 

mého nejblíže odpovídajícím významu, který autorky příběhů dané kategorii přiřazují. 

Při kódování jsem dodržela postup, který doporučují Anselm Strauss a Juliet Corbin 

(1999). Kódování je pro ně proces, při kterém jsou získané údaje rozebrány, 

interpretovány, konceptualizovány a opětovně složeny. Tito autoři nabízí tři druhy 

kódování: otevřené, axiální a selektivní. Já jsem ve své práci využila kódování otevřené, 

které se zabývá pojmenováním jevů, jejich kategorizací, hledáním podobností a rozdílů 

(Strauss, Corbin 1999: 43-45, 70). V takto okódovaných kategoriích jsem pak 

aplikováním dekonstruktivního čtení hledala koncepty opoziční vůči dominantním 

mocenským vztahům
21

.  

 

4.3 Zdroj analyzovaných dat a klíč výběru 

Jak již bylo uvedeno, primárním zdrojem dat jsou internetové stránky 

www.pribehyproivanu.cz, na nichž je frekvencí každý den zveřejněn jeden příběh psaný 

na podporu porodní asistentce Ivaně Königsmarkové. Tyto příběhy jsou zveřejňovány 

od 24. prosince roku 2011, ke konci května roku 2014 web obsahuje příspěvky 

s pořadovým číslem vyšším než 800. Původně zakladatelky tohoto projektu usilovaly o 

zveřejňování příběhů po celou dobu, po kterou měla mít Ivana Königsmarková platný 

zákaz činnosti, tedy po dobu pěti let. Po té, co byl její rozsudek zrušen a v dubnu roku 

2014 bylo osvobození zpravomocněno, zamýšlely zakladatelky zveřejňovat příběhy 

nadále, a to do doby, po kterou může být státní zástupkyní podáno dovolání k 

Nejvyššímu soudu. V červnu roku 2014 bylo na portálu uveřejněno oznámení o 

ukončení zveřejňování příběhů, jejichž účel se naplnil a Ivana byla zproštěna 

obžaloby
22

.  

 

 Je nutné zmínit, že pořadové číslo neodpovídá přesně počtu příběhů, které byly 

skutečně napsány. Zatímco zpočátku neměly iniciátorky webu o příběhy nouze, 

                                                 
21

 Ukázka okódování jedné z kategorií je přílohou číslo  3 této diplomové práce. 
22

 viz http://www.pribehyproivanu.cz/ [cit. 19.6.2014] 

   viz http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/06/07/rozluckovy/ [cit. 19.6.2014] 
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postupem času jsou již zdroje omezenější, mezi porodní příběhy jsou tak někdy vloženy 

např. informace o legislativním vývoji v porodnictví, upozornění na akce, workshopy, 

během léta jsou některé příběhy jednoduše vkládány podruhé, často je vkládána pouze 

výzva na nezbytnost pokračování vyjadřování podpory Ivaně K. Avšak každý den je na 

portálu www.pribehyproivanu.cz nějaký příspěvek přidán. Přílohou číslo 2 této práce je 

přehledová tabulka, která barevným odlišením rekapituluje typ příspěvků.  

 

Pro velké množství příběhů bylo nezbytné určit klíč, dle kterého budou určité 

příběhy vybrány k analýze. Ivana Königsmarková sama uvádí, že během své praxe 

asistovala přibližně u 500 porodů v domácím prostředí, je tedy zřejmé, že příběhy žen, 

které mají s Ivanou tuto přímou zkušenost, i za předpokladu, že by každá z nich svůj 

příběh sepsala, budou časem vyčerpány. Z přečtených příběhů lze vysledovat, že 

podporu Ivaně Königsmarkové vyjadřují ženy rodící doma, i ženy, které prožily porod 

v porodnici a s Ivanou se setkaly pouze nepřímo skrze její veřejné působení. Při 

průběžném pročítání jsem jako vhodný klíč výběru příběhů k analýze vymezila ty, 

v nichž ženy popisují přímou porodní zkušenost s Ivanou Königsmarkovou, přičemž z 

analyzovaného příběhu musí být zcela zřejmé, že porod proběhl v domácím prostředí 

rodičky a Ivana byla tohoto porodu přítomna již od samého počátku, případně u 

několika málo překotných porodů dorazila k rodičce krátce po narození dítěte. Tento 

klíč se mi jeví vhodný z důvodu, že porod v domácím prostředí za přítomnosti porodní 

asistentky, jejíž vzdělaní se nepovažuje za dostatečně odborné, je narušením 

mocenského lékařského diskurzu par excellence, a může tedy dobře posloužit 

k uvědomění si mocenské vykonstruovanosti medicínsky vedeného porodu a taktéž být 

bohatým zdrojem kontradiktorních diskurzů. Takovýto porod narušuje očekávanou 

„normalitu“ v sociální realitě, nabourává mocenské vztahy a zpochybňuje akceptované 

vědění.  

 

Vymezením příběhů k analýze dle určeného klíče získám ucelený vzorek, který 

bude k účelům diplomové práce dostačující, a zároveň mnou jako autorkou práce 

kapacitně zvládnutelný. Při výběru příběhů je z mého pohledu skutečně stěžejní 

přítomnost Ivany. U některých příběhů je zřejmé, že proběhly v domácím prostředí, 

avšak přítomnost Ivany z nich jasně nevyplývá, nelze však vyloučit, že u některých 

z nich asistovala. Příběhy, ve kterých nelze zcela určit, kdo byl porodu v domácím 

prostředí přítomen, se s větší frekvencí objevují spíše ke konci období. To koresponduje 
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se zvyšující se obavou porodních asistentek a dul u domácích porodů asistovat, což 

rodičky a autorky příběhů respektují jejich anonymizováním
23

. Generování příběhů 

vhodných k analýze jsem ukončila ke dni 30. dubna 2014 a získala tak celkem 87 

příběhů, které odpovídají zvolenému klíči
24

. Je v podstatě logickým vyústěním, avšak 

ne bez zajímavosti, že frekvence příběhů, které vyhovují mým kritériím, se postupem 

času a rostoucím množstvím již zveřejněných příběhů snižuje. V první padesátce 

zveřejněných příběhů vyhovuje mým kritériím 23 příběhů, ve třetí padesátce je to 14 

příběhů, v páté padesátce 10 příběhů. Tento klesající trend si vysvětluji tím, že rodičky, 

které mají s Ivanou Königsmarkovou osobní porodní zkušenost, se aktivně zajímaly o 

soudní řízení s ní, velmi rychle se dozvěděly o existenci stránek na Ivaninu podporu a 

především tyto ženy ji zpočátku chtěly podpořit. Postupem času se zkušenosti a příběhy 

těchto žen vyčerpávají, avšak současně se o stránkách dozvídají ženy, které Ivanu 

neznají osobně, ale i přesto ji svůj zájem a podporu chtějí vyjádřit. Klesající trend je 

dobře vysledovatelný z již zmíněné přílohy číslo 2.  

 

Výzkum založený na analyzování a porozumění ženské zkušenosti s přirozeným 

porodem může být v androcentrickém pojetí vědy vnímán jako okrajový, méně 

prestižní, a proto přehlížený. Předložená analýza usiluje o nalezení revolučního 

potenciálu a zdrojů rezistence v procesu přirozených porodů, s tím je však pevně spjata 

všudypřítomná kritika dominantního medicínského porodního diskurzu. Kompetentnost 

autorek analyzovaných příběhů ke kritice medicínsky vedených porodů je dána tím, že 

více jako polovina z nich artikuluje zkušenost jak z „normálního“ porodu v porodnici, 

tak i následný přirozený porod mimo zdravotnické zařízení. Porod v porodnici není 

vždy nutně provázen konkrétní negativní zkušeností, i přesto se však u svých dalších 

porodů tyto ženy rozhodují pro přirozený porod v domácím prostředí. Právě tyto 

příběhy, domnívám se, mi umožní nejlépe vysledovat důvody a způsoby, které u těchto 

žen vedly ke změně rozhodnutí a jsou tak narušením panujícího diskurzu. Z tohoto 

důvodu je dle mého výzkum založený na ženské porodní zkušenosti pro 

androcentrickou vědu a dominantní medicínské vědění relevantní. S absolvováním obou 

                                                 
23

 Tak například z příběhu č. 799 je zřejmé, že proběhl v domácím prostředí za přítomnosti dalších žen, 

které nejsou blíže specifikovány: „Rodit jsem začala tři dny po lékaři určeném termínu zhruba uprostřed 

noci dva dny před úplňkem. Začátek byl nádherný, klidný a já nedočkavá, takže jsem si ani nevšimla, že 

noc pominula. Brzy ráno dorazila pomoc v podobě dvou úžasných žen, které mě měly provázet porodem.“  

(příběh č. 799, vložen dne 8.5.2014, dostupný na: 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/05/08/kterak-prisla-na-svet-nase-milovana/) 
24

 Seznam všech analyzovaných příběhů včetně pořadového čísla a hypertextového odkazu je uveden 

v příloze číslo 1 této práce 
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typů porodu také velmi výrazně prostupuje na povrch proměna individuálních ženských 

identit a vyjednávání v procesu subjektivace
25

.  

 

Nezodpovězenou otázkou této práce zůstává, proč na webovém portálu Příběhů 

pro Ivanu nezveřejnila svůj porodní příběh větší část z žen, jimž Ivana u přirozeného 

porodu asistovala. Tato práce analyzuje 87 příběhů
26

. Jak Ivana sama uvádí, byla 

přítomna u přibližně 500 porodů v domácím prostředí, tedy okolo 400 porodních 

příběhů nebylo sepsáno (je nutné vzít v potaz, že i u jiných porodních příběhů, které se 

odehrály v domácím prostředí, ale přítomnost Ivany v nich není zmíněna, mohla i přesto 

asistovat). Možná pro tyto ženy je porod natolik niterní záležitostí, že ji nechtějí sdílet, 

možná pro ně porod nebyl natolik posilujícím zážitkem, možná o existenci portálu na 

podporu Ivany neví či možná zcela jednoduše jim mateřské, pracovní i jiné povinnosti 

neumožňují najít si na sepsání příběhu čas. Zjistit odpověď na tuto otázku není cílem 

této práce, může být však inspirací do diskuze, případně může být námětem jiné 

kvalifikační práce, která se zaměří na nevýhody a případná traumata spojená 

s přirozeným porodem.  

 

                                                 
25

 Z celkového počtu 87 analyzovaných příběhů se ve 45 z nich objevuje porod doma až jako následující 

ten první, či první dva a výjimečně i první tři porody ve zdravotnickém zařízení (konkrétně se jedná o 

příběhy s pořadovými čísly: 1; 4; 6; 18; 23; 28; 31; 33; 34; 36; 58; 69; 76; 91; 98; 101; 102; 105; 106; 

111; 116; 124; 132; 137; 153; 154; 160; 169; 178; 181; 187; 188; 193; 196; 203; 216; 219; 240; 314; 315; 

400; 573; 717; 732; 733). Ve 36 případech se jedná již o první porod, který proběhl v domácím prostředí 

bez dřívější zkušenosti z porodnice (příběhy č. 7; 8; 11; 13; 14; 15; 19; 27; 35; 38; 42; 65; 70; 77; 86; 89; 

97; 112; 128; 129; 130; 170; 172; 191; 202; 204; 213; 223; 236; 286; 379; 406; 461; 594; 665; 716). U 

šesti zbývajících příběhů pak není možné rozklíčovat, zda žena má dřívější zkušenost z porodnice, či zda 

porod doma pro ni byl prvním porodem vůbec (jedná se o příběhy s pořadovými čísly: 2; 9; 37; 63; 134; 

224). 
26

 V několika případech z analyzovaných 87 příběhů je autorkou stejná žena, jelikož některým ženám 

Ivana u domácího porodu asistovala opakovaně (viz např. příběhy č. 732 a 733, autorka Šárka 

Sodomková, příběhy č. 169 a 224, autorka Simona D.). 
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5. Úvod do analýzy 

Předložená analýza je tematicky rozdělená do dvou stěžejních okruhů. Skrze 

velkou část příběhů prostupuje kritické nahlížení na zdravotnická zařízení a 

zpochybnění praktik a úkonů v nich zaběhlých a rutinních. Kritika medicínských 

postupů v práci zaměřené na přirozené porody není z mého pohledu překvapující. 

Upozornění na odcizení ženských těl porodnímu procesu ve zdravotnickém zařízení a 

propojení tohoto odcizení s pojmy odpovědnosti, ztráty autonomie a konání proti vůli 

rodiček činí diskuzi o přirozených porodech a potřebné změně v systému porodnictví 

relevantní. Šestá kapitola diplomové práce se proto věnuje způsobům, kterými se 

rodičky vymezují vůči dominantnímu medicínskému diskurzu, sleduje způsoby, jakým 

vstupují do mocenských vztahů s představiteli a představitelkami lékařské profese a 

jakými konkrétními kroky narušují v medicínském diskurzu očekávané jednání. 

Zpochybněn je diskurz rizika, který slouží zdravotnickému personálu jako nástroj na 

reprodukci autoritativního vědění, které je rodičkami taktéž zpochybňováno a 

nahrazováno „alternativními“ zdroji vědění. Diskutována je otázka prenatálních 

vyšetření, velmi silně také v rámci kritiky medicínského diskurzu vystupuje nemožnost 

volby, a to pokud jde jak o samotné místo porodu, tak i v otázce zdraví a „normality“ 

vlastního dítěte.  

 

Zmíněné diskurzy rizika a odpovědnosti jsou autorkami příběhů interpretovány 

z jejich vlastní perspektivy, obsahy těchto diskurzů artikulují skrze své významové 

systémy a vědění, a jako takové nejen že podrývají stabilitu a autoritu medicínského 

vědění, ale vedou k morálnímu posílení rodiček, pro které spíše než vyhovění 

společenským kategoriím zdravého dítěte a správné matky je podstatnější vnímání a 

uposlechnutí vnitřního hlasu a konání dle svého přesvědčení. Sedmá kapitola se věnuje 

typům vědění, na základě kterých se ženy rozhodují, a mapuje, jak se toto rozhodování 

podílí na proměně vztahu rodičky jak k sobě samé, tak i směrem k partnerovi a dítěti. 

V závěru této kapitoly je pak reflektována i určitá idealizace přirozeného porodu, které 

se rodičky při rekonstrukci své porodní zkušenosti dopouští
27

. 

                                                 
27 Všechny ukázky příběhů, které jsou v analytické části užity, jsou převzaty z portálu 

www.pribehyproivanu.cz bez jakékoliv stylistické či formální úpravy, vyjma jejich označení kurzívou a 

ztučnění pro zdůraznění významu. Ponechány jsou tak překlepy, gramatické chyby i emotikony. Za danou 

ukázkou je v závorce uvedeno pořadové číslo příběhu a datum jeho vložení na portál. V příloze č. 1 je ke 

každému z analyzovaných příběhů uveden odkaz na portál www.pribehyproivanu.cz. Je-li v citaci příběhu 

mnou vložený znak „(…)“, pak označuje užití dvou úseků z jednoho příběhu, mezi kterými však byla 

vynechaná určitá část, která pro daný účel nebyla relevantní.    
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6. Způsoby vymezování se vůči medicínskému diskurzu 

Dominantní expertní vědění není těhotnými ženami vždy interpretováno jako 

pokrokové. O relevanci a přínosu některých medicínských opatření a postupů nejsou 

tyto ženy přesvědčené, na základě svých informací a tělesného vědění se uchylují 

k takovému konání, které vede ke zneuznání lékařské autority a dominance. Následující 

čtyři podkapitoly se zaměřují na medicínské diskurzy a způsoby, které jsou z pohledu 

autorek analyzovaných příběhů nejproblematičtější a nejvíce v konfliktu s jejich 

představou porodu, sledují způsoby, jakými se ženy vymezují vůči dominantnímu 

medicínskému vědění a jak „nátlakové“ diskurzy destabilizují a interpretují ve svůj 

prospěch. 

 

6.1 Nadřazenost lékařské autority nad rizikovými „pacientkami“ 

Medicínský diskurz pojímá těhotenství a porod à priori jako rizikovou záležitost, 

všudypřítomný diskurz rizika však současně napomáhá reprodukci dominantního 

postavení lékařů a lékařek. Síla vlivu diskurzu porodu jako rizikového a patologického 

jevu a nemožnost z jeho vymanění se je patrná i u rodiček podstoupivších přirozený 

porod. Často demonstrovaný hladký průběh a harmonie přirozeného porodu nejsou 

vnímány jako samozřejmé, ženy jsou si vědomy, že porod je rizikovou záležitostí. 

Připraveností odjet do porodnice v případě komplikací vyjadřují určitou loajalitu a 

autoritu lékařské profesi a je-li porod vnímán jako harmonická a obohacující zkušenost, 

je tak činěno v retrospektivě díky tomu, že nenastaly komplikace:  

 

„Zároveň mám také domluvený porod v neratovické porodnici – pro případ, že 

bych se nakonec na porod doma přeci jen necítila, porodní asistentka k porodu 

nemohla přijet nebo by nastaly komplikace, pro které by porod doma nebyl 

bezpečný.“ (příběh č. 35, vložen dne 27.1.2012) 

 

„Samozřejmě, měla jsem štěstí. Štěstí, že obě těhotenství byly v pořádku. Štěstí, 

že se u porodu nestal nějaký zvrat. Štěstí, že obě holčičky byly moc šikovné na 

své cestě ven. Štěstí, že jsem měla Ivanu.“ (příběh č. 213, vložen dne 24.7.2012) 

 

Nátlaku diskurzu rizika na konformní a očekávané konání jsou si nastávající 

matky vědomy a pociťují jej jako odnímání schopnosti vlastního myšlení a rozhodování 

či jako zbavení důstojnosti skrze zpochybnění toho, co by (dle držitelů moci) mělo být 

součástí selského rozumu každé správné rodičky:  
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„Byla jsem ve třetím měsíci, každý den jsem zvracela a z přístupu svého lékaře 

se cítila vydeptaná. Právě mi nadiktoval seznam vyšetření a testů, které MUSÍM 

absolvovat. Jednou jsem se opatrně zeptala, co když některý z testů odmítnu…ten 

dotaz ho překvapil. „Proč chcete odmítnout? Copak nechcete mít zdravé 

miminko?“ Co na to říct? Jistě že chci a cítila jsem se provinile. Netušila jsem, 

zda je možné přivést na svět dítě jinde než v nemocnici.“ (příběh č. 7, vložen dne 

30.12.2011) 

 

Samozřejmost, s jakou zmíněný lékař prezentuje očekávané podstoupení vyšetření 

ze strany rodičky jen stěží dává prostor pro odmítnutí. Proklamování určité pravdy jako 

jediné správné neumožňuje ani uvědomění si alternativních cest. Udržení a 

demonstrování lékařského vědění jako jediného správného však není samozřejmé, ale je 

náročně vyjednávaným procesem, ke kterému je kromě apelu na riziko užívána i 

strategie devalvace a ignorace vědění samotných těhotných či rodících žen: 

 

„Stále ze mě vytékala plodová voda, už snad litr, ovšem sestra ještě potřebovala 

udělat test, jestli to opravdu je plodová voda, co by to ksakru asi tak mohlo 

být…(…) Jedna sestra mi skákala po břiše, doktorka rvala ven moje dítě. „Tak 

jsme Vám ho, maminko, zachránili, ale bylo to na poslední chvíli, ještě že jste 

nešla do CAPu“, slyšela jsem zdálky.“ (příběh č. 105, vložen dne 6.4.2012) 

 

Tato citace velmi dobře ilustruje způsob, kterým si profesionální zdravotní tým 

udržuje svou dominantní moc. Subjektivní vědění ženy je ignorováno, zcela zřetelný 

nález k porodu musí být legitimizován lékařskou autoritou, která vykoná vyšetření a 

opatření stvrzující a konzervující expertní vědění, a jasně tak vymezí, kdo je oprávněn 

činit rozhodnutí ohledně dalšího postupu porodního procesu. Identita lékařů jakožto 

„nadřazených“ držitelů moci je tímto stvrzena. Následné rčení „„Tak jsme Vám ho, 

maminko, zachránili, ale bylo to na poslední chvíli, ještě že jste nešla do CAPu“,…“
28

 

naznačuje, že rodička by měla pociťovat vděk směrem k lékařskému personálu, který 

nese rozhodující podíl na odvrácení rizika a zajištění zdraví či dokonce přežití právě 

narozeného dítěte. Míru rizika, kterou zdravotnický tým u tohoto porodu demonstruje, 

je rodící žena jen těžko schopná odhadnout, z jiných výpovědí lze však vysledovat, že 

samotné riziko je relativním pojmem a za rizikové může být v „rizikové“ společnosti 

pojímáno prakticky vše („Vím, že domácí porod je riziko. Vím, že se mohlo něco stát. 

Porod, stejně jako život, láska, výchova dětí, je riziko.“, příběh č. 400, vložen dne 

11.3.2013). Riziko, případná míra ohrožení života, ale i samotné zdraví či postižení jsou 

                                                 
28

 CAP – Centrum aktivního porodu, více viz kapitola 2.5 Příběh Ivany Königsmarkové. 
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relativními, často v závislosti na zdravotním stavu samotné rodičky, pro niž tak 

těhotenství a porod, oproti jiným nezbytným lékařským zákrokům v případě ohrožení 

života, nejsou vnímány jako riziková záležitost a srovnávány s nemocí či operací 

v pravém slova smyslu. Ženy, které takto k reprodukčnímu procesu přistupují, pak samy 

sebe nemohou vnímat jako pacientku vyžadující stálou lékařskou kontrolu: 

 

„Lékařů si vážím, protože mi hodně pomohli a častokrát jsou to oni, kdo nám 

opravdu dávají v životě další šanci. Kolik by nás už po světě nechodilo vůbec 

nebo se belhalo životem ve stavu velmi neutěšeném, nebýt lékařů. Někteří lidé se 

nepoučí, ale mnoho jistě svou šanci uchopí a práce lékařů mu dá šanci udělat 

změny ve svém životě a k nemoci se již nevrátit. I při mém vývoji sehráli lékaři 

významnou roli. S jejich pomocí jsem se dokázala posunout k vědomějšímu 

způsobu života, ve kterém jsem již byla schopná poslouchat svůj vnitřní hlas i 

intuici a dělat potřebné změny rychleji než způsobí vážné nemoci. (…) 

Těhotenství jsem ale jako nemoc a situaci, ve které bych potřebovala lékařskou 

péči, vůbec nevnímala.“ (příběh č. 594, vložen dne 1.10.2013) 

 

„Ale vzhledem k tomu, že jsem se jako těhotná necítila nijak nemocná, neměla 

jsem proč navštěvovat nemocnice a podstupovat nadstandardní vyšetření, které 

si ochotně platily mé těhotné, ve většině případů vzdělané, kamarádky. A už 

vůbec jsem nechtěla někomu někde vysvětlovat, jak chci a nechci rodit a proč.“ 

(příběh č. 406, vložen dne 17.3.2013) 

 

„Poslední měsíc před porodem jsem chodila na prohlídky jen k ní – každý týden. 

Vše zkontrolovala, jemně a žensky, vyšetřila dítě i mě zevně. Pokaždé jsem ze 

setkání s ní odcházela s větším odhodláním a pocitem ženskosti a mateřství, 

které jsem nikdy nezažila u gynekologa ani v porodnici-nemocnici. Nebyla jsem 

prostě pacient.“ (příběh č. 89, vložen dne 21.3.2012) 

 

 

6.1.1 Autoritativní vědění – nemožnost rodiček podílet se na porodním 

rozhodování 

Silně vystupující součástí medicínského diskurzu rizika je ignorace subjektivního 

ženského vtěleného vědění, která se stává velmi výrazným zdrojem kritiky ze strany 

rodiček. Nemožnost vyslyšet potřeby a přání svého těla vede ke konfliktům mezi 

cítěním rodičky a instrukcemi zdravotnického personálu, které mohou v průběhu porodu 

vyvolat komplikace. Medicínský scénář porodu nese patriarchální, hierarchické a 

maskulinní znaky, a i přesto, že například skrze porodní plán mají ženy určitou možnost 

jednání (agentnost), často je pro ně vyjednávání v průběhu porodu psychicky i fyzicky 

velmi náročné. Judy Purkis v tomto směru mluví o tzv. zóně znepokojení a nepohodlí 

(zone of discomfort), která je vymezena hranicí mezi autoritativním a vtěleným 
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věděním ženy, která se v rozporu mezi instrukcemi zdravotnického personálu a vlastním 

tělesným pocitem rozhoduje, zda se medicínskému vědění podvolí, či bude aplikovat 

svůj scénář porodu (Purkis 2003: 104, 106): 

 

„Nechtěla jsem, aby mi rytmus porodu stále někdo rušil vyšetřeními, která se 

stejně neshodují s mým subjektivním vnímáním průběhu porodu a následně 

často ani s jeho dalším objektivním postupem. Nechtěla jsem, aby mě někdo 

násilím přivazoval na kozu ve chvíli, kdy si potřebuji stoupnout, aby mi někdo 

„píchal vodu“ bez mého vědomí, a pak se divil, že se miminko začíná rodit 

překotně, ani aby mě někdo nutil tlačit ze všech sil, bez ohledu na to, že si 

miminko zlomí klíční kost.“ (příběh č. 169, vloženo dne 8.6.2012) 

 

„Rodila som v polosede pripútaná na monitor a infúziu. Aj napriek mojej 

výraznej prosbe, že v sede sa tlačiť nedá, že sa chcem postaviť a nepraném si 

nastrih, nikto nereagoval. Nastrihli a nechali ležať. Do teraz som presvedčená, 

že keby som sa postavila 2,5kg a 45 cm dcérka by zo mňa bez problému 

„vypadla““. (příběh č. 23, vloženo dne 15.1.2012) 

 

„Když už jsem byla plně otevřená, přišel lékař a nastal zmatek. Chtěl, abych 

tlačila, ale já ještě vůbec necítila potřebu. Čas mezi kontrakcemi se protahoval. 

Lékař byl čím dál víc neklidný a řekl nezapomenutelnou větu: „Když Vám nejde 

o Vás, tak by Vám alespoň mohlo jít o dítě“, a skočil mi na břicho. Klárka přišla 

na svět pomačkaná, měla zlomenou klíční kost a pohmožděninu na hlavě, která 

do druhého dne byla nepřehlédnutelná boule.“ (příběh č. 181, vložen dne 

20.6.2012) 

 

Ženské vtělené vědění, pocity, představy a přání rodících žen jsou medicínským 

diskurzem do značné míry potlačované a ignorované, avšak nejde o jednostranný 

proces, který by rodičky nemohly ovlivnit. Autoritativní vědění je sociálním procesem, 

na němž se podílí všichni v dané komunitě. Stejně jako moc v podání Foucaulta není 

držena v rukou konkrétních osob, i na autoritativní vědění je nutné nahlížet spíše jako 

na stav a proces, který je všemi stále aktivně a rutinně vyjednáván a dosahován. 

Dominantní medicínské porodní vědění je často nevědomě podporováno samotnými 

ženami, které, byť někdy pod psychickým nátlakem, podlehnou víře, že profesionální 

medicínské postupy jsou nejlepší pro ně i jejich dítě, čímž se samy podílí na devalvaci 

alternativních forem vědění
29

. Toto dominantní vědění je pak všemi zúčastněnými 

                                                 
29

 Jordan tuto ignoraci ženského vtěleného vědění a posílení dominantního lékařského diskurzu 

demonstruje na příkladu ženy rodící v americké, technicky velmi dobře vybavené porodnici. Tělesné 

zakoušení jí napovídá brzkou potřebu tlačení, což je jí však zdravotní sestrou zakázáno do doby, než lékař 

zhodnotí a vyřkne, že rodička již skutečně k tlačení je připravena a dá k tomuto úkonu souhlas. Potřeba 

rodičky tlačit se stále zvyšuje, lékař, i přesto, že je několikrát volán, stále nepřichází, a žena tak bojuje 

proti vlastním tělesným potřebám. Dokud nepřijde lékař, sestry se snaží rodičku udržet pod kontrolou 
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vnímáno jako přirozené, správné, přesvědčivé a nepotřebné změny. Je legitimním, 

oficiálním, je tím, na čem je možné založit společenskou diskuzi, kooperaci a 

komunikaci. Ty předpokládají určité názorové ovzduší a smýšlení, které bude 

srozumitelné pro každého. Je to tedy takové vědění, které je založené na interakčním 

smýšlení (Jordan 1997: 56-58).  

 

Brigitte Jordan taktéž přichází s návrhem na propojení autoritativního a ženského 

vtěleného vědění a s řešením na diskomfortní zónu. Navrhuje distribuovat porodní 

vědění ne hierarchicky, ale horizontálně tak, aby se na produkci porodního vědění 

vedoucího k zásadním rozhodnutím podíleli všichni porodu přítomní, včetně rodičky 

(Jordan 1997: 72). Odkazuje na porodní proces žen na Yukatánu, kde se 

neupřednostňuje jeden konkrétní typ vědění, ale na pomoci rodičce se podílí všechny 

přítomné ženy veškerým svým dostupným věděním a zkušenostmi. Všechny tyto 

přítomné ženy jsou také odpovědné za případné porodní komplikace. Oproti tomu 

Jordan uvádí, že v moderní západní společnosti není za porodní proces odpovědný 

nikdo konkrétní, ale odpovědnost neseme všichni právě tím, že se podílíme na vytváření 

a reprodukování společenských struktur, v nichž se porodní proces odehrává (Jordan 

1997: 60).  

 

Nemožnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nezbytnost uposlechnout 

nadřazenou lékařskou autoritu porušuje právo rodiček na vlastnictví a rozhodování o 

svém těle a je to právě přirozený porod, který svobodnou ženskou tělesnost podporuje, a 

která je současně základním předpokladem úspěšného průběhu porodu. V příbězích 

demonstrovanou ukázkou svobodné tělesnosti a vymezení se vůči nemocničním 

praktikám je svobodná volba a časté změny porodní polohy u přirozeného porodu. Ta 

                                                                                                                                               
technikami dýchání tak, aby došlo k potlačení její tělesné potřeby, a to i přesto, že její tělesné pocity zcela 

jasně demonstrují opak. Potřebu rodičky registrují všichni přítomní, včetně jejího manžela, avšak všemi je 

ignorována do té doby, než je legitimizována lékařem. Lékař následně přichází a konstatuje, že porodní 

cesty jsou již zcela otevřené, a že tedy žena je připravena tlačit. Zdravotní personál ji následně připraví na 

vypuzení dítěte. Žena sama se podílí na autoritativním vědění lékaře tím, že navzdory svým tělesným 

potřebám čeká na jeho oficiální svolení. Její tělesné vědění nepřispívá k obecné informovanosti, na 

základě které by bylo učiněno rozhodnutí. Naopak její tělesná potřeba představuje komplikaci pro 

zdravotní sestry, které ji musí napomáhat tuto potřebu potlačit. Jordan upozorňuje na další důsledky, které 

přístup lékaře má. Druhá doba porodní se (v dané době a prostředí) začíná počítat právě od doby, kdy 

lékař dá rodičce svolení tlačit. Kdyby však přišel o několik okamžiků dříve, jak byl žádán, byla by druhá 

doba porodní započata dříve. Statistiky, které pak informují o průměrné délce druhé doby porodní, 

nemusí zcela odpovídat tělesným procesům rodiček (Jordan 1997: 62-64; výzkum Brigitte Jordan 

prováděla na datech sebraných v letech 1986-1989 v americkém prostředí, tento kontext je nutné brát 

v potaz. V jiných zemích je porodní situace jiná v současnosti a byla jiná i v minulosti. Zmíněný příklad 

má pouze demonstrovat způsob, jak může být autoritativní vědění lékaře reprodukováno). 
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vychází z tělesných potřeb rodičky a ani v jednom z případů nekopíruje obvyklou 

polohu ze zdravotnických zařízení. Mezi nejfrekventovanější porodní polohy zvolené u 

přirozeného porodu patří klek a porodní stolička, při kterých je dítě vypuzováno i 

přirozenou gravitační silou: 

 

„Zkouším různé polohy. Sedět nebo ležet na zádech ani na boku bolestí 

nevydržím. Poloha kočky na všech čtyřech přináší obrovskou úlevu.“ (příběh č. 

35, vložen dne 27.1.2012) 

 

„Nakonec mě odvedla na záchod a tam jsem porodila na porodní stoličce.“ 

(příběh č. 97, vložen dne 29.3.2012) 

 

„Když jsem už nemohla stát, usadila jsem se na stoličku. Ve chvíli, kdy jsem 

měla pocit, že jsem naprosto vyřízená, přišel čas na hlavu. A za hlavou celé 

tělíčko…“ (příběh č. 193, vložen dne 2.7.2012) 

 

„Intuitivně jsem si klekla – a najednou bylo vše mnohem lepší.“ (příběh č. 77, 

vložen dne 9.3.2012) 

 

Tyto svobodně zvolené polohy zpochybňují mužský element porodnictví, který ve 

20. století zvítězil, když byla poloha v leže na zádech ustavena jako norma. Zavedení 

tohoto standardu souvisí právě s pronikáním mužů do oboru porodnictví a snahou o 

nalezení kompromisu mezi pohodlím a dobrou viditelností porodníka a fungováním 

ženského těla na principech strojové hydrauliky a gravitace (Tinková 2010: 197). 

Polohu v leže na zádech umožňující lékaři dobrou viditelnost lze považovat za průvodní 

součást „ukradení“ porodního procesu ženám, které v této poloze nejen že nemají o 

průběhu porodu přehled, ale vzhledem ke stlačení pánevních kostí se pro ně porod stává 

bolestivějším a namáhavějším. Svobodné zvolení porodní polohy vycházející z 

tělesných potřeb rodičky je tak možné nahlížet jako součást procesu navracejícího porod 

ženám. 

 

6.2 Správná matka z jiné perspektivy – otázka informací a 

odpovědnosti 

Dominantním diskurzem prezentované expertní lékařské vědění jako jediné 

schopné (a oprávněné) zasáhnout do porodního procesu v případě komplikací se podílí 

na konstrukci a reprodukci kategorie zdravého dítěte. Nejen dítě je lékařským věděním 

zdisciplinováno do požadovaného diskurzu, podstoupením medikovaného porodu je i 

rodičce zajištěn titul správné matky, která je ochotna pro záchranu dítěte podstoupit vše, 
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včetně upozadění vlastních přání a potřeb. Konání rozporné diskurzu správné matky a 

zdravého dítěte je pak vnímáno jako hazardování se zdravím dítěte či svým. Konání 

v souladu s diskurzem správné matky však některými z nich může být vnímáno jako 

narušení své autonomie a svobody rozhodování a jako takové je zpochybňováno 

konáním a smýšlením, které zcela neodpovídá společenským očekáváním a 

doporučením, ale které je v souladu s morálními hodnotami a tělesnými potřebami 

rodiček (které mohou být v rozporu s klidovým režimem těhotných či žen v šestinedělí): 

 

„Pustila jsem si oblíbenou hudbu a zatančila si v tempu o hodně rychlejším než 

je pro těhotenství vhodné. V břišním tanci existuje prvek shimmy, velmi rychlé 

třesení boky, který se v těhotenství nedoporučuje. V to srpnové pondělí jsem 

zjistila proč. Jakmile jsem ho zatančila, praskla mi plodová voda. Nervozita se 

rázem proměnila v radostné očekávání, porod asi brzy začne.“ (příběh č. 1, 

vložen dne 24.12.2011) 

 

„A kdyby jo, kdybych teda toho Downa teda už měla, protože jsem stará páka – 

tedy narozdíl od mé sympatické, vzdělané a hlavně bezdětné šestatřicetileté, 

prdelaté a na váze kynoucí gynekoložky – kdybych toho Downa měla, tak co? Já 

bych ho prostě kanálem v pátém měsíci stejně nepustila! NIKDY!“ (příběh č. 

31, vložen dne 23.1.2012) 

 

Odmítání ukončit své těhotenství v případě pozitivního výsledku prenatálního 

vyšetření se v příbězích objevuje poměrně často a je také důvodem, proč některé z žen 

tato vyšetření odmítají. Mít dítě, které ne zcela plně zapadne do relativní kolonky 

„zdravé“, pro ně není příčinou k ukončení jeho života. Zmíněné ženy odmítají 

přirovnávat těhotenství k oběti a omezení, z jejich příběhů však vyplývá, že porod 

proběhl bez komplikací, dítě je zdravé a prenatální vyšetření tak nebyla potřebná. 

Skutečně relevantní by otázka oběti mohla být v momentě narození dítěte vyžadující 

speciální péči, kterou by matka poskytovala, a které by se v případě prenatálního 

vyšetření mohlo předejít. Podstoupení prenatálních vyšetření a získávání informací 

potřebných k rozhodování žen je v otázkách odpovědnosti a kontroly stěžejní.  

 

6.2.1 Zdroje vědění ústící v rozhodnutí „rodit jinak“ 

Intuice a subjektivní vnímání žen jsou jedním ze zdrojů vědění, na základě kterých 

se těhotné ženy a rodičky rozhodují o dalším průběhu svého těhotenství či usměrňují 

samotný porodní proces, přičemž tato rozhodnutí jsou zpravidla subverzní vůči 

očekávaným krokům a normám, které jsou tak zpochybněny. Oficiální zdroje vědění, 

proklamované a demonstrované zdravotnickým personálem, rodičky taktéž využívají, 
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ale kriticky je zhodnotí ve světle informací získaných z jiných, a pro ně často 

relevantnějších, zdrojů. Neznamená to však, že autoritativní vědění je vždy negováno. 

Pokud je v souladu se subjektivním věděním ženy, pak jej akceptuje. Mezi 

nejvýznamnější zdroje vědění, na základě kterých se ženy rozhodují o svém dalším 

konání, jsou uváděny porodní zkušenosti jiných žen, publikace věnující se přirozeným 

porodům, u samotného procesu porodu je to velmi silná ženská intuice a naslouchání 

svému tělu. Jako paradoxní zdroj informací jsou uváděny přednášky, workshopy a 

festivaly, na kterých se učíme něčemu, co nám má být přirozené:  

 

„Bylo to na jedné z přednášek na „Světovém týdnu respektu k porodu“ v Praze. 

Mimochodem, tam jsem strávila většinu dní, protože jsem, kromě již 

zmiňovaného porodu, chtěla mnohé věci dělat výrazně jiným způsobem, než jak 

je v dnešní době u nás bohužel běžné. Právě tam bylo možné načerpat spoustu 

inspirace. Je v podstatě velmi na pováženou, že se v dnešní době pořádají 

přednášky a semináře, abychom se dozvěděli něco o tom, co by nám mělo být od 

přírody přirozené.“ (příběh č. 13, vložen dne 5.1.2012) 

 

„Nehledala jsem před tím nikde informace o tom, jak bych měla dýchat, 

důvěřovala jsem svému tělu, že bude vědět nejlíp, co má dělat.“ (příběh č. 27, 

vložen dne 19.1.2012) 

 

„Chodila jsem do A-centra celé těhotenství a měla možnost s ostatními 

maminkami i lektorkami konzultovat jejich zkušenosti a názory, to mi nejvíc 

pomohlo v rozhodování.“ (příběh č. 11, vložen dne 3.1.2012) 

 

Poslední citace napovídá existenci určité sdílené komunity a vzájemného 

posilování pocitu ženskosti prostřednictvím ženské zkušenosti. Podstatné je v tomto 

směru zmínit sílu internetu a samotných porodních příběhů, které se taktéž značnou 

měrou podílí na subverzním konání žen a dokazují, že sdílení ženských zkušeností má 

smysl a internet jako nejvýznamnější komunikátor současné doby je k tomuto účelu 

vhodným a relevantním nástrojem: 

 

„Pak jsem četla dva porodní příběhy o porodu doma, v zahraničí – to mi ale 

přišlo jako pohádka. Byly krásné, ale brala jsem to jako něco mě nedostupné a 

mohla jsem jen tiše závidět. Rozčísl to další porodní příběh – ono to jde i u nás a 

taková pohodička! To jsem byla asi v polovině druhého těhotenství – semínko 

pochybností (zda to má být jako prvně) bylo zaseto. Nejdříve jsem porod doma 

brala jako sci-fi, ale teď to již bylo příliš hmatatelné na to, abych s tím nezkusila 

něco udělat. Sháněla jsem doporučovanou literaturu, informace, četla diskuze 

točící se kolem přirozených porodů na diskusním fóru. Tam svoje plány začala 

spřádat spoludiskutérka – další pobídka, že to skutečně jde. Pak se objevila 

další se svým porodem – bylo jich víc, které mě inspirovaly a navnadily.“ 

(příběh č. 111, vložen dne 12.4.2012) 
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Zdroje informací vycházející z dominantního lékařského vědění nejsou v příbězích 

často zmiňované jako relevantní a přínosné, dokonce jsou zpochybněny některými 

medicínsky vzdělanými rodičkami, které raději upřednostní informace vycházející 

z vtělené zkušenosti své či jiných žen. Řečené dokládá, že oficiální medicínské vzdělání 

může být pro přirozený porod limitující: 

 

„Blížil sa termín pôrodu a doma nastala otázka predpôrodného kurzu. Mne ako 

zdravotnej sestre s VŠ titulom prišlo úplne zbytočné sa niečoho takého 

zúčastňovať. Skúšku z gynekológie a pôrodníctva som mala za jedna, pediatria je 

môj obľúbený obor, tak načo strácať čas niekde, kde sa bude laikom vysvetľovať 

priebeh pôrodu a následná starostlivosť o dieťa. Informácii z učebníc som mala 

predsa dosť. (…) V priebehu šiestich stretnutí som od Ivany dostala množstvo 

dôležitých a hlavne praktických informácii, ktorá sa v škole neučia.“ (příběh č. 

23, vložen dne 15.1.2012)  

 

„Ačkoliv, nebo možná právě proto, že jsem vystudovaná zdravotní sestra, jsem 

věděla, že moje těhotenství a naše dítě je opravdu jen naše, nechci tak důležitý a 

přirozený proces vložit do rukou lékařů, nemocnic nebo státu.“ (příběh č. 7, 

vložen dne 30.12.2011) 

 

6.2.2 Prenatální vyšetření – kdo nese odpovědnost? 

Prenatální vyšetření jsou stále velmi silnou a očekávanou součástí těhotenství, 

těhotné ženy si jsou vědomy nátlaku na jejich podstoupení. Obtížnost odmítnutí 

prenatálního vyšetření dokládá prostor, který ženy věnují vysvětlení a ospravedlnění 

tohoto rozhodnutí. Co je společensky očekáváno a předpokládáno ospravedlnění a 

legitimizaci nežádá. Co je anomálií vůči těmto očekáváním potřebuje relevantní 

vyargumentování, snad s cílem obhájit si rozhodnutí sama před sebou, snad s cílem 

zajistit si pochopení ze strany okolí:  

 

„Odmítla jsem tehdy i vnitřní ultrazvukové vyšetření, protože nejsem 

přesvědčena o jeho neškodnosti. To už bylo na mou lékařku moc a vyslechla 

jsem si třičtvrtěhodinovou přednášku o mé nezodpovědnosti a o tom, že 

ultrazvuky jsou 1000% neškodlivé. Po hledání na zahraničních webech jsme 

však s mým mužem Tomášem našli informace, které toto tvrzení zpochybňují. 

Jedná se o vlnění, které se v plodové vodě zesílí, zahřívá ji a jakoby 

„rozvibruje“… miminko pak má tendenci jít aktivně proti těmto vlnám – lékaři 

to s oblibou nazývají, že se „předvádí“, ale právě zde může v pokročilejším 

těhotenství hrozit i omotání šňůry. Kdo se pustil do vědecké práce na toto téma, 

bylo mu hrozeno nedostudováním nebo bylo zveřejnění takových informací jinak 

zašlapáno jako nepohodlné, takže se tyto informace hledaly dost těžko.“ (příběh 

č. 27, vložen dne 19.1.2012) 
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Prenatální vyšetření jsou nejen zpochybňována jako znak pokroku, mohou být 

naopak zdrojem komplikací, avšak autorky příběhů nepotvrzují ani vliv ultrazvukových 

vyšetření na posílení pocitu nadcházejícího mateřství. V tomto směru nemohou být 

identifikovány jako správné matky, které si svou mateřskou identitu budují ještě před 

narozením dítěte prostřednictvím jeho zobrazení na monitoru. Rodičovská identita a 

plné uvědomění si těhotenství naopak tyto ženy demonstrují přirozeným způsobem 

pohmatu, který nejen že nemá nežádoucí vedlejší účinky, ale navíc posiluje vzájemnou 

ženskou solidaritu. Ženský dotek je definován jako detektor skutečného těhotenství. Síla 

dotyku a tělesných procesů zpochybňuje medicínské vědění v průběhu samotného 

porodu, kdy místo obtěžujícího a limitujícího technologického monitorování sestupu 

dítěte žena sama díky vnímání svého těla a síle gravitace pociťuje, či s pomocí běžného 

krejčovského metru přeměřuje, pokles svého těhotenského břicha a sestup dítěte do 

porodních cest: 

 

„Takže – musíme si sepsat několik faktů a pak se podíváme na bříško, jo? Na 

bříško? Jak? Neviděla jsem tady žádné přístroje. No nic. Jemně mne položila na 

stolek, nabídla mi ruku. Poprvé – předtím jsem se musela nějak sama položit na 

lůžko. Pak mi začala rukama skrz bříško prohmatávat tělíčko miminka a začala 

popisovat, kde jsou jeho zádíčka, jeho hlavička, dokonce nožičky… úžas mne v 

tom momentě přivedl ke stavu, že jsem těhotná s velkým T s Bytostí! Cítila jsem 

HO, vědouc, kde a jak leží… Ohromná radost, nemusím nic poslouchat, jestli 

žije nebo ne. Stačí cítit dotyky rukou báby a skrze ně i jsem i já věděla, kde leží. 

Prostě dvě ženy pozorují maličkého, ještě nenarozeného. Spoluúčast. Krása.“ 

(příběh č. 69, vložen dne 1.3.2012) 

 

„Naše setkání pak už byla pravidelná, i když jsem dál chodila i ke své 

gynekoložce. U ní jsem sice u každé kontroly měla ultrazvuk, ale stěží jsem za 

těch pár minut na obrazovce rozeznala ruku od hlavy. Zato u Ivany jsem si 

poprvé uvědomila, že ve mně roste člověk – nechala mě prohmatat si břicho a 

učila mě jak poznat polohu dítěte hmatem a také jsem poprvé slyšela ozvěny 

tlukotu srdce. Byl to zážitek. To mě přesvědčilo, že pokud si můžu vybrat místo a 

osobu, která mě u porodu povede, bude to doma s Ivanou.“ (příběh č. 213, 

vložen dne 24.7.2012) 

 

„Občas jsem prsty kontrolovala, jak miminko klesá. Ivana mi poradila, ať to 

občas zkusím, ve spojení s poslechem ozev mě to naprosto nadchlo. Byla jsem 

aktivně zapojená do toho, co se právě dělo a dokázala jsem se sama přesvědčit, 

že porod postupuje. Cítit, jak jde vše hladce mi hodně pomohlo vše lépe 

zvládat.“ (příběh č. 8, vložen dne 31.12.2011) 

 

Podstoupením prenatálních vyšetření včetně ultrazvuku žena potlačuje své pocity 

a vědění a nárok na rozhodování vkládá do rukou expertního zdravotnického personálu. 

Pokud se na základě svých informací rozhodne vyšetření nepodstoupit, je pak lékař tím, 
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kdo je oprávněn k udělování stigmatizujících přívlastků a sankcí, a podílí se na ponížení 

a pocitu viny těhotné ženy:  

 

„Můj klid se ale v ordinaci pana doktora rozplynul a místo něj jsem zažila dost 

stresující situaci, kdy si k sobě pozval sestru, asi jako svědka, a začal kolem mě 

chodit a říkat věci typu: „To jsem ještě nezažil, přijde si ve 24. týdnu a nechce 

nic…“ (nechtěla jsem vnitřní vyšetření ani ultrazvuk) tónem, že to muselo být 

zřetelně slyšet za dveřmi v čekárně. Seděla jsem tam, chtěla se propadnout do 

země, cítila jsem úzkost, připadala jsem si nepochopená, nerespektovaná. 

Nakonec jsem souhlasila s krátkým ultrazvukovým vyšetřením, bez kterého by mi 

krevní testy nebyly provedeny.“ (příběh č. 27, vložen dne 19.1.2012) 

 

„Když jsem ve 12. týdnu těhotenství plná očekávání navštívila kamarádkami 

doporučeného nového gynekologa, čekal mě šok. A také přednáška o tom, jestli 

si myslím, že postižené děti jsou rády na světě. Dozvěděla jsem se, že jsem 

totálně nezodpovědná osoba a další podivnosti. Posléze mě tento nejmenovaný 

doktor ze své ordinace vyhodil se slovy: „Už se tedy neukazujte!““ (příběh č. 19, 

vložen dne 11.1.2012)  

 

Odpovědnost je silnou zbraní, pomocí které zdravotníci a zdravotnice apelují na 

postupy lege artis a na aplikování expertního vědění. Jsou to ženy, kdo nese 

odpovědnost za zdraví svých dětí a za faktické podstoupení či odmítnutí určitých 

lékařských zákroků či vyšetření. Avšak je to právě odpovědnost, kterou si ženy 

přivlastňují jako základní atribut své subjektivity a autonomie, a je to tato odpovědnost, 

která v případě převzetí „na svá bedra“ posiluje jejich mateřskou identitu. Učinit 

správné rozhodnutí je v současné době bohaté na informace generující se z mnoha 

odlišných zdrojů složitým a náročným procesem. Pocit odpovědnosti za sebe a své dítě 

vede k důkladnému vyhledávání a získávání potřebných informací tak, aby se ženy 

rozhodly na základě skutečně relevantních a nezaujatých pramenů. Převzetí 

odpovědnosti nevnímají jako břemeno, kterého je lepší se vzdát a vložit jej do rukou 

expertů/expertek, ale odpovědnost přijímají jako náročnou práci, která přináší překážky, 

ale vede k obohacení našich životů a posílení našich osobností: 

 

„Jak rosteme, pečují o naše blaho další lidé, třeba učitelé. Naučili nás, že 

existují jen odpovědi, otázka je zbytečnou zátěží. Otázka nám nedává jistotu, 

ohrožuje nás, stejně jako kdysi matky, je nežádoucí. Klást si otázky je troufalé, 

asociální a nebezpečné. Jsou jen odpovědi, přesněji jedna odpověď. Jak lákavá 

je představa vzdát se vlastní odpovědnosti a přijímat odpovědi. Je to ceněná 

disciplína. A ovládá ji většina z nás. Vydat se cestou otázek je po mnoha 

stránkách bolestné a cílem je prosté zjištění, že odpovědí zůstává pouze jen 
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otázka. To není zrovna ta nejpřitažlivější představa. Je to však způsob, jak dát 

vlastnímu životu obsah.“ (příběh č. 9, vložen dne 1.1.2012) 

 

„Pôrod doma mi veľa dal – posilnil moje ženské sebavedomie, vedomie 

zodpovednosti za seba aj za svoje dieťa, dôveru v manžela.“ (příběh č. 132, 

vložen dne 2.5.2012) 

 

Odpovědnost převzatá ženami za porodní proces a těhotenství souvisí s hloubkou 

jejich porodního vědění. Dostatečné a nezkreslené informace jsou tím, co vede nejen k 

rozhodnutí nepodstoupit některá z vyšetření, ale co nakonec může vyústit v přirozený 

porod.  

 

6.3  Nemožnost volby – domácí porod jako forma úniku 

Technologie produkující tvrdá data se podílí na degradaci subjektivního vědění 

žen, avšak její šířící se zpochybňování jako znaku pokroku zesiluje potřebu 

reinterpretace. Objevuje se tak diskurz posílení autonomie a kontroly žen nad svými 

těly, kdy prenatální screeningy umožňující včasné rozpoznání některé z případných 

abnormalit a postižení, přiznávají ženě možnost volby, zda v těhotenství pokračovat, či 

jej ukončit. Interpretace prenatálních vyšetření jako nástroj kontroly a autonomie žen 

není však zcela přesná. Nabízí ženám volbu, ale pouze omezenou volbu. Má možnost 

„defektní“ dítě odmítnout. Nemá však prostor pro svobodné (a dominantním diskurzem 

a společností akceptované) přijetí potomka, který perfektně nezapadá do diskurzu 

zdravého dítěte
30

. Prenatální vyšetření tak spíše posilují kontrolu mocenské elity nad 

ženami a taktéž jsou nástrojem na zajištění budoucích „zdravých“ nositelů hegemonní 

moci tím, že se ženy zdánlivě svobodně rozhodnou pro přerušení těhotenství v případně 

vidiny „nezdravého“ jedince (vidiny umožněné podstoupením prenatálního vyšetření).  

 

Nemožnost volby se v současném medicínském diskurzu neprojevuje pouze 

v diktátu zdravého dítěte, ale v obecné podobě porodu. „Normální“ je rodit v porodnici. 

„Abnormální“ je rodit doma. Vyhrocené protipóly, mezi nimiž není místo pro 

alternativu. Pokud žena nechce rodit v porodnici, je nucena sama sebe postavit na 

                                                 
30

 Ivana Königsmarková dokládá statistikou, že k dobrovolnému donošení a porození dítěte, u něhož je 

díky screeningu a následnému odběru plodové vody zjištěn větší předpoklad Downova syndromu, se 

rozhoduje jen minimum žen. Ukazuje, že v České republice se počet počatých dětí s větší 

pravděpodobností výskytu Downova syndromu ročně pohybuje okolo 150, z čehož přibližně v 70 

případech se žena rozhodne pro interrupci, a přibližně 70 dětí se takto narodí z důvodu neprovedení 

prenatálních vyšetření (Königsmarková 2006: 12) 
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hranici společenské tolerance a uznatelnosti. I přesto, že domácí porod je zpravidla 

svobodným rozhodnutím rodičky, lze kořeny tohoto rozhodnutí hledat v nemožnosti 

rodit přirozeně tam, kde by to s ohledem na dostupnost zdravotní péče bylo příhodnější. 

Touha po přirozeném porodu neznamená automaticky zpochybnění medicínského 

prostředí. Ne všechny ženy mají à priori averzi vůči lékařskému prostředí, na základě 

které by již předem věděly, že porod v porodnici je nutné zlo. Autorka příběhu č. 169 

byla ochotna stanout na hranici ilegality a zaplatit si sebou vybraného doktora, který by 

naplnil její přání porodu v nemocnici. K rozhodnutí rodit přirozeně a 

nejpravděpodobněji v domácím prostředí může vést nemožnost najít takové prostředí, 

které by pro rodičku bylo v souladu s jejími představami o nadcházejícím porodu, a je 

tedy nedobrovolnou, ale pro rodičku jedinou akceptovatelnou, alternativou: 

 

„Nemocniční prostředí mě nikdy neděsilo, naopak, bývalo pro mě důvěrně 

známé, až „domácí“. Přemýšlela jsem tedy nejprve o ilegálním, ovšem dle mých 

zkušeností poměrně běžném „zaplacení“ vybraného lékaře, který by můj porod 

vedl a ohlídal. Přes poměrně velké částky, které bych bývala doporučovaným 

lékařům zaplatila, jsem si nedokázala vybrat. Zdálo se, že není prakticky možné, 

najít mezi lékaři takového, který by byl ochoten a schopen být mi při porodu 

partnerem…“ (příběh č. 169, vloženo dne 8.6.2012) 

 

Pokud je péče o zdraví definována primárně jako femininní záležitost a pokud 

medicínský porodní diskurz předpokládá porodnici jako jediné správné místo pro porod, 

pak ženy, které se svobodně rozhodnou rodit mimo zdravotnické zařízení, a to nejčastěji 

v prostředí svého domova, spojovaného s atmosférou bezpečí, klidu a harmonie, 

narušují tento dominantní diskurz par excellence. Rozhodnutí rodit doma je vědomé a 

dobře promyšlené, ženy jsou si vědomy, že „standardní“ je rodit v nemocnici, která je 

současně jediným správným místem, ve kterém mohou být naplněny diskurzy správné 

matky a dítěte, a je to jediná „povolená“ varianta:  

 

„Jak to bývá, porodit miminko se jezdí do nemocnice. Ale v téhle chvíli žena 

potřebuje soukromí, pocit bezpečí a blízké lidi kolem sebe. Nemocnice byla 

posledním místem, které bych si představovala, proto jsme se rozhodli pro 

porod v teple našeho domova v Dejvicích, malého dvoupokojového bytečku.“ 

(příběh č. 42, vložen dne 3.2.2012) 

 

„Prvá voľba padla na pôrodný dom, príjemné skoro domáce prostredie 

prispôsobené na rodenie detí. Problém však je, že nič takého u nás neexistuje. 

Rozhodnúť som sa mohla medzi pôrodom v nemocnici ohrozovaná 

nozokomiálnymi nákazami, v spoločenstve neznámeho personálu, ale s 

prípadnou možnosťou okamžitého život zachraňujúceho zásahu. Či zvoliť 
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alternatívu pôrodu v paneláku, bez medikácie, prístrojov, ale prebiehajúceho v 

príjemnej atmosfére domova.“ (příběh č. 23, vložen dne 15.1.2012) 

 

„K Ivaně do poradny jsem docházela během obou těhotenství. Doma se narodilo 

první dítko, holčička Eliška. Bydleli jsme v té době v Praze, vrátili se až v 7. 

měsíci ze zahraničí, kde je péče asistentky normou a porod doma celkem 

normální alternativou. Situace pro mne byla jasná: pokud to bude jen trochu 

možné, rodím doma s Ivanou. A tak se začátkem května doma narodila Ela.“ 

(příběh č. 70, vložen dne 2.3.2012)  

 

Poslední z ukázek dokazuje vliv sociokulturního kontextu na porodní proces. Co 

je v jedné kultuře považováno za běžné, v jiné může být vnímáno jako odporující 

zdravému rozumu. Autorka příběhu žila dlouhodobě v zemi, kde porod je otázkou 

svobodné volby. Toto vnímání si přivezla i do své rodné vlasti, kde ji medicínský 

diskurz přiměl druhé dítě porodit „klasicky“ v porodnici (byť původně plánovala i 

druhý porod v domácím prostředí)
31

. Ne vždy je však porod doma jasnou volbou již od 

samého počátku, ale mnohdy je spíše jakýmsi únikovým řešením před nemožností najít 

porodnici vstřícnou k potřebám a přáním nastávajících rodičů: 

 

„Když jsem pak otěhotněla, pořád jsem se snažila najít skutečně přátelskou 

porodnici. Přátelskou nejen přirozenému porodu, ale hlavně miminku. 

Porodnici, která není přátelská jen ve vlastních proklamacích, ale i ve 

skutečnosti. Jenže vždycky si stačilo přečíst jednu, dvě diskuze, a věděla jsem, že 

„tam“ taky rodit nechci. Nakonec jsem se tedy srovnala s tím, že budeme rodit 

doma. Když jsem to konečně pochopila jako jedinou možnost, už jsem se jen 

těšila.“ (příběh č. 86, vložen dne 18.3.2012) 

 

„Nejsem, nebo tedy nebyla jsem, žádný velký hrdina a volba domácího porodu 

padla jen z důvodu nevyhovujících podmínek v porodnici. Necítila jsem se 

zkrátka dostatečně silná na to, abych si tam dokázala uhlídat podmínky, za 

kterých chci přivést své dítě na svět.“ (příběh č. 13, vložen dne 5.1.2012) 

 

„I přes neradostný zážitek z prvního porodu jsem plánovala další dítě přivést na 

svět opět v Podolí. Rodit doma jsem považovala za bláhové, riskantní, vůbec 

jsem o tom neuvažovala. Koncem druhého měsíce těhotenství (v únoru) jsem tedy 

volala do Podolí s otázkou, co mohu udělat proto, abych tam mohla za zhruba 

                                                 
31

 „Když doma poprvé začaly silné kontrakce, volala jsem Ivaně. Ta ale byla u jiného porodu a nemohla 

přijet. A mně rázem kontrakce přestaly. Uběhl týden. Nakonec to byla Ivana, kdo mne poslal do 

porodnice. (…) Sbalila jsem, co bylo třeba, a s mužem jsme jeli. V porodnici byl celkem příjemný mladý 

doktor.“ (příběh č. 70, vložen dne 2.3.2012) Řečené také dokládá, že narodí-li se jedno z dětí doma, 

automaticky to neznamená, že všechny další děti se narodí stejným způsobem. V tomto případě mohlo 

mít sociální prostředí vliv na „zdisciplinování“ ženina chování, ale lze opět zmínit diskurz odpovědnosti, 

kdy žena racionálně vyhodnotí nastalou situaci a nalezne-li faktor, který by mohl ohrozit ji či dítě, 

zachová se tak, jak je to z jejího pohledu v danou chvíli nejpříhodnější. Nelze tak potvrdit zjednodušené, 

ale možná stále přetrvávající společenské názorové ovzduší, že ty, kdo rodí doma, jsou nezodpovědné, 

alternativní matky.  
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sedm měsíců, tedy v červenci, rodit. Dozvěděla jsem se, že „nic, protože mají až 

do konce srpna plno“. Zarazilo mne to, počítala jsem s tím, že v již známém 

podolském prostředí se přece jen už tak snadno nedám. Začala jsem hledat 

informace o dalších porodnicích, které mne neuspokojovaly, ba přímo děsily. V 

květnu jsem navštívila různé akce pořádané v rámci Světového týdne respektu k 

porodu, kde jsem se poprvé osobně setkala s Ivanou Königsmarkovou, postupně 

jsem pročítala spoustu literatury,…. Ale pořád jsem se bála na porod doma 

pomyslet, ač byl pro mě čím dál tím víc lákavější. Rozhodující pro mě byla rada 

jednoho našeho rodinného přítele, kterému jsem se svěřila, že se pořád nemohu 

odvážit rozhodnout, jestli volit „normální“ institucionalizovaný porod v 

porodnici či „normální“ rodinný porod doma.“ (příběh č. 33, vložen dne 

25.1.2012) 

 

Snaha vyhledat zdravotnické zařízení vstřícné k potřebám a přáním rodičky může 

zesílit po absolvování porodu v porodnici a poznání zdejších podmínek. Rodička již ví, 

co ji na nemocničním porodu vadí, co by chtěla prožít jinak a hledá prostředí, které jí 

v tomto směru vyhoví. Avšak neplatí beze zbytku, že je to vždy nutně negativní 

zkušenost s porodem v nemocnici, která vede k ženy k dalšímu porodu v domácím 

prostředí. Některé z žen mohou být s medicínským porodem spokojené, a i přesto 

v dalším případě volí porod doma. Roli může hrát překonání strachu z neznámého a 

touha tento zážitek ještě posílit: 

 

„Honzík se nám narodil v noci v podolské porodnici na porodní stoličce. … Asi 

že byl první porod zcela bezproblémový a my chtěli tyto jedinečné chvíle prožít 

trochu jinak, než by nám porodnice mohla umožnit, rozhodli jsme se, že bychom 

o čtyři roky později naše druhé děťátko chtěli přivést na svět doma.“ (příběh č. 

4, vloženo dne 27.12.2011) 

 

6.4 Jazykové vymezení se vůči dominantnímu diskurzu 

V poslední podkapitole sledující způsoby vymezování se vůči dominantnímu 

medicínskému porodnímu diskurzu se věnuji jazyku, který je zejména pro 

poststrukturalistický přístup jedním z tvůrců sociální reality. V jazyku je sociální realita 

reprodukována, ale zároveň, tak jako každý mocenský proces, i jazykové vyjádření má 

potenciál zpochybnit dosud panující „normalitu“, může být nástrojem nesouhlasu a 

zesilující kritiky a má taktéž potenciál poukázat na alternativní vzorce žití a preference. 

Jedním z nástrojů denaturalizace společenského uspořádání a zpochybnění lékařské 

autority je v příbězích použit jazykový prostředek ironie: 

 

„Vizita? No pět cizích lidí, cizí chlapi – doktoři, doktorky: „No tak se nám hezky 

ukažte.“ Tak jsem roztáhla nohy, oni se hezky podívali a odešli. Divné, potupné, 
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nerozumím, kde to jsme? Po porodu jsem si nějak týden nemohla sednout, 

porodní nástřih se mi hojil několik týdnů, celé šestinedělí. Vše takové normální 

bez komplikací.“ (…) „A kdyby jo, kdybych teda toho Downa teda už měla, 

protože jsem stará páka – tedy narozdíl od mé sympatické, vzdělané a hlavně 

bezdětné šestatřicetileté, prdelaté a na váze kynoucí gynekoložky – kdybych 

toho Downa měla, tak co? Já bych ho prostě kanálem v pátém měsíci stejně 

nepustila! NIKDY!“ (příběh č. 31, vložen dne 23.1.2012) 

 

Druhá část výpovědi humorným způsobem poukazuje na pochybnou kompetenci 

lékařky, která, ač dosud bez porodní zkušenosti, sama sebe považuje za nositelku 

expertního vědění. Zde se zdá, že vlastní porodní zkušenost je pro autorky příběhů 

stěžejní k uznání a akceptování lékařských doporučení. To vysvětluje i často 

zmiňovanou důvěru k Ivaně Königsmarkové, která kromě toho, že pomáhala na svět 

stovkám dětí, sama je matkou, má vlastní porodní zkušenost včetně zkušenosti s úmrtím 

dítěte, která může být pro některé rodičky zárukou profesionality a nehazardování se 

zdravím rodících se dětí či jejich matek. Není to jenom vlastní porodní zkušenost, která 

může lékařské vědění, jehož prestiž zvyšuje náročné několikaleté studium, snadno 

zpochybnit. Na jeho devalvaci se podílí i běžný „selský rozum“: 

 

„Vojta měl uzel na pupeční šňůře a ještě šňůru kolem krku a zjevně mu to k 

velkému podivení všech „lékařů porodníků“ nevadilo, ostatně hadici s proudící 

vodou pod tlakem prostě neutáhnete!“ (příběh č. 717, vložen dne 12.2.2014) 

 

Dalším jazykovým nástrojem na zpochybnění normality medicínského porodu je 

anonymizace zdravotnického personálu, která demonstruje pocity osamění a odcizení se 

od procesu porodu. Mezi časté výtky rodiček směrem k porodnickým praktikám patří 

právě nemožnost mít přiděleného lékaře či lékařku po celou dobu těhotenství i porodu. 

Rodičky tak neví, kdo přesně bude jejich porodu přítomen a nemohou si tak například 

být jisté, zda bude akceptován jejich porodní plán. Odcizení a vzdálenost 

reprodukčnímu procesu je projevována i užitím trpného rodu, který odkazuje na pasivní 

pojímání rodiček a jejich nemožnost aktivního zapojení do porodního rozhodování: 

 

„Nechtěla jsem, aby mi rytmus porodu stále někdo rušil vyšetřeními, (…) aby mi 

někdo píchal vodu…“ (příběh č. 169, vložen dne 8.6.2012) 

 

„Byly mi nabídnuty „balíčky“ několika po sobě jdoucích vyšetření, týkajících se 

genetických vad…připadala jsem si jako u nějakého dealera, propagujícího své 

balíčky služeb, místo přirozeného přístupu ženy k ženě.“ (příběh č. 27, vložen 

dne 19.1.2012) 
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Celkový porod odehrávající se ve zdravotnickém zařízení je pak v některých 

příbězích spojován s negativní metaforou boje, války. Porod, který je ženám „ukraden“ 

zdravotnickým personálem, a na kterém se nemohou nikterak podílet, je přirovnáván ke 

znásilnění: 

 

„Z pôrodu som očakávala radosť a naplnenie, miesto toho sa dostavil pocit 

znásilnenia a smútku.“ (příběh č. 23, vložen dne 15.1.2012) 

 

„Po předchozích zkušenostech jsem „sbírala síly“ na nový boj o život svůj a 

dalšího miminka.“ (příběh č. 76, vložen dne 8.3.2012) 

 

Za vygradování lze v tomto smyslu považovat až jakousi démonizaci nemocnice, 

ve kterou může vyústit kontračtení diskurzů kontroly, odpovědnosti a nemožnosti volby. 

Pojem démonizace se v tomto směru může zdát až příliš hrubý a kritický, avšak 

s ohledem na konotace a jazykové prostředky, které autorky s prostředím nemocnice 

spojují, se zdá být tento termín odpovídající jejich emočnímu prožitku a naznačuje, že 

porodnice je místem, které v žádném případě žena při svém dalším porodu nezvolí: 

 

„…a že třeba Neratovice jsou prima porodní adresa. Jenže pak jsem tam jela, 

viděla to tam a věděla, že tedy ten pitomý český systém, kdy s Vámi stále někdo 

musí jednat z pozice síly, nadřazenosti, ta nemožnost se objednat, to čekání ve 

vydýchané smradlavé čekárně, dvacátý v pořadí, doslova odporný obslužný 

personál, nerudné sestry, které spěchají na oběd do špitální vývařovny a my je 

tak akorát zdržujeme svou neodbytnou přítomností.“ (příběh č. 31, vložen dne 

23.1.2012) 

 

„Stále ze mě vytékala plodová voda, už snad litr, ovšem sestra ještě potřebovala 

udělat test, jestli to opravdu je plodová voda, co by to ksakru asi tak mohlo 

být…(…) Jedna sestra mi skákala po břiše, doktorka rvala ven moje dítě. 

(příběh č. 105, vložen dne 6.4.2012) 

 

„Necelé tri týždne pred termínom mi ráno začala odtekať plodová voda. Keďže 

v  priebehu dňa sa žiadne kontrakcie nedostavili, na základe telefonickej 

konzultácie a následnej návšteve u nás doma, mi Ivana odporučila odjazd do 

nemocnice. Tam som si zažila 10 dňový pobyt s vyvolaním pôrodu, potrhanými 

pôrodnými cestami,  nástrihom hrádze a jeho následným šitím skoro bez 

umŕtvenia, odnesením dieťaťa, svietením kvôli žltačke. Na sále som počas 

druhej fázy pôrodnej a krátko po nej napočítala sedem neznámych ľudí, z 

ktorých sa mi ani jeden nepredstavil. Na oddelení som si vyskúšala spoločné WC 

a sprchy na chodbe. O príjemnej atmosfére a oddychu som mohla iba snívať. Na 

izbe sa nikdy poriadne nezatvorili dvere, sestry, lekári, upratovačky, 

rehabilitačná, návštevy, opäť sestry, lekári, upratovačka, cez deň aj v noci tam 

stále  niekto chodil, kontroloval, zapisoval či vytieral podlahu. O nekonečných 
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návštevách mojej zahraničnej spolu ležiacej a jej hodinových telefonátov v 

ruskom jazyku radšej pomlčím.“ (příběh č. 23, vložen dne 15.1.2012) 

 

Na závěr této kapitoly je však nutné si všimnout i autorkami častého užívání tzv. 

generického maskulina v momentě, kdy mluví obecně o zdravotnickém personálu. 

Generické maskulinum má potenciál pro posílení a reprodukci patriarchálního řádu, 

zakořeněný předpoklad, že tradičně lékařskou autoritou je muž, vede ke zneviditelnění a 

znevážení role žen-lékařek:  

 

„Oproti návštěvám u „fundovaného odborníka…“ (…) „Z toho jsem usoudila, 

že Ivana je člověk s „nohama na zemi“, žádný hazardér a nebo „anarchista“, 

který se vyžívá v riziku a jehož hlavním cílem je „jít za každou cenu proti 

proudu“.“ (příběh č. 13, vložen dne 5.1.2012) 

 

 „První porod v porodnici se vším, co lze prvorodičce naivně důvěřující lékařům 

nabídnout.“ (příběh č. 187, vložen dne 26.6.2012)  

  

Řečené poukazuje na sílu socializace, během které nám jsou vzory a autority 

předávány, která je velmi silným prostředkem na reprodukci stávajícího řádu a 

poukazuje na náročnost a velmi malou možnost vymanění se ze zavedených pořádků. 

 

7. Přirozený porod – cesta k proměně identity a posílení ženskosti 

Tato analytická kapitola se odvrací od medicínsky vedeného porodu a jeho kritiky 

a zaměřuje se na porod přirozený, ve kterém hledá zdroje možných proměn a posílení 

identit. Jak výpovědi ukazují, přirozený porod se podílí nejen na posílení ženskosti a 

sebedůvěry, ale proměňuje a posiluje i vztah mezi partnery – nastávajícími rodiči. 

Přirozený porod je zpětně ženami interpretován jako posilující zkušenost, je však nutné 

si všímat určité idealizace, ke které prostřednictvím zpětného vyprávění a sepsání 

zážitku dochází.  

 

7.1 Přirozený porod jako společný projekt 

Skrze výraznou většinu analyzovaných porodních příběhů se rozprostírá téma 

těhotenství, porodu i rodičovství jako záležitost obou nastávajících rodičů. Z celkového 

počtu 87 příběhů lze jen obtížně rozlišit a spočítat, pro které z jejich autorek je 

těhotenství a porod pouze záležitostí ženy, jelikož partner je v určitém směru zmíněn 

téměř v každém příběhu, v některých ovšem jen tak „mimochodem“, bez připsání 

konkrétní výraznější role. Při snaze o bližší rozklíčování vnímání žen těhotenství a 



 68 

porodu jako své soukromé záležitosti či jako životní události obou partnerů jsem došla 

k následujícím výsledkům (velmi orientačním právě z důvodu ne vždy zcela jasné role 

partnera): 12 porodních příběhů jsem zhodnotila jako takových, kde partnerství nemělo 

plnou převahu a těhotenství a porod jsou artikulovány spíše jako záležitost ženy, 8 

porodních příběhů bych označila v tomto směru za nejednoznačné či nejasné (při psaní 

je použit pasivní rod, příběh je vyprávěn z perspektivy rozeného dítěte apod.), ze 

zbylých 67 příběhů zřetelně plyne vnímání reprodukčního procesu jako události, na níž 

by měli participovat, a na níž participují, oba partneři
32

. Z některých příběhů vyplývá, 

že přímo u porodu přítomnost partnera nebyla vyžadována, ale byl to on, kdo spolu s 

rodičkou navštěvoval předporodní kurzy, kdo chystal vše k porodu potřebné apod. 

Zejména pro porod v domácím prostředí je příprava a informovanost partnera žádoucí. 

Rozpoznání a pochopení toho, co se ve které fázi porodu děje, je nezbytné z důvodu 

překonání strachu (Doležalová 2004: 10). Participací obou partnerů na reprodukčním 

procesu je demonstrována tvorba identity jako vztahové záležitosti:  

 

„S manželem jsme se přihlásili do šestitýdenního kurzu předporodní přípravy 

pro páry, což nám také dalo hodně. Během tohoto kurzu jsme si vybrali porodní 

asistentku, se kterou jsme chtěli rodit doma, Ivanu Königsmarkovou.“ (příběh č. 

42, vložen dne 3.2.2012) 

 

„Začala som spolu s mužom intenzívnejšie prežívať prípravné obdobie. Prečítali 

sme veľa kníh, vypočuli mnoho príbehov a snažili sa nájsť naše očakávania. 

Spísali sme ich do pôrodného plánu a verili sme, že kamkoľvek prídeme, budú 

rešpektované. Žiadna pochybnosť…(…) O realite a šoku z návštevy danej 

pôrodnice písať nechcem, to je iný príbeh, ale to nám pomohlo sa jednoznačne 

rozhodnúť: Chceme rodiť doma!“ (příběh č. 170, vložen dne 9.6.2012) 

 

„Nejprve jsme s manželem hledali „jen“ co nejvstřícnější porodnici, abychom 

měli šanci zajistit co nejpřirozenější průběh porodu. Nakonec jsme ale na 

základě informací z různých knih a zkušeností známých začali uvažovat nad 

porodem doma.“ (příběh č. 461, vložen dne 16.5.2013) 

 

Zmíněná partnerská spolupráce na přípravě porodu a společné vnímání této životní 

události je však také nezbytnou podmínkou pro přirozený (domácí) porod. Ženy musí 

mít ve svém partnerovi oporu, jeho souhlas se způsobem porodu je pro ně stěžejní. 

                                                 
32

 Chápání těhotenství a porodu jako intimní záležitosti ženy je demonstrováno jazykovými výrazy např.: 

„porodila sama ve sprše“, „s mým miminkem“, „rozhoduji se“, „mi byl dán prostor“. Jde-li o záležitost 

obou partnerů, pak jsou užívány výrazy jako: „rodili jsme doma“, „se nám narodila“, „absolvovali jsme 

s manželem“, „čekali jsme naše 4. miminko“ apod. Pod mnoha příběhy jsou také kromě jména autorky 

uvedena jména všech ostatních členů rodiny, včetně dříve narozených dětí, jako demonstrace toho, že 

porod a příchod nového potomka je záležitostí a výzvou pro celou rodinu. 
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V případě, že partner se způsobem porodu vysloví pochybnost, či jej podmíní určitými 

opatřeními, pak na tato přání bere rodička ohled a přistoupí na kompromis: 

 

„Blížil sa termín pôrodu a doma nastala otázka predpôrodného kurzu. Mne ako 

zdravotnej sestre s VŠ titulom prišlo úplne zbytočné sa niečoho takého 

zúčastňovať. (…) Manžel bol ale iného názoru. Keďže aj on sa celého procesu 

mal zúčastniť a na rozdiel odo mňa nič o tom nevedel, dostala som podmienku, 

že ak chcem aby bol so mnou pri pôrode, mám nás na nejaký kurz prihlásiť. Tak 

keď to musí byť, voľba bola jednoduchá, prihlásila som nás na kurz k Ivane.“ 

(příběh č. 23, vložen dne 15.1.2012) 

 

„Už své první dítě jsem chtěla rodit doma. Jenže tenhle nápad se u manžela 

nesetkal s kladnou odezvou. Tak jsem se důkladně připravila na porod v 

porodnici. (…) Manžel pak už věděl, do čeho jde, že to zvládnu, že doktor k tomu 

stejně není obvykle nutně zapotřebí (ukázal se až na konci) a že ty dny v 

nemocnici stejně k ničemu nejsou. Tak mě podpořil a na druhý pokus jsme 

přizvali Ivanu, aby nám s tím doma pomohla.“ (příběh č. 34, vložen dne 

26.1.2012) 

 

Danými citacemi může být legitimováno tvrzení Carol Gilligan, dle níž orientace a 

ohled na druhé jsou hlavní příčinou rezignace žen na své vlastní názory a potřeby. 

V patriarchální společnosti ženy žijí pro druhé, promlouvají jejich hlasem, čímž svůj 

vlastní hlas umlčují, podílí se na reprodukci hegemonní nadvlády, v níž promlouvají 

muži. Specializace práce a věda přispívají k odsunu žen do pozic, jimž je připsaná 

společensky nižší hodnota, podílí se na devalvaci jejich postavení a stvrzují jejich 

méněcennost danou mateřstvím a péčí o druhé. Gilligan zmiňuje potřebu žen ohlížet se 

na své blízké a s tím souvisící rostoucí obavy ze své promluvy. Strach z vyslovení svého 

názoru a případné negativní reakce okolí udržuje ženy v mlčící neexistenci (Gilligan 

2001: 11-12).  

 

Identita žen je utvářena ve vztahu k druhým, ale na tento proces nelze nahlížet 

jako na potlačování autonomie, subjektivity a přání žen. Naopak v příbězích jsou to 

ženy, kdo mají rozhodující slovo, jsou to jejich přání, která jsou plněna, a jsou to jejich 

partneři, kdo jim na této cestě pomáhá. V případě prvotního nesouhlasu je to právě žena, 

která přednáší relevantní argumenty, jimiž partnera přesvědčí, a je to tedy nakonec její 

hlas, který promlouvá, proměňuje žitou realitu a nabourává patriarchální řád. Jsou to 

naopak muži, kdo své partnerce pomáhají a slouží: 

 

„Můj muž o porodu doma neuvažoval, ale jak jsem se o tom stále více zmiňovala 

a stále více se obávala jak to bude, tak začínal lépe naslouchat a nakonec sám 
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řekl, tak to tedy zkusíme doma, že do porodnice můžeme jet vždycky.“ (příběh č. 

11, vložen dne 3.1.2012) 

 

„Fyzicky jsem se cítila vyčerpaná, najednou jsem myslela, že už nemám sílu, že 

už nemůžu. V tu chvíli mě ohromě podporoval můj muž. V knize „Partner u 

porodu“ četl, že dokud žena potřebu tlačit ovládá, nemá se do toho naplno 

„opírat“. Pomáhal mi tedy umírňovat a zároveň vzadu kontroloval 

prořezávající se hlavičku. Moc mi to pomáhalo.“ (příběh č. 27, vložen dne 

19.1.2012) 

 

„Zatím můj muž Dalibor při kontrakci, na můj povel, vyskočil na postel, já jsem 

se mu zavěsila za krk, on mne lehce nadzvedl a s dlooouuuhým vydechovaným 

ÁÁÁ jsem pomáhala Valentince sestoupit hezky dolů do porodních cest. Takže to 

byla úžasná společná práce Valentinky, moje a mého muže. „Holky“ stále tiše 

seděly a jen byly.. Šlo by toto provádět v porodnici?? A proč to, proboha 

nejde??“ (příběh č. 314, vložen dne 18.11.2012) 

 

Řečené lze interpretovat jako pomoc mužů svým partnerkám na cestě k naplnění 

ideálu autenticity a potřeby uznání. Tyto ženy naslouchají svému vnitřnímu hlasu, který 

je pro ně zárukou správného morálního konání, a které se podílí na ustavení jejich 

identit. Pro produkci a reprodukci našich identit je nezbytné stvrzení naší autenticity 

druhými. Uznání a respekt ze strany druhých jsou základní a univerzální lidskou 

potřebou, jejíž nenaplnění vede k neúctě k sobě samé/mu (Taylor 2004: 42). Stvrzení 

našich identit je na druhých závislé, někdy je však k uznání autenticity nezbytné se 

signifikantními druhými vyjednávat. Proto autorky příběhů jsou někdy nucené 

přesvědčovat své partnery o způsobu porodu, musí bojovat o prosazení svého vnitřního 

přesvědčení. Respektováním jejího přání „rodit jinak“ se partner podílí na tvorbě její 

identity. Avšak tato „pomoc“ není jednosměrná, v příbězích lze také vysledovat pomoc 

žen směrem k partnerům při jejich otcovské identity. 

 

Pierre Bourdieu ve své Nadvládě mužů (2000) prezentuje muže jako ty, kdo mají 

převahu ve veřejné sféře, kdo se realizuje především skrze své zaměstnání a kariéru, 

zatímco ženy se identifikují s péčí o domácnost a rodinu. V současné době se však toto 

rozdělení jeví jako neudržitelné a získává trhliny, neboť s rostoucí emancipací žen 

mohou muži jen sotva svou identitu stavět na kariérismu a roli jediného živitele. Taktéž 

s proměňující se institucí rodiny, rozvolněním společenských struktur nejsou již ani 

autoritativní hlavou rodiny, zároveň se však nemohou ani plně realizovat jako primární 

pečovatelé, neboť tato role je ještě stále určena spíše pro ženy. Zdá se tedy, že muži se 

mohou dostávat do určité krize identity, z níž jim ženy umožněním účasti na porodu a 
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následné participaci na péči o dítě mohou pomoci. Partnerky, jakožto stále ještě 

primární pečovatelky, mají moc stanovovat hranice vykonávání otcovské role a značně 

se tak podílí na tvorbě jejich otcovské identity. Michael Lamb v tomto smyslu mluví o 

matkách jako strážkyních (gatekeepers), které umožňují a kontrolují praktikování 

otcovských povinností a postupů, a usměrňují je v případě, že nejsou v souladu s jejich 

míněním. Pokud matka brání partnerovi v získávání pečovatelských dovedností a jejich 

reprodukci vhodným performováním, může dojít až k jeho rezignaci na otcovskou roli. 

Tuto sílu žen Lamb vysvětluje mocenským rozložením pozic, kdy pracovní trh zůstává 

místem, ve kterém jsou ženy znevýhodněny a kde nemohou být pro muže stále 

rovnocennými partnerkami, zatímco ve sféře domácnosti je jejich moc a autorita 

nezpochybněna, a se svobodnějším přístupem partnerů do této oblasti by jejich 

mocenská pozice mohla být ohrožena. Proto, i když si mnoho žen stěžuje na psychické i 

fyzické vyčerpání při celodenní péči o dítě a žádají po mužích větší zapojení se do 

těchto činností, jsou s tímto stavem mnohdy spokojené (Lamb 2004: 13-14). Semknutím 

a vzájemným prožíváním procesu těhotenství a porodu oběma nastávajícími rodiči se 

posiluje jak vztah mezi nimi samotnými, tak i vztah mezi otcem a dítětem a dochází 

k posilnění a zakotvení otcovské identity partnera, vzájemným nasloucháním svých 

autenticit dochází k recipročnímu posilování identit: 

 

„Díky Ivaně jsme měli možnost prožít velmi silné okamžiky – já si nesmírně 

posílila svou ženskou sílu, můj muž ví, že bez něho by to nešlo…“ (příběh č. 13, 

vložen dne 5.1.2012) 

 

„V individuální rovině je myslím porod pro ženu (v jistém smyslu i pro muže) 

okamžikem přerodu. Pokud ho spolu s dítětem, zvládne sama, což je myslím 

potenciál naprosté většiny žen, tak ji to posílí. Tak jsem to prožila i já. V našem 

případě to obohatilo i náš vztah s manželem, jeho vztah k oběma dětem a 

sourozenecký vztah našich dcer. Kamil svým klidem, rozvahou a také pomocí 

při druhém – překotném – porodu, ještě stoupl v mých očích, což je v manželství 

vždycky fajn.“ (příběh č. 65, vložen dne 26.2.2012) 

 

„Čím delší čas od té doby uplynul, tím víc mi to přijde jako zázrak a jsem 

vděčná, že jsem to takhle mohla prožít. Bylo to pro mě moc důležité, posílilo to 

moje mateřské kompetence, bylo krásné hned po porodu si vlézt do postele a být 

pořád se svou dcerou. Kojení i náš vztah se krásně nastartoval. I můj muž 

plynule vplul do otcovské role hned od začátku.“ (příběh č. 379, vložen dne 

17.2.2012) 

 

Již Nancy Chodorow si byla vědoma, že sdílení rodičovských povinností od útlého 

věku dítěte může být nástrojem pro osvobození žen z útlaku daného péčí o druhé a 
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domácnost a zároveň může pomoci mužům navázat vztah se svým dítětem. Chodorow 

tuto sdílenou participaci označila pojmem rovné rodičovství (equal parenting), přičemž 

výraz „rodičovství“ zabraňuje genderování osoby primární/ho pečovatele/ky (Chodorow 

1999 citováno in Maříková 2006b: 141). Pojem sdíleného rodičovství také předpokládá, 

že otcové jsou schopni pečovat o dítě ve stejné míře jako matky. Někteří autoři a 

autorky stvrzují rozvinutější mateřský instinkt žen. Foster (in Rabušic 2001: 146) jej 

vysvětluje požadavkem dítěte na dlouhodobou, intenzivní péči, ke které musí být jeden 

z rodičů jednoznačně biologicky předurčen, aby bylo zajištěno přežití potomka 

v nejkritičtějším období. Proti tomuto názoru vystupuje Elisabeth Badinter, která tvrdí, 

že mateřství nemá žádnou biologickou podstatu, ale je společensky konstruované, mluví 

o tzv. kultu mateřství (Badinter 1998: 107). Ten vzniká s měnícím se pohledem na 

samotnou hodnotu dítěte, v době industrializace se vzdálením otce od rodiny a úpadkem 

jeho autority, a také pod nepochybným vlivem Freudovy psychoanalýzy, vtiskující 

pasivním a emocionálním matkám odpovědnost za vývoj a výchovu dítěte. Avšak 

mateřství a otcovství je procesem, kterému se oba z rodičů učí, žena se matkou nerodí, 

ale stává, stejně jako muž se musí skrze učení stát otcem, pouze společenské uspořádání 

a strukturní omezení vedou k tomu, že jsou to ženy, kdo s dítětem po narození tráví 

nejvíce času a mají tedy nejvíce prostoru pro získání mateřských kompetencí. Získání 

těchto kompetencí a mateřství samo pak může představovat určitou formu jistoty 

v pluralitě identit moderní společnosti: 

 

 „A možná právě kvůli vyprávění mé maminky o tom, když rodila mne, mě 

přimělo k tomu, abych se rozhodla být ženou a porodit své dítě  (…) 

POMOHLA MI STÁT SE MÁMOU, KTERÁ JE ZDRAVĚ HRDÁ A PYŠNÁ A 

VĚŘÍ SI. MILUJE SAMA SEBE A SVÉ DÍTĚ. A JE ŠŤASTNÁ.“ (příběh č. 665, 

vložen dne13.12.2012) 

 

Kromě posilování vztahu se svým partnerem však rodičky již během těhotenství a 

porodu budují vztah k dítěti samotnému. Přiznávají mu autenticitu a subjektivitu ještě 

jako nenarozenému, samo dítě se podílí na průběhu a načasování porodu, který je tak 

náročnou prací nejen pro matku, ale i pro dítě samotné: 

 

„Pak se ale nic nedělo, trochu jsem zneklidněla. Přišlo mi, že hlavička je pod 

vodou dlouho. „Buďte v klidu, jen se potřebuje dotočit.“ Ivana má skvělou 

schopnost rozptýlit obavy rodičky.“ (příběh č. 1, vložen dne 24.12.2011) 

 

„Vybral si jméno Aron.“ (příběh č. 9, vložen dne 1.1.2012) 
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„Moje dítě se rozhodlo, že už je čas, kdy chce do světa. Počkalo na sobotu, kdy 

je v domě klid a nikde nikdo cizí okolo.“ (příběh č. 89, vložen dne 21.3.2012) 

 

Reprodukce není pouze záležitostí žen. V takovém případě by i každý nezdar byl 

připsán pouze rodičce. Na procesu lidské reprodukce se podílí oba partneři i dítě 

samotné, a tato kooperace může posílit identitu všech. Je-li v současné době ohrožena 

role otce jako hlavy rodiny a výhradního živitele, pak tzv. nové otcovství může mužům 

poskytnout uplatnění v citové, výchovné a pečovatelské oblasti. Nový otec je ten, kdo je 

k péči a výchově dítěte stejně kompetentní osobou jako matka, kdo se podílí na všech 

činnostech s dítětem spojených, a kdo dokáže navázat s dítětem stejně silný citový vztah 

jako matka (Maříková 2006a). Domnívám se, že účast a prožitek porodu a okamžité 

poporodní zapojení může mužům v tomto pomoci. 

 

7.2 Proměna vědění jako cesta k emancipaci 

Těhotenství a zejména porod může být prožit a uchován jako traumatický zážitek, 

jako něco, co je nutné protrpět, urychlit, co nejvíce ulehčit a co nejrychleji zapomenout, 

a nebo je možné jej nahlížet a prožít jako zdroj obohacení a proměny ženské identity, 

nástroj ženské emancipace a boje za lepší životní podmínky žen. Porod může být 

vnímán jako přechodový rituál, porodní zkušenost jako základ kolektivní identity 

posilující pocit ženskosti. Porodními příběhy prostupují témata proměny ženských 

identit a pocitů posílení ženskosti, které jsou však podmíněné proměnou porodního 

vědění a získáním informací, které se nezakládají a neplynou z autoritativních 

medicínských zdrojů, ale jsou čerpány z ženské tělesnosti, z dřívější porodní zkušenosti 

své či jiných žen. Potřeba sdílení ženské zkušenosti vede k produkování proženských 

tematických obsahů, které mají potenciál formovat, ovlivňovat a posouvat ženské 

identity. Na základě sdílení ženských zkušeností dochází k určitému uvědomění si 

potenciálu a síly ženského těla a následné esencializaci mateřské zkušenosti.  

 

Získávání a sdílení informací a zkušeností je zásadní pro transformaci vědění. 

Neinformovanost neumožňuje volbu a nedovolí rodičce převzít odpovědnost za porodní 

proces, reprodukuje se identita, která je určena dominantním patriarchálním diskurzem. 

Neznalost je zdrojem strachu a vede ke konformnímu jednání. Pokud rodičce chybí 

potřebné informace a dostatečně hluboké porodní vědění, upřednostní volbu porodu 

v porodnici, neboť spoléhá na expertní vědění, které v případě nutnosti zajistí zdárný 
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průběh porodu. Porod v tomto případě není přirozenou schopností ženy, ale je 

v kompetencích zdravotního personálu, který tak má prostor pro ovládnutí a manipulaci 

ženského těla. Neznalost reprodukuje dominantní medicínskou hegemonii: 

 

„Moje první těhotenství bylo prostě takové, jaké by se u prvního těhotenství dalo 

čekat: Byla jsem ze všeho vykulená jak Alenka v říši divů. Kam mne lékařka 

poslala, tam jsem poslušně nacupitala.“ (příběh č. 77, vložen dne 9.3.2012) 

 

„Můj první porod před 6ti lety jsem po akci vnímala jako krásný, ukázkový – 

dostalo se mi různých vymožeností lékařské péče – tabletka na vyvolání, 

píchnutá voda, epidurál, oxytocin, na monitoru bez přestání snad 5 hodin – 

aspoň že to byly ty „mírnější“ zásahy. Ano, byla jsem neznalá možností, brala 

jsem to tak, jak to bylo a spokojená jsem tehdy byla. Sama jsem svůj porod 

označila jako učebnicový – vůbec jsem se nemýlila, po pár letech a větším 

zabřednutí do dějů kolem porodu tím ale dostal úplně jiný rozměr.“ (příběh č. 

111, vložen dne 2.4.2012) 

 

„První porod v porodnici se vším, co lze prvorodičce naivně důvěřující lékařům 

nabídnout. Díky zkreslené představě, že o přirozený porod se usiluje všude, a 

kdyby to jen trochu šlo, jistě by mi jej dopřáli, jsem odtamtud odcházela s 

přesvědčením, že nebýt jejich pomoci a zákroků, nikdy bych neporodila a 

nejspíš po pár dnech nepostupování porodu zemřela.“ (příběh č. 187, vložen dne 

26.6.2012) 

 

Proměna a hloubka získávaných informací a zkušeností transformuje porodní 

vědění žen a zasází zrno pochybností o dřívějším průběhu porodu a legitimitě 

zdravotnických praktik. Jak již bylo řečeno, více jak polovina autorek analyzovaných 

příběhů neplánovala porod doma od prvopočátku a minimálně jednou absolvovala 

„klasický“ porod v porodnici. Zpětná reflexe této zkušenosti, která ale nutně nemusí být 

negativní, má subverzní potenciál, v mnoha případech vede k rozhodnutí další porod 

prožít mimo zdravotnické zařízení:  

 

„Porodili jsme ve Vrchlabí tak, jak jsme si přáli. Porod byl rychlý, krásný. 

Bohužel porodem naše pohoda a úžasný zážitek skončily. Davídek dle personálu 

příliš ubýval, byl ospalý, já neuměla kojit a kolo stresu se roztočilo naplno. Třetí 

den jsem zoufale volala Ivaně a prosila jí o radu. Už jen mluvit s ní a slyšet její 

uklidňující slova, bylo požehnáním. Nakonec jsme po dlouhých sedmi dnech byli 

konečně propuštěni. Už tam jsme si s manželem řekli: „Příště jedině doma 

s Ivanou.“ Výsledkem týdenního pobytu v porodnici bylo, že jsem kojila v těch 

nejkrkolomnějších polohách a za totální bolesti, o mém psychickém stavu 

nemluvě.“ (příběh č. 6, vložen dne 29.12.2011) 

 

„Vítek se narodil v porodnici. Jela jsem tam s představou přirozeného porodu, 

ale nebyla jsem nijak bojovně naladěná, říkala jsem si, nebudu přece trvat při 

prvním porodu na něčem, co by mohlo dítěti ublížit, a sestry tam odrodily 
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takových dětí…a na předporodním kurzu to bylo samé „bude to hlavně podle 

vás, maminky“… Jenže jsem přijela do nemocnice a ztratila půdu pod nohama. 

(…) Teď už vím, že jsem to nemohla udělat líp, že jsem potřebovala tenhle 

prožitek, abych si to podruhé zařídila jinak.“ (příběh č. 36, vložen dne 

28.1.2012) 

 

Není to však jenom dřívější porodní zkušenost, která má subverzní potenciál, na 

rozhodnutí „rodit jinak“ se podílí i jiné informační zdroje, zpravidla ty „neoficiální“, 

plynoucí z jiné ženské zkušenosti či propojenosti a energie, velký vliv má předporodní 

kurz pořádaný Ivanou, získané informace vedou k překonání strachu, který je zásadním 

důsledkem neinformovanosti: 

 

„Ako postupne plynul kurz, začala som sa pohrávať s myšlienkou pôrodu mimo 

klasickú pôrodnicu.“ (příběh č. 23, vložen dne 15.1.2012) 

 

„Takže mé druhé těhotenství o dva roky později bylo svým způsobem dost jiné. 

Možná trochu hezčí. Méně jsem se stresovala. Víc si užívala každodenních 

radostí a rostoucí váhy. A taky už jsem věděla, co mne čeká. Jestliže nejistota a 

nedostatek informací – či spíš možná představivosti – může způsobovat strach, 

pak při mém druhém těhotenství nic jako strach nebylo. Věděla jsem, co porod 

znamená. A těšila jsem se na něj.“ (příběh č. 77, vložen dne 9.3.2012) 

 

„Po těch několik dalších měsíců, co jsem se pak s Ivanou setkávala, jsem 

zažívala pocit v mém životě docela nový. Sekávala jsem se s lidmi a 

s prostředím, na které sem do té doby neměla šanci narazit. Do té doby byla 

kolem mne – zejména v zaměstnání – jen hromada přetvářky, pózování, hraní si 

na velké borce. Ale nejednou jsem v A-centru potkávala lidi, kteří brali život 

nějak jinak. Nějak jednodušeji. Příměji. A já brzy zjistila, že už se neklepu. Když 

jsem otěhotněla, porodu jsem se bála – protože jsem se bála „velkého šéfa pana 

doktora“, jehož představa se nade mnou pořád vznášela jako přízrak. Po 

několika málo měsících jsem se začala na porod upřímně těšit.“ (příběh č. 15, 

vložen dne 7.1.2012) 

 

Získané nové informace proměňují přístup k těhotenství a porodu, jako stěžejní 

vystupuje proměna přístupu žen ke svému tělu, na které se nenahlíží jako na stroj a 

schránku, z níž je nutné dítě „vyoperovat“, ale naopak jako na zdroj obohacení a 

emancipace, ústřední mediátor v porodním procesu, který zprostředkovává až mystický 

prožitek porodu. 

 

7.2.1 Obrat k tělesnosti 

Jsou to ženská těla, která dávají vznik příštím lidským generacím, jsou to ženská 

těla, ve kterých roste smysl a budoucí náplň života, tělesnost a fyziologie tak mohou pro 

ženy být znakem životní změny a nové, obohacující skutečnosti. Ženy, sdílející svou 
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porodní zkušenost v Příbězích pro Ivanu, nepopírají význam svých těl u porodu, a 

nepopírají ani propojení reprodukčního procesu s přírodními jevy. V samotném procesu 

porodu stvrzují esencialistické pojetí ženskosti, úspěšnost porodu podmiňují zbavením 

se racionality, ponořením se do svého nitra, které napomáhá akceptaci porodní bolesti. 

Ta není vnímána negativně, ale je předzvěstí příchodu potomka a jako taková je 

s metaforou přírodních živlů překonána: 

 

„Zcela jsem se ponořila do sebe, muž pospával a Ivana nás nechala v klidu. (…) 

Stahy jsem vnímala jako vlny, které přicházejí, zcela mě pohltí a pak pomalu zas 

odcházejí. Ta představa mi pomáhala stahy přijímat a vítat.“ (příběh č. 1, 

vložen dne 24.12.2011) 

 

„Postupně jsem přestávala mluvit a nořila se do sebe. Chvílemi jsem zkoušela 

autosugesci, která mi pomáhala, šeptala jsem si s miminkem, broukala mu a 

soustředila se na dech.“ (příběh č. 8, vložen dne 31.12.2011) 

 

„Já taky napůl spala. Kontrakce sílily. Už jsem byla jinde. Někde v pralese v 

chýši, možná, sama v lese? Kontrakce byly ohromující. Nevadí, spala jsem mezi 

nimi. Pokaždé když ta vlna nastupovala, skulila jsem se na všechny čtyři a 

začala jsem bručet jako stará Brtníková, nevím, kde se to ve mně vzalo, ale 

pomáhalo to, břicho mi vibrovalo a bolest se dala snést. Když vlna ustala, 

mohla jsem spát.“ (příběh č. 191, vloženo dne 30.6.2012) 

 

„Začala největší práce, jakou jsem zatím v životě odvedla. (…) …nemusela jsem 

se ovládat. Byla jsem ženou a rodila jsem dítě – …“ (příběh č. 89, vložen dne 

21.3.2012) 

 

Skrze svobodnou tělesnost a důraz na intuitivní cítění narušují rodičky veřejná 

očekávání a dominantní diskurz ženského těla, které má být ukázněné, disciplinované, 

sloužit k potěšení a radosti druhých. Příkladem narušení diskurzu ukázněného ženského 

těla a očekávaných genderových norem je v příbězích často zmiňované svobodné hlasité 

projevování během porodu, které však nemá charakter bolestivého křiku, ale spíše 

zpěvného tónu, který od bolesti ulevuje a zároveň napomáhá otevření porodních cest. 

V domácím prostředí je žena aktivně do porodního procesu zapojena, sama jej řídí, 

zatímco ve zdravotnickém zařízení se žádá, aby se vzdálila svému tělu a do porodního 

procesu nezasahovala. U domácího porodu, ve kterém se dostává kamsi „mimo realitu“ 

je procesem vedena intuitivně: 

 

„Cítila jsem silnou spojitost mezi otevíráním se dole a svými ústy, začala jsem 

doprovázet stahy hlubokým křikem, který jsem si doma nebála dovolit a který 

mi nesmírně pomáhal a ulevoval.“ (příběh č. 27, vložen dne 19.1.2012) 
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„Najednou se bez varování samy od sebe zapojily břišní svaly, ze mě začal 

vycházet hluboký zvuk, který jsem v životě nevydala – jako řev tygřice a moje 

tělo začalo vypuzovat. Úplně mě ta síla překvapila, to jsem v porodnici nezažila. 

Tam porodní asistentka říkala: Od teď můžete tlačit. A pak už jen tlačte, 

dýchejte, tlačte… Doma prostě tělo vědělo samo, co má dělat, aby se dítě mohlo 

narodit.“ (příběh č. 4, vložen dne 27.12.2011) 

 

„Někde vnitřně jsem to stejně věděla. Jako jsem instinktivně během celého 

porodu dělala to, co bylo třeba. Nikdo mě neinstruoval, neradil, co mám dělat, 

jak mám dýchat, jestli a jak mám tlačit…“ (příběh č. 6, vložen dne 29.12.2011) 

 

Dle Michela Odenta by snaha zachovat u porodu zdravý rozum, uvažovat 

racionálně a jednat dle zákonů logiky znamenala jedině potvrzení mužské nadvlády 

v porodnictví (Odent 1995: 19). Pokud má být porod navrácen ženám samotným, je 

nutné nechat je svobodně si zvolit strategie, kterými k tomuto cíli dospějí. Určitá míra 

iracionality a síla ženského těla tak pro něj mají potenciál potlačení mužské nadvlády. 

S myšlenkou žen jako intuitivních bytostí, které při přirozeném porodu jednají 

iracionálně a nelogicky, nelze souhlasit. Spíše naopak porodní proces, který je v souladu 

se ženským vtěleným věděním a při kterém rodička cítí, vnímá a rozumí tomu, co se 

děje s jejím tělem, se jeví jako logický a správný. Je nutné se naopak ptát, jaká je logika 

a racionalita porodního procesu pod dohledem lékařského personálu, při kterém žena 

leží v nepraktické poloze na zádech, nevidí co se děje s jejím tělem a musí často konat 

rozporně se svým subjektivním vnímáním. V tomto směru se naopak přirozený porod 

využívající přirozenou schopnost ženského těla jeví jako velmi logický a racionální jev.  

 

V reprodukčním procesu vidí Mary O´Brien potenciál pro ženské osvobození, 

odmítá vložit proces těhotenství a porodu do područí techniky ovládané muži a zbavit 

jej závislosti na ženském těle a vědění (O´Brien 1981: 8). Reprodukční proces a 

mateřství mohou být nástrojem pro změnu v postavení žen, a taktéž mohou být 

základním stavebním kamenem tzv. strategického esencialismu, jak o něm mluví 

Gaytari Chakravorty Spivak
33

. Strategický esencialismus je strategií založenou na určité 

kolektivní identitě, která má pomoci vytvořit a vyjednat prostor, ve kterém je možné 

procesy a aktivity na zlepšení postavení marginalizované skupiny artikulovat, zviditelnit 

a analyzovat, umožňuje získání síly a schopnosti jednání (agentnost). Užití kategorie 

                                                 
33

 „Strategický esencialismus je metoda, díky níž je vytvářena skupina na základě jedné části identity 

(např. ženy). Strategický esencialismus následuje poststrukturalistickou strategii vymístění (displacement) 

a uznává, že otázkou by mělo být, kdy a kde může fungovat dočasný esencialismus jako subverzivní akt.“ 

(Hašková, Křížková, Linková 2006: 23-24). 
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žena založené na schopnosti odnosit a porodit dítě má potenciál narušit androcentrickou 

perspektivu (Hašková, Křížková, Linková 2006: 11-12, Knotková-Čapková 2010: 120). 

Tato politická strategie klade důraz na diskurzivnost a pouze si krátkodobě vypůjčuje to, 

co je zdánlivě ženám společné, a to jí umožňuje pomoci poukázat na nespravedlivé 

symbolické uspořádání a usilovat o změnu. Dlouhodobé využití této strategie může vést 

k homogenizaci ženské zkušenosti a popření odlišností mezi samotnými ženami, které je 

pro poststrukturalistické paradigma nepřípustné. Poststrukturalismus klade důraz na 

konstruovanost kategorie žena prostřednictvím identit založených na věku, etnicitě, 

třídě, dosaženém vzdělání, náboženství, sexuální orientaci apod. Snaze artikulovat 

kolektivní identitu na základě jednoho společného rysu se poststrukturalismus brání. 

Společné „my“ předpokládá existenci „druhých“, kteří se do kategorie „my“ z nějakého 

důvodu nemohou nebo nechtějí zapojit (Zábrodská 2009: 26-27). Je proto nutné mít 

stále na paměti, že i přesto, že zkušenost žen s těhotenstvím a porodem vychází 

z určitých biologických procesů založených na esenciální podstatě přístupné pouze 

ženám, jsou tyto procesy obdařeny diskurzivně konstruovanými významy, na nichž se 

podílí celá společnost, a proto je nutné na ně nahlížet kriticky. 

 

7.2.2 Sdílením porodní zkušenosti k posílení ženskosti 

Jak bylo řečeno výše, stát práva rodiček v oblasti přirozených porodů nejen 

nezajišťuje, ale naopak úmyslně limituje. Založení kolektivní identity na podobné 

porodní zkušenosti a přání se jeví jako nezbytné pro zdůraznění neuspokojivých 

porodních podmínek žen. Předpoklad kolektivní identity, vědomí jistých společných 

potřeb a tužeb, náznak sdílení a pročítání zkušeností jiných žen je v příbězích znatelné. 

Některé autorky jakoby samozřejmě předpokládají, že o možnost svobodné volby a co 

nejpřirozenější formu porodu usiluje každá žena:  

 

„Myslím, že vše, co bych Ivaně nebo o Ivaně chtěla říct, už tady zaznělo. Je 

úžasné, že to tolik lidí cítí stejně. Ivana Königsmarková asistovala u mého 

druhého porodu. Domácí porod s její pomocí pro mě navždy bude jedním z 

nejsilnějších a nejkrásnějších zážitků.“ (příběh č. 187, vložen dne 26.6.201) 

 

„Děkuji za svůj porod a děkuji Ivaně, že u něho byla. Často si při pohledu na 

dceru na ty společné chvíle vzpomenu a stále stejně mě tato vzpomínka dojímá a 

rozradostňuje. Přála bych každé ženě, aby mohla svůj porod prožít tam, kde si 

bude přát, kde se bude cítit bezpečně a v klidu a kde do porodního procesu 

nebude nikdo zbytečně zasahovat. Přeji si, aby si každá žena u nás mohla 
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svobodně zvolit péči v těhotenství, při porodu a po něm podobně jako v mnoha 

státech západní Evropy, a aby byl porod vždy respektován ve své přirozenosti.“ 

(příběh č. 236, vložen dne 20.8.2012) 

 

„Milá Ivano, moje porodní historie je tak podobná tolika dalším, že mi dlouho 

bylo hloupé je psát.“ (příběh č. 400, vložen dne 11.3.2013) 

 

Řečenými příklady ženy demonstrují svou vzdálenost od porodního ideálu, jak jej 

prezentuje dominantní diskurz, mohou jím však demonstrovat i své vymezení se vůči 

ženám, které se rozhodnou rodit „klasicky“ v nemocnici. Identifikace žen s přirozeným 

pojetím porodu posiluje sebedůvěru, pocit ženskosti a stvrzuje mystickou sílu ženské 

propojenosti a energie: 

 

„Na porod jsem se moc těšila. Věřila jsem si, že to zvládnu. Já i moje dítě. V tu 

dobu jsem měla okolo sebe ženy, které mě velmi podpořily a dodaly sílu. Některé 

z nich také porodily doma.“ (příběh č. 4, vložen dne 27.12.2011) 

 

„Přečetla jsem si spoustu knih k danému tématu, čerpala sílu ze skutečných 

porodních příběhů, meditovala, zpívala mantry a sdílela své pocity v ženském 

kruhu na těhotenských setkáních.“ (příběh č. 101, vložen dne 2.4.2012) 

 

Obrat k biologickým procesům a svému tělu, dřívější porodní zkušenost či 

informace získané z jiných zdrojů mají rozhodný vliv na uvažování o dalším porodu či 

zpětnou reflexi proběhnuvšího porodu. Uvědomění si síly a potenciálu prožitku porodu 

může vést k přehodnocení žebříčku hodnot, k posílení pocitu ženskosti a transformaci 

ženské identity. Kumulace vědění ovlivňuje neustále probíhající proces subjektivace, se 

získáváním informací a proměnou vědění ženy snáze vyjednávají svou pozici, snáze si 

uvědomí manipulaci ze strany autorit, svou vnitřní posíleností snadněji odolávají 

nátlaku. Ženy se nechtějí vzdát své identity založené na mateřství, kterému připisují 

smysl a poslání svých životů. Projít si procesem přirozeného porodu může ženu naučit 

nepodléhat autoritám a vždy naplňovat ideál své vlastní autenticity:  

 

„Porodit doma jsem se nerozhodla ze dne na den. Trvalo to měsíce. Sílilo to ve 

mně, bylo to naše – moje, mého muže a našeho dítě. Necháme ho vybrat, jakou 

cestou se vydá. Ta důvěra v dítě, víra, odhodlání, pokora, ten pocit nicoty proti 

vesmíru a osudu, který je výsledkem našich činů. Ten silný pocit, že se naplňuje 

mé poslání ženy – nosím dítě, porodím ho, jak nejlépe umím. On si vybral. 

Nesmíme ho zklamat.“ (příběh č. 89, vložen dne 21.3.2012) 

 

„Ďakujem Vám, pani Ivano, za všetku pomoc, podporu, že môžem kedykoľvek 

písať a volať a snažíte sa pomôcť, ako aj priamosť a niekedy tvrdosť. Veľa ma 

to naučilo a dáva mi to silu ísť vpred. Naučilo ma to, a stále ma to učí „mať 
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vybratú včas svoju pôrodnicu a jasnú predstavu“, nenechať sa dotlačiť do 

niečoho, čo mi je nepríjemné, nepochybovať o svojej pravde a bojovať, keď je 

potreba. Verím vo Vaše omilostenie a že Vaše bohatstvo budete môcť predávať 

ešte iným ženám.“ (příběh č. 170, vložen dne 9.6.2012) 

 

Na obsah této kapitoly lze aplikovat koncept performativního aktérství Judith 

Butler, který má potenciál pro narušení stávajících panujících norem. Jsou-li tyto normy 

konformně citovány a performovány, pak jsou společenské struktury a hegemonie 

zachovány. Závislost dominantních diskurzů na vhodném citování otevírá možnost pro 

subverzní performování, zpochybnění stávajících norem a nastolení norem odlišných. 

Převedeme-li tento koncept na přirozené porody, tak jsou-li performována „standardní“ 

očekávání v období těhotenství a během porodu, pak zůstává zachována lékařská 

hegemonie. Pokud očekávání naplněna nejsou, což je v našem případě zejména v 

důsledku získání odlišného vědění, pak je lékařská věda zpochybněna, jsou prosazovány 

a aplikovány odlišné porodnické standardy. Získané vědění se následně podílí na 

transformaci ženských identit, pro které je mateřství jejich pevnou součástí, a které je 

silně spojeno s vědomím síly a potenciálu ženského těla. Takto esencializované 

mateřství posiluje vědomí kolektivní identity a má potenciál naplnit ženskost, které 

nemocniční praktiky brání:  

 

„Naše 4 děti se narodily v českých porodnicích. Vesměs jsme byli velmi 

spokojení s péčí personálu. Byl tu však vždy jeden háček: Slibně se rozbíhající 

porod se překročením prahu porodnice zcela zastavil, a dokud mi nebyla podána 

patřičná dávka oxytocinu, nic se nedělo. Radost z narozeného překryla vždy 

tento zádrhel, ale někde uvnitř se usídlila pochybnost zcela zásadní: Jak to 

semnou vlastně je? Nebýt moderní medicíny nejsem schopna porodit dítě? Něco 

tak znejišťujícího sedělo kdesi v hlubinách mé duše. (…) Kde je ta linie, kdy 

matka může rozhodnout o sobě a o svém dítěti? Proč tolik nenávisti? Ptám se 

zvlášť teď, v době nespravedlivého stíhání paní Ivany. Mě provázela k samému 

jádru mého ženství. Svým klidem zkušené ženy stojící v pozadí způsobila, že jsem 

našla ztracenou důvěru ve své schopnosti být matkou, která porodí sama své 

dítě.“ (příběh č. 178, vložen dne 17.6.2012) 

 

 

7.3 Idealizace porodní zkušenosti 

Společenské struktury znemožňují ženám možnost promluvy a omezují dostupnost 

některých diskurzů, čímž dochází k reprodukci hegemonních struktur
34

. Jak však 

                                                 
34

 Sara Mills tuto omezenou dostupnost demonstruje na mužské tradici promluvy na svatební hostině, 

která je ženám zpravidla odepřená. Neznamená to, že by jí ženy nebyly schopné, ale diskurzivní struktury 

jim to neumožňují. Mills také upozorňuje na změnu zaměření ženské diskuze, pokud se má odehrávat ve 
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Příběhy pro Ivanu ukazují, je-li prostor pro svobodné vyjádření ženám ponechán, pak 

využívají svůj potenciál k narušení panujících norem a zavedených pořádků. Je nutné si 

ale všímat, zda nezamýšleným důsledkem tohoto „rebelujícího“ potenciálu není i 

částečné posílení lékařské autority a reprodukce hegemonního řádu. I přes častý 

bojovný charakter příběhů v nich lze také vysledovat určitou míru idealizace, která 

může přínos výpovědí do jisté míry zlehčit.  

 

Velká část analyzovaných příběhů prezentuje těhotenství a porod jako krásnou, 

obohacující a posilující záležitost. Jako zcela přirozenou součást lidského života a 

ženského těla, která – pokud probíhá bez komplikací – může a dokonce musí být 

oproštěna od profesionality a zákroků medicíny. V příbězích je však naznačeno, že toto 

oproštění je možné pouze díky tomu, že proces těhotenství a porodu právě těchto žen 

probíhal harmonicky, bez komplikací, reprodukční proces je jako obohacující a 

bezproblémový zpětně interpretován. Mít u porodu pouze empatické ženy a nechat jej 

proběhnout jako fyziologický proces posílený ženskou energií je možné jenom díky 

vědomí, že pokud nastanou komplikace, ženská energie se stane podružnou a vzniklou 

situaci „zachrání“ zdravotnický personál (viz dříve zmíněná připravenost rodiček odjet 

do porodnice v případě komplikací). Autorky příběhů jsou si také vědomy, že domácí 

porod není stále ještě v českém prostředí zcela běžnou alternativou, a proto před 

nutností obhajovat své rozhodnutí rodit přirozeně využívají různé strategie, například 

nahlášení pozdějšího termínu porodu: 

 

„Porod dopadl jak jinak než úžasně, rodili jsme na Vánoce, nikdo z rodiny 

netušil, že budeme rodit doma a pro jistotu jsem všem řekla, že termín máme na 

Silvestra.“ (příběh č. 204, vložen dne 14.7.2012) 

 

„Děkovala jsem pánu Bohu a Ivaně za to, že to dobře dopadlo.“ (příběh č. 97, 

vložen dne 29.3.2012) 

 

Rodičky vyjadřují vděčnost za bezproblémový reprodukční proces, zpětně se 

kolektivně identifikují jako šťastné matky, které proces porodu morálně a osobnostně 

posílil. Vymezují se vůči ostatním ženám, které možná těhotenství a porod stále vnímají 

jako spíše traumatický zážitek. Negativně laděné příběhy přirozených porodů se 

neobjevují, naopak u analyzovaných příběhů lze vysledovat podobné, pozitivně laděné, 

                                                                                                                                               
smíšené skupině. V takovém případě se normy řeči, typické pro ženské skupiny, stávají ve smíšené 

skupině nehodnotnými (Mills 1997: 299). 
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scénáře, kdy otěhotněvší žena přirozeně cítí potřebu o těhotenství a porodu přemýšlet a 

prožít jej podle svého, či ji zpětně dřívější porodní událost přiměje k hlubší 

(sebe)reflexi. Následuje práce „na sobě“, získávání sebedůvěry a prohlubování 

porodního vědění, které vede k subverznímu rozhodnutí rodit „jinak“ či přirozeně. 

Důkladná příprava na těhotenství je zúročena v podobě harmonicky a poklidně 

proběhnuvšího porodu v intimním domácím prostředí, nezřídka zůstává zdůrazněno, že 

porod proběhl bez poškození ženina těla, je následován koupelí a vítáním potomka 

v pohodlí domácích peřin za přítomnosti celé rodiny i Ivany. Ta rodičku navštěvuje 

ještě několikrát po porodu, pomáhá s kojením, koupáním, zodpovídá dotazy. Takováto 

podoba porodních příběhů napovídá až ritualizaci, objevuje se v nich určitý stereotyp, 

který napomáhá v symbolické rovině nabourání tradičních porodních představ a norem. 

Samotné těhotenství, porod i šestinedělí jsou glorifikovány jako krásná až mystická 

záležitost posilující pocit ženskosti a bytí správnou matkou:  

 

„Jonášek se narodil snad za tři dny poté, bylo to v chvatu a bylo to takové zcela 

přirozené, normální. Přesně to jsme si pak s Patrikem (manželem) říkali: „Ono 

to bylo všechno takové normální“. Protože porody doma jsme do té doby 

považovali za jaksi „nenormální“ akce divných lidí, alternativců… Ivana mě 

hezky nechala vše prožít v klidu, přišla, když bylo třeba, miminko obstarala, 

nechala ho v klidu přijít k nám pozemským do vany, neviděli jsme ani kapku 

krve, placentu jsme uchovali a na jaře ji zakopali pod červený ořešák.“ (příběh 

č. 31, vložen dne 23.1.2012) 

 

„Porod dopadl jak jinak než úžasně, rodili jsme na Vánoce, nikdo z rodiny 

netušil, že budeme rodit doma a pro jistotu jsem všem řekla, že termín máme na 

Silvestra. Dcerka se narodila bez komplikací zcela přirozeným způsobem. Ivana 

byla celou dobu s námi v naprostém klidu, zasáhla jen když to bylo nutné. Nikde 

žádná panika ani strach. Vše klidné, hladké, přirozené a kontinuální.“ (příběh 

č. 204, vložen dne 14.7.2012) 

 

„Měla jsem to štěstí a mohla svůj první (a zatím jediný) porod prožít s Ivanou. 

Svůj porod bych přála každé ženě, byl to porod rychlý, intenzivní, jak vystřižený 

z učebnice o spontánním porodu, byl pro mě náročný, ale bez zranění na těle či 

na duši, velmi intimní prožitek s dojmem okouzlení z přirozenosti lidského těla.“ 

(příběh č. 236, vložen dne 20.8.2012) 

 

V příbězích chybí popis živočišnosti, syrovosti a naturality porodu, kromě 

několika málo případů („A pak se na mém stehnu objevila temná krev.“, příběh č. 77, 

vložen dne 9.3.2012) se neobjevují zmínky o krvi či jiném narušení hladkého procesu. 

Je-li některá součást porodu nepříjemná, pak i jí jsou přiřazeny pozitivní konotace 

asociující příjemné činnosti („Ivana mě omývá, reviduje poranění a nakonec se pouští 
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do vyšívání.“, příběh č. 37, vložen dne 29.1.2012). Jen zřídka se objevují stížnosti na 

nepříjemné tělesné pocity či nepřekonatelnou porodní bolest. Ta se objevuje, ale je 

vnímána jako průvodní jev příchodu potomka a jeho uvítání, je zvládnutelná a nezbytná 

pro posílení pocitu ženskosti. Takto pojatá porodní bolest je opět viděna a vnímána 

retrospektivně a jako zvládnutelná je interpretována také z důvodu, že v domácím 

prostředí jsou nedostupné medikamenty ulevující od bolesti, kterým by ženy nemusely 

„odolat“, rodily-li by ve zdravotnickém zařízení:  

 

„V jednu chvíli mi hlavou prolétla myšlenka, že pokud by mi v nemocnici 

v tomhle stavu nabídli nějakou chemickou úlevu od bolesti, pravděpodobně 

bych ji přijala. Tady jsem ale věděla, že to musím zvládnout sama. Věděla jsem, 

že je to v přírodě zařízené tak, aby matka dokázala porodit svoje mládě. Věděla 

jsem, že to dokážu.“ (příběh č. 4, vložen dne 27.12.2011) 

 

„A když už to trvalo několik hodin, bolesti sílily a já řekla, že asi umřu, Ivana na 

to: „Ale neumřete! Jdu si zakouřit a pak jdeme na to!“ Upřímně – kdybych byla 

v porodnici, nechám si dát všechny epidurály světa. Nejsem žádná hrdinka. Ale 

tenhle Ivanin lidský a normální přístup mě fakt vyhecoval k porodu. V mých 

očích je velký znalec lidské duše a zároveň profík. Neriskuje. Ví, co dělá.“ 

(příběh č. 213, vložen dne 24.7.2012) 

 

Pozitivní ladění a zdárný konec analyzovaných porodních příběhů je často 

spojován s přítomností Ivany a i její popis lze do jisté míry interpretovat jako její 

idealizaci. Zároveň tyto výpovědi umožňují vysledovat paralelu s dominantním 

hegemonním diskurzem, a to zejména v oblasti autority a kontroly, které Ivana 

představuje, a taktéž jejím obdařením tzv. mužským genderovým esencialismem. 

 

7.3.1 Glorifikace Ivany – zdroj autority i ženské energie 

V předchozí kapitole bylo zmíněno pohroužení se žen do své tělesnosti jako 

podmínka pro úspěšný průběh porodu. I přesto, že v analýze příběhů silně prostupuje 

důraz na schopnost a samostatnost ženského těla porodit potomka, rodičky nerodí samy, 

případně za přítomnosti partnera, ale vyžadují „oficiální“ formu kontroly a dozoru, 

kterou představuje Ivana, jejíž rolí je ubezpečit rodičku, že porod postupuje tak jak má a 

je nutné ponechat mu svůj čas a rytmus: 

 

„Když jsem se ale dozvěděla, že Ivana není k sehnání, vyřkla jsem větu, nad 

kterou dodnes kroutím hlavou – „Sežeň okamžitě Ivanu, nebo volej sanitku.“. 

Bez ní jsem neměla odvahu. Bála jsem se, že bych např. nemusela správně 

odhadnout okamžik, kdy už můžu tlačit a zbytečně bych přemýšlela a tím se 
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znervózňovala. To jen potvrzuje, že jsem přes veškerou přípravu a načerpané 

informace, měla obavy.“ (příběh č. 13, vložen dne 5.1.2012) 

 

Její přítomnost je zpětně interpretována jako bezkonfliktní, přínosná, posilující, 

obohacující. Ivana pouze přihlíží a nezasahuje (není-li to třeba), její vliv v průběhu 

samotného těhotenství je idealizován, je spojována s božskou silou, její popis je 

glorifikován, zdůrazňována je její profesionalita, zkušenost a odpovědnost:  

 

„S Ivanou Königsmarkovou jsem se poprvé setkala v A centru před 10ti lety, když 

jsem čekala svou první dceru na kurzu předporodní přípravy. Ivana působí 

poněkud stroze, ale v okamžiku, kdy ji člověk pozná hlouběji, zjistí, že vrásky a 

přísný pohled, jí do tváře vryla zodpovědnost nejen za bezproblémovou přípravu, 

ale také porod a následnou péči o miminka, která pomáhá přivést na svět. Kurzy 

byly vedeny pohodově s nádechem humoru i jasných doporučení, co dělat.“ 

(příběh č. 98, vložen dne 30.3.2012) 

 

„Doma mě bolest porazila na zem, zavolala jsem Ivanu, přijedu, říkala. Ještě jsem 

snesla na hromadu věci nachystané k porodu doma. Muž šel vyhlížet naši porodní 

asistentku, porodní bábu s darem od Boha – přivádět na svět děti.“ (příběh č. 89, 

vložen dne 21.3.2012) 

 

„Poslední kontrola byla dva dny před odletem a samozřejmě jsem od Ivany 

obdržela telefonní kontakt, na koho se obrátit při jakékoliv komplikaci nebo jen 

žádosti o radu. Také trvala na mé návštěvě v neratovické porodnici, aby měla 

jistotu, že mě a miminku po dobu dvou týdnů, kdy bude pryč, nebude hrozit žádné 

nebezpečí. Samozřejmě jsem všechna její doporučení do puntíku splnila. 

Spolupráce s ní si nesmírně vážím a byla by ode mě hloupost chovat se vůči ní 

nefér a bojkotovat její práci.“ (příběh č. 8, vložen dne 31.12.2011) 

 

Poslední ukázka demonstruje Ivanu jako autoritu, vůči níž rodička sama sebe činí 

poslušnou a podřízenou. Vyvstává tu paralela s dominantním medicínským diskurzem, 

pro který je lékařská autorita ústředním pojmem, a která je v hnutí přirozeného porodu 

terčem kritiky. Dochází tedy pouze k genderové záměně autority z muže na ženu, ale i 

nadále porod zůstává procesem, který vyžaduje kontrolu a pozorování, a není tedy zcela 

odkázán pouze na ženské tělesné procesy. V případě Ivany je také nutné ptát se po její 

kompetentnosti a tom, co z ní autoritu činí. Je matkou dvou dcer, zároveň má však 

dvacetiletou praxi ve fakultní nemocnici. Tato její praxe v „tradičním“ medicínském 

diskurzu může být pro některé ženy zárukou správných rozhodnutí a úspěšného 

porodního procesu a je však taktéž současně nepřiznaným uznáním autoritativního 

medicínského vědění, z něhož Ivanina profesionalita pochází. Od tradičního porodníka 

se však Ivana odlišuje svou vlastní porodní zkušeností, která, i v souvislosti se získanou 
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praxí a schopností „žensky“ vycítit, co je pro ženy žádoucí a co nepříjemné, jí umožňuje 

posilovat v rodičkách pocit ženskosti a navracet jim „ukradenou“ mateřskou identitu: 

 

„Mezitím dorazila kamarádka Markéta, která byla jako jistota, aby se postarala 

o dceru, a zároveň jsem chtěla mít kolem sebe hodně ženské energie. Ivana 

dorazila krátce poté, usměvavá, odpočatá a moc jí to slušelo, doslova z ní něco 

vyzařovalo, a já věděla, že jsem v bezpečí.“ (příběh č. 8, vložen dne 31.12.2011) 

 

„Mě provázela k samému jádru mého ženství. Svým klidem zkušené ženy stojící v 

pozadí způsobila, že jsem našla ztracenou důvěru ve své schopnosti být matkou, 

která porodí sama své dítě.“ (…) „Návštěvy v „Áčku“ byly zázrakem. Žádné 

hlídání, fronty a celodopolední čekání. Přišli jsme s nejmladším synem, odcházeli 

povzbuzeni do dalšího očekávání. Ivana mě dojala při prvním vyšetření, kdy mi 

zcela samozřejmě nabídla ruku, abych se mohla zvednout z vyšetřovacího lůžka. 

Toto asi udělá jen žena, která ví, jak těžko se vstává s obřím břichem v závěru 

těhotenství.“ (příběh č. 178, vložen dne 17.6.2012) 

 

7.3.2 Genderová dimenze Ivany 

Ivana je v příbězích zdrojem jistoty a autority, je zdůrazňována její profesionalita 

a odpovědnost, je tou, na koho rodičky spoléhají, komu důvěřují, a kdo také zasáhne do 

procesu porodu, pokud dochází ke komplikacím. Ivana nese prvky mužské racionality a 

rozhodnosti, které jsou někdy u porodu nezbytné, je nositelkou stejných vlastností, které 

jsou typické pro lékařskou autoritu. V očích některých žen je Ivana obdařena mužským 

genderovým esencialismem, který se taktéž na obrazu porodu jako záležitosti, která 

potřebuje kontrolu a pevný řád udržovaný povolanou autoritou, podílí. Genderový 

esencialismus Kateřina Zábrodská definuje jako protikladné a vzájemně se doplňující 

kvality sociálního aktéra/aktérky vycházející z jejich obtížně definovatelné přirozenosti. 

Jde o jeden z nástrojů konstrukce genderové identity a jako pevná součást ženských a 

mužských těl je neměnný. Mužský gender je provázen rozhodností, racionalitou, 

agresivitou, aktivitou a orientací na pracovní výkon, zatímco mezi ženský genderový 

esencialismus lze zahrnout pasivitu, vztahovost, emocionalitu a neprosazování se 

(Zábrodská 2009: 98-99). Ivana je pro některé rodičky zástupkyní mužského 

genderového esencialismu, zároveň ji však v některých výpovědích lze připsat archetyp 

čarodějnice. Po jeho vzoru nabývá konotací nezávislé vědmy čerpající svou sílu 

v předpatriarchální době, nemá strach postavit se dominantním strukturám, vzpírá se 

jejich snaze o domestikaci. V dominantním diskurzu představuje záporný prvek, který 

má potenciál revolty proti genderovému řádu, pořádku a logu (Knotková-Čapková 

2010: 22): 
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„Ivana byla profík, svou mužskou energií mě ochranitelsky uklidňovala, dělalo 

mi dobře, že není až tak úplně jemná žena. To její síla mi dávala jistotu, nemluvě 

o zkušenostech za ní. Už téměř vykukoval mrňousek a Ivana přiskočila s 

varováním, ať netlačím tak rychle, mohla bych se zbytečně potrhat. Náhle mě 

šokovala větou: „Teď to bude bolet, ale musíte to vydržet“. Rukavicí mi sáhla 

hluboko dovnitř a já křičela na celý barák ty nejpeprnější výrazy. V duchu jí plála, 

jak může být tak necitelná, určitě to není potřeba… A bylo to potřeba, zkušená 

Ivana přesně věděla, co dělá, Prokča měl obmotanou pupeční šňůru, ona věděla 

rizika, netýrala mě zbytečně, nevystavovala miminko křížkům přidušení.“ (příběh 

č. 91, vložen dne 23.3.2012) 

 

„Myslím si, že Ivana je člověk na správném místě a moc si přeji, aby měla šanci 

dál vykonávat svou práci. Přála bych více maminkám, aby mohly s Ivanou zažít to, 

co já. Aby mohly cítit tu její skoro až mužskou sílu a oporu v kombinaci s ženským 

porozuměním.“ (příběh č. 112, vložen dne 13.4.2012) 

 

„A můj muž, do té doby velmi skeptický k těmhle ženským výmyslům, se nadchnul. 

Potkal bojovnici. Ženu třímající prapor. Amazonku. Ivanu. Já si Ivanu u porodu 

moc představit nedovedla. (…) Porod, ať se to komu líbí nebo ne, je jedním z 

posledních hájemství ženy. Porod je iniciace, brána do světa dospělosti. Je 

paradoxní, že mi tu bránu pomáhala otevřít Amazonka.“ (příběh č. 400, vložen 

dne 11.3.2013) 

 

V poslední citaci je muž popisován jako ne příliš nakloněný přirozenému porodu, 

důvěra v ženskou intuici a vtělené vědění není příliš vysoká. To však do doby, než se 

setká s mužským prvkem Ivany, který jej utvrdí ve správnosti rozhodnutí jeho ženy, a to 

navzdory pochybám rodičky. Zdá se, že mužská komplicita v tomto směru vítězí. I přes 

pozitivní vnímání Ivany, její schopnost empatie a porozumění, je to právě mužský 

genderový esencialismus, který implicitně evokuje stále ještě obecně panující 

předpoklad, že lékařské autority jsou zejména muži. Tyto stereotypní obrazy se mohou 

podílet na reprodukci patriarchálního řádu.  

 

Závěrem kapitoly věnující se idealizaci porodní zkušenosti lze shrnout, že pro 

zesílení podpory Ivaně a celému hnutí přirozeného porodu ženy ze svého prožitku 

těhotenství a porodu vybírají to, co tomuto cíli poslouží. Nelze to však vnímat 

negativně. Vybírání pozitivních zážitků může vést k sebereflexi žen, k uvědomění si 

mocenských vztahů, kterými jsou porodní zkušenost a nakládání s ženskými těly 

protkány. Příběhy žen zdůrazňující nemedicínský potenciál přirozených porodů mohou 

být nástrojem politické praxe a poukázáním na patriarchální charakter společenských 

institucí. Podoba a prezentace našich porodů je na nás závislá a zároveň podoba těchto 
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porodů následně formuje nás a naše vědění. Porodní zkušenost tvaruje vědomí žen o 

sobě samých, o svých tělech a sexualitách, o vztazích s druhými. Porod je o ženách a 

porod nás učí nejen o ženách, ale i pohledu celé společnosti na rodící ženy. Je to žena, 

kdo rodí, a proto ji nechme, ať si z porodního zážitku vybere to, co je pro ni 

nejpodstatnější (Rothman 2003: 79-80). Je to právě porod, který může iniciovat 

rozhodné akce vedoucí ke změně smýšlení a vnímání a takové akce jsou potřeba. 
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ZÁVĚR 

Předložená práce se zabývala ženskou zkušeností s přirozeným porodem a jejím 

potenciálem pro narušení dominantního medicínského diskurzu. V analýze jsem 

usilovala o vygenerování takového jednání, které může být v rozporu se společenskými 

očekáváními a může tak normy a standardy v oblasti těhotenství a porodnictví 

zpochybnit. Snahou bylo vysledovat způsoby, kterými rodičky vstupují do mocenských 

vztahů s lékařskou autoritou, a objevit strategie a argumenty, které užívají k vyjednání 

sobě vyhovujících podmínek. Pevnou součástí poststrukturalistického vyjednávání pozic 

a proměny mocenských vztahů je stále probíhající proces subjektivace a proměn 

identity, a proto dalším stěžejním cílem práce bylo vysledovat zda a jakým směrem 

dochází k transformaci ženských identit a co se na tomto procesu podílí. Zdrojem dat 

pro analýzu byly ženami psané, a na internetu zveřejňované, porodní příběhy. Jejich 

záměrem bylo vyjádřit podporu porodní asistence Ivaně Königsmarkové, avšak tyto 

příběhy nejsou prostou oslavou Ivaniny osoby a kompetencí, ale možnost svobodné 

artikulace své zkušenosti a představ v anonymním kyberprostoru poskytla detailní 

kritiku současného medicínského diskurzu a přístupu k těhotenství a porodu v České 

republice. 

 

Diskurz odpovědnosti, rizika a otázka kontroly svého těla a relevantního vědění 

jsou těmi, v nichž se konflikt mezi medicínsky vedeném a přirozeném porodu projevuje 

nejzřetelněji. Tyto diskurzy v medicínském obrazu porodu nepřipouští možnost volby. 

Je to lékařská autorita, která je nositelem správného vědění, která jediná dokáže 

kontrolovat porodní proces a zabránit komplikacím, a která definuje porod jako 

rizikovou záležitost a nepřipouští ženám prožít těhotenství a porod jako mystický, 

obohacující a čistě ženský zážitek.   

 

Reinterpretace uvedených diskurzů z perspektivy rodiček však nabízí možnost 

jiného prožití reprodukčního procesu a odmítnutím některých zdravotních opatření tak 

destabilizuje postavení medicínského vědění. Odpovědnost je v příbězích artikulována 

zejména v souvislosti s prenatálními vyšetřeními, kdy skrze apel na zajištění zdraví 

dítěte je na matku vyvíjen nátlak k jejich podstoupení. Na základě informací získaných 

z „alternativních“ zdrojů a uvědomění si možných rizik těchto vyšetření nedochází 

rodička k přesvědčení o jejich nezbytnosti a odmítá je, není to však vnímáno jako 
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zbavení se odpovědnosti. Naopak šíře jejího získaného porodního vědění jí tím, co 

umožňuje rozhodnutí na základě skutečně relevantních a objektivních informací, a 

vykonáním tohoto rozhodnutí rodička reinterpretuje a zcela přebírá odpovědnost a 

přivlastňuje si ji jako základní atribut bytí „správnou matkou“.  

 

Otázka relevantního vědění a získávání informací je taktéž prostorem pro 

zpochybnění medicínského vědění. „Oficiální“ zdroje vědění rodičky zhodnocují ve 

světle informací vycházejících z jejich vlastní tělesnosti, ze zkušenosti jiných žen, 

z těžko dostupné zahraniční literatury. Načerpané informace mohou vést k odmítnutí 

medikovaného porodu jako znaku pokroku a k přiklonění se k přirozenému porodu, ve 

kterém mají rodičky prostor své získané vědění aplikovat, a kde se jako na zdroj vědění 

mohou obracet na své tělo. Je to právě kontrola ženského těla a tělesné potřeby a pocity, 

které jsou v aktivně lékařsky vedeném porodu ignorovány. Rozpor mezi tím, co 

zdravotní personál žádá a tím, co žena pociťuje činit, nemožnost kontrolovat a 

zasahovat do porodního procesu jsou tím, co ženy vede k volbě přirozeného porodu. 

Přirozený porod umožňuje svobodnou volbu porodní polohy, dochází k souznění s 

tělesnými pocity a potřebami, je to žena, kdo má v tomto pojetí porodu své tělo pod 

kontrolou a kdo se podílí hlavní měrou na porodním rozhodování.  

 

Diskutabilní zůstává otázka rizika. I přes jeho zlehčení či popření v některých 

příbězích je i v přirozeném porodu riziko přítomné, vědomí jeho přítomnosti je 

vyjádřeno připraveností některých rodiček odjet do porodnice v případě komplikací. 

Zůstává otázkou, zda si rodičky skutečně připouští možnost porodních komplikací, či 

zda na ně působí rizikový diskurz, před kterým je jen velmi těžké uniknout. Ale i 

v procesu přirozeného porodu lze vysledovat určitou loajalitu a uznání lékařské profesi 

a určité paralely s medicínským pojetím porodu a těhotenství. I rodičky rodící přirozeně 

žádají určitou formu dohledu, kontroly a autority. Ta je u přirozeného porodu 

představována porodní asistentkou Ivanou, která nejen že je představitelkou autority, ale 

navíc je dle některých autorek obdařena maskulinními znaky síly, rozhodnosti, aktivity 

a profesionality. Dochází tedy implicitně k reprodukci představy lékařské autority jako 

muže. 

 

Některé výpovědi autorek taktéž napovídají, že volba přirozeného porodu 

v domácím prostředí je pouze únikovým řešením z nemožnosti najít takové porodní 
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prostředí, které by potřebám rodičky vyhovovalo. Pokud by autoritativní lékařský 

přístup umožnil rodičkám více se zapojit do porodního rozhodování a produkce 

porodního vědění, kdyby bylo více akceptováno ženské tělesné vědění a byla-li by 

ženám dána větší tělesná svoboda, pak by rodičky pravděpodobně raději rodily v místě, 

které umožňuje porod prožít přirozeně, ale zároveň je v dosahu lékařské péče. Lze zde 

vysvětlit i paradox uváděný na počátku práce, kde uvádím, že ačkoliv si sama myslím, 

že místo porodu není stěžejní, a proto v teoretické části pracuji s pojmem přirozený 

porod, je tento porod za porod domácí, s nímž pracuji v empirické části, v podstatě 

zaměnitelný. Je to způsobeno nemožností zvolit si jiné místo než „legální“ porodnici a 

nebo „ilegální“ domov. Rodit přirozeně v České republice znamená jedině rodit doma.  

 

Zmíněná otázka získávání informací a prohlubování porodního vědění je stěžejní 

pro druhý cíl práce sledující proměnu ženských identit. Jak ukázala analýza, šíře a 

hloubka porodního vědění koresponduje s ochotou podvolit se medicínským praktikám. 

Nedostatečné porodní vědění vede zpravidla k absolvování medikovaného porodu a 

důvěře v expertní vědění. Neinformovanost neumožňuje volbu, dochází k reprodukci 

identity určené hegemonním řádem. Prohlubování porodního vědění je provázeno 

kritikou medicínských praktik, uvědoměním si mocenské nadřazenosti zdravotnického 

personálu a prostředí a vede ke schopnosti rozpoznat mylně interpretovaný přínos 

některých tradičních zdravotnických opatření. Stěžejním důsledkem prohlubování 

porodního vědění u analyzovaných porodních zkušeností je proměna přístupu žen ke 

svým tělům. Obrat k tělesnosti, uvědomění si síly vlastního těla a posílení důvěry v něj, 

vede k posílení pocitu ženskosti. Odklon od medikovaného porodu k přirozenému je 

pak tím, kde může být potenciál ženského těla využit, kde může být transformován 

v odmítnutí své podřízené role a být prostorem, kde naopak ženy svým svobodným 

rozhodováním a konáním dochází k naplnění své podstaty, autenticity a subjektivity. Je 

to nejen vztah k sobě samé, který se prohlubováním porodního vědění a rozhodnutím 

„rodit jinak“ proměňuje. Autorky artikulují i proměnu vztahu ke svým partnerům. 

Participací partnera na přirozeném porodu dochází ke vzájemnému recipročnímu 

posílení identit. Žena přirozeným porodem pomáhá partnerovi na cestě k jeho otcovské 

identitě, akceptací přirozeného porodu partnerem je rodičce umožněno vymanění se 

z podřízené role povinované k poslouchání autorit. 
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Uvedený obrat ke své tělesnosti a až jistá esencializace mateřské a porodní 

zkušenosti může zdánlivě stvrzovat patriarchální struktury. Připoutání matky k dítěti, 

její uvěznění do soukromé sféry, přirovnávání reprodukčního cyklu k přírodním 

procesům, důraz na biologické procesy v ženském těle vedou k utvrzení stereotypu, že 

je to právě mateřství a rodina, co je hlavní náplní a údělem života ženy, a jako takové 

jsou zároveň překážkou na cestě k emancipaci, uvrhají ženu do područí pasivity 

(Pachmanová 2006: 117). Příběhy ale tuto pasivitu a podřízenost žen nestvrzují. 

Autorky příběhů nezpochybňují mateřství jako své základní životní poslání, jde ale o 

mateřství, které má počátek ve svobodně zvoleném typu porodu, jde o mateřství, jehož 

náplň je matkou svobodně určená, a je to naopak reprodukční proces, který přináší 

možnost emancipace. Řečeno se Stanislavou Přádnou: „Vymanit se z podřízení a „žít 

nezávisle mateřsky“ znamená nikoli zbavit se dítěte, nýbrž totálně obnovit přírodní i 

duchovní síly, jež civilizačně atrofovaly.“ (Přádná 2006: 286) 

 

Porodní příběhy na portálu www.pribehyproivanu.cz byly zveřejňovány přibližně 

po dobu dvou a půl let. Nyní, na konci června roku 2014 je jejich zveřejňování pomalu 

u konce. Ivana je osvobozená, má diplomová práce napsaná. Zbývá položit otázku, jaký 

přínos má veřejné sdílení ženské zkušenosti pro žitou realitu a může mít celá kauza 

s Ivanou Königsmarkovou dopad na reálné porodní podmínky v České republice?   

 

Na konci dubna roku 2014, v den osvobození Ivany byla uvedena v České televizi 

reportáž, v níž místopředseda České neonatologické společnosti, Martin Čihař, 

prohlásil: „Samozřejmě bude porod v porodnici vždycky bezpečnější…já nechci, aby ty 

porody byly doma, ale v podstatě se postupně smiřuji s tím, že pro tyto porody bude 

potřeba nějakým způsobem zajistit co nejlepší podmínky.“
35

 Dominance lékařského 

expertního vědění tímto není zpochybněna, ale fakt, že rodiček uvažujících nad 

porodem a jeho prožitkem se zvyšuje a jejich revoluční potenciál roste, nemůže být 

přehlížen. Zda bude mít kauza Ivany Königsmarkové dopad na skutečné porodní 

podmínky v České republice bude možné zhodnotit až za nějakou dobu. Již nyní je však 

jisté, že veřejné sdílení ženské zkušenosti smysl má. Psaní je hledáním identity, 

sepsáním části své biografie ženy zpětně svůj život tříbí, usměrňují a posilují. 

Artikulace a možnost sdílení ženské zkušenosti je promluvením do ticha, dává vyslyšet 

                                                 
35

 dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

udalosti/214411000100429/obsah/323400-domaci-porody [cit. 16.5.2014] 
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hlasy těm, které byly v historii umlčené. Sdílení zkušenosti s reprodukčním procesem 

pomůže rozšířit obraz porodnictví v České republice, rozšířit vědomí a povědomí o 

právech nastávajících rodičů. Seznámení s fungováním instituce zdravotnictví a 

porodnictví může přispět k šíření vlny odporu a rezistence a napomoci sociální změně. 

Šíření ženské zkušenosti prohlubuje potřebného vědění, které může vést k posílení 

pravomoci odmítnout panující normy a otevřít prostor pro nové významy.  

 

 

 



 93 

POUŽITÁ LITERATURA 

BADINTER, Elisabeth. 1998. Materská láska: od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: 

Aspekt. ISBN: 80-85549-04-2. 

 

BERGER, Peter L., Thomas LUCKMANN. 1999. Sociální konstrukce reality. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN: 80-85959-46-1. 

 

BOURDIEU, Pierre. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum. ISBN: 80-7184-775-5. 

 

BOWES, Alison, Teresa M. DOMOKOS. 2003. Your dignity is hung up at door: 

Pakistani and White women´s experience of childbirth. In EARLE, Sarah, Gayle 

LETHERBY (ed). Gender, identity and reproduction. Social perspectives. Hampshire: 

Palgrave Macmillan. ISBN: 1-4039-0281-X. 

 

BRAIDOTTI, Rosi. 2001. Obrazy tela a pornografia reprezentácie. In: CVIKOVÁ, 

Jana, Jana JURÁŇOVÁ. Možnosť voľby. Aspekty práv a zodpovednosti. Bratislava: 

Aspekt. ISBN: 80-85549-25-5. 

 

BROWNER, Carole H., Nancy PRESS. 1996. „The production of authoritative 

knowledge in American prenatal care“. Medical Antropology Quarterly 10 (2): 141-156. 

 

BUTLER, Judith. 1993. Bodies that matter. On the discursive limits of „sex“. London: 

Routledge. ISBN: 0-415-90365-3. 

 

BUTLER, Judith. 1995. Contingent foundations. In BENHABIB, Seyla, Judith 

BUTLER, Drucilla CORNELL, Nancy FRASER: Feminist Contentions. A 

Philofophical Exchange. New York: Routledge. ISBN: 0-415-91085-4. 

 

BUTLER, Judith. 2003. Trampoty s rodom. Feminizmus a podryvanie identity. 

Bratislava: Aspekt. ISBN: 80-85549-41-7. 

 

CANDIGLIOTA, Zuzana. 2011. Právní postavení porodních asistentek v ČR. In 

KOTKOVÁ, Anna (ed.). Tělo v rukou společnosti. Praha: Gender Studies, o.p.s. ISBN: 

978-80-86520-38-4. 

 

CIXOUS, Hélène. 2000. The laugh of medusa. In BURKE, Lucy, Tony CROWLEY, 

Alan GIRVIN. The Routledge language and cultural theory leader. London: Routledge. 

ISBN: 0-415-18680-3. 

 

DOLEŽALOVÁ, Jana. 2004. Porod doma. Co nám matky o porodu neřekly. Praha: 

Formát. ISBN: 80-86718-46-8. 

 

FOUCAULT, Michel. 1999. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha: Hermann & 

synové. ISBN: 80-238-5090-3. 

 

FOUCAULT, Michel. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. ISBN: 80-86019-96-9. 

 

FOUCAULT, Michel. 2005. Je třeba bránit společnost. Kurs na Collège de France. 

Praha: Filosofia. ISBN: 80-7007-221-0. 



 94 

 

FOUCAULT, Michel. 2009. Zrození biopolitiky. Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury. ISBN: 978-80-7325-181-9. 

 

FOUCAULT, Michel. 2010. Zrození kliniky. Červený Kostelec: Pavel Mervart. ISBN: 

978-80-87378-29-8. 

 

FRIEDAN, Betty. 2002. Feminine mystique. Praha: Pragma. ISBN: 80-7205-893-2. 

 

FULKA, Josef. 2002. „Od interpelace k performativu (feminismus a konstrukce rodové 

identity)“. Sociální studia 7 (0). 

 

GIDDENS, Antony. 1999. Sociologie. Praha: ARGO. ISBN: 80-7203-124-4. 

 

GILLIGAN, Carol. 2001. Jiným hlasem: o rozdílné psychologii žen a mužů. Praha: 

Portál. ISBN: 80-7178-402-8. 

 

HALL, Stuart (ed.) 2003. Representation: Cultural represenations and signifying 

practices. London: Sage Publications. ISBN: 0-7619-5432-5. 

 

HARRIS, Gillian, Linda CONNOR, Andrew BISITS, Nick HIGGINBOTHAM. 2004. 

„„Seeing the baby“: pleasure and dilemmas of ultrasound technologies for primiparous 

Australian women.“ Medical anthropology quartlerly. 18 (1): 23-47. 

 

HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. 2008. „Konstrukce normality, rizika a 

vědění o těle v těhotenství. Příklad prenatálních screeningů.“ Biograf č. 47. 

 

HAŠKOVÁ, Hana. 2001a. Názorové diference. K současným změnám v českém 

porodnictví. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN: 80-85950-97-9. 

 

HAŠKOVÁ, Hana. 2001b. [online] Sociální aspekty porodu. Zpráva z výzkumu. Praha: 

APERIO. Dostupné z: 

http://aperio.cz/data/1/APERIO_Socialni_aspekty_porodu_2001.pdf [cit. 2.4.2014] 

 

HAŠKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ, Marcela LINKOVÁ (ed.) 2006. Mnohohlasem. 

Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 

80-7330-087-7. 

 

HEITLINGER, Alena. 1987. Reproduction, medicíně and the socialist state. Hampshire: 

The Macmillan Press. ISBN: 0-333-36631-X. 

 

HREŠANOVÁ, Ema. 2012. [online] Genderovanost porodu jako příklad 

antropologického zkoumání lidské reprodukce: přehled klíčových konceptů. 

AntropoWebzin 3/2012. Dostupné z: http://antropologie.zcu.cz/genderovanost-porodu-

jako-priklad-antropologickeho-zkoumani-lidske-reprodukce-prehled-klicovych-

konceptu [cit. 4.2.2014]  

 

HREŠANOVÁ, Ema, Jaroslava HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ. 2008. „Nové 

trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami.“ Sociologický 

časopis 44(1). 



 95 

 

CHODOROW, Nancy. 1999. The reproduction of mothering: psychoanalysis and the 

sociology of gender. Berkeley: University of California Press. ISBN: 0-520-22155-9. 

 

JONÁŠOVÁ, Kateřina. 2011. Krev versus rozum – (přirozený) porod a média. Nerodíte 

vy a nerodíte své dítě. Rodíte za všechny ostatní ženy a rodíte veřejný majetek. In 

KOTKOVÁ, Anna (ed.). 2011. Tělo v rukou společnosti. Praha: Gender studies o.p.s. 

ISBN: 978-80-86520-38-4. 

 

JORDAN, Brigitte. 1997. Authoritative knowledge and its construction. In DAVIS-

FLOYD, Robbie E., Carolyn F. SARGENT (ed.). Childbirth and authoritative 

knowledge: cross-cultural perspectives. Berkeley: University of California Press. ISBN: 

0-520-20785-8. 

 

KICZKOVÁ, Zuzana (ed.) 2006. Pamäť žien. O skúsenosti sebautvárania 

v biografických rozhovoroch. Bratislava: IRIS. ISBN: 80-89018-96-3. 

 

KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka. 2010. Tváří v tvář. Gender jako metodologická 

kategorie literárních analýz. Praha: Gender studies. ISBN: 978-80-86520-34-6. 

 

KÖNIGSMARKOVÁ, Ivana. 2006. Genetický screening: Svobodná volba? In 

SOKAČOVÁ, Linda (ed.) Reprodukční práva žen a mužů. Praha: Gender studies. 

ISBN: 80-86520-16-1. 

 

KŘÍŽOVÁ, Eva. 2005. Současné proměny lékařské role a vědění jako nástroj moci 

v demokratizující se společnosti. In MÁŠOVÁ Hana, Eva KŘÍŽOVÁ, Petr 

SVOBODNÝ. České zdravotnictví: vize a skutečnost. Složité peripetie od plánů 

k realizaci. Praha: Karolinum. ISBN: 80-246-0944-4. 

 

LAKOFF, Robin T., Mary BUCHOLTZ (ed.). 2004. Language and woman´s place. 

Text and commentaries. New York: Oxford University Press. ISBN: 0-19-516757-0. 

 

LAMB, Michael E. (ed.). 2004. The role of the father in child development. Hoboken: 

Wiley. ISBN: 4-471-23161-4. 

LAZARUS, Ellen. 1994. „What do women want? Issue of choice, control, and class in 

pregnancy and childbirth.“ Medical Antropology Quaterly 8 (1): 25 – 26. 

LETHERBY, Gayle. 2003. Battle of the gametes: cultural represenations of „medically“ 

assisted conception. In EARLE, Sarah, Gayle LETHERBY (ed). Gender, identity and 

reproduction. Social perspectives. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 1-4039-

0281-X. 

 

LIPPMAN, Abby. 1994. The genetic construction of prenatal testing: choice, consent, 

or conformity for women? In ROTHENBERG, Karen H., Elizabeth Jean THOMPSON 

(ed.) Women and prenatal testing. Columbus: Ohio State University Press. ISBN: 0-

8142-0641-7. 

 

LUPTON, Deborah. 2012. Medicine as culture. Illness, disease and the body. London: 

SAGE Publications. ISBN: 978-1-4462-0895-3. 



 96 

 

MÁŠOVÁ, Hana. 2005. Dva pilíře přestavby československého zdravotnictví: 

Nedvědův a Albertův plán. Porovnání. In MÁŠOVÁ Hana, Eva KŘÍŽOVÁ, Petr 

SVOBODNÝ. České zdravotnictví: vize a skutečnost. Složité peripetie od plánů 

k realizaci. Praha: Karolinum. ISBN: 80-246-0944-4. 

 

MAŘÍKOVÁ, Hana. 2006a. [online] „Otcové v péči o děti.“ Socioweb (1). Dostupné z: 

http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/125_socioweb%201-

06%20cely%20pdf.pdf [cit. 10.4.2014] 

 

MAŘÍKOVÁ, Hana. 2006b. Genderový aspekt rodičovství. In HAMPLOVÁ, Dana, 

Petra ŠALAMOUNOVÁ, Gabriela ŠAMANOVÁ. Životní cyklus. Sociologické a 

demografické perspektivy. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN: 80-7330-082-6. 

 

MILLS, Sara. 1997. Feministická teorie a teorie diskursu. In OATES-INDRUCHOVÁ, 

Libora (ed.). 2007. Ženská literární tradice a hledání identit. Antologie angloamerické 

feministické literární teorie. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 978-80-86429-

69-4. 

 

O´BRIEN, Mary. 1981. The politics of reproduction. London: Routledge. ISBN: 0-

7100-9498-1. 

 

ODENT, Michel. 1995. Znovuzrozený porod. Praha: Argo. ISBN: 80-85794-05-2. 

 

PACHMANOVÁ, Martina. 2006. Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním 

umění: Od symbolické Velké Matky ke katastrofě mateřské identity. In HANÁKOVÁ 

Petra, Libuše HECZKOVÁ, Eva KALIVODOVÁ. V bludném kruhu. Mateřství a 

vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 80-

86429-49-0. 

 

PARUSNÍKOVÁ, Zuzana. 2000. „Biomoc a kult zdraví.“ Sociologický časopis 36 (2). 

 

POLLACK-PETCHESKY, Rosalind. 2001. Reprodukčná sloboda: viac než „právo 

žieny na voľbu“. In: CVIKOVÁ, Jana, Jana JURÁŇOVÁ. Možnosť voľby. Aspekty práv 

a zodpovednosti. Bratislava: Aspekt. ISBN: 80-85549-25-5. 

 

PŘÁDNÁ, Stanislava. 2006. Matky ikony, matky vražednice: Obraz mateřství ve filmu, 

s důrazem na italský film 60. a 70. let. In HANÁKOVÁ Petra, Libuše HECZKOVÁ, 

Eva KALIVODOVÁ. V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy 

modernity. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 80-86429-49-0. 

 

PURKIS, Judy. 2003. The quintessential female act? Learning about birth. In EARLE, 

Sarah, Gayle LETHERBY (ed). Gender, identity and reproduction. Social perspectives. 

Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 1-4039-0281-X. 

 

RABUŠIC, Ladislav. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Sociologické 

nakladatelství. ISBN: 80-86429-01-6. 

 

RENZETTI, Claire M., Daniel J. CURRAN. 2005. Ženy, muži a společnost. Praha: 

Karolinum. ISBN: 80-246-0525-2. 



 97 

 

ROTHMAN, Barbara Katz. 2003. Birth matters: learning from my past – a midwifery 

for the future. In EARLE, Sarah, Gayle LETHERBY (ed). Gender, identity and 

reproduction. Social perspectives. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 1-4039-

0281-X. 

 

RŮŽIČKA, Jiří. 2007. Subjektivace a techniky sebe samého. Foucaultova cesta ke třetí 

ose. In STORCHOVÁ, Lucie (ed.) Conditio humana – konstanta či historická 

proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné 

historiografii. Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-86971-36-0. 

 

SCOTT, Joan W. 1991. „The evidence of experience.“ Critical Inquiry 17 (4). 

 

SCOTT, Joan W. 1999. Gender and the politics of history. New York: Columbia 

University Press. ISBN: 0-231-11857-0. 

 

SHOWALTER, Elaine. 1979. Pokus o feministickou poetiku. In: OATES-

INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). 1998. Dívčí válka s ideologií: klasické texty 

angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 80-

85850-67-2. 

 

SHOWALTER, Elaine. 1981. Feministická kritika v divočině. In OATES-

INDRUCHOVÁ, Libora (ed.). 2007. Ženská literární tradice a hledání identit. 

Antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha: Sociologické 

nakladatelství. ISBN: 978-80-86429-69-4. 

 

SLEPIČKOVÁ, Lenka, Eva ŠLESINGEROVÁ, Iva ŠMÍDOVÁ. 2012. „Biomoc a 

reprodukční biomedicína: konceptuální inspirace pro český kontext.“ Sociologický 

časopis 48 (1). 

 

SPEER, Susan A. 2005. Gender talk. Feminism, discourse and conversation analysis. 

London, New York: Routledge. ISBN: 0-415-24643-1. 

 

STRAUSS, Anselm, Juliet CORBIN. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: 

Albert. ISBN: 80-85834-60-X. 

 

TAKÁCS, Lea (ed.) 2012. Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. 

Kvalita prenatální péče očima rodiček. Praha: Univerzita Karlova. ISBN: 978-80-7308-

431-8. 

 

TAYLOR, Charles. 2004. Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. Praha: 

Epocha. ISBN: 80-86328-64-3.  

 

TINKOVÁ, Daniela. 2007. Biomoc a „politická anatomie lidského a společenského 

těla“. Foucaultův koncept „biomoci“ ve vztahu k otázce modernizace státu, zrození 

humanitních věd a medikalizace společnosti na přelomu 18. a 19. století. In 

STORCHOVÁ, Lucie (ed.) 2007. Conditio humana – konstanta či historická 

proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné 

historiografii. Praha: FHS UK. ISBN: 978-80-86971-36-0. 

 



 98 

TINKOVÁ, Daniela. 2010. Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě. 

Praha: Argo. ISBN: 978-80-257-0223-9. 

 

VAN TEIJLINGEN, Edwin R. 2003. Dutch Midwives: the difference between image 

and reality. In EARLE, Sarah, Gayle LETHERBY (ed). Gender, identity and 

reproduction. Social perspectives. Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 1-4039-

0281-X.  

 

VODRÁŽKA, Mirek. 2006. Diskurs v dis-kursu a vidoucí ženy. Reflexe příběhu ženské 

umělecké existence a její čtyři historické emancipační fáze. In HAŠKOVÁ, Hana, 

Alena KŘÍŽKOVÁ, Marcela LINKOVÁ (ed.) Mnohohlasem. Vyjednávání ženských 

prostorů po roce 1989. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN: 80-7330-087-7. 

 

WARF, Barney, John GRIMES. 1997. „Counterhegemonic discourses and the Internet.“ 

Geographical review 87 (2).  

 

ZÁBRODSKÁ, Kateřina. 2009. Variace na gender. Praha: Academia. ISBN: 978-80-

200-1752-9. 

 

ZNEBEJÁNEK, František. 1997. Sociální hnutí. Teorie, koncepce, přestavitelé. Praha: 

Sociologické nakladatelství. ISBN: 80-85850-31-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Internetové zdroje: 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf [cit. 3.12.2013] 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 

odborných kvalifikací: 

http://uok.msmt.cz/uok_doc/cz/Smernice_2005-36-ES.pdf [cit. 3.12.2013] 

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků č. 55/2011 Sb.: 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyhlasce-c-sb-kterou-se-stanovi-

cinnosti-zdravotnickych-pracovniku-a-jinych-odbornych-pracovniku-ve-zneni-

vyhlasky-c-sb_4763_949_3.html [cit. 3.12.2013] 

 

Zákon o nelékařských zdravotnických zařízeních, č. 96/2004 Sb. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96#cast1 [cit. 3.12.2013] 

 

Životopisné údaje Ivany Königsmarkové: 

http://www.pribehyproivanu.cz/o-ivane/ [cit. 31.12.2013] 

http://www.acentrum.eu/o-nas/a-team/ivana-koenigsmarkova [cit. 31.12.2013] 

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivana-konigsmarkova.php [cit. 31.12.2013] 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/09/je-to-zrovna-40-let/ [cit. 

31.12.2013] 

 

Nález Ústavního soudu v případě Ivany Königsmarkové: 

http://img.ct24.cz/multimedia/documents/50/4985/498469.pdf [cit. 31.12.2013] 

 

 



 100 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Seznam Příběhů pro Ivanu analyzovaných v této práci (tabulka) 

Příloha č. 2: Rozčlenění Příběhů pro Ivanu dle místo porodu a přítomnosti Ivany 

(tabulka) 

Příloha č. 3: Ukázka kódování – Genderová dimenze Ivany (tabulka) 

 

 

 



 101 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Seznam Příběhů pro Ivanu analyzovaných v této práci 

 

číslo 
příběhu 

datum 
zveřejnění 

příběhu 

název příběhu 

hypertextový odkaz příběhu 

1 24.12.2011 
Anežka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/24/anezka/ 

2 25.12.2011 
Jana 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/25/jana/ 

4 27.12.2011 
Toník porod - plaváček 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/27/tonik-porod-plavacek/ 

6 29.12.2011 
Dvakrát s Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/29/6-dvakrat-s-ivanou/ 

7 30.12.2011 
Podzimní déšť k nám přinesl Elu 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/30/ela/ 

8 31.12.2011 
Letní nedělňátko 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/31/eda/ 

9 1.1.2012 
Počátek 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/01/9-pocatek/ 

11 3.1.2012 
Za bubnování krup nejkrásnější dárek k svátku 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/03/theodora/ 

13 5.1.2012 
Jak Gaia na svět přišla 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/05/13-jak-gaia-na-svet-prisla/ 

14 6.1.2012 
Náš skoro domácí porod 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/06/nas-skoro-domaci-porod/ 

15 7.1.2012 
Příběh M.S. 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/07/pribeh-m-s/ 

18 10.1.2012 
Narození Ondřeje 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/10/narozeni-ondreje/ 

19 11.1.2012 
Pokaždé jinak 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/11/pokazde-jinak/ 

23 15.1.2012 
Ako sme rodili v nemocnici i doma 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/15/ako-sme-rodili-v-nemocnici-i-doma/ 

27 19.1.2012 
Devět měsíců pro vývoj mého syna i mě samotné 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/19/devet-mesicu-pro-vyvoj-meho-syna-i-me-samotne/ 

28 20.1.2012 
Náš porodní příběh 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/20/nas-porodni-pribeh/ 

31 23.1.2012 
Jak to vlastně všechno bylo? 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/23/jak-to-vlastne-vsechno-
bylo/ 

33 25.1.2012 
Nebojte se, žádný dítě se ještě nikdy nevstřebalo! 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/25/nebojte-zadny-dite-se-jeste-nikdy-nevstrebalo/ 

34 26.1.2012 
Darja 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/26/darja/ 

35 27.1.2012 
Doma s porodní bábou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/27/doma-s-porodni-babou/ 

36 28.1.2012 
Jak se Roza doma narodila 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/28/jak-se-roza-doma-
narodila/ 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/24/anezka/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/25/jana/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/27/tonik-porod-plavacek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/29/6-dvakrat-s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/30/ela/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2011/12/31/eda/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/01/9-pocatek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/03/theodora/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/05/13-jak-gaia-na-svet-prisla/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/06/nas-skoro-domaci-porod/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/07/pribeh-m-s/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/10/narozeni-ondreje/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/11/pokazde-jinak/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/15/ako-sme-rodili-v-nemocnici-i-doma/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/19/devet-mesicu-pro-vyvoj-meho-syna-i-me-samotne/
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http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/28/jak-se-roza-doma-narodila/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/28/jak-se-roza-doma-narodila/
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37 29.1.2012 
Laura 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/29/laura/ 

38 30.1.2012 
Dva výjimečné zážitky s Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/30/dva-vyjimecne-zazitky-s-ivanou/ 

42 3.2.2012 
Rodili jsme doma, placentu jsme zakopali na zahradě 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/03/rodili-jsme-doma-placentu-jsme-zakopali-na-zahrade/ 

58 19.2.2012 
Pohádka o narození se 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/19/pohadka-o-narozeni-se/ 

63 24.2.2012 
Z deníku Tey aneb Zrození 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/24/z-deniku-tey-aneb-zrozeni/ 

65 26.2.2012 
Porody jako oslavy 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/26/porody-jako-oslavy/ 

69 1.3.2012 
Neslyším tlukot dítěte. Dobře, no a co? 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/01/neslysim-tlukot-ditete-dobre-no-a-co/ 

70 2.3.2012 
Eliška a Matěj 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/02/eliska-a-matej/ 

76 8.3.2012 
Lukášovo narození 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/08/lukasovo-narozeni/ 

77 9.3.2012 
Druhý příběh M.Š. 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/09/druhy-pribeh-m-s/ 

86 18.3.2012 
Tiché přivítání 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/18/tiche-privitani/ 

89 21.3.2012 
Můj porod doma s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/21/muj-porod-doma-s-porodni-asistentkou-ivanou-konigsmarkovou/ 

91 23.3.2012 
Tento člověk zachránil život mého dítěte 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/23/tento-clovek-zachranil-zivot-meho-ditete/ 

97 29.3.2012 
Tři roky a dva porody 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/29/tri-roky-a-dva-porody/  

98 30.3.2012 
Jak jsme rodili s Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/30/jak-jsme-rodili-s-ivanou/  

101 2.4.2012 
Verunka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/02/verunka-2/ 

102 3.4.2012 
Ondrášek 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/03/ondrasek/ 

105 6.4.2012 
Milá Ivano 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/06/mila-ivano-2/ 

106 7.4.2012 
Mařenka pod stromeček 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/07/marenka-pod-stromecek/ 

111 12.4.2012 
Všude dobře, doma nejlíp 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/12/111-vsude-dobre-doma-nejlip/ 

112 13.4.2012 
Příchod Valeriánka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/13/prichod-valerianka/ 

116 17.4.2012 
Ivana v mém životě 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/17/ivana-v-mem-zivote/ 

124 25.4.2012 
Všude dobře, doma nejlíp podruhé 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/25/vsude-dobre-doma-nejlip-podruhe/ 

128 29.4.2012 
Ivano, díky, jste profík! 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/29/ivano-diky-jste-profik/ 

129 30.4.2012 
Proč? Mají strach!!! 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/30/proc-maji-strach/ 

130 1.5.2012 
Rodili jsme doma s Ivanou aneb malá čarodějnice Kačule 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/01/rodili-jsme-doma-s-ivanou-aneb-mala-carodejnice-kacule/ 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/29/laura/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/01/30/dva-vyjimecne-zazitky-s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/03/rodili-jsme-doma-placentu-jsme-zakopali-na-zahrade/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/19/pohadka-o-narozeni-se/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/24/z-deniku-tey-aneb-zrozeni/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/02/26/porody-jako-oslavy/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/01/neslysim-tlukot-ditete-dobre-no-a-co/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/02/eliska-a-matej/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/08/lukasovo-narozeni/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/09/druhy-pribeh-m-s/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/18/tiche-privitani/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/21/muj-porod-doma-s-porodni-asistentkou-ivanou-konigsmarkovou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/23/tento-clovek-zachranil-zivot-meho-ditete/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/29/tri-roky-a-dva-porody/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/03/30/jak-jsme-rodili-s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/02/verunka-2/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/03/ondrasek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/06/mila-ivano-2/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/07/marenka-pod-stromecek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/12/111-vsude-dobre-doma-nejlip/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/13/prichod-valerianka/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/17/ivana-v-mem-zivote/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/25/vsude-dobre-doma-nejlip-podruhe/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/29/ivano-diky-jste-profik/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/04/30/proc-maji-strach/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/01/rodili-jsme-doma-s-ivanou-aneb-mala-carodejnice-kacule/
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132 2.5.2012 
Do tretice všetko dobré 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/02/do-tretice-vsetko-dobre/ 

134 4.5.2012 
Poslední březnový den 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/04/posledni-breznovy-den/ 

137 7.5.2012 
Jak se rodil William, srpen 2007 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/07/jak-se-rodil-william-srpen-2007/ 

153 23.5.2012 
Moje porodní bába 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/23/moje-porodni-baba/ 

154 24.5.2012 
Příběh z roku 2006 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/24/pribeh-z-roku-2006/ 

160 30.5.2012 
Úplně obyčejný porod 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/30/uplne-obycejny-porod/ 

169 8.6.2012 
Tři příběhy pro paní Ivanu, příběh první 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/08/tri-pribehy-pro-pani-ivanu-pribeh-prvni/ 

170 9.6.2012 
Naša cesta 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/09/170-nasa-cesta/ 

172 11.6.2012 
Ivana k porodu, lékaři k hororu 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/11/ivana-k-porodu-lekari-k-hororu/ 

178 17.6.2012 
Touha 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/17/touha/ 

181 20.6.2012 
S Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/20/s-ivanou/ 

187 26.6.2012 
Porod s Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/26/porod-s-ivanou/ 

188 27.6.2012 
Ďjó, porod! 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/27/djo-porod/ 

191 30.6.2012 
Zbojníci z Proseckých skal 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/30/zbojnici-z-proseckych-
skal/ 

193 2.7.2012 
Králíci, ptáci a hvězdy 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/02/kralici-ptaci-a-hvezdy/ 

196 5.7.2012 
Jak k nám přišla Natálka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/05/jak-k-nam-prisla-natalka/ 

202 11.7.2012 
Následující řádky jsou už šest let staré 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/11/nasledujici-radky-jsou-uz-sest-let-stare/ 

203 13.7.2012 
Rodák 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/13/rodak/ 

204 14.7.2012 
Dva porody s Ivanou 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/14/dva-porody-s-ivanou/ 

213 24.7.2012 
Měla jsem štěstí? Ne, Ivanu 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/24/mela-jsem-stesti-ne-ivanu/ 

216 28.7.2012 
Růženka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/28/ruzenka/ 

219 31.7.2012 
Zaprvé to proběhne jinak, zadruhé jinak, než si rodiče myslí, zatřetí (…) 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/31/zaprve-to-probehne-jinak/ 

223 5.8.2012 
Ivaně 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/05/ivane/ 

224 6.8.2012 
Tři příběhy pro Ivanu, příběh druhý 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/06/tri-pribehy-pro-ivanu-pribeh-druhy/ 

236 20.8.2012 
Prožitek 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/20/prozitek/ 

240 26.8.2012 
Potřetí jinak 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/26/potreti-jinak/ 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/02/do-tretice-vsetko-dobre/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/04/posledni-breznovy-den/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/07/jak-se-rodil-william-srpen-2007/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/23/moje-porodni-baba/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/24/pribeh-z-roku-2006/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/05/30/uplne-obycejny-porod/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/08/tri-pribehy-pro-pani-ivanu-pribeh-prvni/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/09/170-nasa-cesta/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/11/ivana-k-porodu-lekari-k-hororu/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/17/touha/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/20/s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/26/porod-s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/27/djo-porod/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/30/zbojnici-z-proseckych-skal/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/06/30/zbojnici-z-proseckych-skal/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/02/kralici-ptaci-a-hvezdy/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/05/jak-k-nam-prisla-natalka/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/11/nasledujici-radky-jsou-uz-sest-let-stare/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/13/rodak/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/14/dva-porody-s-ivanou/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/24/mela-jsem-stesti-ne-ivanu/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/28/ruzenka/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/07/31/zaprve-to-probehne-jinak/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/05/ivane/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/06/tri-pribehy-pro-ivanu-pribeh-druhy/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/20/prozitek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/08/26/potreti-jinak/
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286 17.10.2012 
Psaní z lesa 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/10/17/psani-z-lesa/ 

314 18.11.2012 
Narození Valentinky 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/11/18/narozeni-valentinky/ 

315 19.11.2012 
3 x s Ivanou a pokaždé jinak 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2012/11/19/3-x-s-ivanou-a-pokazde-jinak/ 

379 17.2.2013 
Únorové poupátko 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/02/17/unorove-poupatko/ 

400 11.3.2013 
Amazonka 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/03/11/amazonka/ 

406 17.3.2013 
Děkuji Matce Přírodě 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/03/17/dekuji-matce-prirode/ 

461 16.5.2013 
Plaváček Lukášek 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/05/16/plavacek-lukasek/ 

573 10.9.2013 
Přetržený porod 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/09/10/pretrzeny-porod/ 

594 1.10.2013 
Splněná přání 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/10/01/splnena-prani/ 

665 13.12.2013 
Péče plná důvěry a lásky 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/12/13/pece-plna-duvery-a-lasky/ 

716 11.2.2014 
Velmi nepřirozený potrat 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/02/11/velmi-neprirozeny-potrat/ 

717 12.2.2014 
Vojtěch z vany 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/02/12/vojtech-z-vany/ 

732 2.3.2014 
Příběh 1. 

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/03/02/pribeh-1/ 

733 3.3.2014 
Příběh 2.  

http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/03/03/pribeh-2/ 
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http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/03/11/amazonka/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/03/17/dekuji-matce-prirode/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/05/16/plavacek-lukasek/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/09/10/pretrzeny-porod/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/10/01/splnena-prani/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2013/12/13/pece-plna-duvery-a-lasky/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/02/11/velmi-neprirozeny-potrat/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/02/12/vojtech-z-vany/
http://www.pribehyproivanu.cz/pribehy/2014/03/02/pribeh-1/
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Příloha č. 2: Rozčlenění Příběhů pro Ivanu dle místa porodu a přítomnosti Ivany 

Přehledová tabulka v této příloze rozčleňuje Příběhy pro Ivanu dle místa, kde 

případný porod proběhl a dle toho, zda Ivana Königsmarková byla porodu přítomna či 

ne. Pracovala jsem s příspěvky zveřejněnými od 24. prosince 2011 do 30. dubna 2014. 

Tabulka obsahuje charakteristiku příspěvků, kterým bylo přiřazeno příběhové pořadové 

číslo. Na webový portál však byly vkládány i jiné příspěvky, které nemají pořadové 

číslo příběhu, pro mou diplomovou práci nejsou relevantní, proto nejsou v tabulce 

zaznamenány, a způsobují tak mezery v chronologické datumové řadě. Jedná se 

zejména o ohlasy uživatelů a uživatelek internetu na tento webový portál, o upozornění 

na akce konané na podporu přirozených porodů, o adventní přání a jiné.  

 

Příběhy pro Ivanu jsou v tabulce rozčleněny následovně: 

 zelenou barvou jsou podbarvené příběhy, ze kterých je zcela zřejmé, že porod 

proběhl v domácím prostředí rodičky za přítomnosti Ivany Königsmarkové. Dle 

tohoto klíče bylo vygenerováno 87 příspěvků. 

 oranžovou barvou jsou podbarvené příběhy, které zmiňují porod proběhnuvší 

v domácím prostředí rodičky, avšak bez přítomnosti Ivany, či tuto její 

přítomnost není možné zcela určit. Nelze však vyloučit, že i u některých z těchto 

porodů Ivana asistovala. Tímto způsobem bylo vygenerováno 110 příspěvků. 

 fialová barva podbarvuje příběhy, které zmiňují narození dítěte v porodnici, až 

na jeden případ vždy bez přítomnosti Ivany Königsmarkové. Těchto příspěvků 

je 293. 

 světle žlutou barvou je pak podbarveno zbývajících 301 příspěvků, které nelze 

zařadit do žádné z výše uvedené kategorie a jejich charakter je různý. Tyto 

příspěvky jsou označeny jako „jiné“ a následované svým názvem. Jedná se o 

příspěvky, ze kterých např. průběh porodu, jeho místo a asistující osoba nejsou 

zřejmé, či je v příběhu zmíněn porod více dětí, ale vždy bez přítomnosti Ivany, 

také jde o příspěvky žen, které jsou dosud bez porodní zkušenosti, jedná se o 

potrat, o příspěvky dcer, kolegyň, žen rodících v zahraničí, o výzvu na podporu 

Ivany, či o opakování příběhů, které již byly jednou zveřejněné (zakladatelky 

tímto způsobem řešily zveřejňování příspěvků v dobách, kdy Příběhů byl 

nedostatek), v několika málo případech jde také o příspěvky psané muži, a jiné. 

 

 

číslo 
příběhu 

datum 
zveřejnění 

příběhu 
charakter Příběhu pro Ivanu a průběh porodu 

1 24.12.2011 Porod doma s Ivanou 

2 25.12.2011 Porod doma s Ivanou 

3 26.12.2011 Porod v porodnici 

4 27.12.2011 Porod doma s Ivanou 

5 28.12.2011 Porod v porodnici 

6 29.12.2011 Porod doma s Ivanou 

7 30.12.2011 Porod doma s Ivanou 

8 31.12.2011 Porod doma s Ivanou 

9 1.1.2012 Porod doma s Ivanou 

10 2.1.2012 Porod v porodnici 

11 3.1.2012 Porod doma s Ivanou 

12 4.1.2012 Porod v porodnici 

13 5.1.2012 Porod doma s Ivanou 
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14 6.1.2012 Porod doma s Ivanou 

15 7.1.2012 Porod doma s Ivanou 

16 8.1.2012 Porod v porodnici 

17 9.1.2012 jiné - Klid a pohoda 

18 10.1.2012 Porod doma s Ivanou 

19 11.1.2012 Porod doma s Ivanou 

20 12.1.2012 jiné - Dlouholetá známost 

21 13.1.2012 jiné - Pomáhat a chránit léta Páně 2009 

22 14.1.2012 Porod v porodnici 

23 15.1.2012 Porod doma s Ivanou 

24 16.1.2012 jiné - Můj přerod 

25 17.1.2012 Porod doma bez Ivany 

26 18.1.2012 Porod v porodnici 

27 19.1.2012 Porod doma s Ivanou 

28 20.1.2012 Porod doma s Ivanou 

29 21.1.2012 Porod v porodnici 

30 22.1.2012 Porod v porodnici 

31 23.1.2012 Porod doma s Ivanou 

32 24.1.2012 Porod v porodnici 

33 25.1.2012 Porod doma s Ivanou 

34 26.1.2012 Porod doma s Ivanou 

35 27.1.2012 Porod doma s Ivanou 

36 28.1.2012 Porod doma s Ivanou 

37 29.1.2012 Porod doma s Ivanou 

38 30.1.2012 Porod doma s Ivanou 

39 31.1.2012 Porod v porodnici 

40 1.2.2012 Porod v porodnici 

41 2.2.2012 Porod v porodnici 

42 3.2.2012 Porod doma s Ivanou 

43 4.2.2012 jiné - Díky Penny! 

44 5.2.2012 Porod v porodnici 

45 6.2.2012 jiné - Jak jsem dal dohromady ministra s porodní bábou 

46 7.2.2012 Porod v porodnici 

47 8.2.2012 Porod doma bez Ivany 

48 9.2.2012 Porod doma bez Ivany 

49 10.2.2012 jiné - Ágnes Geréb 

50 11.2.2012 Porod doma bez Ivany 

51 12.2.2012 jiné - Můj lidský vzor Ivana Königsmarková 

52 13.2.2012 Porod doma bez Ivany 

53 14.2.2012 Porod doma bez Ivany 

54 15.2.2012 Porod doma bez Ivany 

55 16.2.2012 Porod v porodnici 

56 17.2.2012 Porod v porodnici 

57 18.2.2012 jiné - Milá Ivano 

58 19.2.2012 Porod doma s Ivanou 

59 20.2.2012 Porod v porodnici 

60 21.2.2012 Porod v porodnici 

61 22.2.2012 Porod v porodnici 

62 23.2.2012 Porod v porodnici 

63 24.2.2012 Porod doma s Ivanou 

64 25.2.2012 Porod v porodnici 

65 26.2.2012 Porod doma s Ivanou 
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66 27.2.2012 Porod v porodnici 

67 28.2.2012 jiné - Když se nikdo nenarodí 

68 29.2.2012 jiné - Očima babičky 

69 1.3.2012 Porod doma s Ivanou 

70 2.3.2012 Porod doma s Ivanou 

71 3.3.2012 jiné - Vánoční příběh 

72 4.3.2012 Porod v porodnici 

73 5.3.2012 jiné - Zuzana a Ágnes 

74 6.3.2012 Porod v porodnici 

75 7.3.2012 Porod v porodnici 

76 8.3.2012 Porod doma s Ivanou 

77 9.3.2012 Porod doma s Ivanou 

78 10.3.2012 Porod v porodnici 

79 11.3.2012 Porod doma bez Ivany 

80 12.3.2012 Porod doma bez Ivany 

81 13.3.2012 Porod v porodnici 

82 14.3.2012 Porod v porodnici 

83 15.3.2012 Porod v porodnici 

84 16.3.2012 jiné - Knižní poradna 

85 17.3.2012 Porod v porodnici 

86 18.3.2012 Porod doma s Ivanou 

87 19.3.2012 Porod v porodnici 

88 20.3.2012 jiné - Dvoudílný příběh pro Ivanu, druhý díl nedokončený 

89 21.3.2012 Porod doma s Ivanou 

90 22.3.2012 Porod v porodnici 

91 23.3.2012 Porod doma s Ivanou 

92 24.3.2012 Porod v porodnici 

93 25.3.2012 jiné - Krátké zamyšlení o víře 

94 26.3.2012 jiné - Příběh k zamyšlení 

95 27.3.2012 Porod v porodnici 

96 28.3.2012 Porod v porodnici 

97 29.3.2012 Porod doma s Ivanou 

98 30.3.2012 Porod doma s Ivanou 

99 31.3.2012 Porod v porodnici 

100 1.4.2012 jiné - Narodila jsem se doma před sedmdesáti lety 

101 2.4.2012 Porod doma s Ivanou 

102 3.4.2012 Porod doma s Ivanou 

103 4.4.2012 Porod v porodnici 

104 5.4.2012 jiné - Nechte ženy rodit, jak chtějí 

105 6.4.2012 Porod doma s Ivanou 

106 7.4.2012 Porod doma s Ivanou 

107 8.4.2012 Porod v porodnici 

108 9.4.2012 jiné - Díky že bojujete 

109 10.4.2012 jiné - Příběh, který nemůže být napsán 

110 11.4.2012 Porod v porodnici 

111 12.4.2012 Porod doma s Ivanou 

112 13.4.2012 Porod doma s Ivanou 

113 14.4.2012 Porod doma bez Ivany 

114 15.4.2012 Porod v porodnici 

115 16.4.2012 Porod doma bez Ivany 

116 17.4.2012 Porod doma s Ivanou 

117 18.4.2012 Porod v porodnici 
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118 19.4.2012 jiné - Bezpečí, ochota, humor a klid 

119 20.4.2012 Porod v porodnici 

120 21.4.2012 Porod v porodnici 

121 22.4.2012 Porod v porodnici 

122 23.4.2012 Porod doma bez Ivany 

123 24.4.2012 jiné - Zkušenosti jsou cenné 

124 25.4.2012 Porod doma s Ivanou 

125 26.4.2012 Porod doma bez Ivany 

126 27.4.2012 Porod v porodnici 

127 28.4.2012 Porod v porodnici 

128 29.4.2012 Porod doma s Ivanou 

129 30.4.2012 Porod doma s Ivanou 

130 1.5.2012 Porod doma s Ivanou 

131 1.5.2012 jiné - Ágnes Geréb opět do vězení 

132 2.5.2012 Porod doma s Ivanou 

133 3.5.2012 Porod v porodnici 

134 4.5.2012 Porod doma s Ivanou 

135 5.5.2012 Porod v porodnici 

136 6.5.2012 Porod v porodnici 

137 7.5.2012 Porod doma s Ivanou 

138 8.5.2012 Porod v porodnici 

139 9.5.2012 Porod doma bez Ivany 

140 10.5.2012 Porod v porodnici 

141 11.5.2012 jiné - Telefonát září 2007 

142 12.5.2012 Porod v porodnici 

143 13.5.2012 jiné - Zbavit se strachu 

144 14.5.2012 jiné - Dokumenty na faře, Svoboda volby 

145 15.5.2012 Porod v porodnici 

146 16.5.2012 jiné - Kurzistka 

147 17.5.2012 Porod v porodnici 

148 18.5.2012 Porod v porodnici 

149 19.5.2012 Porod v porodnici 

150 20.5.2012 Porod v porodnici 

151 21.5.2012 Porod v porodnici 

152 22.5.2012 Porod doma bez Ivany 

153 23.5.2012 Porod doma s Ivanou 

154 24.5.2012 Porod doma s Ivanou 

155 25.5.2012 Porod v porodnici 

156 26.5.2012 Porod v porodnici 

157 27.5.2012 Porod doma bez Ivany 

158 28.5.2012 Porod doma bez Ivany 

159 29.5.2012 Porod v porodnici 

160 30.5.2012 Porod doma s Ivanou 

161 31.5.2012 Porod v porodnici 

162 1.6.2012 jiné - Porod nanečisto aneb každá to máme v sobě 

163 2.6.2012 Porod doma bez Ivany 

164 3.6.2012 Porod v porodnici 

165 4.6.2012 Porod v porodnici 

166 5.6.2012 jiné - Poděkování 

167 6.6.2012 jiné - K mezinárodními dni porodů doma 

168 7.6.2012 Porod doma bez Ivany 

169 8.6.2012 Porod doma s Ivanou 
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170 9.6.2012 Porod doma s Ivanou 

171 10.6.2012 Porod doma bez Ivany 

172 11.6.2012 Porod doma s Ivanou 

173 12.6.2012 Porod doma bez Ivany 

174 13.6.2012 Porod v porodnici 

175 14.6.2012 Porod v porodnici 

176 15.6.2012 Porod v porodnici 

177 16.6.2012 Porod doma bez Ivany 

178 17.6.2012 Porod doma s Ivanou 

179 18.6.2012 Porod doma bez Ivany 

180 19.6.2012 Porod v porodnici 

181 20.6.2012 Porod doma s Ivanou 

182 21.6.2012 Porod v porodnici 

183 22.6.2012 Porod v porodnici 

184 23.6.2012 jiné - Ivana, rozum a cit 

185 24.6.2012 Porod v porodnici 

186 25.6.2012 Porod doma bez Ivany 

187 26.6.2012 Porod doma s Ivanou 

188 27.6.2012 Porod doma s Ivanou 

189 28.6.2012 Porod v porodnici 

190 29.6.2012 Porod v porodnici 

191 30.6.2012 Porod doma s Ivanou 

192 1.7.2012 Porod doma bez Ivany 

193 2.7.2012 Porod doma s Ivanou 

194 3.7.2012 Porod v porodnici 

195 4.7.2012 Porod v porodnici 

196 5.7.2012 Porod doma s Ivanou 

197 6.7.2012 Porod v porodnici 

198 7.7.2012 Porod doma bez Ivany 

199 8.7.2012 Porod v porodnici 

200 9.7.2012 jiné - Je to zrovna 40 let 

201 10.7.2012 jiné - Vždy tu byla… 

202 11.7.2012 Porod doma s Ivanou 

203 13.7.2012 Porod doma s Ivanou 

204 14.7.2012 Porod doma s Ivanou 

205 15.7.2012 Porod v porodnici 

206 16.7.2012 jiné - Tři roky a dva porody - pokračování 

207 17.7.2012 Porod v porodnici 

208 18.7.2012 jiné - Jak zrálo rozhodnutí rodit doma 

209 19.7.2012 Porod v porodnici 

210 21.7.2012 jiné - Ivana je ta správná šéfka pro mě 

211 22.7.2012 jiné - Příběh pro Ivanu 

212 23.7.2012 Porod v porodnici 

213 24.7.2012 Porod doma s Ivanou 

214 25.7.2012 Porod v porodnici 

215 27.7.2012 Porod doma bez Ivany 

216 28.7.2012 Porod doma s Ivanou 

217 29.7.2012 Porod v porodnici 

218 30.7.2012 Porod v porodnici 

219 31.7.2012 Porod doma s Ivanou 

220 1.8.2012 Porod v porodnici 

221 2.8.2012 Porod v porodnici 
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222 4.8.2012 Porod v porodnici 

223 5.8.2012 Porod doma s Ivanou 

224 6.8.2012 Porod doma s Ivanou 

225 7.8.2012 Porod v porodnici 

226 8.8.2012 jiné - Další střípek do obrazu 

227 9.8.2012 jiné - Díky 

228 10.8.2012 Porod v porodnici 

229 12.8.2012 jiné - Projekt Sametový porod 

230 13.8.2012 Porod v porodnici 

231 14.8.2012 Porod doma bez Ivany 

232 15.8.2012 Porod doma bez Ivany 

233 16.8.2012 Porod doma bez Ivany 

234 17.8.2012 Porod v porodnici 

235 18.8.2012 jiné - Pohoda je nejdůležitější medikace k porodu 

236 20.8.2012 Porod doma s Ivanou 

237 21.8.2012 jiné - Naděje 

238 24.8.2012 jiné - Všechny alternativní matky skončí v Áčku 

239 25.8.2012 Porod v porodnici 

240 26.8.2012 Porod doma s Ivanou 

241 28.8.2012 Porod doma bez Ivany 

242 29.8.2012 Porod v porodnici 

243 30.8.2012 Porod v porodnici 

244 31.8.2012 Porod doma bez Ivany 

245 1.9.2012 jiné - Za lepší svět 

246 2.9.2012 Porod v porodnici 

247 3.9.2012 Porod v porodnici 

248 4.9.2012 Porod v porodnici 

249 5.9.2012 jiné - Když děti nosí stát 

250 6.9.2012 Porod v porodnici 

251 7.9.2012 jiné - Jeden velký porodní příběh aneb cesta naší společnosti… 

252 8.9.2012 jiné - Pochopení 

253 10.9.2012 Porod v porodnici 

254 11.9.2012 jiné - Porod v klidu, bez zásahů, v bezpečí 

255 12.9.2012 Porod doma bez Ivany 

256 13.9.2012 jiné - Asi ne příběh… 

257 14.9.2012 Porod v porodnici 

258 15.9.2012 Porod doma bez Ivany 

259 15.9.2012 jiné - Přijďte říct novinářům, že si přejete péči porodní asistentky 

260 16.9.2012 Porod v porodnici 

261 18.9.2012 Porod v porodnici 

262 20.9.2012 Porod doma bez Ivany 

263 21.9.2012 Porod v porodnici 

264 22.9.2012 Porod v porodnici 

265 23.9.2012 Porod v porodnici 

266 24.9.2012 Porod v porodnici 

267 25.9.2012 Porod doma bez Ivany 

268 26.9.2012 jiné - Pro Ivanu 

269 28.9.2012 jiné - Nechť není porod stigmatem, ale hřejivým otiskem 

270 29.9.2012 Porod v porodnici 

271 30.9.2012 jiné - Pro Ivanu i pro sebe 

272 1.10.2012 jiné - Jen tak… 

273 2.10.2012 Porod v porodnici 
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274 3.10.2012 Porod v porodnici 

275 4.10.2012 Porod v porodnici 

276 5.10.2012 Porod v porodnici 

277 6.10.2012 jiné - Mateřství v různých koutech světa 

278 9.10.2012 Porod v porodnici 

279 10.10.2012 Porod v porodnici 

280 11.10.2012 jiné - Bojovnice 

281 12.10.2012 Porod doma bez Ivany 

282 13.10.2012 Porod v porodnici 

283 14.10.2012 Porod v porodnici 

284 15.10.2012 Porod v porodnici 

285 16.10.2012 jiné - Podpora pro Ivanu od Táni Fišerové 

286 17.10.2012 Porod doma s Ivanou 

287 18.10.2012 jiné - Jednoduché 

288 19.10.2012 jiné - Nedělňátko 

289 20.10.2012 jiné - Porod doma aneb… 

290 21.10.2012 Porod v porodnici 

291 22.10.2012 Porod v porodnici 

292 23.10.2012 jiné - Panoptikum u Apolináře 

293 24.10.2012 Porod v porodnici 

294 25.10.2012 jiné - Povolání 

295 26.10.2012 Porod doma bez Ivany 

296 27.10.2012 Porod v porodnici 

297 29.10.2012 Porod v porodnici 

298 30.10.2012 Porod doma bez Ivany 

299 1.11.2012 Porod v porodnici 

300 2.11.2012 Porod v porodnici 

301 3.11.2012 jiné - Zamyšlení nad demokracií a osobní odpovědností 

302 5.11.2012 jiné - K porodům s pokorou  

303 6.11.2012 jiné - Když rodí muž 

304 7.11.2012 jiné - Vděčnost mého syna 

305 8.11.2012 Porod v porodnici 

306 9.11.2012 Porod v porodnici 

307 10.11.2012 jiné - Setkání 

308 11.11.2012 Porod doma bez Ivany 

309 12.11.2012 Porod doma bez Ivany 

310 13.11.2012 Porod v porodnici 

311 14.11.2012 jiné - Skutečně spontánní potrat 

312 15.11.2012 Porod v porodnici 

313 17.11.2012 jiné - Ministerstvo zdravotnictví hledá cesty, jak kriminalizovat ženy… 

314 18.11.2012 Porod doma s Ivanou 

315 19.11.2012 Porod doma s Ivanou 

316 20.11.2012 Porod v porodnici 

317 21.11.2012 Porod v porodnici 

318 23.11.2012 Porod v porodnici 

319 24.11.2012 Porod v porodnici 

320 26.11.2012 Porod doma bez Ivany 

321 27.11.2012 jiné - Moje cesta k domácímu porodu 

322 28.11.2012 Porod v porodnici 

323 29.11.2012 Porod v porodnici 

324 1.12.2012 Porod v porodnici 

325 5.12.2012 jiné - Ágnes Geréb opět k soudu 
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326 17.12.2012 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

327 18.12.2012 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

328 20.12.2012 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

329 20.12.2012 jiné - Ágnes Geréb slaví 60. narozeniny 

330 21.12.2012 jiné - Seasonal Greetings to you all from Ágnes 

331 22.12.2012 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

332 24.12.2012 jiné - Štědrovečerní 

333 31.12.2012 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

334 1.1.2013 Porod doma bez Ivany 

335 1.1.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

336 2.1.2013 jiné - Novoroční  

337 2.1.2013 jiné - Novoroční přání 

338 3.1.2013 jiné - Všechno zlé je pro něco dobré 

339 4.1.2013 jiné - Stát se člověkem 

340 5.1.2013 Porod doma bez Ivany 

341 6.1.2013 Porod doma bez Ivany 

342 7.1.2013 Porod v porodnici 

343 8.1.2013 Porod doma bez Ivany 

344 9.1.2013 Porod doma bez Ivany 

345 11.1.2013 jiné - Jak jsem nerodil 

346 12.1.2013 Porod v porodnici 

347 13.1.2013 Porod v porodnici 

348 14.1.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

349 15.1.2013 Porod v porodnici 

350 16.1.2013 Porod v porodnici 

351 17.1.2013 Porod doma bez Ivany 

352 18.1.2013 Porod doma bez Ivany 

353 19.1.2013 Porod doma bez Ivany 

354 20.1.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

355 21.1.2013 Porod doma bez Ivany 

356 22.1.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

357 23.1.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

358 24.1.2013 Porod v porodnici 

359 25.1.2013 Porod v porodnici 

360 26.1.2013 Porod doma bez Ivany 

361 27.1.2013 Porod doma bez Ivany 

362 28.1.2013 jiné - Žena ženě… 

363 29.1.2013 jiné - Malý plod? 

364 30.1.2013 Porod v porodnici 

365 31.1.2013 jiné - Bonding - porodní příběh knihy a pozvání na besedu 

366 2.2.2013 Porod doma bez Ivany  

367 3.2.2013 jiné - 101 hrdinů - má podpora pro Ivanu K. 

368 5.2.2013 Porod v porodnici 

369 6.2.2013 jiné - Děkuji za vaši práci 

370 8.2.2013 jiné - Díky, Julie 

371 9.2.2013 Porod v porodnici 

372 10.2.2013 Porod v porodnici 

373 11.2.2013 jiné - Jak se narodil Ivar 

374 12.2.2013 jiné - Petice za přijetí zákona zakazujícího plánované porody doma 

375 12.2.2013 Porod v porodnici 

376 13.2.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

377 14.2.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 
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378 15.2.2013 Porod v porodnici 

379 17.2.2013 Porod doma s Ivanou 

380 18.2.2013 Porod v porodnici 

381 19.2.2013 jiné - Ágner Geréb opět k soudu 

382 20.2.2013 Porod doma bez Ivany 

383 21.2.2013 jiné - Jak to vidí média 

384 22.2.2013 jiné - Finanční příspěvek pro Ivanu 

385 23.2.2013 Porod v porodnici 

386 24.2.2013 Porod v porodnici 

387 25.2.2013 Porod v porodnici 

388 26.2.2013 Porod v porodnici 

389 27.2.2013 jiné - Ivano, vydrž, potřebujeme Tě 

390 28.2.2013 jiné - Sen 

391 1.3.2013 jiné - Neveriaci Tomáš 

392 2.3.2013 Porod v porodnici 

393 3.3.2013 Porod v porodnici 

394 4.3.2013 jiné - Návštěva 

395 5.3.2013 jiné - Jaké by to bylo 

396 6.3.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

397 8.3.2013 jiné - Děti narozené v poli 

398 9.3.2013 Porod doma bez Ivany 

399 10.3.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

400 11.3.2013 Porod doma s Ivanou 

401 12.3.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

402 13.3.2013 Porod doma bez Ivany 

403 14.3.2013 Porod doma bez Ivany 

404 15.3.2013 Porod v porodnici 

405 16.3.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

406 17.3.2013 Porod doma s Ivanou 

407 18.3.2013 jiné - Báby 

408 19.3.2013 Porod v porodnici 

409 20.3.2013 Porod v porodnici 

410 21.3.2013 jiné - A tak k nám přišla naše Jezinka 

411 22.3.2013 Porod v porodnici 

412 23.3.2013 Porod v porodnici 

413 24.3.2013 Porod doma bez Ivany 

414 25.3.2013 Porod v porodnici 

415 26.3.2013 Porod v porodnici 

416 27.3.2013 Porod v porodnici 

417 28.3.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

417 29.3.2013 Porod v porodnici 

418 31.3.2013 jiné - Dárek pro Ivanu 

419 1.4.2013 jiné - Krásné velikonoce 

420 2.4.2013 jiné - Máme týden po dalším domácím porodu 

421 3.4.2013 Porod doma bez Ivany 

422 4.4.2013 Porod v porodnici 

423 5.4.2013 jiné - Francie - první příběh Maryline 

424 6.4.2013 jiné - Francie - druhý příběh Maryline 

425 7.4.2013 jiné - Francie - Bernadette 

426 8.4.2013 jiné - Francie - Perrine 

427 9.4.2013 Porod v porodnici 

428 10.4.2013 Porod v porodnici 
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429 11.4.2013 Porod v porodnici 

430 12.4.2013 Porod v porodnici 

431 13.4.2013 Porod v porodnici 

432 14.4.2013 jiné - Poděkování paní Ivaně 

433 15.4.2013 Porod v porodnici 

434 17.4.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

435 18.4.2013 jiné - Příběh - nepříběh 

436 19.4.2013 Porod v porodnici 

437 20.4.2013 jiné - Konference Zdravé těhotenství, přirozený porod a péče o dítě 

438 21.4.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

439 22.4.2013 Porod doma bez Ivany 

440 23.4.2013 Porod v porodnici 

441 24.4.2013 jiné - Z komise MZ pro porodnictví vyhozeni ti, kteří chtěli změny 

442 25.4.2013 Porod v porodnici 

443 26.4.2013 jiné - Se záchrankou v Rakousku 

444 27.4.2013 jiné - Paní X žaluje Ivanu Königsmarkovou 

445 28.4.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

446 29.4.2013 jiné - Úvaha nad tím, že paní X žaluje Ivanu K. 

447 30.4.2013 porod v porodnici 

448 1.5.2013 Porod doma bez Ivany 

449 2.5.2013 jiné - Očima "velké" sestry 

450 3.5.2013 Porod v porodnici 

451 4.5.2013 Porod v porodnici 

452 5.5.2013 jiné - K mezinárodnímu dni porodních asistentek 

453 6.5.2013 jiné - Reakce na žalobu paní X 

454 7.5.2013 jiné - Uskutečnění snu 

455 8.5.2013 jiné - Skrytý smysl 

456 9.5.2013 jiné - Jak jsem se narodila já 

457 10.5.2013 Porod v porodnici 

458 11.5.2013 Porod doma bez Ivany 

459 12.5.2013 jiné - Moje reakce na pořad "Čtyři v tom" 

459 13.5.2013 Porod v porodnici 

460 15.5.2013 Porod v porodnici 

461 16.5.2013 Porod doma s Ivanou 

462 17.5.2013 Porod v porodnici 

463 18.5.2013 Porod v porodnici 

464 19.5.2013 Porod v porodnici 

465 20.5.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

466 21.5.2013 jiné - Francie - příběh Anne-Claire 

467 22.5.2013 jiné - Francie - příběh paní C. 

468 23.5.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

469 24.5.2013 Porod doma bez Ivany 

470 25.5.2013 Porod v porodnici 

471 26.5.2013 Porod v porodnici 

472 27.5.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

473 28.5.2013 Porod doma bez Ivany 

474 29.5.2013 jiné - Reakce na žalobu paní X 

475 31.5.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

476 1.6.2013 Porod v porodnici 

477 2.6.2013 jiné - Stav našeho porodnictví bolí víc, než porod sám 

478 3.6.2013 Porod v porodnici 

479 4.6.2013 Porod v porodnici 
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480 5.6.2013 Porod v porodnici 

481 6.6.2013 Porod v porodnici 

482 7.6.2013 jiné - Porodní asistentky v Německu 

483 9.6.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

484 10.6.2013 Porod v porodnici 

485 11.6.2013 Porod v porodnici 

486 12.6.2013 Porod v porodnici 

487 13.6.2013 Porod v porodnici 

488 14.6.2013 Porod v porodnici 

489 15.6.2013 jiné - S láskou 

490 16.6.2013 jiné - Pôrod v nemeckom pôrodnom dome 

491 17.6.2013 jiné - Jak se nám narodila Bělinka 

492 18.6.2013 jiné - Čekáme na svobodu pro Ágnes Geréb 

493 19.6.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

494 20.6.2013 Porod v porodnici 

495 21.6.2013 Porod doma bez Ivany 

496 22.6.2013 Porod doma bez Ivany 

497 23.6.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

498 26.6.2013 jiné - Francie - příběh paní Soline 

499 27.6.2013 jiné - Moje přání do budoucna 

500 28.6.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

501 29.6.2013 Porod doma bez Ivany 

502 30.6.2013 jiné - Francie - příběh paní Agnes 

503 1.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

504 2.7.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

505 3.7.2013 Porod v porodnici 

506 4.7.2013 Porod v porodnici 

507 5.7.2013 Porod v porodnici 

508 6.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

509 7.7.2013 jiné - Milá paní Ivano 

510 8.7.2013 Porod v porodnici 

511 9.7.2013 Porod v porodnici 

512 10.7.2013 jiné - Mamince 

513 11.7.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

514 12.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

515 13.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

516 15.7.2013 Porod v porodnici 

517 16.7.2013 jiné - Obchod se strachem 

518 17.7.2013 Porod doma bez Ivany 

519 18.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

520 19.7.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

521 20.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

522 21.7.2013 Porod v porodnici 

523 22.7.2013 Porod v porodnici 

524 23.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

525 24.7.2013 Porod v porodnici 

526 25.7.2013 Porod v porodnici 

527 26.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

528 27.7.2013 Porod v porodnici 

529 28.7.2013 jiné - Dokonalosť prirodzeného porodu, 2. čásť 

530 29.7.2013 Porod doma bez Ivany 

531 30.7.2013 jiné - Dokonalosť prirodzeného porodu, 4. čásť 
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532 31.7.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

533 1.8.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

534 2.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

535 3.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

536 4.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

537 5.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

538 6.8.2013 jiné - Horo, horo, vysoká jsi! 

539 7.8.2013 jiné - Pozvánka na celonárodní pouť za podporu přirozených porodů 

540 8.8.2013 Porod v porodnici 

541 9.8.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

542 10.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

543 11.8.2013 Porod doma bez Ivany 

544 12.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

545 13.8.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

546 14.8.2013 Porod doma bez Ivany 

547 15.8.2013 Porod doma bez Ivany 

548 16.8.2013 jiné - Jak jsme nedojeli 

549 17.8.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

550 18.8.2013 jiné - Máte moju podporu 

551 19.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

552 20.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

553 21.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

554 22.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

555 23.8.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

556 24.8.2013 Porod v porodnici 

557 25.8.2013 Porod v porodnici 

558 26.8.2013 Porod v porodnici 

559 27.8.2013 jiné - Ivaně k 60. narozeninám 

560 28.8.2013 jiné - Ústavní soud zrušil rozsudek nad Ivanou Königsmarkovou 

561 29.8.2013 Porod v porodnici 

562 30.8.2013 Porod v porodnici 

563 31.8.2013 Porod doma bez Ivany 

564 1.9.2013 jiné - Poděkování 

565 2.9.2013 Porod v porodnici 

566 3.9.2013 jiné - Rozloučení 

567 4.9.2013 Porod v porodnici 

568 5.9.2013 jiné - Možnost volby 

569 6.9.2013 Porod v porodnici 

570 7.9.2013 jiné - Dodatečné blahopřání Ivaně k 60. narozeninám 

571 8.9.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

572 9.9.2013 Porod v porodnici 

573 10.9.2013 Porod doma s Ivanou 

574 11.9.2013 Porod v porodnici 

575 12.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

576 13.9.2013 Porod v porodnici 

577 14.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

578 15.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

579 16.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

580 17.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

581 18.9.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

582 19.9.2013 jiné - Jeden optimistický těhotenský 

583 20.9.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 
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584 21.9.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

585 22.9.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

586 23.9.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

587 24.9.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

588 25.9.2013 Porod v porodnici 

589 26.9.2013 Porod v porodnici 

590 27.9.2013 Porod v porodnici 

591 28.9.2013 Porod v porodnici 

592 29.9.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

593 30.9.2013 Porod v porodnici  

594 1.10.2013 Porod doma s Ivanou 

595 2.10.2013 jiné - Proč mi cizí lidé přikazují, kde a jak… 

596 3.10.2013 Porod doma bez Ivany 

597 4.10.2013 Porod doma bez Ivany 

598 5.10.2013 Porod v porodnici 

599 6.10.2013 Porod v porodnici 

600 7.10.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

601 8.10.2013 jiné - Před rokem 

602 9.10.2013 Porod v porodnici 

603 10.10.2013 Porod v porodnici 

604 11.10.2013 jiné - Moje cesta za porodnictvím 

605 12.10.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

606 13.10.2013 Porod v porodnici 

607 14.10.2013 Porod v porodnici 

608 15.10.2013 jiné - Téma k volbám 

609 16.10.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

610 17.10.2013 jiné - Před porodem, za porodem… 

611 18.10.2013 jiné - Loučení s Alicí 

612 19.10.2013 Porod doma bez Ivany  

613 20.10.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

614 21.10.2013 Porod v porodnici 

615 22.10.2013 Porod doma bez Ivany 

616 23.10.2013 jiné - Pár řádků k mému včerejšímu příběhu 

617 24.10.2013 Porod v porodnici 

618 25.10.2013 Porod doma bez Ivany 

619 26.10.2013 Porod doma bez Ivany 

620 27.10.2013 jiné - Přeju si změnu přístupu kvůli doktorům samotným 

621 28.10.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

622 29.10.2013 jiné - Sousedka povídala 

623 30.10.2013 jiné - Vaše přání pro Ivanu k narozeninám 

624 31.10.2013 Porod doma bez Ivany 

625 1.11.2013 Porod doma bez Ivany 

626 2.11.2013 Porod v porodnici 

627 3.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

628 4.11.2013 Porod v porodnici 

629 5.11.2013 Porod doma bez Ivany 

630 6.11.2013 Porod doma bez Ivany 

631 7.11.2013 Porod doma bez Ivany 

632 8.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

633 9.11.2013 Porod v porodnici 

634 10.11.2013 Porod doma bez Ivany 

635 11.11.2013 Porod v porodnici 
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636 13.11.2013 Porod v porodnici 

637 14.11.2013 Porod v porodnici 

638 15.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

639 17.11.2013 Porod v porodnici 

640 18.11.2013 Porod v porodnici 

641 19.11.2013 jiné - Naše andělské miminko 

642 20.11.2013 Porod doma bez Ivany 

643 21.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

644 22.11.2013 Porod v porodnici  

645 23.11.2013 Porod v porodnici 

646 24.11.2013 Porod v porodnici 

647 25.11.2013 jiné - Mezinárodní den proti násilí na ženách 

648 26.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

649 27.11.2013 jiné - Ivana v Hradci Králové 

650 28.11.2013 jiné - Ivana live 

651 29.11.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

652 30.11.2013 jiné - Loučení s Andělem 

653 1.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

654 2.12.2013 jiné - opakování již zveřejněného příběhu 

655 3.12.2013 jiné - Těhotná 

656 4.12.2013 jiné - Porodnice Vrchlabí se zavírá… 

657 5.12.2013 
jiné - Kontinuální péče jednou porodní asistentkou je bezpečnější a 
úspornější 

658 6.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

659 7.12.2013 Porod v porodnici 

660 8.12.2013 Porod v porodnici 

661 9.12.2013 Porod v porodnici 

662 10.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

663 11.12.2013 Porod v porodnici 

664 12.12.2013 Porod v porodnici 

665 13.12.2013 Porod doma s Ivanou 

666 14.12.2013 Porod v porodnici 

667 15.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

668 16.12.2013 Porod v porodnici  

669 17.12.2013 Porod v porodnici 

670 18.12.2013 Porod v porodnici 

671 19.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

672 20.12.2013 Porod v porodnici 

673 21.12.2013 Porod doma bez Ivany 

674 22.12.2013 Porod doma bez Ivany 

675 23.12.2013 Porod doma bez Ivany 

676 24.12.2013 jiné - Šťastné a veselé vánoce 

677 25.12.2013 Porod doma bez Ivany 

678 26.12.2013 Porod doma bez Ivany 

679 27.12.2013 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

680 28.12.2013 Porod v porodnici 

681 29.12.2013 Porod doma bez Ivany 

682 30.12.2013 Porod v porodnici 

683 31.12.2013 Porod v porodnici 

684 1.1.2014 jiné - Šťastný nový rok 

685 2.1.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

686 3.1.2014 jiné - Změny! - Změny? 

687 4.1.2014 Porod v porodnici 
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688 6.1.2014 jiné - S Ivanou K. o přirozeném porodu v Hradci Králové 

689 7.1.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

690 8.1.2014 Porod v porodnici 

691 9.1.2014 Porod v porodnici 

692 11.1.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

693 13.1.2014 Porod v porodnici 

694 14.1.2014 Porod doma bez Ivany 

695 16.1.2014 Porod doma bez Ivany 

696 17.1.2014 Porod doma bez Ivany 

697 18.1.2014 jiné - Vážena paní Ivano, držím Vám palce 

698 20.1.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

699 21.1.2014 Porod v porodnici 

700 22.1.2014 Porod doma bez Ivany 

701 23.1.2014 Porod doma bez Ivany 

702 24.1.2014 Porod v porodnici 

703 27.1.2014 Porod v porodnici 

704 28.1.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

705 29.1.2014 jiné - Obvodní soud pro Prahu 3 zprostil Ivanu obžaloby 

706 30.1.2014 jiné - Jsem v naději 

707 31.1.2014 Porod v porodnici 

708 1.2.2014 Porod v porodnici 

709 3.2.2014 Porod v porodnici 

710 4.2.2014 jiné - Jak jsem (zase) rodil doma 

711 5.2.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

712 6.2.2014 Porod v porodnici 

713 7.2.2014 Porod v porodnici 

714 8.2.2014 jiné - Obě holky jsou v pořádku… 

715 10.2.2014 Porod v porodnici 

716 11.2.2014 Porod doma s Ivanou 

717 12.2.2014 Porod doma s Ivanou 

718 13.2.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

719 14.2.2014 jiné - Já a porod 

720 15.2.2014 Porod doma bez Ivany 

721 17.2.2014 Porod v porodnici 

722 18.2.2014 Porod v porodnici 

723 19.2.2014 Porod v porodnici 

724 20.2.2014 Porod doma bez Ivany 

725 21.2.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

726 22.2.2014 Porod v porodnici 

727 24.2.2014 Porod v porodnici 

728 25.2.2014 Porod v porodnici 

729 26.2.2014 Porod v porodnici 

730 27.2.2014 jiné - Je to normální 

731 28.2.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

732 2.3.2014 Porod doma s Ivanou 

733 3.3.2014 Porod doma s Ivanou 

734 4.3.2014 Porod v porodnici 

735 5.3.2014 jiné - Kapitola 1) Těhotenství v péčí lékaře i porodní asistentky 

736 6.3.2014 Porod v porodnici 

737 7.3.2014 jiné - Kapitola 3) Šestinedělí 

738 8.3.2014 jiné - Mezinárodní den žen: prevence násilí na ženách 

739 9.3.2014 jiné - Můj dokonalý porod 
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740 10.3.2014 jiné - Můj příběh pro Ivanu 

741 11.3.2014 jiné - Díky všem za včasné varování 

742 12.3.2014 Porod doma bez Ivany 

743 13.3.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

744 14.3.2014 Porod doma bez Ivany 

745 15.3.2014 Porod v porodnici 

746 16.3.2014 Porod doma bez Ivany 

747 17.3.2014 jiné - Proč nebudu rodit v porodnici 

748 18.3.2014 Porod v porodnici 

749 19.3.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

750 20.3.2014 Porod v porodnici 

751 21.3.2014 Porod doma bez Ivany 

752 22.3.2014 jiné - Ženy na barikádách 

753 23.3.2014 jiné - Horehronka 

754 24.3.2014 jiné - Manuál, jak přežít v porodnici 

755 25.3.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

756 26.3.2014 Porod v porodnici 

757 27.3.2014 jiné - Důvěřivá žena 21. století 

758 29.3.2014 Porod doma bez Ivany 

759 30.3.2014 Porod doma bez Ivany 

760 31.3.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

761 1.4.2014 jiné - Porod v Mělníku 

762 2.4.2014 Porod v porodnici 

763 3.4.2014 Porod doma bez Ivany 

764 4.4.2014 Porod doma bez Ivany 

765 5.4.2014 Porod v porodnici 

766 6.4.2014 Porod v porodnici 

767 7.4.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

768 8.4.2014 Porod v porodnici 

769 9.4.2014 Porod v porodnici 

770 10.4.2014 Porod v porodnici 

771 11.4.2014 jiné - Příběh Ivany K. diktují i nadále represivní složky státu 

772 12.4.2014 Porod v porodnici 

773 13.4.2014 Porod v porodnici 

774 14.4.2014 jiné - Chci svou porodní asistentku 

775 15.4.2014 jiné - Je to na každém z nás… 

776 16.4.2014 jiné - Diagnóza - těhotenství  

777 18.4.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

778 19.4.2014 jiné - O normě porodů 

779 20.4.2014 jiné - Mail pojišťovně 

780 21.4.2014 jiné - Odpověď pojišťovny 

781 22.4.2014 jiné - Podpořme Ivanu u soudu květinou 

782 23.4.2014 jiné - Podporujeme Ivanu, právě teď! 

783 24.4.2014 Porod v porodnici 

784 25.4.2014 Porod v porodnici 

785 26.4.2014 Porod doma bez Ivany 

786 27.4.2014 jiné - Ivana v ČB 

787 28.4.2014 jiné - Podpořme Ivanu u soudu květinou 

788 29.4.2014 jiné - Podpořme dnes Ivanu u soudu 

789 29.4.2014 jiné - Vzkaz státní zástupkyni 

790 29.4.2014 Porod doma bez Ivany 

791 30.4.2014 Porod v porodnici 
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Příloha č. 3: Ukázka kódování – genderová dimenze Ivany 

 

citace příběhu přiřazený kód  shrnující kód 

"Možná jsem se styděla před lidmi v místnosti, možná to poklidné sezení a 

možná to jen byla delší přechodová fáze. Byla jsem tak vděčná Ivaně, za 

její klid a pohodu. Onu chvíli plnou „mého“ napětí přerušila 

jednoduchým: „Vsťan, asi nebudeš sedavý typ….“" (příběh č. 19, vložen 

dne 11.1.2012) 

přímost, 

rozhodnost, 

aktivita 

Ivana jako muž 

"Doma mě bolest porazila na zem, zavolala jsem Ivanu, přijedu, říkala. 

Ještě jsem snesla na hromadu věci nachystané k porodu doma. Muž šel 

vyhlížet naši porodní asistentku, porodní bábu s darem od Boha – 

přivádět na svět děti. Přivázal psy. Přijela za hodinu. Já si vlezla na postel 

a snažila se ovládnout bolest. Ještě to šlo. Dorazila Ivana. Vnesla klid do 

našeho bytu. Vyšetřila mě a povídá: porodíme, kdy, to nevím." (příběh č. 

89, vložen dne 21.3.2012) 

přímost, 

výjimečnost, 

spojení s Bohem 

"Nikdy nezapomenu na tu uvolněnou atmosféru doma, manžel si zapnul 

fotbal a střídavě mě povzbuzoval. Ivana byla profík, svou mužskou 

energií mě ochranitelsky uklidňovala, dělalo mi dobře, že není až tak 

úplně jemná žena. To její síla mi dávala jistotu, nemluvě o zkušenostech 

za ní. Už téměř vykukoval mrňousek a Ivana přiskočila s varováním, ať 

netlačím tak rychle, mohla bych se zbytečně potrhat. Náhle mě šokovala 

větou: „Teď to bude bolet, ale musíte to vydržet“. Rukavicí mi sáhla 

hluboko dovnitř a já křičela na celý barák ty nejpeprnější výrazy. V duchu 

jí plála, jak může být tak necitelná, určitě to není potřeba… A bylo to 

potřeba, zkušená Ivana přesně věděla, co dělá, Prokča měl obmotanou 

pupeční šňůru, ona věděla rizika, netýrala mě zbytečně, nevystavovala 

miminko křížkům přidušení. Až několik dnů na to mi došlo, „tento člověk 

zachránil život mého dítěte“, patří mu má hluboká vděčnost. Nedělala to 

prospěchářsky, jen věděla, že má na výběr, buď mě nechá napospas, 

abych neznalá věcí rodila, nebo mně pomůže. Díky bohu si vybrala 

pomocnou variantu. " (příběh č. 91, vložen dne 23.3.2012) 

mužnost, 

rozhodnost, 

přímost, 

racionalita, 

autorita, zkušenost 

"Očekávala jsem bytost andělskou, která ke mě bude přistupovat jako moje 

maminka – nejspíš mi to chybělo a potřebovala jsem to. Jenže v tom přede 

mnou stojí Ivana… Můj první dojem byl.. tak s touto paní rodit nebudu, to 

nedám… Přede mnou stála silná žena, která ví co dělá, zná a umí.. 

(…)Tato úžasná dáma má v sobě obrovské fluidum, sílu, lidskost a hlavně 

um porodní báby, který by někteří páni doktoři rádi zašlapali. A je 

obrovská škoda, že tyto lidi ničíme a odháníme." (příběh č. 129, vložen 

dne 30.4.2012) 

přísnost, síla, 

odbornost 

„Když jsem se ale dozvěděla, že Ivana není k sehnání, vyřkla jsem větu, 

nad kterou dodnes kroutím hlavou – „Sežeň okamžitě Ivanu, nebo volej 

sanitku.“. Bez ní jsem neměla odvahu. Bála jsem se, že bych např. 

nemusela správně odhadnout okamžik, kdy už můžu tlačit a zbytečně bych 

přemýšlela a tím se znervózňovala. To jen potvrzuje, že jsem přes veškerou 

přípravu a načerpané informace, měla obavy.“ (příběh č. 13, vložen dne 

5.1.2012) 

zdroj kontroly, 

autority 

 

 

 

 

 

 


