
ABSTRAKT!

Východiska: Těhotenství je pro prvorodičky jedním ze zlomových období života. Každá žena 
při něm prožívá příchod psychických a fyziologických změn individuálním způsobem. 
Prvorodičky se učí přijmout a ztotožnit se s novou rolí matky. Sociální opora je v oblasti 
podpory těhotných žen důležitým faktorem. Potřebné informace získávají prvorodičky 
prostřednictvím knih, internetu, těhotenských poraden a předporodních kurzů. V průběhu 
těhotenství a po porodu se u žen mění vnímání body image. 

Cíle: Cílem výzkumu je zachytit zkušenosti prvorodiček s procesem psychických a 
fyziologických změn v průběhu těhotenství a zjistit, jaké faktory hrají důležitou roli v otázce 
jeho prožívání. Dílčími cíli bylo zjišťováno, jestli se ženy cítí ztotožněny s rolí matky, jak si 
zvyšují povědomí o těhotenství, jak vnímají fyzické změny na svém těle, jaká je role sociální 
opory při zvládání těhotenství a jaké měly ženy od těhotenství očekávání. 

Metody: Jedná se o kvalitativní výzkum realizovaný se šesti informantkami z různých oblastí 
ČR. Pro výběr vzorku byla použita metoda záměrného výběru a metoda sněhové koule. 
Kritériem bylo, aby se jednalo o prvorodičky v posledním trimestru těhotenství či maximálně 
rok po porodu. Sběr dat byl uskutečněn na základě polostrukturovaných rozhovorů, které byly 
následně přepsány a analyzovány metodou otevřeného kódování. 

Výsledky: Ačkoli mateřství bylo pro informantky dříve cosi vzdáleného, osobní zkušenost 
nabyla v životě žen nový rozměr a s rolí matky se ztotožnily poměrně rychle. Dostatečná 
informovanost vedla u prvorodiček k pozitivnějšímu prožívání těhotenství, protože v nich 
vyvovlávala pocit jistoty a bezpečí. Vnímání body image bylo u žen výrazně ovlivněno tím, 
k jak velkým hmotnostním změnám došlo během jejich těhotenství a po porodu. Frustrace a 
snížení sebevědomí nastaly tehdy, když se ženám nedařilo nabýt dřívejších proporcí zpět. 
Podpora blízkých byla pro ženy faktorem výrazně zlepšujícím prožívání těhotenství a porodu. 
Informantky byly průběhem těhotenství příjemně překvapeny, měly předtím zpravidla horší 
očekávání. Výkyvy nálad proběhly jen u některých z nich, stejně tak i výskyt poporodní 
deprese.  

Závěr: Tento výkum měl sloužit k porozumění žen prožívajících své první těhotenství. Jeho 
výsledky pomohou lépe pochopit potřeby prvorodiček a mohou být podnětem pro zlepšení 
úrovně poskytované péče zdravotníky. Výstupem této práce je edukační leták poskytující 
prvorordičkám stručný přehled důležitých informací týkajících se těhotenství. 
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