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ABSTRAKT 

 Tato práce prezentuje data získaná v rámci kvalitativního výzkumu, který probíhal 

od února do května r. 2015. Na základě polostrukturovaných rozhovorů s těhotnými 

ţenami analyzuje zkušenost těhotenství a chápání jejich vlastní tělesnosti. Teoretická část 

práce se věnuje především představení dominantních diskurzů těhotenství a jejich 

alternativních konstrukcí v rámci feministických debat. Zároveň tematizuje také myšlenky 

poststrukturalismu, které jsou v práci důleţitým teoretickým východiskem. Empirická část 

práce se věnuje dvěma hlavním oblastem. Nejdříve představuje způsob, jakým těhotné 

ţeny vnímají svou vlastní tělesnost a proměny svého těla. Poté se zaměřuje na konstrukci 

těhotné ţeny jako lidské bytosti.  

 

Klíčová slova 

Těhotenství, tělesnost, postrukturalismus, gender, subjekt, ţenská zkušenost, diskurz, 

subjektivita   
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ABSTRACT 

This thesis presents data gained from qualitative research that took place in Czech 

Republic from February to June in 2015. Based on semi-structured interview with pregnant 

women analyses pregnancy experience and understanding of their own physicality. In the 

theoretical part of this thesis I highlight the approaches of hegemonic discourses of 

pregnancy and alternative structures in feminist debates. In the next part I focus on 

poststructuralism. The empirical part of this thesis focuses on two main parts. First, I 

present physicality of pregnant women and than construction pregnant women as human 

beings.      

 

Key words 

Pregnancy, physicality, poststructuralism, gender, subject, experience of women, 

discourse, subjectivity   
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1. ÚVOD 

Těhotenství představuje univerzální fenomén, jenţ doprovází lidstvo napříč všemi 

kulturami. Je procesem, jenţ je klíčovým momentem pro pokračování lidské existence. 

Těhotenství je spojeno s řadou očekávání, která jsou utvářena v rámci dominantních 

normotvorných diskurzů. Dominujícím diskursem v oblasti těhotenství je medicínský 

diskurz, který pracuje s těhotnými ţenami jako s pacientkami a objekty medicínských 

praktik. Lékaři/lékařky jsou chápáni jako nositelé/nositelky autoritativního vědění. 

Medicínský diskurz je ve společnosti nejrozšířenějším a nejuznávanějším a to především 

díky skutečnosti, ţe medicína získala patent na definici zdraví a zdravých těl a má tak 

velmi významné postavení v moderní společnosti. Je tedy povaţován na normu a definuje, 

jak těhotenství vypadá a jaké jsou jeho charakteristické, jak fyziologické, tak 

psychologické, znaky.  

Těhotenství je však třeba uchopit jako společenský konstrukt a lze na něj nahlíţet 

z různých perspektiv. Jednou z těchto perspektiv je uchopení těhotenství jako ţenské 

subjektivní zkušenosti
1
. Jedná se o alternativní konstrukci, které se otevírá prostor 

především v rámci feministických debat. Tuto konstrukci vytvářejí samotné ţeny 

prostřednictvím vztahu k vlastnímu tělu. 

Toto téma, blíţe těhotné ţeny a konstrukci těhotenství, jsem si vybrala z několika 

důvodů. Těhotenství je silně spojeno s genderovou identitou a je klíčovým argumentem 

pro konstrukci femininity. Těhotenství je silným tělesným proţitkem, který je ale v západní 

společnosti ovlivněn medicínským diskursem. Zároveň je také subjektivním proţitkem, 

který je neoddělitelný od společenských představ a společenské kontroly. Všechny tyto 

důvody pro mě byly inspirací a vedly mě k tomu zaměřit se na subjektivní zkušenosti a 

proţitky těhotných ţen a jejich konstrukci těhotenství. Zmínky o subjektivních 

zkušenostech těhotných ţen jsem nalezla pouze v zahraniční feministické literatuře, avšak 

jinak je toto téma v české i zahraniční literatuře absentující. 

Předloţená práce se zabývá analýzou výpovědí těhotných ţen. Cílem práce je 

nabídnout různé pohledy na těhotenství, přičemţ se zaměřuje na těhotenství jako ţenskou 

zkušenost, která je součástí ţenské subjektivity, ale je zároveň ovlivňována společenskými 

normativními mechanismy. V práci se zaměřuji především na dvě oblasti, a to na způsob, 

jakým těhotné ţeny vnímají svou vlastní tělesnost a proměny svého těla, poté na konstrukci 

těhotné ţeny jako lidské bytosti. Snaţím se poukázat na provázanost a komplexitu vztahu 

                                                      
1
 Jsem si vědoma toho, že se nejedná o zkušenosti všech žen, a proto zde nemohu generalizovat. 
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mezi medicínským diskursem, alternativními konstrukcemi těhotenství a genderovanými 

představami o ţenské tělesnosti a těhotenství.  

Teoretická část práce se skládá ze dvou kapitol. První se zaměřuje na základní 

teoretická východiska a pojmy. Nejdříve představuje pojem těhotenství, a to nejen jako 

biologický stav, ale také jako diskursivně konstruovaný proces. Další část kapitoly je 

věnována myšlenkám poststrukturalismu, který je důleţitým východiskem teoretické části 

a následného výzkumu. Tematizuji především Michela Foucaulta a jeho konceptualizace 

subjektu a moci. Zaměřuji se také na biomoc, která představuje regulační kontrolu 

medicínského diskurzu v rámci tzv. biopolitiky. Závěr této kapitoly je věnován uchopení 

pojmů identita a subjektivita. 

Druhá kapitola teoretické části je věnována těhotnému tělu a konstrukci těhotenství. 

Nejdříve tematizuje konstrukce těhotenství, jeţ lze povaţovat za dominantní a 

normotvorní, kde se těhotné ţeny stávají objekty medicínského diskurzu. V práci 

tematizuje dva, a to těhotenství jako rizikové a nemocné a následně zdravé těhotenství, 

které poukazuje na pevné spojení těhotenství s konceptem zdraví. Další části práce jsou 

poté věnovány samotné zkušenosti těhotenství a její tematizaci v rámci feministických 

debat. Zde se snaţím nabídnout komplexní pohled na těhotenství jako na zkušenost a 

nahlíţím na těhotenství jako na silný subjektivní tělesný proţitek ţen. Závěr této kapitoly 

je poté věnován plodu jako samostatnému subjektu, který je společně s ţenami dalším 

nositelem významu těhotenství a konceptualizaci těhotenství, které představuje 

decentralizaci těhotenství a štěpení subjektu, coţ nabourává představu o jednotné lidské 

bytosti. V této souvislosti zmiňuji především osoby Iris Marion Young (2004), Julie 

Kristeva (2004) a Rosemary Betterton (2002).  

Po teoretické části následuje kapitola o metodologii, která popisuje výchozí 

paradigma, charakteristiku výzkumu, uţití metody, sběr dat a hodnocení a etiku výzkumu. 

Analytická část vychází z kvalitativního výzkumu, v jehoţ rámci jsem prováděla 

polostrukturované rozhovory s těhotnými ţenami. Shrnující data a jejich závěry jsou 

rozděleny do dvou oblastí, které se úzce vztahují k cílům, které jsem si na počátku 

výzkumu práce stanovila. První mapuje způsoby, jak těhotné ţeny vnímají svou vlastní 

tělesnost a proměny svého těla. V rámci této kapitoly reflektuji také to, zda a jak se 

institucionální představy o těhotenství odráţejí v subjektivním proţívání těhotenství 

jednotlivých ţen a do jaké míry jsou jím ovlivněny. Druhá kapitola empirické části této 

práce se zaměřuje na konstrukci těhotné ţeny jako (nejednotné) lidské bytosti. Zaměřuji se 
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zde na průběh těhotenství a na jeho významné mezníky pro chápání těhotné ţeny jako sebe 

sama a plodu/dítěte jako samostatného „tvora“/subjekt.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ VÝCHODISKA A POJMY 

Tato kapitola se věnuje základním teoretickým východiskům, která mi budou 

v průběhu celé práce pomáhat v uvaţování o těhotenství a těhotném těle. V první řadě 

práce představuje pojem těhotenství, a to nejen jako biologický stav, ale především jako 

diskursivně konstruovaný proces. Vzhledem k tomu, ţe s pojmem těhotenství pracuji jako 

se sociálně konstruovaným, je vhodné sociální konstruktivismus
2
 stručně představit. Dle 

Bergera a Luckmanna (1999) lze sociální konstruktivismus uchopit jako teoretický směr, 

podle kterého je sociální realita utvářena v procesu interakce a komunikace a je tedy 

proměnlivá v místě i čase. Nelze ji proto chápat jako objektivně danou. Z tohoto pohledu je 

důleţité, ţe se s těhotenstvím jako se sociálním konstruktem pojí určitá očekávání, která 

jsou úzce spjata s dominantním medicínským diskursem, vůči kterému se ve své práci 

vymezuji. V prvních řádcích práce se neustále zmiňuji o pojmu diskurz, proto se budu 

stručně věnovat i tomuto pojmu, který je úzce spjat s poststrukturalismem a se jménem 

Michela Foucaulta.  

Další část kapitoly je věnována myšlenkám poststrukturalismu, který je důleţitým 

východiskem teoretické části a následného výzkumu. V rámci poststrukturalismu opět 

nelze opomenout Michela Foucaulta, jehoţ konceptualizaci subjektu a moci lze v této práci 

označit za základní. Dalším z důleţitých pojmů pro uchopení těhotenství a těhotného těla 

je biomoc, která představuje regulační kontrolu medicínského diskurzu v rámci tzv. 

biopolitiky. Dle Foucaulta (2009) vznik biopolitiky integruje ţivot, v tomto případě 

těhotné tělo, do oblasti politiky. Koncept biomoci je v uvaţování o těhotenství důleţitý 

především pro jeho vymezení ţenského těhotného těla. S příchodem biopolitiky se totiţ 

ţenské tělo stává předmětem zájmu moderní medicíny (Foucault, 2009)
3
.  

 Na myšlenky Michela Foucaulta následně navazuje Judith Butler, která se inspiruje 

konceptem diskurzu, avšak zpochybňuje Foucaultovu myšlenku tělesnosti a kritizuje ho za 

jeho materialitu a odkazy na přirozenost. Butler aplikovala myšlenky poststrukturalismu do 

oblasti genderu, proto ji lze označit za poststrukturální feministku.   

V závěru této kapitoly se zaměřím na pojmy identita a subjektivita. Existuje mnoho 

přístupů, jak s pojmem identita zacházet, proto se tato část práce zaměřuje na to, jak jej 

                                                      
2
 Podrobnější vysvětlení pojmu sociální konstruktivismus viz kap. Těhotenství z genderové perspektivy. 

3
 Název Foucaultovy knihy „Zrození biopolitiky“ může být v určitém smyslu zavádějící. Foucault mluví o 

vzniku biopolitiky nepřímo a to v souvislosti se zrozením liberalismu, který řadí do poloviny 18. století. Je 

však důležité říci, že liberalismem zde autor nemyslí politickou ideologii, ale oblast vládnutí, jejíž principy 

nejsou založeny na „božských zákonech“, ale na omezeném ekonomickém vědění, které je nositelem pravdy. 

Tento princip se poté stal východiskem pro biopolitiku (Foucault, 2009).  
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chápe postrukturalismus a jak s tímto pojmem dále pracuje. Pojem identita totiţ prošel 

dlouhodobým vývojem, a proto je nutné jej upřesnit. Dle Zábrodské (2009) 

poststrukturalisté vyzdvihují jeho určitá specifika, zároveň často dochází k jeho nahrazení 

pojmy subjekt a subjektivita.  

 

2.1.1. Těhotenství jako biologický stav 

Těhotenství je procesem, jenţ je klíčovým momentem pro pokračování lidské 

existence. I přesto, ţe se v práci budu zabývat těhotenstvím především jako společenským 

konstruktem, nelze opomenout, ţe představuje také biologický stav
4
. Proto bych jej ráda ve 

stručnosti představila i z tohoto pohledu.  

Těhotenství lze podle Brewera, Daviese a kol. (2001) z biologického hlediska 

definovat jako proces, který začíná oplodněním vajíčka v ţenské děloze a končí vyjmutím 

dítěte z ţenského těla. Brewer, Davies a kol. (2001) také uvádí, ţe o těhotenství můţeme 

začít hovořit v momentě, kdy se vajíčko začne proměňovat a vyvíjet v embryo, přičemţ 

tento proces končí porodem, potratem či interrupcí. Zpravidla trvá čtyřicet týdnů, tedy 

devět kalendářních měsíců. Ţenské tělo se v tomto období mění v mnoha ohledech. 

Zvyšuje se tělesná hmotnost ţeny, její objem krve a frekvence srdečního tepu, stoupá 

spotřeba kyslíku, mění se její chuť k jídlu, sniţuje se její pohyblivost, rozvolňují se 

vazivové spoje spodní části těla apod.
5
.  

Těhotenství však není záleţitostí jen fyziologickou, ale ovlivňuje také oblast 

psychiky. Kvůli jiţ zmíněným proměnám ţenského těla dochází u ţen v průběhu 

těhotenství k častým stavům nervozity, podráţděnosti či neadekvátním reakcím na stresové 

situace. Těhotenství je často spojováno také s plačtivostí, poruchami spánku či zvýšenou 

agresivitou (Brewer, Davies a kol., 2001).  

Těhotenství je pro ţeny sloţitým obdobím, kdy se setkávají s fyziologickou, 

psychickou i sociální změnou ve svém ţivotě. Vnímají jak samy sebe, tedy vnitřní vývoj 

plodu a proměnu svého vzhledu, tak i svoji osobu ve vztahu ke svému okolí a společnosti. 

Dnešní doba umoţňuje díky technologickému pokroku vysokou míru prenatální péče a tím 

i kontrolu nad ţenskými těly v období těhotenství
6
 (Brewer, Davies a kol., 2001).  

                                                      
4
 Uvědomuji si, že i biologie je konstruktem. Jedná se o naše interpretace procesů, které probíhají v přírodě a v 

 našich tělech. 
5
 Z tohoto výčtu konceptů je patrné, že se jedná o konstrukty, kulturně-historicky specifické interpretace těla a 

psychických procesů. V jiných kulturních systémech se na lidské tělo může nahlížet jinak a skrze jiné koncepty. 
6
 Jsem si vědoma faktu, že technologický pokrok v oblasti těhotenství a reprodukce, který zmiňuji, nemá pouze 

pozitivní stránky. Jeho negativa se projevují např. v rasovém a třídním uspořádání, či v rámci politiky a kultury 

státu, jako mohou být v extrémních případech např. selektivní potraty „ženských“ plodů v Číně.     
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Na těhotenství jako na biologický stav však musíme nahlíţet také jako na sociální 

konstrukt. Samotný fakt, ţe těhotenství a jeho fázování někdo definoval uţ je sociální 

konstrukcí. Jedná se totiţ o určitou interpretaci biologických a psychologických změn, 

které se mění v čase i kontextu. V následujících kapitolách se tedy budu věnovat 

těhotenství jako společenskému konstruktu, jeţ představuje další moţnost, jak na něj 

nahlíţet.    

   

2.1.2. Těhotenství z genderové perspektivy 

Těhotenství představuje univerzální fenomén, jenţ doprovází lidstvo napříč všemi 

kulturami a je zásadní pro reprodukci lidí jako druhu. Jak jsem jiţ uvedla v předchozím 

textu, těhotenství lze chápat jako biologický stav, jeţ má svou biologickou funkci. Dívat se 

na těhotenství pouze jako na biologický proces však znamená ignorovat zásadní sociální 

aspekty spojené s touto etapou ţenských ţivotů, coţ je typické pro mnoho lékařů. 

Těhotenství je třeba uchopit jako společenský konstrukt, který odráţí představy společnosti 

o těhotném těle a tak k těhotenství přistupuji i já, přičemţ budu na následujících stránkách 

diskutovat více perspektiv a poukáţu na různé konstrukce těhotenství. Jednou z nich je 

uchopení těhotenství, které vytvářejí samotné ţeny prostřednictvím vztahu k vlastnímu tělu 

- těhotenství jako výhradně ţenská zkušenost a součást ţenské subjektivity. Zároveň ale 

reflektuji fakt, ţe těhotné ţeny a jejich proţívání vlastního těla je do jisté míry ovlivněno 

normativními společenskými představami a očekáváním „správného“ těhotenství, a to 

především skrze kontrolu řady institucí. Cílem práce je nabídnout různé pohledy na 

těhotenství, přičemţ se zaměřuje na těhotenství jako ţenskou zkušenost, která je součástí 

ţenské subjektivity, ale je zároveň ovlivňována společenskými normativními mechanismy. 

V následujících kapitolách se proto budu věnovat především otázkám vztahu ţen k jejich 

vlastnímu tělu a k reprodukci.   

Reprodukce, těhotenství a otázky s ním spojené jsou pochopitelně genderované. 

Samotný pojem gender zde uchopuji jako organizující neboli strukturující princip, podle 

kterého dělíme lidské bytosti na dvě kategorie – maskulinity a femininity, přičemţ se jedná 

o konstrukci kategorií, která je závislá na čase a místě. Jedná se o princip, který funguje na 

různých úrovních – od individuální aţ po strukturální (Renzetti, Curran, 2003). 

Reprodukuje se prostřednictvím lidí, v rámci určité společnosti, kteří ho poté povaţují za 

obecně platný. Princip genderu však odráţejí také společenské struktury. Základní 

představou lidí, která je vtělená do těchto společenských struktur, je dělit osoby na dvě 

skupiny – muţe a ţeny, přičemţ se s těmito skupinami pojí určité představy a očekávání. 
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Jsou utvářeny genderové kategorie, maskulinita a femininita, které se nacházejí 

v hierarchickém postavení, přičemţ toto postavení odráţí mocenské zájmy muţů a zároveň 

je reprodukuje (Renzetti, Curran, 2003). Ann Oakley (2000) uvádí, ţe tento princip není 

rigidní, neboť automatické představy o přiřazování genderu k pohlaví jsou zavádějící a 

představy o „ţenskosti a muţskosti“ se v různých kulturách a historických obdobích liší. 

Gender je komplexním principem, který se ve svém důsledku konstruuje v podobě 

gestikulace, povolání, sociálních sítí, oblečení atd. (Oakley, 2000). Jde tedy konstrukci, jeţ 

udrţuje binaritu a přiřazuje významy tělesným rozdílům. Pokud bychom neměli tyto 

sociální znalosti a povědomí o tělech, nejsme schopni rozlišit tělesné rozdíly (Renzetti, 

Curran, 2003). 

Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím odstavci, genderové kategorie se nacházejí 

v hierarchickém uspořádání, coţ odráţí mocenské jejich zájmy. V rámci genderové 

perspektivy věnujeme moci velkou pozornost a v případě těhotenství jsou například velmi 

patrné mocenské vztahy mezi těhotnými ţenami a lékaři, kteří reprezentují společenskou 

instituci medicíny (v širším pojetí zájmy společnosti a státu). Konkrétně je zjevné, ţe si 

lékaři osobují moc nad těhotnými ţenami, coţ začíná jiţ na úrovni medicínského diskurzu. 

Ten totiţ formovali a formují především lékaři (v tomto případě také porodníci) – muţi. 

V 19. století se zde v souladu s převaţujícím vědeckým paradigmatem objevuje 

konceptualizace lidského těla jako stroje
7
. Tato konceptualizace měla samozřejmě vliv i v 

oblasti zdravotnictví a porodnictví. V rámci této konceptualizace byla nemoc chápána jako 

porucha a nemocné tělo jako porouchané, přičemţ „nálepkou“ nemoci byla častěji 

označována ţenská těla a jedním z důvodů bylo právě těhotenství. To představovalo 

výchylku od „normálního“ fungování ţenského těla. Kvůli „tělesné slabosti
8
“ si lékaři byli 

jisti, ţe ţeny potřebují zvláštní péči a zareagovali na to vytvořením specializovaného oboru 

porodnictví a gynekologie
9
. Tyto obory v první řadě diskursivně konstruovaly těhotenství, 

ale zároveň také medikalizovaly tělesné procesy probíhající v ţenských tělech, jako je 

menstruace, těhotenství a porod. Tyto procesy byly totiţ v 19. a 20. století chápány jako 

                                                      
7
 Analogie těla jako stroje je dodnes používána na mužská i ženská těla. Dnes se v souvislosti s porodnictvím 

setkáváme např. s ženským tělem jako „lidským inkubátorem“ či „lidskou troubou“. Toto přirovnání však dle 

mého názoru degraduje lidské bytosti na pouhé objekty a muži i ženy se tak stávají hlavními aktéry 

objektivizace a utvrzují svou pozici v rámci symbolické moci (Renzetti, Curran, 2003).   

 
8
 Ženy nebyly považovány za funkční členy společnosti, proto byly označovány za choulostivé a náchylnější 

k nemoci (Renzetti, Curran, 2003).      
9
 Důvodů pro vytvořením těchto specializovaných oborů však bylo více. Dalším byl např. ekonomický rozměr 

věci, který se v 19. století projevoval „bojem“ o pacienty a pacienty a zahnat tak do ústraní tehdejší porodní 

báby, nebo např. otázku biomoci jako kontroly nad reprodukcí a tudíž i nad ženskými těly (Renzetti, Curran, 

2003).   
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nemoc (Renzetti, Curran, 2003).  

Ve stejném období si muţi vytvořili privilegované místo ve světě medicíny. 

Porodní báby byly označeny za „šarlatánky“ a odborné lékařské vědění se stalo výhradně 

muţskou záleţitostí. Od této doby jsou těhotné ţeny vedeny k tomu, aby se svěřovaly do 

lékařské péče gynekologům a porodníkům. Medikalizace těhotenství a porodů tedy 

představuje lékařský zásah do tělesných procesů ţen (Renzetti, Curran, 2003). 

Ţeny a ţenské tělo bylo a asi vţdy bude spojováno se schopností reprodukce. 

Způsob, jakým je reprodukce prezentována, je opět především výsledkem medicínského 

diskurzu. Ten reprodukci nechápe jako společensky konstruovanou, nýbrţ jako 

fyziologickou záleţitost (Turner, 1995). Těhotné tělo se stalo objektem mocenského 

medicínského diskurzu, jenţ ovlivňuje celý průběh těhotenství. Existují zde přesně 

stanovená pravidla, která těhotenství utváří, formují a radí, co je pro těhotné ţeny nejlepší. 

Lékaři a zdravotnický personál se v první řadě starají o těhotenství jako o fyziologický 

proces, zároveň však s dalšími institucemi spoluutvářejí těhotenství jako sociální fenomén. 

Vytvářejí pravidla, jeţ těhotným ţenám ukazují, jak se chovat k vlastnímu tělu, jak s ním 

zacházet a pečovat o něj, čeho se vyvarovat, jaké potraviny konzumovat, jak se oblékat a 

cvičit, či jak vystupovat. Tato pravidla mají velký vliv, mají důvěru společnosti a díky 

tomu došlo k jejich osvojení a přijetí je za správná (Hasmanová Marhánková, 2009).  

Medicínský diskurz se tak stal normotvorným a v dnešní době nám to, co 

těhotenství znamená, primárně určují instituce medicíny a lékařský personál. I přestoţe se 

tedy těhotenství můţe jevit jako soukromá záleţitost, která je výsadně ţenskou zkušeností, 

není tomu tak. Zkušenosti a subjektivní názory „aktérek“, tedy těhotných ţen, jsou 

druhotné a jejich hlas nemá dostačující sílu. Těhotné ţeny jsou v tomto procesu 

povaţovány za pasivní subjekty. Nezbývá zde prostor pro vyjádření ţenských pocitů a 

objasnění významu „být těhotná“. Ţeny jsou pouhou součástí procesu, v němţ by měly 

splňovat očekávání společnosti a jehoţ mechanismy mají zajistit nejen zdraví matky, ale 

především zdraví dítěte. Jsou zapojeny do mocenského medicínského diskurzu, kde 

vzdorovat znamená zpochybnit pozici a znalost lékařů (Turner, 1995). 

V důsledku toho se těhotné ţeny samy zpravidla konstruují jako sebedisciplinované 

subjekty
10

 (Turner, 1995). Vnímají svou vlastní tělesnost, vývoj plodu, změny svého 

vzhledu i změny ve společenském jednání a chování okolí k jejich osobě prizmatem 

převaţujícího společenského diskurzu. V následujících kapitolách se budu podrobněji 

                                                      
10

 Podrobnější uchopení subjektu a subjektivace viz kap. Subjekt.  
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věnovat otázce ţenské identity a subjektivity, jeţ rozhodně nejsou samovolnými procesy 

utváření.       

I přestoţe má těhotenství svou biologickou podstatu, načeţ uţ jsem poukazovala, je 

ovlivňováno mnoha dalšími sociálními faktory. Berger a Luckmann (1999) zmiňují, ţe 

sociální konstruktivismus předpokládá, ţe se jedinec a jeho identita vytváří v rámci 

socializace a je určována společensko-strukturními podmínkami, přičemţ má také 

společensko-strukturní důsledky. Utváření identity jedince je formováno v procesu 

internalizace, kdy si jedinec osvojuje určité vzorce chování a jednání. Tento vztah sociální 

konstruktivisté chápou jako dialektický, dochází totiţ k oboustrannému utváření. Formuje 

se identita jedince, ale také sociální struktura (Berger, Luckmann, 1999). Díky tomuto 

ovlivňování pracují sociální konstruktivisté s těhotenstvím jako s proměnlivým, nikoli jako 

s univerzálním faktem.  

Důleţité je při utváření identity jedince také to, ţe v rámci stejné kultury se kaţdý 

jedinec během svého ţivota setkává přibliţně se stejným institucionálním řádem. Ten 

vytváří přesvědčivou „objektivní“ realitu, kterou si kaţdý jedinec internalizuje. Dalším 

charakteristickým znakem sociálního konstruktivismu je fakt, ţe jsou sociální struktury a 

identita jedince chápány jako dvě nezávislé entity, které jedinci umoţňují odmítnout tlak, 

jeţ na ně působí (Berger, Luckmann, 1999).  

Následující kapitola se bude v návaznosti na sociální konstruktivismus věnovat 

myšlenkám poststrukturalismu. Ten některé ze základních východisek konstruktivismu 

zpochybňuje, na mnohé z nich však navazuje a rozvíjí je. Postrukturalismus a především 

příchod biopolitiky, která vzbudila mimo jiné také zájem o těhotné tělo, se velkou měrou 

zaslouţil o uchopení těhotenství jako sociálního konstruktu (Foucault, 1999).   

 

2.1.3. Poststrukturalismus 

Poststrukturalismus je filozofickým směrem, jenţ výrazně ovlivnil myšlení  

20. století. Jeho myšlenky můţeme nalézt především v knihách Michela Foucaulta, Judith 

Butler, Jacquese Derridy, Rolanda Barthese a dalších. Poststrukturalismus nelze označit za 

homogenní směr, formuje se totiţ v rámci různých teoretických pozic, které navazují na 

francouzský strukturalismus (ten však výrazně modifikují). Není v mých silách představit 

zde komplexně všechny teoretické pozice, proto se v této kapitole zaměřím pouze na  

J. Derridu a M. Foucaulta a v následující kapitole na J. Butler. 

Jasques Derrida přispěl v rámci poststrukturalismu především dvěma pojmy 

„differance“ a „dekonstrukce“, které lze povaţovat za jedny z klíčových pojmů 
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poststrukturalistického myšlení (Barker, Galasiński, 2001: 10). Pojem „differance“ čili 

diference poukazuje na dvojí dynamiku, kterou v sobě skrývají znaky. Jedná se o jejich 

význam a pohyb (neboli vztahy). Derrida upozorňuje na to, ţe význam jednotlivých znaků 

nevzniká uvnitř samotných slov, avšak v diferenci ve vztahu k ostatním. A právě na tento 

nekonečný pohyb, na který Derrida upozorňuje, a který vytváří významy, navazuje 

poststrukturalismus. Významy se totiţ neustále proměňují, utvářejí a mizí, tudíţ je nelze 

povaţovat za fixní, nýbrţ za proměnlivé. Stejně tak jako Derrida klade důraz na pluralitu 

významů znaků, klade poststrukturalismus důraz na pluralitu a provázanost sociálních 

struktur společnosti. Derrida dále zmiňuje, ţe je důleţité brát v potaz také znaky, které 

vůbec nejsou přítomny, nebo jsou skryty. Poststrukturalismus tuto myšlenku následuje, a 

proto klade velký apel na provázanost moci, subjektu a vědění a snaţí se rozkrýt další 

aspekty moci, které nemusí být na první pohled zřejmé (Barker, Galasiński, 2001).        

Obecně lze říci, ţe je pro poststrukturalismus charakteristická snaha zpochybnit stabilitu 

sociálních struktur a zaměření se na to, jakým způsobem se formují.  

Derridu lze také povaţovat za autora pojmu „dekonstrukce“, kterou lze chápat jako 

kritický přístup k univerzálním dichotomiím významů západní tradice myšlení, jako je 

např. kultura/příroda, muţ/ţena, řeč/písmo apod. Jedná se o naprostou dekonstrukci 

stávající strukturace sociální reality. Poststrukturalismus se v tomto duchu snaţí 

dekonstruovat sociální struktury za účelem hledání viditelných i skrytých významů 

(Barker, Galasiński, 2001). I přestoţe se Derrida nevyjadřuje konkrétně k tělesnosti, jako 

tomu bude v následujícím textu u Michela Foucaulta, jeho koncept diference a 

dekonstrukce lze obecně na poststrukturalismus aplikovat.     

Michel Foucault a jeho myšlení uţ se blíţe týká tělesnosti, která v mé práci zaujímá 

důleţité postavení. Foucault (2000) se věnuje především způsobu utváření subjektů, které 

pro svou konstrukci potřebují tělo jako základ, a moci, jeţ má zásadní vliv na jejich 

utváření. Pojetí moci Foucault vysvětluje na základě dvou úrovní. První úrovní, kterou 

identifikuje, je svrchovaná moc, která je viditelná a působí na subjekty seshora např. 

v podobě zákonů, vyhlášek atd. Druhou úrovní je tzv. mikromoc, která je neviditelná a 

působí na subjekty zezdola (Foucault, 2000). 

Vzhledem k tomu, ţe se v následujících podkapitolách podrobněji věnuji 

myšlenkám Michela Foucaulta, domnívám se, ţe je v tomto okamţiku jeho stručné 

představení dostačující. Proto se dalším jeho konceptům budu věnovat aţ v následujícím 

textu.  
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Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím textu, poststrukturalismus rozvíjí některé 

myšlenky sociálního konstruktivismu, jiné však odmítá. Poststrukturalismus zpochybňuje 

myšlenku, která pojímá sociální struktury a identitu jedince jako dvě nezávislé entity. O 

identitě jedince totiţ hovoří jako o důsledku mocenských vztahů, které fungují v rámci 

společnosti (Berger, Luckmann, 1999). Dalším faktem, který je pro poststrukturalisty 

problematický, je pojem identita, proto jej nahrazují pojmem subjektivita
11

.  

Poststrukturalismus dále zastává myšlenku, ţe formování sociální reality a vědění nemůţe 

probíhat bez všudypřítomné moci, která se nachází uvnitř kaţdého aktu vyjednávání 

(Zábrodská, 2009: 10-12). Tento fakt nám zřetelně poukazuje na přítomnost moci 

medicínského diskurzu a můţe nám pomoci nahlédnout na otázku těhotenství očima 

těhotných ţen, které jsou povaţovány za pasivní aktérky tohoto procesu.  

 

2.1.3.1. Diskurz a moc  

Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím textu, mezi stěţejní pojmy, se kterými 

poststrukturalismus pracuje, jsou diskurz, moc a vědění. Abychom mohli správně uchopit 

těhotenství jako sociální konstrukt a vymezit ho vůči medicínskému diskurzu, je nezbytné 

poloţit si otázku, jak lze chápat samotný diskurz. Pojem diskurz je interpretován v mnoha 

různých směrech a teoriích, proto se význam tohoto termínu liší a proměňuje v návaznosti 

na pozici, ve které je právě uţíván. Má práce však bude vycházet z teorie francouzského 

filozofa a představitele poststrukturalismu Michela Foucaulta. Samotný Foucault pojem 

diskurz také nevnímá jednotně, resp. ho ve svých pracích postupně rozvíjí a pojímá 

z různých úhlů
12

. Různé chápání pojmu diskurz v jeho dílech jde pravděpodobně vrub 

širokému spektru témat, kterým se ve svých knihách věnoval
13

. Foucault (2002: 77-79) 

definuje
14

 pojem diskurz jako:  

množství výpovědí, které náleží k určité diskurzivní formaci. (…) určitý způsob chápání a 

porozumění skutečnosti v určité době. (…) praktiky, které systematicky vytvářejí objekty, o nichž 

mluví. Diskurzy jsou (mimo praktiky) tvořeny i znaky, ale jejich práce je něco víc, než pouze užívání 

těchto znaků pro označování věcí. To je právě dělá neredukovatelnými na jazyk a mluvu.      

                                                      
11

 Podrobnější vysvětlení, proč poststrukturalisté nahradili pojem identita, viz kap. Problematika pojmu 

„identita“. 
12

 Základní definici diskurzu Foucault (2002) představuje v  díle „Archeologie vědění“ Na svých 

přednáškách na Collége de France se poté zaměřuje na analýzu diskursivních praktik a rozvíjí tak teorii 

diskurzu (Foucault, 2009). 
13

 Foucaultův odborný zájem přesahoval do mnoha oblastí, jako je filozofie, psychologie, psychiatrie, 

sémiotika, sexuologie, právo či sociologie. 
14

Pro svou práci jsem použila definici pojmu diskurz z díla Archeologie vědění, které vyšlo ke konci 

Foucaultovy kariéry, a to v roce 1969 (Foucault, 2002).   
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Foucault (2002) se ve svých textech snaţí poukázat na fakt, ţe diskurz není pouze o 

provázání slov a zkušeností, ale pokud ho analyzujeme, zjistíme, ţe se z tohoto propojení 

slov a věcí stává souhrn pravidel pro diskurzivní praxi.  

Foucault (2002) dále uvádí, ţe diskurz lze jinými slovy popsat jako soubor pravidel, 

která jsou vnitřně příslušná určité praxi, jeţ definuje její specifičnost. Diskurz tedy v tomto 

pojetí strukturuje realitu, na jejímţ základě si lidé utvářejí představy o světě. Tato pravidla 

a tvrzení si lidé předávají v rámci určité kultury po generacích, coţ znamená, ţe diskurz je 

časově a prostorově proměnný (Foucault, 2002). Foucault uvádí, ţe snaha diskurz 

kontrolovat a organizovat je vlastní kaţdému společenskému zřízení. „(…) diskurz není 

pouze tím, pro co a čím se bojuje, je mocí, které se snažíme zmocnit“ (1994: 9). Tímto 

výrokem Foucault poukazuje na fakt, ţe diskurz nefunguje sám o sobě, ale je úzce 

propojen s konceptem moci a vědění. Foucault (1999) zastává názor, ţe moc a vědění jsou 

na sobě závislé, neboť neexistuje ţádné vědění bez mocenských vztahů a zároveň ani moc 

bez určité oblasti vědění
15

. Moc je uplatňovaná v rámci celé společnosti a je 

všudypřítomná, nachází se tedy ve všech interakcích. 

Foucault (1999) zmiňuje, ţe moc nelze chápat jako soubor institucí a aparátů, ani 

jako způsob podrobení. Chápe moc jako:  

mnohost vztahů sil, jež jsou vnitřně příslušné oblasti, ve které působí; jako hru, která tyto vztahy 

transformuje, posiluje a převrací prostřednictvím bojů a neustálého střetávání; (…) jako strategie, 

v nichž se realizují obecná pravidla ve formě institucí a jsou ztělesněna ve státních aparátech. (…) 

Moc tedy není institucí, strukturou, ani silou, ale je to především jméno, které přisuzujeme 

komplexní strategické situaci v dané společnosti (Foucault, 1999: 108-109).  

Jedinci se moci podrobují, zároveň ji ale vytvářejí a reprodukují. Je však nutné si 

uvědomit, ţe Foucault nemluví o jediné moci, která ovlivňuje společnost, nýbrţ o 

mnohočetných mocenských vztazích, které nám umoţňují rozkrývat vztahy a pozice 

jednotlivých subjektů společnosti. V rámci společnosti neexistuje pouze jediný mocenský 

diskurz, ale je jich více. Tyto diskurzy stojí paralelně vedle sebe a zaujímají různé podíly 

moci v určité společnosti.  

Foucaultova teorie moci a vědění má v mé práci důleţité místo. Právě mocenské 

vztahy a jejich vyjednávání hrají ústřední roli v období těhotenství. To, co těhotenství 

znamená, se snaţí určovat především lékaři, protoţe diskurz, který vyuţívají je 

                                                      
15

 S podobnou myšlenkou přichází už anglický filozof Francis Bacon, který v roce 1597 prohlásil větu: 

„Scientia potestas est.“, která se dá přeložit jako „Vědění je moc.“ Bacon však poukazoval pouze na to, že 

vědění je moc. O tom, že mocenské vztahy determinují povahu poznání, neuvažoval (Störig, 2007).  
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hegemonním diskursem. Lékaři tedy mají vyšší moc nad těhotnými subjekty. Jejich 

dominantní moc se tak velkou měrou podílí na určování představ společnosti o „správném“ 

těhotenství. Ve své práci tento aspekt reflektuji, avšak v následujícím textu na těhotenství 

nahlíţím také z jiných perspektiv.  

 

2.1.3.2. Subjekt 

V rámci poststrukturalistické teorie je velmi důleţité zmínit a pochopit koncept 

subjektu, který lze definovat různými způsoby. Ve své práci pouţívám pojetí subjektu, 

které vychází z poststrukturalismu. Foucault (1996) uvádí, ţe subjekt je utvářen na základě 

působení moci, která se uplatňuje v kaţdodenním ţivotě jedince. Subjekt tedy lze chápat 

jako kategorii, která označuje jeho místo v určité struktuře diskurzů (určuje jeho pozici) a 

nelze ho ztotoţňovat s osobou (Foucault, 1996). Foucault dále zmiňuje: „jedinec je 

důsledkem moci a současně jejím prostředníkem právě v míře, v jaké je jejím důsledkem: 

moc prostupuje jedincem, kterého konstituovala“ (2005: 42). To znamená, ţe subjekt je 

důsledkem určitého formování vlastního „Já“, na které působí v rámci společnosti různé 

procesy a síly.  

Podobné pojetí pouţívali uţ Foucaultovi předchůdci (strukturalisté), jako jsou 

Ferdinand de Saussure, Jacques Lacan či Louis Althusser. I přesto, ţe poststrukturalisté 

kritizovali strukturalistický předpoklad univerzální a neměnné struktury, představoval pro 

ně strukturalismus významnou inspiraci (Barker, Galasiński, 2001). 

Foucault vysvětluje, ţe lidské bytosti se subjekty stávají pomocí objektivace
16

. 

Předpokládá totiţ, ţe zde existuje tělo, které představuje určité médium, do nějţ se vpisují 

mocenské praktiky. Tyto praktiky se na subjektu podepisují a tvoří tak jeho charakteristiky 

(Fulka, 2002).    

 

2.1.4. Biomoc – těhotné tělo objektem 

Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím textu, v 19. století se ţeny dostaly do centra 

zájmu zdravotní péče a nové specializované obory porodnictví a gynekologie 

medikalizovaly biologické procesy probíhající v ţenských tělech. Od této doby se 

medicína začala podílet také na normativních tvrzeních o těhotenství a porodu. Vznikl zde 

hierarchický vztah mezi lékařskou autoritou a těhotnými ţenami, které jsou od této doby 

díky normotvornému vědění vystaveny časté společenské kontrole. Jakmile se ţenské tělo 

                                                      
16

 Pojem objektivace chápu jako „zpředmětnění“, což znamená prezentaci lidí, jako by byly objekty. Tato 

představa poté implikuje k zacházení ve smyslu lidských objektů.    
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stalo těhotným, stalo se objektem stálé kontroly lékařské péče, která představuje 

autoritativní moc. Díky této moci se těhotné ţeny dostaly do pozic pasivních aktérek.  

Tyto procesy lze uchopit prostřednictvím tzv. konceptu biomoci, jehoţ autorem je 

opět Michel Foucault (1999). Tento koncept je propojením moci a těla jako prostoru. 

Foucault (1999) uvádí, ţe lidský ţivot byl vţdy pod kontrolou, ale právo o jeho 

rozhodování měl aţ do druhé poloviny 18. století panovník. V té době se však lidská těla 

stávají středem zájmu státu, přičemţ se stávají také potencionálními nosiči kapitálu. Moc 

panovníka je zatlačována do pozadí a do popředí se dostává „pěstování“ lidského těla. Od 

této doby se otevírá éra „biomoci“. Biomoc se rozvíjela s národními státy a zaměřovala se 

na populaci jako celek, kterou se snaţí regulovat různými nástroji. Biomoc se stala 

důleţitým prvkem vývoje kapitalismu, který můţe fungovat pouze tehdy, pokud se do jeho 

procesu zapojí kontrolovaná lidská těla s cílem dosáhnout co nejvyšší produkci státu 

(Foucault, 1999).  

Biomoc lze tedy chápat jako formu státní moci, která organizuje lidská těla, 

přičemţ Foucault rozlišuje disciplinaci na úrovni individuální a na úrovní kolektivní. 

Biomoc je dle něj uplatňována v rámci jednotlivých lidských těl a jejich kontrolu zajišťují 

především nemocnice. Na druhé straně mluví o tzv. biopolitice, která zajišťuje kontrolu nad 

celou populací, mluví např. o demografech (neděje se tedy pouze na lokální úrovni) 

(Foucault, 1999).  

V souvislosti s biomocí Foucault tematizuje také koncept zdraví, který představuje, 

stejně jako biomoc, ve dvou úrovních. V první řadě mluví o diskurzu zdraví jako o 

morálním závazku, který si jedinec vytvoří k sobě samému. Můţeme ho tedy chápat jako 

individuální cíl kaţdého z nás. Na druhé straně mluví o diskurzu zdraví jako o vytvoření 

určitého měřítka společenské normality. Biomoc se snaţí lidská těla dostat do takové 

podoby, kdy budou odpovídat poţadavkům moderního kapitalismu. V rámci tohoto 

poţadavku postupně vznikl tzv. koncept zdraví (Foucault, 1995).    

Pokud mluvíme o lidských tělech, jsou to právě lékaři a lékařky, kteří primárně 

určují jejich normativní vzorce chování a míru legitimity s jejich zacházením. Lékařský 

personál ţeny pojímá jako nevědomé a nepřipravené na proces těhotenství. Proto je nutné 

usměrnit jejich chování, jednání a myšlení. Vzhledem k tomu, ţe těhotné tělo je pro ţeny 

naprosto novou zkušeností, musí být disciplinovány v rámci autoritativního vědění, které 

silně ovlivňuje proţitky jejich vlastních těl. Na tom je tedy zřejmé, jakou sílu má biomoc a 

dokazuje nám, ţe ţenská těhotná těla jsou konstruována jako subjekty, které v prvé řadě 

podléhají společenské kontrole a pravidlům.  
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2.1.5. Diskurz teorie tělesnosti podle Judith Butler  

Judith Butler představuje jednu z velmi významných osobností, které silně 

ovlivnily genderová studia. Butler se věnuje širokému spektru zájmů, jako jsou 

feministická teorie, otázky reprezentace, konstrukce sexuality a přichází s konceptem 

performativity. Její texty také zásadním způsobem ovlivnily pojetí subjektu, a proto je 

nesmírně důleţité zmínit v této práci její jméno. Pro Butler je základním východiskem 

teoretického uvaţování poststrukturalistické myšlení. Ve svých teoriích často navazuje na 

myšlenky Michaela Foucaulta, s některými jeho výroky nesouhlasí, avšak nabízí nové 

interpretace.   

Butler stejně jako Foucault uvaţuje o moci, kterou oba uchopují jako: „sílu 

donucovací, ale i produktivní“ (2003: 15-21). V této souvislosti Butler představuje teorii 

subjektivace. Vychází zde z kritiky subjektu, tím ale nechce říci, ţe by samotný subjekt 

odmítala. Snaţí se pouze o jeho přehodnocení, proto se ztotoţňuje s tzv. smrtí subjektu, kdy 

je potřeba nahlédnout na subjekt z jiné perspektivy. Teorii subjektu proto Butler 

dekonstruuje a snaţí se ho zasadit do nových významů (Butler 1997). Butler odmítá pojetí 

jednotného subjektu, který je determinován biologickými danostmi. Na subjekt nahlíţí jako 

na proměnlivého aktéra, který se podílí na utváření a udrţování řádu společnosti
17

 (Butler, 

1997).   

Butler (2003) tvrdí, ţe celý proces subjektivace je doprovázen formami vědění a 

moci, kdy se z lidské bytosti stává subjekt. Co však na teorii Butler stojí za ocenění, je 

fakt, ţe Foucaultovy poststrukturalistické myšlenky propojuje s psychoanalýzou a tím se 

posouvá o krok vpřed, kdy do tvorby subjektu zapojuje tvorbu samotné identity. 

Předpokládá, ţe subjekt můţe během svého formování procházet zranitelností. Je si totiţ 

vědoma faktu, ţe se subjekt utváří v rámci určitých struktur a vztahů, to poté na subjektech 

zanechává emocionální dopady (Butler, 2003).  

V následující části této kapitoly se budu věnovat způsobu, jakým Butler 

dekonstruuje pohlaví jako biologickou danost. V tomto ohledu jsou totiţ její názory a 

myšlenky specifické a odlišují se od Foucaulta. Butler zpochybňuje tělesnost, kterou 

Foucault pojímá jako neutrální prostor, na jehoţ základě se vytváří subjekt. Butler pohlaví 

chápe jako kulturně konstruovanou kategorii, které se utváří pomocí opakování 

performativního aktu. Dle jejího názoru tedy pohlaví nelze chápat jako přirozenou 

kategorii (Butler 2003).    

                                                      
17

 Butler tedy subjekt chápe podobně jako Foucault, tedy jako určitou kategorii, která označuje místo ve 

struktuře jazyka a diskurzu.  
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Pokud chceme komplexně popsat proces subjektivace, který rozvíjí Judith Butler, je 

nyní nezbytně nutné zmínit její „teorii performativního aktérství“ (Butler, 2003: 11). 

Performativitu lze chápat jako proces, při kterém dochází k připsání existujících struktur, 

praktik, jednání a diskurzů, které se pomocí opakování (neustálého performování) 

zvnitřňují. Butler tedy předkládá teorii, kde genderově „typické“ projevy nejsou 

přirozeností, nýbrţ konstrukcí opakovaného sociálního jednání a chování. Na tomto 

procesu se podílí jiţ zmiňovaná moc, která je silou donucovací i participující. Tato moc se 

konstituuje v lidské bytosti a vytváří tak subjekt, který jí poskytuje prostor. Udrţení moci 

v jednotlivých subjektech je však moţné pouze díky neustálému opakování, kdy dochází i 

k její zpětné reprodukci.  

Butler v procesu performativity odmítá jakoukoli esenci či základ, který by tvořil 

zázemí pro budování vlastní identity. Odmítá chápat tělo (neboli pohlavně určené tělo) 

jako pevný základ. Tvrdí, ţe samo tělo je konstruovanou kategorií, protoţe je výsledkem 

objektivizačních procesů a gender následně utváří samotné pohlaví. Tělo je tedy dle Butler 

formováno pomocí politických vlivů, které se ho strategicky snaţí udrţet konstituované a 

ohraničené v určitém pohlaví (Butler, 2003).  

V tomto případě můţeme spatřit viditelný rozdíl teorií Butler a Foucaulta. Foucault 

totiţ pokládá tělo za jakési médium, do nějţ se vpisují známky mocenských a 

diskursivních praktik. Butler je v tomto ohledu poněkud radikálnější. Tvrdí, ţe nelze 

předpokládat nějaké tělo, které zde existuje ještě před počátkem působení sociálních a 

mocenských vlivů. Tělo se utváří právě pomocí performativních aktů, které se utváří vně a 

postupně se zvnitřňují, proto poté tělo působí jako základ pro další sociální působení. 

Fulka (2002) uvádí, ţe na základě těchto argumentů se Butler snaţí o naprosté vymazání 

zbytků esencialismu z oblasti těla a pohlaví.  

Teorie Judith Butler bude v mé práci představovat velmi důleţité východisko. 

Vštěpování jednání, chování a především také pocitů (kde vidíme spojení 

s psychoanalýzou) je v otázce těhotenství klíčovým tématem, který propojuje medicínský 

mocenský diskurz a formování těhotných ţen jakoţto subjektů. V tomto případě je totiţ 

politický vliv velmi zjevný a dochází tak ke zvnitřnění pocitů, co to vlastně těhotenství 

znamená. Poté jsou samotnými aktérkami – těhotnými ţenami tyto pocity reprodukovány a 

dochází tak ke koloběhu, který popisuje v otázce subjektivace jak Michel Foucault, tak 

Judith Butler.   

 

 



24 
 

2.1.6. Identita nebo subjektivita?  

Následující kapitola se zaměřuje na pojmy identita a subjektivita. Existuje mnoho 

přístupů, jak s pojmem identita pracovat, a proto je zcela na místě ukázat, jak s tímto 

pojmem pracují poststrukturalisté a jaké jeho aspekty vyzdvihují.  

Psychologická literatura obecně vysvětluje termín „identita“ jako:  

prožívání a uvědomování sebe sama, své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních, tj. vědomí toho kdo 

jsem a jaký jsem. Má menší kognitivní charakter než samotné sebepojetí, to je komplexnější.(…) 

Pojetí sebe sama, tedy vlastní identity je výsledkem zobecnění zkušenosti se sebou samým. (…) 

Stejně tak můžeme identitu jedince definovat i příslušností k určité sociální skupině (Vágnerová, 

2010: 252-253, 262). 

Koncept identity mluví o pevném spojení mezi jedincem/sociální skupinou a 

jeho/jejich jedinečností a soudrţností. Identita umoţňuje člověku vystupovat jako soudrţná 

a jednotná bytost, která se odlišuje od ostatních. Jinými slovy lze identitu chápat jako 

totoţnost. Díky totoţnosti se jedinec dokáţe seznámit se sebou samým a vytvořit si pro 

svou osobu takové místo, v jakém se nebude cítit v rozporu se svým „Já“ (Výrost, 

Slaměník, 2008).  

V odborné literatuře však existuje mnoho přístupů, jak s pojmem identita pracovat a 

to platí i pro psychologii. Všechny tyto přístupy se ale shodují v tom, ţe identita 

jednotlivce se vyvíjí v konkrétním kulturním a socio-historickém kontextu. Teorie identity 

dle Eriksona například vychází z psychoanalýzy a zaměřuje se především na 

psychosociální podstatu identity. Styker vychází pro změnu ze symbolického 

interakcionismu a zaměřuje se na analýzu vztahu „self“ a společnosti (Výrost, Slaměník, 

2008). Já ve své práci však budu vycházet z uchopení pojmu identita, který předkládají 

postmoderní teorie, kam lze zařadit mimo jiné i poststrukturalismus.      

Poststrukturalismus společně s dalšími postmoderními teoriemi, jako je sociální 

konstruktivismus, diskurzivní psychologie, apod. předkládají nový přístup k identitě. Dá se 

říci, ţe vystupují jako alternativa tradičních teorií a řadí se k tzv. „slabým přístupům k 

identitě“
18

 (Výrost, Slaměník, 2008). Poststrukturalismus v přístupu k identitě zdůrazňuje 

následující rysy:  

                                                      
18

 „Slabé přístupy k identitě“ považují identitu za konstruovanou a měnící se pole času, místa a situace. 

Existují však také „silné přístupy k identitě“, kde identita evokuje svou stabilitou v čase i prostoru a tvoří se 

v sociálním prostředí. Tento přístup prosazují především tradiční teorie identity (Výrost, Slaměník, 2008). 
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Důraz je kladen na situační, místní i dílčí rysy identity, závislost na historii a kultuře. (…) Centrem 

zájmu není nitro jedince, ale vnější svět. (…) Identita je určována hodnotami, jejich interpretacemi a 

obsahuje vztahy k jiným lidem. (…) Identita se soustavně tvoří a přetváří. (…) Je tvořena jazykem 

(Výrost, Slaměník, 2008: 123). 

 Postmoderní teorie jdou proti tradičnímu chápání pojmu identita. 

Poststrukturalismus nechápe identitu jako homogenní pojem, nýbrţ jako nestabilní a 

proměnlivou. Postmoderní ţivot je totiţ sloţený z mnohonásobných vztahů (existuje např. 

i virtuální realita), a proto se identita vytváří znovu a znovu v návaznosti na situaci, ve 

které se jedinec nachází (Výrost, Slaměník, 2008). Výrost a Slaměník uvádí: „naše identita 

není statická ani esenciální, její hranice si opakovaně mapujeme a znovu potvrzujeme“ 

(2008: 123).     

Postmoderní teorie, včetně poststrukturalismu, tedy zdůrazňují především to, ţe na 

identitu nelze nahlíţet jako na něco, co je samostatně se vyvíjející aspekt naší osobnosti, 

ale jako na výsledek neustálé konfrontace a vyjednávání se svým okolím. Poststrukturalisté 

nechápou identitu jako esenci, ale jako proces, který se konstruuje v rámci hierarchických 

vztahů. Butler (2003) uvádí, ţe pojem identita lze vysvětlit pomocí mnoha přístupů a její 

uchopení se v mnohém liší. Proto dochází k závěru, ţe vhodnějšími pojmy, které budou 

vystihovat svou podstatu, jsou subjekt, subjektivita a subjektivace (Butler, 2003).    

V předchozím textu jsem poukázala na to, ţe pojem identita má mnoho významů a 

díky jeho heterogenní povaze proto poststrukturalismus preferuje termín subjektivita. Nyní 

je tedy důleţité vysvětlit, jak tento termín uchopují. Zábrodská (2009) uvádí, ţe 

subjektivita dle poststrukturalistů vypovídá o subjektu jako o určité formě podrobení se 

skrze sociální kontext, vědění a moc, přičemţ umoţňuje svou rekonstrukci v rámci 

určitého diskurzu a sociálního prostředí. Dle poststrukturalistů ji tedy můţeme 

charakterizovat také jako: „myšlenky a emoce osoby, které mohou být vysvětleny účastí 

člověka v sociálních procesech“ (Zábrodská, 2009: 61). Je to tedy měnící se proces, který 

v různých sociálních kontextech zaujímá různé pozice a spolupodílí se na jejich fungování, 

přičemţ můţe zaujímat pozici v několika kontextech najednou. To jedinci umoţňuje 

proţívání sebe sama na základě existujících a limitujících diskurzů (Zábrodská, 2009).  
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2.2. TĚHOTNÉ TĚLO A KONSTRUKCE TĚHOTENSTVÍ 

Jak uţ jsem zmínila v první podkapitole, těhotenství nepředstavuje pouze 

biologický stav, ale je potřeba ho chápat také jako sociální konstrukt. V této kapitole se 

tedy zaměřuji na konstrukci těhotenství a těhotného těla. 

Společnost produkuje diskurzy, které umoţňují různé pohledy na různé situace, proto i 

na těhotenství můţeme pohlíţet okem různých sociálních konstrukcí. Následující část 

práce představuje ty, jeţ lze povaţovat za dominantní a normotvorné. Kent (2000) uvádí, 

ţe pokud na těhotenství nahlédneme sociální perspektivou, můţeme ho charakterizovat 

jako stav, který je politicky a společensky konstruován, zároveň na něj působí různé 

aspekty moci. Ţeny se díky těmto aspektům v období těhotenství stávají objekty 

společenské kontroly. Ţenské tělo uţ totiţ není jediným tělem, za které má ţena 

zodpovědnost, nýbrţ v sobě nosí potomka, kterého v budoucnu přivede na svět. Proto je 

těhotná ţena obklopena sítí diskurzů, které z této skutečnosti vyplývají.  

Těhotenství je spojeno s řadou očekávání, která jsou utvářena v rámci dominantních 

normotvorných diskurzů. Důleţitým faktem je, ţe těhotenství není monitorováno pouze 

lékaři v rámci medicínského diskurzu, nýbrţ také skrze laickou veřejnost a její představy a 

očekávání. Ty jsou však do velké míry ovlivněny právě medicínským diskursem a 

konceptem zdravého těhotenství
19

 nebo naopak konstrukcí těhotenství jako rizikového. 

Z rizik vyplývá spousta opatření a rad, na které je ţena během těhotenství upozorňována. 

Díky rizikům, konkrétně rizikovosti těhotenství, na které dominantní diskurzy upozorňují, 

se ţeny nejčastěji stávají subjektem hodnocení (Kent, 2000).  Prvním diskursem, který 

v této kapitole představím, je tedy těhotenství jako rizikové a nemocné. Druhým 

dominantním diskursem je poté zdravé těhotenství, které poukazuje na pevné spojení 

těhotenství s konceptem zdraví. 

Po představení dominantních sociálních konstrukcí těhotenství se následující části 

textu budou zabývat těhotenstvím jako ţenskou zkušeností. V tomto případě text pouţívá 

argumenty vybraných feministických autorek, které představují jiný pohled na těhotenství. 

Ve feministických debatách se otevírá prostor pro otázky spojené s ţenskou reprodukcí a 

s těhotenstvím, proto se v této části budu věnovat nejen těhotenství, ale také ţenské 

tělesnosti. Představím zde významné feministické autorky, jako jsou např. Simone de 

Beauvoir, Shulamith Firestone, či Iris Marion Young. 

                                                      
19

Koncept zdravého těhotenství navazuje na Foucaultův koncept zdraví a stejně tak se rozvíjí na obou 

úrovních disciplinace.  
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V neposlední řadě budou dvě podkapitoly práce věnovány zcela odlišné 

konceptualizaci těhotného těla. Jedná se o ne zcela tradiční pohled na tělesnost v období 

těhotenství, který se pokouší na problematiku nahlédnout optikou plodu jako samostatného 

subjektu, který je společně s ţenami dalším nositelem významu těhotenství. Tento pohled 

se rozvíjí ruku v ruce s vývojem nových technologií v oblasti prenatálního vyšetření, které 

umoţňují „oddělení“ plodu/dítěte od matky a jeho chápání jako samostatného pacienta se 

svými právy.Lupton (1999) zde představuje komplexní pohled, jak lze pojímat nenarozený 

plod a tělesnost jeho nositelky. Novou konceptualizací těhotenství se v této návaznosti 

zabývá také Iris Marion Young (2004), která představuje decentralizaci těhotenství 

a štěpení subjektu, coţ nabourává představu o jednotné lidské bytosti. K této teorii dále 

přispívá také Julie Kristeva nebo Rosemary Betterton.  

Celá práce neustále zmiňuje pojmy jako „ţenská“ subjektivita, „ţenskost“, 

„ţenské“ tělo, apod., proto bych ve zkratce chtěla objasnit, kde se toto označení vzalo a jak 

s ním společnost pracuje. S těmito pojmy, obecně s „ţenstvím“, se pojí různá očekávání a 

vzorce chování, jeţ se následně pojí s genderovými stereotypy. Obecně lze podle Renzetti 

a Curran stereotyp charakterizovat jako: „označení pro zjednodušující popis určité 

společenské skupiny, přičemž genderové stereotypy homogenizují lidi do dvou skupin – 

muž a žena“ (2003: 20). Toto rozdělení je však problematické, protoţe dochází  

ke zjednodušení a předpokladu, ţe všichni muţi i ţeny sdílejí stereotypy dané skupiny.  

Hegemonní diskurzy zabývající se genderovými rozdíly pracují s tzv. konceptem 

ženskosti
20

. Smith (1993) uvádí, ţe pojem ženskost byl vytvořen jako popisná kategorie, 

která zasahuje do mnoha oblastí a vytváří obraz lidské bytosti, která je označena jako 

„ţena“. Ţenskost je utvářena v rámci sociálních vztahů a je formována jako opak  

k „muţským“ lidským bytostem. Tato popisná kategorie však nebyla vytvořena ţenami, 

nýbrţ definovaná muţi, kteří zastávali a zastávají hegemonní postavení ve společnosti. 

Ţeny však nelze povaţovat za pasivní aktérky definice ţenství, neboť ony jsou nositelkami 

tohoto významu, který reprodukují (Smith, 1993).  

Pravidla ţenskosti jsou kulturně přenášena nejčastěji v rámci kaţdodenních 

sociálních interakcí. Goffman (1979) upozorňuje na to, ţe v moderní společnosti jsou tato 

pravidla velmi často přenášena také v podobě televize a filmů prostřednictvím 

standardizovaných vizuálních obrazů. Zmiňuje, ţe povědomí o ţenskosti lidé měli jiţ od 

dob pouţívání symbolů, avšak prostřednictvím obrazů si lidé teprve idealizovali tělo, 

                                                      
20

Hegemonní diskurzy pracují stejně tak s konceptem mužskosti. Vzhledem k tomu, že tento koncept v práci 

netematizuji, podrobněji se o něm nebudu zmiňovat.
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pohyby, chování a jednání ţen. Dnes tyto obrazy nejčastěji vídáme prostřednictvím médií, 

díky kterým se mimo jiné pravidla ţenskosti dostávají do povědomí široké veřejnosti 

(Goffman, 1979). 

Má práce konstruuje lidské bytosti jako muţe a ţeny a pracuje s ţenskou 

zkušeností, tělesností a subjektivitou. S „ţenstvím“ všeobecně se pojí různé vzorce chování 

a očekávání, přičemţ jako jedno z očekávání lze označit právě těhotenství. Bailey (2001) 

poukazuje na fakt, ţe ţeny zpravidla vnímají těhotenství jako jasné potvrzení své 

ţenskosti. Díky němu se cítí „být ţenami“, coţ naznačuje, ţe samotné ţeny se 

spolupodílejí a reprodukují sdílené představy společnosti o ţenství a těhotenství. Bailey 

(2001) dále zmiňuje, ţe i přesto, ţe ţeny sdílí díky těhotenství pocit ţenskosti, potýkají se 

s obavami z objektivace
21

 svých těl. Ţenská těla se v období těhotenství po vizuální stránce 

mění, a proto se stávají centrem pozornosti svého okolí. Je zřejmé, ţe těhotenství nemá 

vliv pouze na ţenu, ale také na společnost, coţ je patrné např. v sociálních interakcích 

s těhotnou ţenou. Bailey (2001) argumentuje, ţe se tělo těhotné ţeny stává veřejným 

prostorem, ať uţ se jedná o verbální projev či potřebu okolí se ţeny dotýkat.   

Přestoţe se na první pohled zdá, ţe je těhotenství čistě individuální záleţitostí, výše 

uvedený argument naznačuje, ţe se jedná také o proces, který konstruuje společnost  

na základě představ o „správném těhotenství“. Těhotné tělo je zároveň předmětem neustálé 

společenské kontroly. Kaiserová (2007) ve svém článku uvádí, ţe se ţeny díky těhotenství 

stávají objektem zájmu mnoha nových institucí.               

Od početí mého prvního dítěte jsem předmětem normativního zájmu řady institucí, jako je genetická 

laboratoř, fakultní porodnice, gynekologická ordinace, matrika, odbor sociální péče, dětská lékařka, 

dětská kardiologie, dětská endokrinologie, mateřská škola, základní škola, klinický dětský psycholog, ale i 

České dráhy, Autobusová přeprava Plzeň, Česká pojišťovna či firma Sunar. Všechny uvedené a také další 

neuvedené instituce spolupracují na vytváření dojmu, že společnosti něco dlužím, jsem jí zavázána, a 

proto bych měla akceptovat její pomoc. Vyjadřují také požadavek na mou poslušnost. Vlastně jsem se 

skrze své rodičovství seznámila s řadou cizích lidí, kteří mi z titulu své profese říkají, co mám dělat, aniž 

by mě to zajímalo (Kaiserová, 2007: odst. 47). 

Kaiserová (2007) v tomto příspěvku zmiňuje, ţe lidé, kteří disponují určitým 

věděním, se ho snaţí předávat dál, v tomto případě těhotným ţenám. Na tento fakt 

poukazuje také Hasmanová Marhánková (2001), která uvádí, ţe se jedná o způsob kontroly 

nad těhotenstvím. Kaţdá instituce totiţ disponuje různým věděním, jeţ vytváří pravidla a 
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Objektivace neboli „zpředmětnění“ chápu jako prezentaci osob, ale i vnímání jejich těl jako objektů. 

V tomto případě mluvím o objektivizaci těhotných těl. 
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normy, které mají pro těhotné ţeny zajistit kontrolu (Hasmanová Marhánková, 2001). 

Tento fakt neustálé společenské kontroly se samozřejmě netýká pouze těhotných ţen, jedná 

se o konstitutivní aspekt společenského ţivota. Kaiserová (2007) však klade důraz na to, ţe 

se ţeny díky těhotenství stávají objekty zájmu celé řady nových institucí, se kterými třeba 

ještě nepřišly do styku, nebo se dříve zaměřovaly na jiné aspekty jejich ţivotů.    

Tato kontrola skrze společnost a společenské instituce úzce souvisí s tím, ţe jsou 

ţeny prezentovány jako nepřipravené na proces těhotenství. Marshall a Woollett (2000) 

provedly výzkum zaloţený na analýze odborných textů, které byly určeny pro těhotné 

ţeny, z nichţ vyplynulo, ţe jsou v nich ţeny konstruovány jako nevědomé. Proto musí 

podléhat neustálé kontrole a připravovat se na změny s těhotenstvím související. Dalším 

důleţitým aspektem je však také kontrola reprodukce. 

V následující kapitole předkládám jeden z dominantních diskurzů, který ovlivňuje 

samotné těhotenství a názory společnosti s ním spojené a odůvodňuje jiţ zmiňovanou 

kontrolu nad těhotnými ţenami. Jedná se o diskurz, který těhotenství konstruuje jako 

nemocné a rizikové. Ţena během těhotenství prochází řadou změn, které lze chápat jako 

období nejistoty a moţných rizik. Proto se nad tímto diskursem v následující kapitole 

pozastavím a vysvětlím, z jakých důvodů lze těhotenství konstruovat jako riziko.    

 

2.2.1. Dominantní společenské představy o těhotenství 

Ve společnosti existuje vícero diskurzů, jak vnímat těhotenství, z nichţ některé 

mají hegemonní charakter. Ty se poté stávají normotvornými a definují, jak těhotenství 

vypadá a jaké jsou jeho charakteristické, jak fyziologické, tak psychologické, znaky (Kent, 

2000). Tato kapitola se tedy zaměřuje na dominantní společenské představy o těhotenství a 

těhotném těle, které můţe být konstruováno různými způsoby. Jednotlivé konstrukce spolu 

však úzce souvisí, proto o nich nelze pojednávat odděleně. Dle Kenta (2000) je těhotná 

ţena obklopena sítí těchto diskurzů, které slouţí především jako regulace jejího těla.  

Zde se zaměřím na dva dominantní diskurzy, které jsou s ţenským tělem v průběhu 

těhotenství nejvíce svázány. První z nich pojímá těhotenství jako rizikové a těhotné tělo 

jako nemocné, druhý propojuje těhotenství s konceptem zdraví
22

 (Vorlová, Eliášová, 

2012). To, ţe je těhotné tělo konstruováno jako rizikové a nemocné, znamená, ţe je 

součástí medicínského diskurzu, který se snaţí těmto rizikům předcházet. Tento diskurz je 

ve společnosti nejrozšířenějším a nejuznávanějším a to především díky skutečnosti, ţe 
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 Jednotlivým sociálním konstrukcím se věnuji v následujících kapitolách.   
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medicína získala patent na definici zdraví a zdravých těl a má tak velmi významné 

postavení v moderní společnosti. Druhou sociální konstrukcí, kterou kapitola představí, je 

těhotenství spojené s konceptem zdraví. Tato konstrukce těhotenství upozorňuje především 

na individuální úroveň medicínského diskursu a zaměřuje se na ţivotosprávu těhotných 

ţen.   

 

2.2.1.1.Těhotenství jako rizikové  

Jak uţ jsem několikrát zmiňovala, těhotenství má svou psychologickou a 

fyziologickou rovinu. Nejenţe je proces těhotenství významný pouze v těchto oblastech, 

ale představuje také významnou etapu z hlediska sociálního. Změny, kterými těhotné ţeny 

procházejí, jsou doprovázeny velkým společenským tlakem, kterému jeţena během 

těhotenství na základě představ o jeho správném průběhu vystavena a který se navíc 

koncentruje do poměrně krátkého období. Jedním z argumentů, který legitimizuje tento 

společenský tlak, jsou zvýšená rizika, která se mohou v souvislosti s těhotenstvím 

vyskytnout. Všichni jsme během svého ţivota vystaveni rizikům, nicméně jejich působení 

můţe být během těhotenství výraznější. Práce v této části představuje diskurz rizika, jenţ 

hraje důleţitou roli ve vztahu společenského chování a jednání s těhotnými ţenami. Rizika, 

se kterými se ţeny během těhotenství setkávají, jsou sice definována především lékařskou 

autoritou, ale těhotné ţeny si díky sociálním interakcím samy tyto rizika redefinují a 

reprodukují je dál.   

Jak můţeme v současné společnosti pojem „riziko“ uchopit? Červená, Filipec, 

Havlová a kol. popisují „riziko“ jako: „nebezpečí, možnost škody, ztráty či nezdaru“ 

(1978: 443). Je patrné, ţe pojem získal negativní konotaci, tak tomu však nebylo vţdy. 

Douglas mluví o změně: „From Chance to Danger“ (1992: 22). Původně byl význam 

slova riziko neutrální a poukazoval na události, které mohou v průběhu budoucnosti nastat. 

Nemuselo se však jednat pouze o negativní událost, nýbrţ i o pozitivní. Tento význam ale 

vymizel přibliţně na konci 20. století a pojem riziko začal být spojován s nebezpečím 

(Douglas, 1992). 

Existuje mnoho přístupů, jak pracovat a zkoumat rizika. Vzhledem k tomu, ţe se 

tato práce týká těhotenství, které uchopuje jako sociální konstrukt, budu k pojmu riziko 

přistupovat z pohledu sociálně konstruktivistické perspektivy
23

, a to především proto, ţe 

těhotenství a jeho rizika nelze definovat jasně daným způsobem, jelikoţ záleţí na 

                                                      
23

Lupton (1999) zmiňuje ještě realistický přístup, jenž se využívá především v přírodních vědách a souvisí 

s teorií pravděpodobnosti.  
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konkrétních situacích, které těhotenství ovlivňují. Dalším důvodem je to, ţe je 

nejvhodnější a nejbliţší perspektivou toho, jak společnost a lidé fungují. Lupton uvádí, ţe 

sociálně konstruktivistický přístup zahrnuje tři pojetí (1) kulturně/symbolické pojetí,  

(2) rizikovou společnost a (3) governmentalistické pojetí (1999: 11). I přestoţe kaţdý 

z těchto přístupů pracuje s konceptem rizika odlišně, jejich společným znakem je fakt, ţe 

jej chápou jako kulturní a politický koncept (Lupton, 1999).  

Kulturně/symbolické pojetí vychází především z prací Mary Douglas. V jejím 

pojetí jde především o porozumění základním principům, jak vnímají lidé svou osobu a 

druhé
24

, přičemţ pojednává způsoby, jakými jsou rizika vyuţívána k udrţení těchto 

symbolických hranic. Riziko je zde chápáno jako kulturní konstrukt, který reaguje na 

nebezpečí, jeţ vyplývá z existence hranic např. určité skupiny. Kulturně/symbolické pojetí 

bylo často kritizováno za zjednodušování okolností, avšak je zdrojem mnoha výzkumů, 

které se věnovaly např. procesům utváření kolektivní identity.  

Druhé pojetí rizikové společnosti zastupují především sociologové Ulrich Becka 

Anthony Giddens. Podstatou tohoto pojetí je vnímání rizik v souvislosti se vznikem 

nových institucí, které jsou součástí procesu modernizace. Toto pojetí je v dnešní 

společnosti nejrozšířenější. Paradoxem je, ţe produkování těchto rizik probíhá na úrovni 

nejdokonalejších technologií, coţ znamená, ţe určitou část rizik vytváří moderní 

společnost a moderní technologie. 

Třetím, pro mou práci nejdůleţitějším pojetím, je pojetí governmentality
25

, jejíţ 

hlavním představitelem je jiţ mnohokrát zmiňovaný Michel Foucault. Foucault se 

nezabýval přímo konceptem rizika, avšak jeho argumenty ke governmentality s riziky úzce 

souvisí a pojí se s ní. Pojetí governmentality je přístupem, který k vládnutí vyuţívá sebe-

regulativního chování lidí. Tento přístup v souvislosti s regulací společnosti následně 

slouţí jako vysvětlení rizik. Stejně jako v předchozích dvou přístupech, je i v tomto 

přístupu zásadní koncept diskurzu, skrze který lze rizika rozpoznávat.Foucault dále 

zdůrazňuje expertní vědění, díky kterému je skrze normy společnost regulována a 

usměrňována. Z tohoto faktu vyplývá, ţe důleţitou roli v tomto procesu sehrává 

normalizace populace. Rizika v pojetí governmentality tak představují určitý způsob 

organizace společnosti a jejího jednání. Riziko tedy můţeme chápat jako strategii regulace.  

To, ţe je v tomto přístupu zdůrazněno expertní vědění, není náhodou. Expertní 

vědění, tedy instituce a jejich aktéři, totiţ představují hlavní autoritu, která rizika řídí. Z 

                                                      
24

Douglas mluví o rozlišení hranic „my“ a „oni“ (Lupton, 1999).  
25

Pojem governmentalita vznikl složením slov vláda „government“ a způsob myšlení „mentality“.   
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analýzy rizik, kterou tyto instituce provádějí, vyplývá, ţe některé sociální skupiny či 

individua jsou riziky ovlivněni více, jiní zase méně. Regulace poté spočívá v prevenci 

případných rizik. Nejčastěji se s touto regulací setkáváme v souvislosti s lidským tělem, ať 

uţ v rámci diskurzu zdraví, či interakce ve společnosti (Lupton, 1999). 

Nejen governmentalistické pojetí rizika je zásadní v procesu těhotenství. Těhotné 

ţeny v tomto pojetí představují jeden z typických příkladů, jelikoţ jsou obklopené řadou 

představitelů expertního vědění. Toto vědění se snaţí regulovat jejich těla a především 

plod, který je ve všech obdobích těhotenství velmi náchylný k rizikům.Lupton například 

zmiňuje, ţe: „riziko je ústředním diskursem mezi těmi, které obklopují těhotné ženy“ 

(Lupton: 60).  

Těhotenství je tedy v tomto diskurzu automaticky chápáno jako rizikové období. 

Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím textu, k tomu, aby byla pomocí expertního vědění 

stanovena rizika těhotenství, je nejdříve potřeba ho normalizovat. Díky tomuto procesu 

jsou těhotné ţeny porovnávány mezi sebou, z čehoţ vyplývá vznik norem, které definují 

jakékoliv odchylky a tedy i případná rizika. Pokud je nějaké těhotenství označeno za 

rizikové, pak to znamená, ţe je zapotřebí celá řada expertů, která ţeně ukáţe, jak se rizik 

vyvarovat a zároveň jí naučí sebe-regulaci. Tato konstrukce, která těhotné ţeny pojí s 

většími riziky, vedla k rozvoji lékařského expertního vědění v oblasti porodnictví. 

Paradoxem však je, ţe i přes fakt, ţe toto vědění spoustu rizik odstraňuje, je také vytváří. 

Díky nárůstu znalostí o lidském těle bylo konstruováno mnoho dalších rizik a tělo tak 

definováno novým způsobem. Některá zde existovala s nevědomostí, jiná expertní vědění 

opravdu vytváří (Lupton, 1999). Za rizika, která expertní vědění vytváří, lze povaţovat 

například nové metody umělého oplodnění, náhradní mateřství, nebo nové metody 

monitorování a testování plodu. Ta mohou zvyšovat rizika, zvláště pokud jsou invazivní, 

např. odebírání buněk z plodu během prvního trimestru za účelem testování na moţné 

genetické vady.   

Hájek a kol.(2004) argumentují, ţe rizikový diskurz vnímá kaţdé těhotenství jako 

potencionálně patologické. Upozorňují na faktory, které činí rizika pravděpodobnějšími. 

Jako patologické těhotenství totiţ označuje: „stavy, které těhotenství předcházejí, a se 

kterými žena do těhotenství vstupuje, jiné vznikají až v jeho průběhu“ (Hájek, 2004: 25). 

Řadu rizikových i patologických jevů si dle Hájka ţena do procesu těhotenství přináší a 

způsobuje sama. Tento fakt je způsoben neuposlechnutím lékařské autority. Na tomto 

argumentu lze příkladným způsobem vidět, jak funguje governmentalita v oblasti 

těhotenství (Hájek, 2004).  
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Lupton (1999) zmiňuje, ţe přístup governmentality v procesu těhotenství lze spatřit 

především v prvku sebekontroly, která je často prováděna nevědomě (vědomě samozřejmě 

také). To, ţe se těhotné ţeny sebe-regulují, je v zájmu jejich osoby, ale také v zájmu 

společnosti. Rizika zde fungují jako donucovací prostředek, k němuţ není zapotřebí 

ţádného násilí. Tímto přístupem tedy dochází k propojení expertního vědění apraktické 

regulace. Konkrétní příklady fungování přístupu governmentality v procesu těhotenství lze 

spatřit především v informovanosti těhotných ţen. Mělo by být v jejich zájmu se  

o těhotenství dozvědět tolik informací, aby se samy vyvarovaly případným rizikům. 

Neměly by např. pít alkohol, kávu, kouřit. Proto, aby byl zajištěn normální zdravý průběh 

vývoje plodu v děloze, měla by ţena podstoupit veškerá vyšetření, která jí lékař doporučí. 

Pokud ţena nepřijme nějaké doporučení lékaře, ona je poté osobou, která nese vinu za 

případné abnormality, které se během těhotenství či následného porodu mohou objevit. 

Proto se většina těhotných ţen těmto poţadavkům podřídí. Toto rozhodnutí nemá rozměr 

pouze osobní, ale také společenský, neboť panuje představa o povinnosti chránit vývoj 

plodu a porodit zdravé dítě. V opačném případě se těhotná ţena vystavuje riziku 

společenských sankcí (Lupton, 1999). 

V této kapitole jsem se snaţila nastínit, ţe rizika jsou opravdu sociálně 

konstruovaná a záleţí jen na expertním vědění, jaké události či jevy označí za riziko a jaké 

ne. Nejsou tedy statická, nýbrţ proměnlivá v čase, prostoru a situaci. Zároveň je zde 

stěţejní určení normality, na základě které jsou rizika definována.  

Následující kapitola pojedná o zcela jiném pohledu na těhotenství, který je ale 

stejně jako rizikové těhotenství povaţován za dominantní diskurs. Jedná se o zdravé 

těhotenství, které poukazuje na pevné spojení těhotenství s konceptem zdraví. Stejně jako 

rizikové těhotenství je i tato konstrukce úzce spjata s medicínským diskursem, avšak 

v následujícím textu pojednávám a zaměřuji se na zdravé těhotenství, jehoţ doporučení 

apeluje především na těhotné ţeny, tedy na individuální úroveň medicínského diskursu.   

 

2.2.1.2.Konstrukce zdravého těhotenství 

V předchozí kapitole bylo o těhotenství pojednáváno jako o rizikovém. Tato 

konstrukce vypovídá o přítomnosti expertního vědění, které určuje hranici těhotenství jako 

rizika. Jak uţ jsem však dříve zmiňovala, medicínský diskurz nepracuje pouze s konstrukcí 

rizikového těhotenství, nýbrţ také se zdravým těhotenstvím. Tato podkapitola tedy nabídne 
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jiný pohled na tento proces, a to sice konstrukci těhotenství spojenou s konceptem zdraví
26

, 

kdy se pozornost přesouvá především mezi samotné aktérky – těhotné ţeny a jejich 

ţivotosprávu.    

V úvodu této kapitoly je nutné vysvětlit, jak lze v současné společnosti
27

 uchopit 

pojem zdraví a jak s ním pracuji v následujícím textu. Pojem zdraví lze definovat mnoha 

způsoby, a to především kvůli mnoţství aspektů, na které jednotlivé definice kladou důraz. 

Některé definice hodnotí zdraví na základě nepřítomnosti zdravotních problémů, jiné na 

základě proţívání vlastního stavu jedince, apod. (Brannon, Feist, 2009). Já však ve své 

práci vycházím z definice, která zohledňuje veškeré aspekty, na které je následně 

upozorňováno v období těhotenství. Křivohlavý (2003: 40) definuje pojem zdraví jako: 

„celkový (tělesný, psychický, sociální a duchovní) stav člověka, který mu umožňuje 

dosahovat optimální kvality života“.    

Stejně jako existuje mnoho definic zdraví, existuje také velké mnoţství teorií, které 

se liší úhlem pohledu a snaţí se vysvětlit význam zdraví. Pro svou práci jsem pouţila teorii 

Michela Foucaulta, který tematizuje tzv. koncept zdraví a propojuje ho se svou teorií 

biomoci a biopolitiky. Jak jiţ bylo zmíněno v předchozím textu, Foucault (1995) koncept 

zdraví představuje, stejně jako biomoc, ve dvou úrovních. Lze ho chápat jako individuální 

cíl kaţdého jedince nebo naopak jako určité měřítko společenské normality. Stejně jako 

biomoc se i diskurz zdraví zaměřuje na kultivaci ţivota člověka, a to z hlediska zdravého 

ţivotního stylu a zdraví obecně (Foucault, 1995).    

 Je nutné říci, ţe koncept zdraví ovlivňuje celý medicínský diskurz, avšak 

velmi silnou vazbu představuje především ve spojení s těhotenstvím, přičemţ v sobě 

zahrnuje obě zmiňované sloţky – tělesné i psychické zdraví. Konstrukt zdravého 

těhotenství apeluje na ţivotosprávu těhotných ţen a zahrnuje především zdravé 

stravování a zdravé cvičení. Tyto dvě sloţky mají zajistit fyzické zdraví matky a 

vývoj plodu. Další apel je směřován na psychickou pohodu těhotné ţeny, kterou 

zajišťuje např. dostatečné mnoţství zdravého spánku (Vorlová, Eliášová, 2012). 

Pařízek (2006) uvádí, ţe mezi nejčastější doporučení,  jak dosáhnout zdravého 

těhotenství, patří změna stravovacích návyků, relaxace, dechová cvičení, odbourání 

závislostí jako je kouření a káva apod.    

                                                      
26

 Koncept zdraví tematizuje ve své knize: Discipline and Punish. Birth of the Prison. Michel Foucault. 
27

 Do poloviny 19. století bylo ke zdraví přistupováno pouze z pohledu biomedicínského. Nemoc byla 

následkem pouze tělesných potíží (analogie těla jako stroje). Na konci 19. století však dochází k formování 

psychosomatické medicíny, která zviditelňuje také duševní stav. Od té doby je zdraví chápáno ve smyslu 

fyzickém i psychickém (Brannon, Feist, 2009).    
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Koncept zdraví hraje významnou roli i pro konstrukci těhotenství jako rizikového, 

kdy dochází ke vzájemné závislosti. Pokud bude těhotná ţena „ţít“ konceptem zdravého 

těhotenství, zmenšuje se pravděpodobnost, ţe bude v těhotenství vystavena rizikům 

(Vorlová, Eliášová, 2012). Literatura, odborné články na internetových stránkách a další 

zdroje, které informují ţeny o těhotenství, odkazují na pevné spojení s konceptem zdraví. 

Konstrukce zdravého těhotenství, kterou jsem v této kapitole představila, zaujímá 

v současné společnosti významnou pozici a je povaţována, stejně jako rizikové 

těhotenství, za dominantní diskurz.     

 

2.2.2. Ženská zkušenost a subjektivita 

V předchozí části práce jsem pojednávala o sociálních konstrukcích těhotenství, 

které se utvářejí v rámci společenských představ a institucí a lze je povaţovat za 

dominantní a normotvorné. V této kapitole se budu věnovat samotné zkušenosti 

těhotenství, která je jednou z témat feministických debat. Představím zde nejvýznamnější 

autorky feministického myšlení, které se mimo jiné zaměřují na ţenskou reprodukci a tedy 

i na těhotenství. 

Nedílnou součástí feministických debat je tělo a tělesnost. Ţenské tělo se díky 

těmto debatám stalo politickým a společenským tématem, a to především v souvislosti 

s poţadavkem ţen získat kontrolu nad vlastní reprodukcí. Feministky postavily téma 

tělesnosti do popředí a analyzovaly ho. Ţenské tělo se tak stalo předmětem vědeckého 

bádání v sociálních vědách
28

. Příčinu toho, proč bylo ţenské tělo v rámci sociálně-

vědeckého bádání zanedbáváno, spatřují teoretičky jako Susan Bordo či Evelyn Keller v 

karteziánském dualismu
29

 a v ukotvení racionálního myšlení ve vědě (Davis, 1997). Na 

základě dualismu ţeny byly (a dodnes jsou) povaţovány za opak muţů. Ţeny 

představovaly spojení s přírodou, emocionalitou, smyslností a iracionalitou. Jejich těla byla 

zobrazována jako svůdná, tajemná a nezkrotná. Muţi byli naopak ztělesněním moci, 

                                                      
28

 Je zde potřeba upřesnit, že tělo jako takové, bylo součástí vědeckého bádání, a to především v rámci 

medicínského diskurzu. V tomto případě mluvím o ženském těle jako o novém předmětu bádání v oblasti 

sociálních a společenských věd.   
29

S pojmem karteziánského dualismu je spjato jméno René Descartes, který přišel s myšlenkou rozlišovat 

tělesnou (hmotnou) složku a složku duchovní (neviditelnou). Díky tomuto oddělení se tělo stalo součástí 

vědeckého bádání, avšak mysl, duše či vědomí bylo v rámci bádání zanedbáváno. Karteziánský dualismus 

jasně vymezil sféry zkoumatelného a nezkoumatelného. Došlo ke zpředmětnění těla a jeho tělesnosti, 

v opozici stála duše. V souvislosti s karteziánským dualismem pracují sociální vědy nejčastěji s dualitami: 

kultura - příroda či jedinec – společnost (Davis, 1997). 
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sebeovládání a racionality. Ţenská těla byla tedy zastoupena vším, co bylo třeba zkrotit a 

řídit vtěleným racionálním uvaţováním v podobě muţe (Davis, 1997). 

Tento vztah mezi pohlavími feministické autorky vysvětlují jako zaujatost a 

maskování muţského strachu z ţen a odlišností jejich těl. Vznikl zde apel na zapojení 

ţenského těla do vědeckého bádání sociálních věd. Následně začaly vznikat studie, které se 

zaměřovaly na to, jak se ţenské tělo podílí na různých společenských a kulturních 

zvyklostech - jak je jejich tělo symbolicky reprezentováno. Nově se pozornost zaměřovala 

také na ţenské zkušenosti. Specifický charakter v rámci tělesnosti ţen získaly především 

zkušenosti s menstruací, těhotenstvím a menopauzou. Do popředí se tedy začalo dostávat 

téma reprodukce, a to především těhotenství, potrat a porod (Davis, 1997). 

Ţenské tělo, tělesnost, otázky spojené s reprodukcí a těhotenstvím vystupují ve 

feministických debatách do popředí především v rámci dvou témat. Za prvé se feministické 

teoretičky zabývají tím, ţe pokud je těhotenství subjektivní záleţitostí ţen, zda a nakolik je 

definované skrze jejich tělesné pocity? Druhou otázku, kterou si pokládají, je, zda je 

význam těhotenství ustavený v rámci patriarchálního diskurzu dostačující?  

Další otázka, která je součástí feministických debat, je, zda lze těhotnou ţenu 

povaţovat za jednotnou lidskou bytost a zda lze o plodu/dítěti mluvit jako o samostatném 

subjektu. V této souvislosti se také zmíním o tom, kdy a jestli vůbec se plod stává 

subjektem a za jakých podmínek se tak děje. Tyto otázky však budou tvořit především 

součást mého výzkumu. 

Vzhledem k tomu, ţe v této části pracuji s pojmy zkušenost a subjektivita, nyní 

uvedu, jak tyto pojmy v průběhu práce uchopuji. Pojem zkušenost je ambivalentní pojem. 

Na jedné straně je kaţdá zkušenost sociálně konstruovaná, neboť své proţitky vţdy 

interpretujeme za pomoci dostupných různorodých společenských konstrukcí a diskurzů. 

Na druhé straně má zkušenost i jakýsi „esenciální“ aspekt, kdy na nás realita působí přímo, 

tzn., ţe se tato zkušenost můţe vymykat našim interpretacím, a přesto na nás apeluje. Také 

Vágnerová (2010) uvádí, ţe pojem zkušenost má mnoho významů a pouţívá se v mnoha 

souvislostech. Zkušenost lze chápat jako: „výsledek učení, mající charakter nějaké změny 

(např. postoje, chování apod.) a je ovlivněna mnoha vnějšími i vnitřními podněty“ 

(Vágnerová, 2010: 74). Jinak lze zkušenost interpretovat také jako výsledek nějakého 

proţitku či smyslového vnímání.  

Pokud jde o těhotenství, je tato zkušenost silně ovlivněna dominantním diskursem, 

jenţ ţenám „vnucuje“ představu těhotenství jako proţitku, který je spojen s mnoha riziky. 

Dominantní diskurz se snaţí těhotných ţenám vštěpit myšlenku těhotenství jako „zázraku“, 
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avšak právě ve smyslu, kdy se ţena má chovat a jednat s ještě větší opatrností a 

zodpovědností, protoţe je během těhotenství vystavena větším rizikům neţ obvykle 

(Lupton, 1999). S touto myšlenkou však jejich tělo nemusí souznít a ţeny mohou těţit ze 

zkušenosti vlastní. Osobní tělesná zkušenost ţeny se můţe vzpírat společenským 

diskursům, coţ následně otevírá prostor pro nové interpretace (Lupton, 1999).    

Ve své práci se zkušeností pracuji jako s trvalým výsledkem nějakého záţitku, 

v tomto případě těhotenství jako zkušenosti ţenám
30

 vlastní. Takové zkušenosti lze 

povaţovat za ţivotní zkušenosti, které vznikly silným vnitřním proţitkem
31

. Pojem 

subjektivita, jak uţ jsem jednou zmiňovala, je navázán na sociální povahu reality a lze ji 

chápat jako určitou formu podrobení se skrze sociální kontext, vědění a moc.   

 

2.2.2.1.Těhotenství: subjektivní zkušenost ţen? 

Postavení ţen ve společnosti bylo a je ve feministických debatách často spojováno 

s otázkou reprodukce. Předmětem tohoto zájmu se stává právě proces těhotenství jako 

zkušenosti - čistě ţenské záleţitosti
32

. V této kapitole se proto zaměřuji na těhotenství jako 

na zkušenost a představuji některé z argumentů, jeţ vysvětlují, zda je moţné chápat 

těhotenství jako subjektivní zkušenost ţen. Jak uţ jsem zmínila v předchozí kapitole, 

pojem zkušenost má mnoho významů a je tedy zcela na místě poloţit si otázku, zda je 

těhotenství, jako čistě ţenská záleţitost, definované skrze tělesné pocity a zkušenosti ţen. 

Uchopení těhotenství jako zkušenosti představuje především Iris Marion Young. 

Young (2005) ve své eseji Pregnant Embodiment: Subjectivity and Alienation předkládá 

dvojí uchopení pojmu těhotenství jako zkušenosti. Apeluje zde na fakt, ţe těhotenství jako 

tělesná zkušenost je velmi subjektivním proţitkem, avšak bylo by naivní myslet si, ţe se 

tato zkušenost formuje nezávisle na okolí a dominantních diskurzech. Tyto diskurzy mají 

takovou sílu, ţe ve svém důsledku výrazně přetvářejí subjektivní proţitek ţen. Samotný 

název její eseje odkazuje na oba přístupy k těhotenství jako zkušenosti. Subjektivitou myslí 

přítomnost ţenského proţitku v těhotenství, odcizením poukazuje na jeho opak. Těhotné 

ţeny jsou odcizovány od vlastního tělesného proţitku, coţ je způsobeno definováním 

těhotenství v dominantním medicínském diskurzu. Medicínský diskurz redefinuje význam 

                                                      
30

Jsem si vědoma toho, že se nejedná o zkušenosti všech žen, a proto zde nemohu generalizovat. 
31

Jsem si vědoma faktu, že i přestože vycházím z pojetí, které zkušenost považuje za výsledek vnitřního 

prožitku, jsou zkušenosti (v tomto případě těhotenství) ovlivněny diskursy, které těhotné ženy obklopují. Žena 

podstupuje např. v rámci dominantního medicínského diskurzu mnoho prenatálních vyšetření, která buď 

přijme, nebo odmítne. V každém případě to však má vliv na její zkušenost s těhotenstvím.  
32

Tento argument samozřejmě nelze vztáhnout na všechny ženy, proto podotýkám, že se jedná o záležitosti 

pouze některých žen.  
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těhotenství definovaného skrze tělesné pocity a zkušenosti ţen a ukotvuje ho pomocí 

muţských významů (Young, 2005). 

Young (2005) se ztotoţňuje s představou, která těhotenství chápe jako něco 

pozitivního a příjemného. Ţena by prý neměla proţívat těhotenství jako odcizení
33

 se od 

svého těla, ba naopak jako období zvýšeného zájmu o svou tělesnost - a to ve smyslu 

osobního i společenského zájmu (Young, 2005). Young dále uvádí, ţe těhotenství ţenám 

umoţňuje vnímat hranice své tělesnosti a to skrze „estetický reţim“, který jim umoţňuje 

uvědomovat si své vlastní tělo a jeho pocity (Lupton, 1999: 60). Tyto pocity se poté 

projevují v podobě omezení či naopak sebenaplnění. Ţeny by měly své proţitky v tomto 

období vnímat jako příjemné a zajímavé a odvrátit se od myšlenky těhotenství jako útlaku 

(Lupton, 1999).   

Podobný pohled na mateřství a těhotenství nabízí americká básnířka a feministka 

Adrienne Rich. Rich (1976) ve své knize Of Woman Born: Motherhood as Experience and 

Institution propojuje vlastní zkušenost s mateřstvím a feministickou teorií. Tato kniha 

dodnes představuje klasický feministický text, jehoţ téma se ve feministických debatách 

stalo ústředním. Co je v této knize zcela výjimečné, je dvojí uchopení mateřství  

a těhotenství. Na jednu stranu Rich pracuje s mateřstvím a s těhotenstvím jako 

s patriarchální institucí, jejichţ význam je definovaný muţi, coţ je pro ţeny velmi 

skličující. Na druhou stranu mateřství a těhotenství uchopuje jako čistě ţenskou zkušenost, 

která vyplývá z jejich tělesného proţitku (Rich, 1976). Z toho je patrné, ţe nám Rich 

nabízí, stejně jako Young, dva přístupy k těhotenství jako zkušenosti, přičemţ preferuje 

ten, který staví proti patriarchátu. Mateřství a těhotenství vnímá v obou rovinách, tedy jako 

zkušenost jedinečnou, ale také jako zkušenost svazující, která vyplývá z uchopení 

mateřství a těhotenství v patriarchálních institucích.  

Rich (1976) uvádí, ţe mateřství jako instituci zrušit nelze, co však lze, je začít 

chápat ţeny skrze jejich ţenskou bytost a nikoli skrze jejich fyzický rozměr moţnosti 

reprodukce. Kaţdá ţena jako kaţdá lidská bytost by měla být definována na základě své 

osobnosti. Tak tomu ale není. Společnost ţenu chápe skrze její společenský úděl, čili 

reprodukci, a to i v případě, ţe některé ţeny neprošly těhotenstvím a nejsou matkami 

(Rich, 1976).  

 

 

                                                      
33

Podrobněji viz kap. Těhotná žena jako nejednotná liská bytost 
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2.2.2.2.Těhotenství: řeč a slova nestačí 

Iris Marion Young stejně jako Adrienne Rich svými argumenty vysvětlují, ţe 

ţenská zkušenost s těhotenstvím vyplývající z jejich tělesného proţitku, je silně ovlivněna, 

ba dokonce zatlačena významem těhotenství definovaného dominantními diskurzy. Tyto 

dominantní diskurzy, především medicínský diskurz, utvářejí téměř výhradně muţi, tzn., 

ţe těhotenství je definováno z muţské perspektivy. Proto si pokládám otázku, zda je tento 

význam slova těhotenství, který se ustavil v rámci patriarchálního diskurzu, dostačující,  

i kdyţ je těhotenství výhradně ţenským tělesným proţitkem. Jednou z významných 

představitelek, které se touto otázkou zabývají, je Julie Kristeva, bulharsko-francouzská 

lingvistka a představitelka poststrukturalismu.  

Julie Kristeva (2004) představuje ve své knize Jazyk lásky v jedné ze tří esejí Stabat 

mater problematiku pohlavní diference ve vztahu k mateřství. V této eseji Kristeva 

rozšiřuje svůj náhled na roli básnického jazyka pro přístup k sémiotičnu
34

 o vlastní 

proţitky těhotenství a mateřství. Zabývá se zde těhotenstvím a mateřstvím v podobě dvou 

linií. První je křesťanská studie Panny Marie: „křesťanství je dozajista nejrafinovanější 

symbolickou konstrukcí, v jejímž rámci se ženství ukrývá do mateřství“ (Kristeva, 2004: 

200). V tomto případě Kristeva poukazuje na sílu symbolického uchopení těhotenství a 

mateřství, které, jak bude dále zřejmé, převrací myšlenku spojení těhotenství s přírodou.  

Druhou linií jsou poté vlastní zkušenosti, vzpomínky a proţitky na své těhotenství, 

mateřství a porod: „okamžik času či bezčasého snu; nezměrně nafouklé atomy určitého 

pouta, vize, chvění, dosud beztvarého, nepojmenovaného embrya. (…) Mé tělo již není 

moje, trpí, krvácí“ (Kristeva, 2004: 201, 206). Druhá linie, kterou zde Kristeva 

představuje, umoţňuje tento pohled chápat jako mateřský diskurz, který však zaniká či 

ztrácí význam pod záštitou společenských představ a medicínského diskurzu těhotenství. 

Kristeva se však snaţí zvýznamnit tyto zkušenosti a proţitky v procesu těhotenství. Dále se 

v této eseji vymezuje vůči pojetí, které spojuje těhotenství a mateřství s přírodou a naopak 

tyto procesy a zkušenosti spojuje s kulturou a symbolickým pojetím. Jak jiţ bylo zmíněno 

výše, tento fakt dokládá i tím, ţe těhotenství zasazuje do lingvistického pojetí, kdy se 

v rámci tohoto procesu ustavuje řád, v němţ se tvoří významy a jazyk.  

Kristeva dále upozorňuje na některá fakta, která jsou v procesu těhotenství a porodu 

tabuizována či zidealizována do společenských představ. Jedná se např. o fakta spojená 

                                                      
34

Kristeva (2004) pracuje s freudovskou psychoanalýzou. Jako sémiotično zde označuje první 

předoidipovskou fázi vývoje dítěte. Toto označení Kristeva vysvětluje tak, že se v této fázi vývoje plodu a jeho 

fyzické existence utvářejí vjemy, jako je např. tma, pohyb dechu apod. Právě v této době se postupně ustavuje 

řád těchto podnětů a pudů, které jsou nezbytné pro tvorbu významu a jazyka.   
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s porodem, který je popisován jako nejkrásnější záţitek, který umoţňuje zrození nového 

ţivota: „Stejně silně doléhá mlčení i na psychické a tělesné utrpení spojené s porodem a 

především sebezapřením, spočívajícím v tom, že člověk se musí stát bezejmenným, aby dál 

předával sociální normu, kterou může sám odmítat, ale do níž musí začlenit dítě“ 

(Kristeva, 2004: 228). 

Svou vlastní zkušeností s těhotenstvím a porodem zde Kristeva vyvrací tvrzení o 

porodu jako o nejkrásnějším záţitku. Dochází zde k „odcizení“, na které upozorňuje jiţ Iris 

Marion Young. Z citace je patrné, ţe je ţena odcizena od silného tělesného proţitku, „stala 

se bezejmennou“ a musela přijmout „sociální normu“, která však mohla a nemusela být 

překáţkou plnohodnotného zapojení tělesných pocitů do vedení porodu.    

Víra v matku má kořeny ve strachu fascinovaném určitou chudostí: chudostí řeči. Není-li řeč schopna 

mě situovat a vyjádřit vzhledem k druhému, předpokládám – chci věřit, že je tu někdo, kdo tuto chudost 

nahrazuje. Někdo, nějaká žena ještě předtím, než se začne mluvit, předtím, než mi jazyk dává být 

prostřednictvím hranic, separací a závratí (Kristeva, 2004: 219). 

Kristeva zde poukazuje na fakt, ţe řeč a slova hegemonního diskurzu nejsou 

dostatečná na to, aby vyjádřila pocity a zkušenosti, co znamená být těhotná. Je to právě 

ţena, která dokáţe vyjádřit význam tohoto procesu. Pomocí jiţ ustavených výrazů se však 

nejedná o dostatečné vyjádření, jazyk totiţ nebyl výtvorem ţen, nýbrţ výtvorem muţů, 

kterým tato zkušenost není vlastní. Proto Kristeva mluví o tzv. mateřském diskurzu, jenţ 

z těchto argumentů vyplývá na povrch a jako jediný je schopen objasnit otázky těhotenství. 

Hasmanová Marhánková (2009) zmiňuje, ţe Kristeva je významnou myslitelkou, 

avšak její teorie mají celou řadu odpůrců. Nejsilnější kritiky se objevují v souvislosti 

s údajným esencialismem jejího pojetí, kdy Kristeva spojuje femininitu s mateřstvím. Další 

kritiky směřují k její neustále polarizaci, kdy nejčastěji mluví o vědomí/nevědomí, 

kultuře/přírodě. Tato polarizace stále udrţuje stereotypní představy a odkazuje na 

karteziánský dualismus (Hasmanová Marhánková, 2009).       

 

2.2.2.3.Význam tělesnosti v těhotenství  

V předchozích dvou kapitolách jsem představila těhotenství jako proces definovaný 

v rámci vědění hegemonního diskurzu. Zmínila jsem argumenty především Iris Young, 

Adrienne Rich a Julie Kristevy, kde hrála významnou roli hranice vnímání tělesnosti 

těhotných ţen. V této kapitole nabízím alternativní diskurzy, jak lze na těhotenství 

pohlíţet, zastoupené Shulamith Firestone a Simone de Beauvoir. Pro tyto alternativní 
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diskurzy je ţenská tělesnost také důleţitým faktem, avšak jde především o apel redefinovat 

význam těhotenství, který je upoután na biologické odlišnosti muţů a ţen. Jedná se také o 

diskurz, který se snaţí zakrýt těhotenství ve smyslu jednoho z omezujících a limitujících 

faktorů nerovného postavení ţen ve společnosti. Lupton (1999) uvádí, ţe ţeny jsou samy o 

sobě chápány jako ztělesněné předměty, těhotenství je však procesem, který ještě více 

umocňuje dozor a kontrolu společnosti nad jejich těly. Proces těhotenství
35

 navázaný na 

tyto odlišnosti a příslušící právě ţenám se stal jedním z ospravedlňujících faktorů, jenţ 

vysvětluje podřízenou společenskou pozici ţen. A právě proti těmto argumentům vystupují 

Firestone a Beauvoir. 

Jednou z feministických teoretiček, která zastává tento názor, je, jiţ zmiňovaná, 

Simone de Beauvoir. Beauvoir (1966) ve své knize Druhé pohlaví
36

 představuje myšlenku, 

ţe těhotenství není limitujícím procesem a zároveň faktorem, který ospravedlňuje 

podřízenost ţen, protoţe ho nelze charakterizovat jako zkušenost, která je závislá na 

ţenské tělesnosti. Beauvoir (1966) své myšlenky totiţ nezakládá na podstatě biologického 

determinismu, tudíţ ani podřízené postavení ţen nevysvětluje z jeho podstaty. Je si však 

vědoma faktu, ţe ţenská tělesnost je silným argumentem, proč podřízenost ţen zaloţit na 

jejich biologické odlišnosti. Pokud je tedy těhotenství konstruováno v návaznosti na 

biologická těla, pak vysvětluje, ţe lze těhotenství chápat jako utvrzující fakt ţenské 

podřízenosti, a proto také lze těhotenství spíše vnímat jako jeden ze zdrojů útlaku. 

Beauvoir (1966) uvádí, ţe jedinou cestou, jak dosáhnout v tomto případě sebeuskutečnění 

a ospravedlnění své existence v transcendenci, je odmítnutí muţských mýtů o „ţenskosti“. 

Jako jednu z překáţek však uvádí neochotu redefinovat vlastnosti a charakteristiky ţenství, 

které definovali muţi, a které ţeny přijaly za vlastní a jedinečné. A právě těhotenství se 

stalo jednou z těchto jedinečných zkušeností, jeţ jsou spojovány s tělesností ţen. Nerovné 

postavení ţen ve společnosti jinak Beauvoir vysvětluje na základě historických, 

sociologických a psychologických podmínek (Beauvoir, 1966).    

Na myšlenky představené Simone de Beauvoir navazuje a rozvíjí je poněkud 

radikálnější formou Shulamith Firestone jako radikální feministka. Stejně jako Beauvoir,  

i Firestone se snaţí o redefinici významu těhotenství jako čistě ţenské zkušenosti, čehoţ 

                                                      
35

Těhotenství je pouze jedním z důkazů tělesné odlišnosti. Mimo něj je zde samozřejmě řada dalších znaků 

jako např. jiná stavba pohlavních orgánů, menstruace apod. 
36

Hlavní myšlenkou knihy „Druhé pohlaví“ je kritika binární opozice těl muže a ženy. Muž je chápán jako 

subjekt, který utváří svět, zatímco žena je objektem, kterou muž definuje ve vztahu ke své osobě. Nepovažuje ji 

tedy za autonomní, nýbrž za relativní bytost. Ženu určuje především její pohlaví, muž je absolutno, zatímco 

žena je „to druhé“. Žena totiž nemá smysl sama o sobě, muž však ano. Žena kompenzuje nedostatkovost 

mužského života a jeho podstatu bytí, tím utvrzuje jeho svobodu a zároveň podrobuje svobodu svou 

(Beauvoir, 1966).    
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lze dosáhnout pouze redefinicí systému pohlavních odlišností. Dosavadní uchopení 

těhotenství jako ţenského proţitku způsobuje útlak, proto je potřeba, aby význam 

těhotenství vystoupil z pojetí, které je závislé na biologických reprodukčních schopnostech 

ţen (Firestone, 1970). Firestone (1970) ve svém stěţejním díle Dialektika pohlaví
37

 

vychází z faktu, ţe útlak ţen je zaloţen především na skutečnosti, ţe jsou schopny porodit 

dítě. Klade velký důraz na biologické odlišnosti muţů a ţen, které způsobují útlak a 

podřízené postavení ţen ve společnosti. Ve svém díle vychází především z teorií Karla 

Marxe. Tvrdí, ţe pokud ţeny zbavíme břemene těhotenství, je moţné zavést rovnou dělbu 

práce a tím narušit tradiční genderové role. Její argumentace navazuje na tzv. sexclass, kde 

jde o vytvoření beztřídní společnosti v otázkách reprodukce (Firestone, 1970: 3). Dále 

pracuje s teorií Sigmunda Freuda, která je zaloţena na faktu, ţe v procesu těhotenství 

dochází k narušení lidské osobnosti a v tom případě neschopnosti ţen vyrovnat svou pozici 

muţům. Firestone uvádí, ţe jediným východiskem, jak osvobodit ţeny od tohoto omezení, 

je nahradit biologickou reprodukci tzv. cybernation, která zaručí pokračování lidského rodu 

a umoţní ţenám participovat ve všech sférách (Firestone, 1970: 221). 

Simone de Beauvoir a Shulamith Firestone tedy ve své podstatě těhotenství 

odmítají. Ţenská tělesnost je pro obě feministky dosti problematickým, avšak ne tolik 

důleţitým znakem, protoţe, mimo jiné, právě tělesnost, se kterou je spojováno těhotenství, 

způsobuje nerovné postavení ţen ve společnosti.     

 Dalším z alternativních diskurzů, který pracuje s tělesností zcela jiným způsobem, 

je teorie o spojení ţen s přírodou zastoupená Sherry Ortner. Tato argumentace se stala 

jedním z hlavních odůvodnění, jak vysvětlit podřízené společenské postavení ţen (Ortner, 

1998). Ortner (1998) ve své průkopnické práci feministické antropologie Má se žena 

k muži jako příroda ke kultuře? předkládá názor, ţe kulturně všeobecná druhořadost ţeny 

vyplývá z jejího spojování s přírodou, která je vzhledem ke kultuře povaţována za 

podřadnou. Muţ je naopak symbolem kultury a civilizace, která přírodu ovládá. Rozdíly 

mezi muţi a ţenami nabývají na významu nadřazenosti a podřízenosti teprve v rámci 

kulturou definovaných hodnotových systémů. Ortner (1998) uvádí, ţe podstatou jejího 

argumentu je, ţe kaţdá kultura implicitně uznává a prosazuje rozlišování mezi působností 

přírody a působností kultury. Spojení ţen s přírodou vyplývá z reprodukčních schopností. 

Ţenské tělo je totiţ protkáno přírodními procesy, které se vztahují k reprodukci lidského 

druhu. Jako druhotné faktory, které mají vliv na spojení ţen s přírodou, Ortner uvádí také 
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Firestone (1970) ve své knize klade důraz nejen na odstranění mužského privilegia, ale také na odstranění 

pohlavních rozdílů, čehož lze dosáhnout pouze kompletní rekonstrukcí společnosti.   
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sociální faktory, jeţ uzavírají ţeny do domácího rodinného prostředí. To však vyplývá 

z jisté návaznosti na laktační procesy, a proto za součást přírody nepovaţuje pouze ţeny, 

ale také děti, které jsou účastníky tohoto procesu. Na konci své práce Ortner dochází 

k závěru, ţe odlišná tělesnost muţů a ţen je sice důleţitým aspektem, avšak veškeré 

představené argumenty, které chápe jako limitující, jsou konstruktem kultury. Ortner sice 

těhotenství a další procesy s ním spojené chápe jako omezující, avšak nedochází k závěrům 

oproštění ţen od tohoto procesu. Jejím cílem je změna chápání společnosti, která předkládá 

těhotenství jako limitující, to však není následkem tělesnosti ţen, ale společenskými vzorci 

chápání tohoto procesu (Ortner, 1998). 

Stejně tak k redefinici pojmu těhotenství vyzývá také Ann Oakley. Oakley (1980) 

ve své knize Woman confined překládá dva svazující pohledy, kterými jsou ţeny omezeny 

a vyloučeny z běţného ţivota. První z nich těhotné ţeny chápe jako manipulovatelné 

reprodukční zdroje, které ztratily svůj úděl a jsou chápány pouze skrze své těhotenství a 

mateřství. Druhý pohled poté poukazuje na biologickou podstatu „být ţenou“, tzn. na 

schopnost zplodit dítě, která přísluší pouze ţenám. Tento pohled je dle Oakley výsledkem 

historického vývoje, avšak moderní technologie tento vztah ještě prohlubují. Mění totiţ 

vztah mezi přírodou a kulturou, kde jsou ţeny ještě více kontrolovány a jejich tělo je 

chápáno jako zboţí a pouhý prostor pro „výrobu“ dítěte. Těhotenství a mateřství chápe 

z celospolečenského pohledu jako handicap a zmiňuje, ţe ţeny těhotenství přijaly za 

vlastní a jedinečnou zkušenost, a proto ony samy se jako handicapované necítí (Oakley, 

1980).  

 

2.2.3. Plod jako samostatný subjekt  

V předchozí části práce jsem pojednávala o sociálních konstrukcích těhotenství, 

které se utvářejí v rámci společenských představ a institucí a o samotných zkušenostech 

těhotenství, které jsou chápány jako alternativní pohledy na těhotenství, které feministky 

legitimizují. Je však nutné si uvědomit, ţe i přes fakt, ţe těhotenství je výlučně ţenskou 

zkušeností, která vyplývá z jejich tělesného proţitku, je součástí tohoto procesu také jejich 

vyvíjející se plod. Pohled na plod se měnil a neustále mění v souvislosti s vyvíjející se 

technikou v oblasti prenatálního vyšetření, která představuje nové a nové moţnosti jeho 

chápání. 

Lupton (1999) uvádí, ţe nové reprodukční technologie, v první řadě především 

ultrazvukové vyšetření, nám dalo moţnost vidět plod/dítě, které je jinak ukryté v těle 

matky. Tento fakt nám významně otevřel nový prostor jak pojímat nenarozený plod/dítě a 
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tělesnost jeho nositelky. V této souvislosti vyvstává otázka, zda chápat plod jako součást 

těhotné ţeny nebo jako samostatný subjekt, který se formuje v návaznosti na medicínské 

normy a společenská očekávání. Ultrazvukové vyšetření umoţňuje pořizovat snímky, které 

můţeme vnímat odděleně od těla matky. Často vyobrazení plodu připomíná volně plovoucí 

„objekt“ uvnitř prostoru. Díky diagnostickým přístrojům, které umoţňují toto vnímání, se 

stejně jako ţena v období těhotenství i plod stává součástí veřejného zájmu. Pod kontrolu 

se dostává samozřejmě i v rámci medicínského diskurzu, který je stěţejním činitelem 

dohledu. Je to právě medicínská technologie, která umoţňuje vnímat plod jako samostatný 

tvořící se subjekt, který je pouze umístěn v těle ţeny, kde se vyvíjí a roste. Plod jako 

samostatný jedinec bývá často vnímán také jako samostatný pacient/tka, kterého/kterou 

můţeme sledovat díky moderním diagnostickým přístrojům. V této souvislosti se o plodu 

začíná uvaţovat jako o samostatné lidské bytosti, která získává určitá práva. To můţe 

například vést ke snaze omezovat právo ţeny se svobodně rozhodovat o svém vlastním 

těle, a to včetně volby uměle ukončit těhotenství (Lupton, 1999). 

Dalším aspektem, na který Lupton (1999) upozorňuje, je změna vztahu mezi 

matkou a plodem/dítětem, jeţ je způsoben novými technologiemi. Byl to především 

ultrazvuk, který vytvořil podmínky pro novou konceptualizaci vztahu mezi matkou a 

plodem. Díky této technologii nastala změna také ve vztahu k otci. Pro otce tato změna 

znamená novou moţnost se sblíţit se svým potomkem. Lupton změnu vztahu k otci 

charakterizuje jako přínosnou, u nastávajících matek je však efekt trochu jiný. Ţenský 

proţitek těhotenství je totiţ zastíněn technologiemi, které jsou vnímány v rámci 

medicínského diskurzu a společenských norem jako hodnotněji získané informace, které 

mimo jiné umoţňují porovnávat těhotenství a plody různých ţen. Ţenský proţitek se tak 

v rámci medicínského diskurzu stává druhotným nebo univerzálním ve smyslu jeho 

zpřístupnění dalším osobám a ztrácí tak svou jedinečnost (Lupton, 1999). 

Následující kapitola se bude věnovat otázce, která se zabývá nejednoznačností 

těhotné ţeny jako lidské bytosti. Na těhotenství můţeme totiţ mimo jiné nahlíţet také jako 

na proces, který se vymyká jednoznačnému vymezení a nabourává osobnost těhotné ţeny 

jako subjektu.    

 

2.2.4. Těhotná žena jako (nejednotná) lidská bytost 

Těhotenství vyvolává ve vztahu k subjektivitě ţen a k jejich tělesnosti mnoho 

otázek. Jednou z nich je právě nabourání osobnosti a rozpolcenost ţenského subjektu, které 

se odehrává během těhotenství. Iris Marion Young (2005) ve svém článku Pregnant 
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Embodiment: Subjectivity and Alientation představuje nový komplexní pohled na 

těhotenství a těhotné tělo, kdy je narušena subjektivita těhotné ţeny, která je odcizena od 

své tělesné zkušenosti. Young mluví o:„nové konceptualizaci subjektu, kdy dochází k jeho 

štěpení a decentralizaci“ (Young, 2005: 48).  Přichází tedy s teorií, ţe v období těhotenství 

nelze o ţeně mluvit jako o jednotné bytosti. Těhotná ţena je jednou, ale zároveň dvěma 

osobami, tělo vnímá jako své vlastní, zároveň však jako cizí, cítí pohyby svého těla, avšak 

jsou to pohyby jiné bytosti. Hranice jednotné ţenské bytosti a jejího těla jsou totiţ 

rozostřené a nelze objektivně říci, kde začínají a kde končí. Od doby, kdy se vajíčko začne 

proměňovat a vyvíjet v embryo, lze mluvit o stavu, kdy je součástí ţenského těla jiná 

lidská bytost, coţ narušuje jednotnou společenskou představu o bytosti jako jednotném 

integrovaném subjektu. Ţena vytváří prostředí pro vývoj nového subjektu, který lze chápat 

jako samostatnou bytost, avšak nelze se oprostit od myšlenky, ţe se jedná o tělo ţeně 

vlastní (Young, 2005). Young (2004) zároveň upozorňuje na to, ţe subjekt se netvoří 

pouze na základě tělesnosti a zodpovědnosti ţenského těla, nýbrţ je ovlivněn 

společenskými normami. Subjektivní zkušenosti ţen jsou totiţ ovlivňovány a 

spoluutvářeny diskurzy, které ţenu obklopují. Nikdy se tedy nebude jednat o čistě 

individuální proţitek (Young, 2005).   

O této rozpolcenosti subjektu mluví také Julie Kristeva (2004), která své argumenty 

staví na základě vlastních zkušeností. Stejně jako Young mluví o změně významu 

zkušenosti v těhotenství a přináší téměř totoţnou konceptualizaci subjektu v období 

těhotenství, jako tomu bylo u Young.  

„A potom je zde ještě další propast, která se rozevírá mezi oním tělem a tím, co je jeho vnitřkem: je 

zde propast mezi matkou a dítětem. Jaký je vztah mezi mnou, anebo skromněji řečeno mezi mým tělem a 

oním vnitřním záběhem – roubem, který se s přestřihnutím pupeční šňůry stává nepřípustným, někým 

druhým? (…) druhý přeci vzešel ze mě, já nejsem já, ale proud nekonečného klíčení, věčný kosmos. Druhý 

je natolik samozřejmý a natolik samozřejmě vzchází ze mne, že důsledně vzato sám pro sebe neexistuje“ 

(Kristeva, 2004: 222, 230). 

V této citaci Kristeva (2004) odkrývá své vlastní pocity a zkušenosti v těhotenství. 

Je zde zřejmá jiţ zmíněná rozpolcenost vlastní subjektivity a jednotného mateřského těla, 

které naráţí na jednotnou představu integrovaného subjektu. Je zde patrný také důraz na 

psychický proţitek během těhotenství, který nelze porovnat s ţádnou jinou zkušeností.  

Na stejnou konceptualizaci o štěpení subjektu poukazuje také Rosemary Betterton 

(2002), která mluví o nejednotné hranici mezi „Já“ a „ono“. Nejenţe těhotenství staví 
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samotnou ţenu do pozice, kdy je zároveň dvěma osobami, ale dekonstruuje i společenské 

představy o biologickém pohlaví. Součástí jejího těla je plod/dítě, které můţe být ţenského 

nebo muţského pohlaví
38

, proto zde celou dobu mluvím o rozpolcenosti ţenského subjektu 

a její tělesnosti (Betterton, 2002). 

Foucault (1996) uvádí, ţe subjekt je utvářen na základě působení moci, která se 

uplatňuje v kaţdodenním ţivotě jedince a lze ho tedy chápat jako kategorii, která označuje 

jeho místo v určité struktuře diskurzu. V tomto případě můţeme mluvit o utváření plodu 

jako subjektu ve dvojí rovině, a to ve vztahu k matce a vztahu k obklopujícím diskursům 

(Foucault, 1996). Je však důleţité říci, ţe plod/dítě jako subjekt, který se tvoří ve vztahu 

k matce je následně přetvářen díky moderním diagnostickým přístrojům, které mají vyšší 

moc a spoluutváří ho.  

V tento moment se zde otevírá otázka, zda a jak se mění v návaznosti na vyšetření 

diagnostickými přístroji vztah matky a dítěte a zda má na tento vztah vliv informace o jeho 

pohlaví. Zde můţeme mluvit o síle kulturně-společenského konstruktivismu. Ani moderní 

diagnostické přístroje neumoţňují stoprocentní tvrzení, jeţ určí, zda je plod muţského či 

ţenského pohlaví. I přes tento fakt poté pracujeme pouze s pravděpodobností, ţe se ţeně 

narodí dívka či chlapec, avšak uţ v období těhotenství se k němu začínáme chovat s jistým 

očekáváním a genderovými rolemi, které jsou mu přisouzeny.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38

Tento argument platí v případě, že je plod mužského pohlaví, poté lze mluvit o dekonstrukci představ o 

biologickém pohlaví. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část je rozdělena do třech kapitol. První představuje výzkumný cíl a 

výzkumné otázky, druhá je tvořena popisem metodologie, třetí kapitola představuje 

analýzu polostrukturovaných rozhovorů s těhotnými ţenami. Mojí snahou bude 

zodpovědět otázky, které představuji v následující kapitole a které jsou obecně diskutovány 

také v teoretické části.  

Konkrétní analýze rozhovorů však předchází představení metodologických 

východisek, která vymezují můj výzkum. Důleţitou součástí empirické části je představení 

paradigmatu, ze kterého vychází následný výzkum a analýza dat. Následně uvedu 

charakteristiku výzkumu a konkrétní zvolenou metodu. Poté se budu věnovat samotnému 

sběru dat, kde představím způsob výběru jednotlivých respondentek, prostředí rozhovorů a 

informace k jejich realizaci. Důleţitou součástí výzkumu je neodmyslitelně také 

představení mé vlastní pozicionality, se kterou jsem do výzkumu vstupovala. Závěr této 

části bude věnován způsobu zpracování dat a etickým otázkám, se kterými jsem se během 

výzkumu ne/setkala (tedy vlastní reflexi dílčích nezdarů). Poté uţ bude následovat 

prezentace výsledků výzkumu. 

 

3.1. VÝZKUMNÉ TÉMA  

V této kapitole diplomové práce představuji výzkumný cíl, který jsem si stanovila 

na počátku výzkumu a následně představím výzkumné otázky vyplývající z teoretické 

části. 

  

3.1.1. Výzkumný cíl a výzkumné otázky 

 Otázky mateřství, porodu a těhotenství hrály ve feministických debatách vţdy 

významnou roli. V empirické části práce se ve výzkumu zaměřuji na roli těhotenství 

v ţivotě ţeny a navazuji tak na teoretické uchopení pojmu těhotenství z předchozí části.  

Hlavní výzkumná otázka, kterou jsem si poloţila ve svém výzkumu, je: „Jak 

těhotné ženy konstruují své těhotenství?“ V rámci svého výzkumu jsem si kladla několik 

otázek, které propojují celou mou diplomovou práci, přičemţ jsem tyto otázky rozdělila do 

dvou hlavních oblastí. První z nich se vztahuje ke způsobu, jakým těhotné ţeny vnímají 

svou vlastní tělesnost a proměny svého těla. Další otázka, kterou jsem si kladla, je, jaký 

význam pro těhotné ţeny těhotenství má. 

Druhá oblast, na kterou se zaměřuji, se týká konstrukce těhotné ţeny jako 

(nejednotné) lidské bytosti. Zde jsem se snaţila zjistit, kdy a zda se v průběhu těhotenství 
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objevuje nějaká pomyslná hranice, kdy se plod stává pro matku dítětem a tedy 

samostatným subjektem tohoto procesu. 

 

3.2. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Ramazanoglu a Holland (2004) definují metodologii v sociálním výzkumu jako 

soubor přístupů k problematice tvorby ospravedlnitelného poznání společenských vztahů. 

Jednoduše řečeno se metodologie zabývá postupy pro „výrobu“ znalostí, které činí 

platnými, autoritativními a směrodatnými. Metodologie dále určuje pravidla, jak by se 

mělo přistupovat k výzkumu. Je však důleţité zmínit, ţe metodologii nelze vnímat jako 

homogenní kategorii. Je totiţ kategorií, která je ovlivněna mnoha myšlenkovými 

(filozofickými) přístupy, které následně determinují způsob produkce a interpretace dat 

(Ramazanoglu, Holland, 2004).  

Ramazanoglu a Holland (2004: 10) představují čtyři aspekty, které metodologie 

sociálního výzkumu zahrnuje: 

1. společenský a politický proces získávání a tvorby vědění; 

2. předpoklady o povaze a významu myšlenek, zkušeností a sociální reality  

a způsobu, jak mohou být tyto aspekty propojeny; 

3. kritickou reflexi toho, jaká autorita můţe být přisuzována vědění, které získáme; 

4. odpovědnost za politické a etické důsledky získaného vědění. 

 

Z těchto aspektů vyplývá, ţe kaţdý výzkum (tedy i můj) je ve své podstatě 

politickým procesem a stejně jako jiné výzkumy se také ten můj nevyhnutelně potýká 

s různými etickými otázkami, které uvedu v následujícím textu. Dalším důleţitým 

aspektem, na který Ramazanoglu a Holland upozorňují, je uvést myšlenkový přístup 

(paradigma), ze kterého výzkum vychází. Tomuto aspektu se podrobněji budu věnovat 

níţe.    

 

3.2.1. Výchozí paradigma 

Jak uţ jsem uvedla v předchozím textu, nedílnou součástí kaţdé vědecké práce je 

vymezení autorovy/autorčiny pozice a určení paradigmatu, v rámci kterého 

badatelé/badatelky pracují v průběhu celé práce. Paradigma zároveň také ovlivňuje 

jeho/její metodologii a determinuje výzkum. Guba a Lincoln (1994: 105) definují 

paradigma jako: „základní systém víry nebo světonázor, který slouží výzkumníkovi jako 

vodítko a to v metodologické, ontologické i epistemologické otázce“. Jedná se o určitý 
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pohled na svět, prostřednictvím něhoţ je člověk schopen definovat povahu světa. Dle Guby 

a Lincoln (1994) existují tři základní otázky, které musí badatel/badatelka zodpovědět: (1) 

ontologickou - jaká je povaha reality a co se o ní tedy můţeme dozvědět, (2) 

epistemologickou - jaký je vztah mezi poznávajícím a poznávaným a co lze vlastně poznat, 

(3) metodologickou - způsob řešení, jakým badatel/badatelka zjistí, co chce zjistit (Guba, 

Lincoln, 1994). 

Moje práce a následný výzkum vychází z paradigmatu kritické teorie. Dle Guby a 

Lincoln (1994) vychází kritická teorie z předpokladu, ţe objektivní realita je na nás 

nezávislá a je nepoznatelná, protoţe naše vnímání reality je kulturně podmíněno a je 

časově a prostorově proměnlivé. Realitu poznáváme prostřednictvím jazyka, který je 

kulturně a hodnotově zatíţen. Cílem paradigmatu kritické teorie je kritické zhodnocení a 

transformace sociálních, politických, ekonomických, genderových a dalších struktur, které 

jsou zdrojem vykořisťování lidstva. Klíčovým kritériem je přitom aktivismus (Guba, 

Lincoln, 1994). V mém výzkumu konkrétně budu kriticky nahlíţet na konstrukci 

těhotenství, přičemţ budu vycházet z rozhovorů těhotných ţen. Samotné rozhovory chápu 

jako konstrukce respondentek, které ţijí v určitém čase a na určitém místě. Zároveň 

vycházím ze skutečnosti, ţe jako badatelka budu interaktivně spojena s výpověďmi 

badatelek.  

Paradigma kritické teorie tedy odpovídá na tři jiţ zmiňované otázky následovně. 

Z ontologického hlediska vychází kritická teorie z předpokladu, ţe se realita vytváří 

historicky, čili v průběhu času a je definována sociálními, politickými, ekonomickými, 

kulturními etnickými či genderovými faktory. Tyto faktory vytvářejí struktury, které 

ovlivňují ţivoty kaţdého člena/členku společnosti, přičemţ jsou chápány jako „přirozené a 

neměnné“. Z epistemologického hlediska předpokládá, ţe vztah mezi 

výzkumníkem/výzkumnicí a komunikačními partnery/partnerkami není mocenským 

vztahem ve smyslu nadřazenosti a podřízenosti, avšak výzkumník/výzkumnice se stává 

účastníkem/účastnicí komunikačního procesu, který probíhá ve formě dialogu. 

Výzkumník/výzkumnice nemůţe být objektivní, v průběhu výzkumu totiţ dochází 

k interakci a k ovlivnění obou stran. Výsledky jsou tedy hodnotově zatíţené, proto je 

důleţité reflektovat vlastní pozicionalitu. Z metodologického hlediska by výsledky 

paradigmatu kritické teorie měly vycházet z dialogu. Výsledky výzkumu by poté měly 

přispět k pozitivní změně současného stavu sociálních struktur (Guba, Lincoln, 1994). 
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Ve své práci paradigma kritické teorie pouţívám z toho důvodu, ţe souhlasím 

s jeho uchopením sociálního světa. Medicínský diskurz totiţ konstruuje a reprodukuje 

normativní názory na těhotenství, přičemţ také utváří podobu jeho hegemonní konstrukce. 

Mým cílem však bude zaměřit se na „prázdné místo“, kde by bylo tematizováno 

subjektivní proţívání těhotenství. Budu se tedy zabývat konstrukcí ţenské zkušenosti 

s těhotenstvím a zaměřím se především na otázky proţívání vlastní tělesnosti, na vliv 

lékařských institucí, proměny ţenského těla a v neposlední řadě na nejednoznačnou 

představu těhotné ţeny jako jednotného integrovaného subjektu
39

. 

 

3.2.2. Charakteristika výzkumu 

Celá má práce je ovlivněna feministickou tradicí, která je charakteristická několika 

klíčovými rysy. V první řadě je však namístě podotknout, ţe neexistuje jednotný přístup, 

který by naznačoval, či vysvětloval, jak dělat feministický výzkum (Letherby, 2003). Dle 

Ramazanoglu a Holland (2004) není k dispozici ani konkrétní „feministická metoda“, 

nicméně nelze zpochybnit, ţe zde existuje feministická výzkumná praxe, a tudíţ výzkumy 

za feministické lze označit. Reinharz (1992) uvádí, ţe feministický výzkum je 

charakteristický svou rozmanitostí – čerpá z mnoha myšlenkových proudů, uţívá širokou 

škálu metod, apod. Rozmanitostí lze totiţ získat velmi pestrá data, která slouţí k širšímu 

pochopení sociálních jevů, příčin a důsledků genderových nerovností (Reinharz, 1992). 

Dle Letherby (2003) feministická tradice kritizuje zdánlivou objektivitu vědeckých 

výzkumů a upozorňuje na fakt mocenského rozměru vědeckého bádání. Upozorňuje totiţ 

na to, ţe ţenská zkušenost byla dlouhá staletí zamlčována, přičemţ se do popředí dostala 

muţská nadvláda vědeckého bádání. Tento moment je právě jedním z klíčových rysů 

feministického výzkumu. Feministický výzkum se snaţí o společenskou změnu, která by 

reflektovala tyto nerovnosti (Letherby, 2003). Dalším důleţitým aspektem, který dělá 

feministický výzkum feministickým, je, ţe v centru zájmu stojí poskytnutí vhledu do 

genderového společenského ţivota, vychází z feministických teorií a tematizuje 

problematiku genderu a moci (Ramazanoglu, Holland, 2994).  

Co je však také důleţité zmínit, je, ţe pouhé zaměření výzkumu na ţeny jako 

skupinu nečiní výzkum feministickým. Stejně tak není pravdou, ţe feministický výzkum 

ţeny jako skupinu upřednostňuje. Feministický výzkum poukazuje na mnohé nerovnosti a 

nelze ho takto chápat uţ jen kvůli tomu, ţe by se při hájení svých zájmů choval obdobně, 

                                                      
39

K jednotlivým dílčím výzkumným otázkám se dostanu v následujících kapitolách.  
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jako tomu bylo a je u tradičních výzkumů, které vyzdvihují zájmy muţské (Ramazanoglu, 

Holland, 2994).  

Vzhledem k charakteru zvoleného tématu jsem se rozhodla pro kvalitativní 

výzkum. Hendl uvádí: „hlavním úkolem kvalitativního výzkumu je objasnit, jak se lidé v 

daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho,co se děje, proč jednají určitým 

způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a interakce“ (2005: 52). Takto 

realizovaný výzkum je také snahou o pochopení a vcítění se do myšlení a jednání 

zkoumaných osob. Pouţitím kvalitativního výzkumu lze dosáhnout aktivnějšího zapojení 

respondentů do konstrukce poznání týkajícího se jejich ţivotů. Je jim totiţ dán hlas a 

mohou vlastními slovy vyjádřit svůj pohled na danou problematiku (Reinharz, 1992).  

Hendl (2005) však také uvádí, ţe kvalitativní přístup k výzkumu má i svá omezení, 

mezi něţ patří např. časová náročnost, náchylnost k ovlivnění výsledků 

výzkumníkem/výzkumnicí apod. S poslední nevýhodou, kterou Hendl uvádí, se však 

neztotoţňuji. Fakt, ţe výzkumník/výzkumnice ve feministickém výzkumu ovlivňuje 

výsledky či samotný výzkum vyplývá z podstaty bádání.  Kvalitativní výzkum vyuţívám 

proto, ţe je nejvhodnější pro zodpovězení mých otázek.  

 

3.2.3. Použitá metoda 

Feministická tradice preferuje kvalitativní přístup k výzkumu, přičemţ jednou z 

hlavních metod, kterou vyuţívá, jsou rozhovory. Reinharz (1992) uvádí, ţe rozhovory se 

staly hlavním prostředkem, jak aktivně zapojit respondentky do vědeckého bádání, protoţe 

tato metoda umoţňuje „dát hlas“ ţenám. Rozhovory tedy umoţňují nechat mluvit ty, které 

dříve mluvit nemohly. Reinharz (1992) spatřuje v metodě rozhovorů následující výhody. 

(1) navázání osobního a přátelského kontaktu s respondentkami; (2) lepší pochopení 

souvislostí a objevování nových témat; (3) moţnost doptávat se, klást doplňující otázky 

(Reinharz, 1992).     

Konkrétně jsem pro svou práci vyuţila metodu polostrukturovaných rozhovorů. 

Hendl (2005) označuje polostrukturovaný rozhovor jako rozhovor pomocí návodu. Tento 

rozhovor je veden do hloubky a badatel při jeho uţití pouţívá předem připravený seznam 

otázek nebo oblastí, na které se chce respondenta/respondentky ptát. Hendl (2005) však 

upozorňuje na to, ţe připravené otázky by neměly působit návodně a moralisticky, ale 

měly by umoţnit otevření prostoru pro vyčerpávající odpověď. Takto provedený rozhovor 

má zajistit, ţe se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata. Zároveň 

dochází u polostrukturovaného rozhovoru k efektivnímu naplnění času. Hendl (2005) ho 
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označuje za kombinaci dvou krajních typů rozhovorů (strukturovaných a 

nestrukturovaných), jeţ maximalizuje výhody a minimalizuje nevýhody. 

Polostrukturované rozhovory dále umoţňují respondentovi/respondentce vystupovat jako 

partnerovi/partnerce tazatele a umoţňuje klást doplňující otázky.  

Dalším výhodným aspektem je umoţnění změny podle toku rozhovoru (Hendl, 

2005). Reinharz (1992) uvádí, ţe výhodou metody polostrukturovaných rozhovorů je 

především moţnost doptávat se, coţ umoţňuje maximalizovat popis informací, či 

přehazovat pořadí témat. Jeřábek (1993) však upozorňuje také na nevýhody této konkrétní 

metody, a to především na problémy, které mohou vznikat v průběhu kódování. U 

kódování polostrukturovaných rozhovorů ztrácíme jistotu, ţe kaţdý 

respondent/respondentka vyjadřuje stejnou skutečnost, pouze jiným způsobem (Jeřábek, 

1993).  

Při přípravě na tuto část diplomové práce jsem postupovala, jak uvádí Hendl 

(2005), standardně. Nejdříve jsem sestavila strukturu rozhovoru a vytvořila informovaný 

souhlas. Součástí informovaného souhlasu (příloha č. 1) je stručné seznámení se s tématem 

mé diplomové práce a následným výzkumem a informace, které zaručují dobrovolné 

poskytnutí odpovědí a naprostou anonymitu respondentky. Informovaný souhlas a otázky 

rozhovoru jsem následně prokonzultovala s vedoucím práce, poupravila jejich znění a 

následně zpracovala do konečné verze
40

.  

 

3.2.4. Sběr dat 

V této kapitole se podrobně věnuji čtyřem důleţitým aspektům, které jsou 

zásadními při realizaci následného výzkumu. Jedná se o způsob výběru jednotlivých 

respondentek, které se výzkumu zúčastnily, vymezení mé vlastní pozicionality, se kterou 

jsem do výzkumu vstupovala, průběh realizovaných rozhovorů a v neposlední řadě o 

metodu zpracování a vyhodnocování získaných dat.  

 

3.2.4.1.Výběr komunikačních partnerek 

Důleţitou otázku, kterou jsem řešila hned v úvodu při výběru tématu své diplomové 

práce, bylo, zda budu schopná nalézt a oslovit dostatečný počet komunikačních partnerek, 

které budou korespondovat s obsahem práce a výzkumem. Volba tématu diplomové práce, 

tj. Role těhotenství v životě ženy – „Já“ nebo „My“ pak detailněji definovala skupinu 
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Konkrétní informace o průběhu rozhovorů viz kap. Realizace a průběh rozhovorů. 
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komunikačních partnerek, kterou jsem následně kontaktovala. Při výběru jsem nejprve 

vyuţila svého sociálního kapitálu a oslovila jsem své známé a přítelkyně a z části jsem 

vyuţila metodu sněhové koule (snowball), kdy jsem si od známých nechala doporučit 

potenciální komunikační partnerky. Tato metoda je zaloţená na výběru komunikačních 

partnerů/partnerek, při kterém vede badatele nějaký původní informátor k dalším členům 

cílové skupiny.    

S vedoucím mé diplomové práce jsem se domluvila na tom, ţe pro účely mého 

výzkumu v rámci diplomové práce postačí sedm zrealizovaných rozhovorů. Kdyţ jsem 

zvaţovala, koho konkrétně oslovím, zamýšlela jsem se nad otázkou, jaké výhody a 

nevýhody bude mít výběr osoby, kterou dobře znám. První výhodou, kterou jsem 

reflektovala, bylo snadné kontaktování. Vzhledem k tomu, ţe téma mé diplomové práce 

povaţuji za citlivé, výhodou pro mě byla také vzájemná důvěra, která mezi mnou a 

komunikační partnerkou, kterou znám, panuje. I přes tyto výhody jsem však reflektovala 

také nevýhody, které výběr známých partnerek můţe přivést. Jedním z úskalí, které mě 

napadlo, bylo to, ţe komunikační partnerka bude kvůli ostychu skrývat některé informace, 

přičemţ by se mohla domnívat, zda tyto informace neohrozí náš vztah přátelství. Dalším 

úskalím bylo, ţe komunikační partnerka bude vynechávat některé informace, o kterých si 

myslí, ţe jsem s nimi seznámena.   

Stejné aspekty jsem však zvaţovala také při kontaktování neznámých 

komunikačních partnerek, které mi byly doporučeny metodou sněhové koule. Jednalo se o 

tři komunikační partnerky, které mi do doby setkání za účelem výzkumu byly zcela 

neznámé. V tomto ohledu na mě jako na osobu výzkumnice byl vyvíjen tlak, kdy jsem 

musela učinit první krok, obeznámit osobu se záměrem svého výzkumu a poskytnout bliţší 

informace. Za výhodu v kontaktování neznámých osob však povaţuji snadnější zachování 

odstupu a vymezení své vlastní pozice.  

Kdyţ jsem oslovovala své komunikační partnerky, jediným společným faktorem, 

které musely splňovat, byl těhotenský stav. Ten mi poslouţil jako jediné kritérium 

výzkumu. Komunikační partnerky jsou jinak různého věku, vzdělání, bydliště i rodinného 

stavu. Vzhledem k tomu, ţe jsem nejdříve vyuţívala svého sociálního kapitálu, oslovovala 

jsem potencionální komunikační partnerky nejdříve ve svém okolí, tedy v rámci 

středočeského kraje a města Prahy. Následná metoda sněhové koule mě však zavedla také 

do kraje Královéhradeckého a Pardubického.  

Jiţ při výběru komunikačních partnerek jsem zvaţovala rizika, která by se mohla 

objevit. Jediným rizikem, o kterém jsem uvaţovala, byl nesouhlas s poskytnutím 
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rozhovoru. S tímto rizikem jsem se však při oslovování komunikačních partnerek 

nesetkala. Všechny komunikační partnerky s rozhovorem souhlasily. Riziko, které jsem 

však nezvaţovala, a které se následně po oslovení komunikační partnerky objevilo, byl 

předčasný porod jedné z partnerek, který ji automaticky vyloučil z mého výzkumu. 

Jediným společným faktorem všech komunikačních partnerek totiţ byl těhotenský stav. 

Tento problém se mi naskytl čtyři dny před uskutečněním rozhovoru a já jsem tedy byla 

nucena sehnat jinou potencionální komunikační partnerku. Díky metodě sněhové koule se 

mi však během následujícího týdne podařilo sehnat jinak těhotnou ţenu, která byla ochotná 

mi rozhovor poskytnout.   

     

3.2.4.2.Vlastní pozicionalita ve výzkumu 

Důleţitým momentem výzkumu, který je třeba vzít v úvahu, je lokace výzkumu a 

reflektování vlastní pozicionality. Letherby (2003) uvádí, ţe ve feministickém výzkumu 

není moţné tyto aspekty opomenout, neboť se jedná o aspekty, které ovlivňují celý 

výzkum a jeho výsledné výstupy. Zároveň není moţné, aby výzkumník či výzkumnice 

přistupovali k výzkumu neutrálně. Reflektování vlastní pozicionality je stejně tak součástí 

feministického výzkumu jako zaměření se na specifická témata, která dělají feministický 

výzkum feministickým (Letherby, 2003).   

I já se hlásím při svém výzkumu k feministické tradici. Jelikoţ je však toto 

prohlášení poměrně nekonkrétní, upřesním, odkud a s čím jako výzkumnice přicházím. 

V průběhu prováděného výzkumu jsem se prezentovala jako studentka genderových studií. 

Co se týče mé osoby jako výzkumnice, vstupovala jsem do výzkumu jako osoba, která 

nemá zkušenosti s těhotenstvím, z povahy věci tedy jako outsiderka, coţ můţe do 

výzkumu přinášet výhody i nevýhody. Za výhodu povaţuji zachování většího odstupu 

v průběhu rozhovorů s komunikačními partnerkami. Výhodou pro mě také bylo, ţe jsem 

nepracovala s určitým před-porozuměním, které by mě oslepovalo k určitým aspektům 

věcí. Za nevýhodu naopak horší navazování kontaktů v tom smyslu, ţe nesdílím společnou 

zkušenost těhotných ţen. 

V průběhu výzkumu jsem se prezentovala jako badatelka, která vychází 

z feministické tradice, a to s vědomím, ţe tato sebeprezentace pro mě můţe být značně 

problematická, neboť naše společnost obecně není feminismu nakloněna. Proto jsem do 

výzkumu vstupovala s moţností, ţe můţe dojít k neshodě mezi mnou a komunikační 

partnerkou.   
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3.2.4.3.Realizace a průběh rozhovorů 

Součástí mé diplomové práce bylo provést krátkodobý výzkum. Jeho doba trvání od 

přípravy otázek aţ po samotnou interpretaci dat činila 4 měsíce, tj. od února do května r. 

2015, přičemţ jsem s kaţdou z respondentek provedla jeden polostrukturovaný rozhovor. 

Všechny komunikační partnerky jsem oslovila v průběhu února aţ března r. 2015. Samotné 

rozhovory jsem poté uskutečňovala v dubnu r. 2015. 

Před samotným výzkumem jsem otestovala základní typy otázek během rozhovoru 

s jednou těhotnou ţenou. Chtěla jsem si ověřit, zda jsem danou metodologii a otázky 

zvolila správně. Tento rozhovor jsem nezaznamenávala, jen jsem si během něj dělala 

poznámky přímo do původního návrhu otázek. Tento návrh jsem poté drobně poupravila a 

pouţila ho v následujících rozhovorech.  

 Vzhledem k tomu, ţe jsem během rozhovorů chtěla navodit příjemnou atmosféru a 

pocit vzájemné důvěry, domluvila jsem se s kaţdou konkrétní komunikační partnerkou na 

místě a termínu rozhovoru dle její volby. Všechny rozhovory byly zrealizovány buď 

v domově komunikační partnerky, nebo v kavárně/čajovně/cukrárně, kterou si 

komunikační partnerka zvolila. 

 Před začátkem kaţdého z rozhovorů jsem komunikační partnerku stručně seznámila 

s tématem a účelem své práce. Podrobněji jsem je však seznámila s jejich právy a etickým 

rozměrem výzkumu. Na začátku rozhovoru jsem kaţdou z nich ujistila, ţe mohou kdykoliv 

odmítnout odpovídat na jakoukoliv otázku a to bez udání důvodu. Zároveň byly 

informovány o tom, jakým způsobem bude naloţeno se získanými informacemi a jakým 

způsobem bude ukryta jejich identita. Kaţdé komunikační partnerce jsem nabídla písemný 

informovaný souhlas, který dokládal, ţe nedojde ke zneuţití získaných informací. Tři 

z nich však tento souhlas nevyuţily a postačila jim pouze ústní dohoda. Poslední 

informací, kterou jsem svým komunikačním partnerkám sdělila, bylo to, ţe celý průběh 

rozhovoru bude nahráván na diktafon, přičemţ z něj bude pořízen doslovný přepis. Ujistila 

jsem je, ţe tento přepis poslouţí pouze k mému účelu a zůstane tak také jen v mých rukou, 

tzn., ţe do diplomové práce pouţiju pouze útrţky jednotlivých výpovědí.  

 Všeobecně jsem se s metodou polostrukturovaných rozhovorů snaţila pracovat 

v duchu feministického přístupu. Snaţila jsem si uvědomit, ţe komunikační partnerka je ta, 

která určuje obsah a dynamiku odpovědí a snaţila jsem se jí věnovat maximální prostor pro 

sebevyjádření. Zároveň jsem ke kaţdé komunikační partnerce přistupovala nikoliv jako 

k objektu výzkumu, ale jako k subjektu a snaţila jsem se v ní vyvolat pocit, ţe jsme obě 

součástí dialogu, tedy rovnocenného vztahu. Vzhledem k tomu, ţe jsem se během kaţdého 
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z rozhovorů snaţila chovat co nejempatičtěji, připravené otázky mi slouţily především 

jako mantinely, které mi budou napomáhat, abych nezapomněla na základní stanovená 

témata v mé diplomové práci. 

 Délka kaţdého rozhovoru činila přibliţně 60 – 80 minut. I přestoţe jsem měla 

předpřipravené otázky, které jsem potřebovala zodpovědět, snaţila jsem se minimálně 

zasahovat do průběhu kaţdého rozhovoru a nechala jej volně plynout. Bylo pro mě velice 

zajímavé pozorovat, jaké informace sdělují komunikační partnerky jako první a jakou 

důleţitost jim přikládají. V průběhu rozhovorů jsem si dělala poznámky k nonverbální 

komunikaci, přičemţ jsem se snaţila tyto reakce zachycovat s největší opatrností, abych 

nenarušila jejich průběh. Na konci kaţdého rozhovoru jsem nahlédla do návrhu otázek. 

Pokud jsem zjistila, ţe některá z nich nebyla zodpovězena, poloţila jsem ji v závěru 

rozhovoru. Rozhovor končil v momentě, kdy byly zodpovězeny všechny otázky. 

Znamením pro mne také byl pocit, ţe mi komunikační partnerka uţ nemá co sdělit.  

Co pro mne bylo v závěru některých rozhovorů velmi potěšující, bylo, ţe mi jiţ při 

odchodu některé komunikační partnerky daly pozitivní zpětnou vazbu, která spočívala 

především v reakcích hezkého povídání o věcech, o které se nikdo z jejich okolí moc 

nezajímá (nebo alespoň ne tak do hloubky). Tyto momenty pro mě nejen jako pro 

badatelku byly velmi příjemné ale také důleţité. Uvědomila jsem si, ţe je důleţité se bavit 

o ţenských pocitech a zkušenostech a ţe je potřeba dělat dále a dále feministické výzkumy.  

 

3.2.4.4.Metody vyhodnocování a interpretace dat 

Získaná data, která v mém případě představují zvukové záznamy zachycené pomocí 

diktafonu, jsem vţdy převáděla do písemné podoby co nejdříve po zrealizování rozhovorů. 

Mluvený projev jsem do písemné podoby převedla konkrétně pomocí komentované 

transkripce. Hendl (2005) uvádí, ţe tento typ transkripce je časově náročný, nicméně pro 

kvalitativní vyhodnocení také nezbytný. Pro oddělení mých otázek a odpovědí 

komunikačních partnerek jsem jejich odpovědi zaznamenávala kurzívou. Pro 

zaznamenávání nonverbálních odpovědí, pauz a dalších momentů jsem vytvořila vlastní 

znaky (viz Tabulka č. 1).  
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Tabulka č. 1: Vlastní znaky použité při přepisu rozhovoru 
 

,   zcela krátká přestávka v projevu 

.   poklesnutí hlasu 

..  kratší pauza 

...   střední pauza 

(smích)  smích 

!   zvýšení hlasu 

úšklebek 

„ „  gesto v uvozovkách 

!!!  důraz  

 

Zdroj: vlastní návrh 

 

Tyto momenty hrály v průběhu rozhovorů důleţitou roli, a proto bylo nezbytně 

nutné je zachytit také v rámci transkripce. Jednalo se totiţ o momenty, které mohly mít 

zásadní vliv na smysl odpovědi. V zájmu zachování anonymity jsem komunikační 

partnerky v přepisu označovala mnou smyšlenými křestními jmény.   

Přepsáním rozhovorů jsem získala mnoho zajímavých dat, nicméně abych došla 

k nějakým závěrům, bylo nutné data nějakým způsobem organizovat a nalézt odpovědi na 

klíčová témata. Jak uvádí Coffey a Atkinson (1996) v této fázi je nutné přejít k identifikaci 

klíčových témat a oblastí. V tomto momentě jsem tedy pro třídění a organizaci dat vyuţila 

kódování
41

, které mi umoţnilo rozdělit jednotlivá data do kategorií a zjistit vztahy, které 

mezi jednotlivými kategoriemi panují. Jedná se o důleţitý proces, který umoţňuje 

badateli/badatelce v rámci výzkumu nalézt závěry analýzy. Coffey a Atkinson (1996) 

uvádí, ţe to, ţe k určitým datům přiřadíme nějaký kód, znamená interpretovat, co určité 

části znamenají. Kódy tedy tvoří organizující systém, který je však naším výtvorem, nikoli 

předem stanoveným. I přestoţe existuje speciální software pro účely kódování, pouţívala 

jsem v mém výzkumu kódování manuální.  

 

 

3.2.5. Etické otázky výzkumu  

Vzhledem k tomu, ţe je můj výzkum zaloţený na rozhovorech, vytvořila jsem 

z etických důvodů informovaný souhlas, v němţ jsem se snaţila pokrýt veškerá etická 

dilemata, která vznikla nebo mohla vzniknout v průběhu rozhovorů. V první řadě jsem se 

                                                      
41

Kódování je procesem, který organizuje vybraný text do analyzovatelných skupin vytvořením kategorií 

z těchto dat. Na jedné straně můžeme mluvit o zjednodušování dat díky jejich třídění do obecnějších 

kategorií, na druhé straně dochází ke komplikování dat při hledání jejich vzájemného propojení a vztahů, 

které může vytvářet nové otázky a interpretace. Kódování je procesem, jenž výzkumníkovi/výzkumnici 

usnadňuje identifikovat jednotlivá data a vytváří důležitý krok pro získání závěrečných interpretací (Coffey, 

Atkinson, 1996).   
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zaměřila na anonymitu dotazovaných. Proto jsem kaţdou komunikační partnerku před 

začátkem rozhovoru ujistila, ţe údaje, které získám, budou důvěrné a nebudou spojovány 

s jejich jmény. Pravá jména respondentek jsem anonymizovala jiţ při transkripci 

rozhovorů. Všechny rozhovory jsem ihned po transkripci smazala, aby nedošlo k narušení 

důvěry a spojení údajů s jejich pravými jmény. 

Během rozhovorů jsem se snaţila nevyvíjet na komunikační partnerky ţádný nátlak 

s cílem dosáhnout co nejpříjemnějšího rovnocenného dialogu. Všechny komunikační 

partnerky jsem také hned v úvodu upozornila na to, ţe kdykoliv mohou rozhovor ukončit 

nebo neodpovědět na mou otázku.  

Při přípravě rozhovorů jsem se obávala několika případných rizik, která mohla 

během průběhu rozhovorů nastat jako např. nedůvěra dotazovaných, naloţení s citlivými 

informacemi či zachování odstupu od výzkumného problému. Během rozhovorů jsem na 

jedno z těchto rizik narazila. Dvě ze sedmi komunikačních partnerek vyslovily obavy, zda 

mi tyto informace mají sdělovat z důvodu jejich intimnosti. Tyto obavy se mi však 

podařilo rozptýlit opětovným upozorněním, ţe poskytnutí těchto informací je důvěrné a ţe 

zůstanou jen mezi námi. I přesto, ţe jsem těmto komunikačním partnerkám dala moţnost 

mi informace nesdělovat, získala jsem nakonec jejich důvěru a informace mi poskytly. 

S dalšími z uvedených rizik jsem se jako badatelka následně nesetkala.    

 

V této kapitole jsem se věnovala metodologii, která byla pouţita v mé diplomové 

práci. Doposud jsem představila výchozí paradigma, charakteristiku výzkumu a pouţitou 

metodu. Věnovala jsem se také sběru dat, výběru komunikačních partnerek, vymezení 

vlastní pozicionality, průběhu rozhovorů a metodě vyhodnocování a interpretaci dat. 

Neopomenula jsem také hodnocení kvality výzkumu a jeho etické otázky. V následující 

kapitole se budu věnovat vlastní analýze získaných dat, jejich komparaci a závěrům, které 

z analýzy vyplývají.     

 

3.3. ANALÝZA ROZHOVORŮ 

Tato část mé práce se zabývá prezentací poznatků a závěrů, které vzešly z analýzy 

zrealizovaných rozhovorů, které byly pořízeny s těhotnými ţenami. Zkušenosti ţen 

s těhotenstvím byly samozřejmě velmi různorodé. Mým cílem při analýze rozhovorů 

nebylo sjednotit jejich výpovědi a podat jednotný ucelený pohled, jak ţeny proţívají 

těhotenství a jaké zkušenosti s ním mají. Mým cílem bylo zjistit, jak těhotné ţeny 

konstruují své těhotenství a zachytit momenty v těhotenství, které jsou pro tázané ţeny 
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těmi nejsilnějšími a zároveň absentujícími ve významu těhotenství. Tyto jedinečné 

výpovědi jsem poté rozdělila do dvou stěţejních okruhů.  

V první výzkumné kapitole této práce se zabývám způsobem, jakým těhotné ţeny 

vnímají svou vlastní tělesnost a proměny svého těla. Celou tuto kapitolu propojuje téma 

vlastní konceptualizace těhotenství. Reflektuji zde také to, zda a jak se institucionální 

představy o těhotenství odráţejí v subjektivním proţívání těhotenství jednotlivých ţen a do 

jaké míry jsou jím ovlivněny. I přestoţe je medicínský diskurz povaţován za dominantní a 

normotvorný, v průběhu celé této kapitoly je tento diskurz několikrát zpochybněn, čímţ 

myslím zpochybnění lékařské autority ve smyslu chápání významu těhotenství, ale také 

jako autoritativního vědění, ve kterém absentují některá témata, která jsou v očích 

těhotných ţen naprosto zásadní. Důleţitá zjištění přinese podkapitola Význam informací a 

vlastních zkušeností, která tematizuje význam informací, které těhotné ţeny získávají 

z odborného lékařského vědění a význam jejich vlastních zkušeností s těhotenstvím. 

Dalším tématem, které jsem původně ani při rozhovorech netematizovala, ale objevilo se 

několikrát v jejich průběhu jako nové a důleţité, je vytvoření prostoru pro vlastní 

sebevyjádření a absentující témata o těhotenství. V poslední části této kapitoly je 

diskutována také otázka tělesného proţitku a změn tělesnosti, která není pojímána pouze 

jako změna fyzického vzhledu, ale také jako znak větší zodpovědnosti těhotných ţen ke 

své osobě.  

V druhé výzkumné kapitole se zaměřuji na konstrukci těhotné ţeny jako 

(nejednotné) lidské bytosti. Zaměřuji se zde na průběh těhotenství a na jeho významné 

mezníky pro chápání těhotné ţeny jako sebe sama a plodu/dítěte jako samostatného 

„tvora“/subjekt. Zaměřuji se na také na to, zda lze mluvit o nějaké pomyslné hranici, která 

by zásadně měnila chápání těhotného těla a to nejen v očích samotné ţeny, ale také v očích 

gynekologů a gynekoloţek a jejich okolí. Pokládám si zde otázku, zda se ţena cítí být jako 

„Já“ nebo jako „My“ a co jí k tomuto chápání vede. Stěţejní podkapitolou v této části je 

podkapitola s názvem Dva v jednom – „já jsem, ty jsi, my jsme“, která odkazuje na 

performativní aktérství Judith Butler a do jisté míry zpochybňuje teorii subjektu Michela 

Foucaulta, jehoţ předpokladem pro tvorbu subjektu je tělo jako médium, do nějţ se vpisují 

mocenské praktiky. Závěr této kapitoly je poté věnován čistě ţenské zkušenosti a jejímu 

uchopení vlastního těla.       
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3.3.1. Význam těhotenství v perspektivě těhotných žen 

Dominantní lékařské expertní vědění v mnohých směrech ovlivňuje období 

těhotenství ţen. Nakolik je tento vliv silný a zda se tyto institucionální představy odráţejí a 

shodují se subjektivními významy těhotných ţen, to jsou otázky, na které se v této kapitole 

snaţím nalézt odpověď. Na základě výpovědí komunikačních partnerek se snaţím podat 

ucelený výklad toho, co těhotenství pro těhotné ţeny znamená, zda reflektují moc, která na 

ně ze všech stran působí a do jaké míry se tato moc odráţí v jejich zkušenostech a 

povědomí o těhotenství.   

 

3.3.1.1. Lékařská autorita a normy těhotenství 

Společnost produkuje mnoho diskurzů, z nichţ některé mají hegemonní charakter a 

stávají se normotvornými. V této podkapitole se zaměřuji na dva dominantní diskurzy, 

které nejvíce, jak uţ jsem zmiňovala v teoretické části, ovlivňují proces těhotenství a 

spoluutvářejí ho. První z nich pojímá těhotenství jako rizikové a těhotné tělo jako 

nemocné, druhý propojuje těhotenství s konceptem zdraví.  

 Zaměřuji se zde především na to, jak na těhotné ţeny tyto dominantní diskurzy 

působí a zda se k nim staví kriticky či přejímají jejich vědění. Zároveň výpovědi 

komunikačních partnerek také vypovídají o tom, zda si tuto skutečnost uvědomují. 

Celkově tato kapitola hodnotí přístup těhotných ţen k autoritativnímu vědění a reflektuje 

změny jeho chápání v průběhu těhotenství. Je však nutné podotknout, ţe vědění má velmi 

rozmanitý charakter, přičemţ v teoretické části mluvím také o zkušenostech těhotných ţen, 

které lze rovněţ povaţovat za druh vědění. Ţenské zkušenosti jako zdroji neformálního 

vědění se však budu věnovat v další podkapitole analytické části.     

Všechny komunikační partnerky se během prvních měsíců těhotenství samozřejmě 

setkávaly s informacemi formálního charakteru, se kterými poté přistupovaly k vlastnímu 

těhotenství. Jednalo se tedy o přístup z hlediska medicínského diskurzu:  

Když jsem se teda dozvěděla, že jsem těhotná, tak průběžně jsem si tak nějak četla věci na internetu, 

abych tak nějak věděla, co mě čeká, nebo spíš, co by mohlo přijít (…) mamka, no prostě poblázněná 

babička mi koupila hnedka dvě knížky, takový jako praktický rady, že prý slyšela od kamarádky, že 

je taky kupovala dceři… [Eva, str. 4]     

No většinou to právě bývá tak, že mám nějakou zkušenost, tak si čtu na internetu, co to vlastně je… 

zjistim, že se to vůbec neshoduje, takže hrozně plašim a hned druhý den se objednávám na 

kontrolu…to se mi stalo dvakrát... jednou jsem měla problém, hned teda na začátku, co jsem byla 
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těhotná (…) ale doktor mi pak řek, že je to normální a že se nemám bát, tak mě to docela uklidnilo… 

[Klára, str. 5]     

Jo ty představy se asi, jo shodují…nikdy jsem neměla pocit, že by byl nějaký problém (…) zatím jsem 

vždycky věděla, co je asi tak normální příznak nebo třeba problém, tak mi to třeba i říkal 

doktor…tak jsem to neřešila… [Marie, str. 5]      

Já jsem právě hrozná hysterka, takže jsem všechno vždycky hledala znova na internetu, i když jsem 

si o tom třeba už četla předtím no (…) pak jsem se stejně radši zeptala doktorky, jestli teda je to 

normální… [Helena, str. 5]      

   

Z výpovědí je patrné, ţe všechny komunikační partnerky se hned v prvních 

měsících těhotenství seznamují s medicínským diskursem, a to především prostřednictvím 

informací prezentovaných na internetu a odborné literatury. Je zřejmé, ţe tyto informace 

jim slouţí jako podklad, který následně porovnávají s vlastními zkušenostmi a tělesnými 

proţitky. Je zde však otázka, do jaké míry jsou tímto věděním ovlivněny a zda toto vědění 

nezatlačuje jejich tělesné proţitky? Pokud se tělesné proţitky neshodují s odborným 

věděním, se kterým jsou seznámeny, jistotou pro ně vţdy bývá názor lékaře, který učiní 

konečné rozhodnutí o jejich stavu. Lékař tedy určí, co je a není „normální“. Zde je patrné, 

ţe ač mají vlastní zkušenosti a tělesné proţitky příznačnou sílu, pro komunikační partnerky 

byl vţdy konečným slovem názor lékaře. Dochází zde tedy k potlačení vlastních 

zkušeností a do popředí se dostává hegemonní medicínský diskurz. Autoritativní vědění 

tedy není pouze akceptováno, ale dochází k tomu, ţe se komunikační partnerky aktivně, 

avšak nevědomky, zapojují do jeho produkce. Komunikační partnerky svým postojem 

stvrzují lékařskou autoritu a zároveň spoluutvářejí normativní tvrzení o průběhu 

těhotenství.       

Síla medicínského diskurzu, který je těhotnými ţenami reprodukován, spočívá 

především v jeho pojetí těhotenství (a následného porodu) jako rizikového. Dle Luptona 

(1999) průběh těhotenství není automaticky vnímán jako samozřejmý, ale jsou s ním 

spojeny normy a doporučení, kterými se těhotné ţeny mají řídit a tím tak zajistí jeho 

hladký průběh. Lékaři mají v rozhodování o průběhu těhotenství prioritní slovo a také 

lékaři rozhodují o tom, zda těhotenství označí za rizikové či ne:  

No já jsem na rizikovém (…) doktorka mi řekla, že by to normálně na rizikový vůbec nebylo, protože 

já jsem na rizikovým vlastně hlavně kvůli práci…pracuju totiž s mentálně postižnýma, tak prý aby se 
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mi něco v té práci nestalo (…) a pak jsem ještě brala prášky na krev, ale to prý není nic 

neobvyklého…já se jinak totiž cítim naprosto v pohodě…  [Marie, str. 1]  

Jo setkala jsem se s tim u doktora, když mi vyjmenoval, co všechno je teda v pořádku, co se děje a co 

se neděje, tak pak mi řek, že kdyby se něco takovýho projevilo, ať okamžitě přijdu a že to šoupneme 

radši na rizikový … [Pavla, str. 1]    

Ani jako jsem se s tim nesetkala, se dá říct, jen mě na to na gyndě upozorňovali, abych nedělala 

nějaký věci, že by to mohlo způsobit to a to, a že by se to pak muselo řešit jako rizikový těhotenství… 

[Klára, str. 1]    

 

Všechny komunikační partnerky se s pojmem rizikového těhotenství setkaly, 

přičemţ na něj vţdy byly upozorněny svým gynekologem/gynekoloţkou. Opět se zde 

objevuje pojem „norma“, který je definován pomocí lékařského vědění, coţ znamená, ţe 

lékař určuje hranici rizikového a normálního těhotenství. Ţenské vědění, pocity a 

představy o hladkém průběhu těhotenství vůbec nejsou brány v potaz, ba dokonce zde 

nejsou ani tematizovány. Není jim tedy přikládán zcela ţádný význam. Tím, ţe těhotné 

ţeny nevyjadřují ţádný vzdor, se aktivně podílejí na reprodukci normotvorného lékařského 

vědění, které je poté chápáno jako přirozené a správné a tudíţ se jím řídí i těhotné ţeny. 

Těhotenství Marie bylo označeno za rizikové i přesto, ţe k tomu nebyly váţné důvody. 

Stejně tak i Marie necítila ţádnou potřebu se takto označovat, avšak bez jakéhokoliv 

vzdoru přijala skutečnost, ţe lékařka její těhotenství označila za rizikové.   

 

3.3.1.1.1. Síla autoritativního vědění 

Skutečnost, ţe si medicínský diskurz udrţuje výsadní postavení, svědčí o tom, ţe je 

mezi lékaři/lékařkami a těhotnými ţenami hierarchické postavení, přičemţ převáţná část 

moci v rozhodování o průběhu těhotenství je v rukou gynekologů/gynekoloţek
42

. Toto 

postavení činí z gynekologů/gynekoloţek nadřazené subjekty a z těhotných ţen naopak 

naivní spoluúčastnice či dokonce pasivní subjekty, kterých se těhotenství „mimochodem“ 

také týká:  

Vlastně na první prohlídce, když jsem byla a tam mi vlastně doktorka řekla, že jsem těhotná, tak 

jsem byla v šoku, ale jako příjemně (…) jsem nevěděla, co mám říct.(…) Doktorka se mnou 

zacházela jako… no jako s takovou naivkou (…) mi přišlo, že mi říkala takový věci, co jsou jasný i 

dítěti… [Helena, str. 7] 

                                                      
42

 O řadě věcí rozhodují ženy, avšak jsou ve svých rozhodnutích ovlivňovány názory doktorů, jejich radami, 

expertízou apod. Nejde o to, že by lékaři/lékařky vydávali příkazy, stačí jim jen rozdávat rady a doporučení.  



63 
 

(…) měla jsem pocit jakože: „takže mimochodem Vás se to teď taky týká a já Vám teď řeknu, co to 

těhotenství obnáší“ můj doktor je fakt hodnej, to jo a tak mě prostě seznámil asi se všim, co šlo… 

čím si projdu, jak se to bude dít, s čím mám počítat, kdy přijít znova a tak… [Olga, str. 6]  

Mě přijde, že se mnou pořád zachází jako s dítětem. Já mám teda doktorku a jsem s ní hrozně 

spokojená, je na mě milá a snad byla vždycky… vždycky mi řekne: „ahoj Maruško“ (…) když mi 

řekla, že jsem těhotná, hnedka potom se mě zeptala, jestli si ho chci nechat…ale fakt okamžitě. A já 

jí řekla: „cože?“ No a ona na to, že není dneska obvyklý mít děti ve 25, že je to normální až tak 

okolo třicítky. Tak jsem řekla: „Aha“ [Marie, str. 7] 

Jako jo, mluví se mnou normálně (…) možná, že je to daný tím, že už jsem těhotná podruhý, a já 

k němu chodila i předtím, tak třeba už předpokládá, že budu vědět, co mě čeká no…nebo když mi 

třeba dělá nějaký vyšetření, tak mi všechno popíše, já si to vyslechnu, ale jako uplně v klidu…prostě 

taková rutina, co asi říká i ostatním… [Pavla, str. 6] 

I přestoţe z výpovědí není na první pohled zřejmé, ţe by se jednalo o hierarchický 

vztah, po důkladnějším prostudování jsem došla k závěru, ţe mezi 

gynekology/gynekoloţkami a těhotnými ţenami tento vztah opravdu existuje. Hierarchický 

vztah je zde samozřejmě uţ jen proto, ţe jsou lékaři bráni jako odborné autority, přičemţ 

poté, jak je zřejmé z následujících tvrzení, mohou lékaři/lékařky tento vztah umocňovat. 

Na základě výpovědí je patrné, ţe komunikační partnerky přirovnávají jejich zacházení ke 

dvěma označením. Prvním z nich je těhotná ţena jako naivní posluchačka, druhým poté 

těhotná ţena jako dítě, přičemţ obě tato označení jsou propojena skrze následující tvrzení. 

Těhotné ţeny jsou ve všech výpovědích prezentovány jako nevědomé a lékař/lékařka zde 

představují racionálně uvaţující osobu, která disponuje expertním věděním, a proto můţe 

těhotným ţenám říci, co je pro ně v průběhu těhotenství nejlepším řešením. Všechny ţeny 

však toto chování akceptují a automaticky se podřizují expertnímu vědění, které bez 

výhrad přijímají a reprodukují jej. Ţádná z výpovědí komunikačních partnerek také 

nezmiňuje, ţe by s nimi bylo zacházeno s neúctou. Projevuje se zde však patronizující 

diskurz, přičemţ přirovnání k „dítěti či naivce“, které komunikační partnerky zmiňují, je 

toho důkazem.  

Na tuto skutečnost lze aplikovat koncept performativního aktérství, jehoţ autorkou 

je Judith Butler (2003). Tím, ţe komunikační partnerky nevyjadřují vzdor k jejich 

zacházení a nekriticky přijímají tvrzení gynekologů/gynekoloţek automaticky performují 

hegemonní postavení medicínského diskurzu a ospravedlňují toto jednání. K tomu, aby 

nedocházelo k performování jejich vědění a postavení by těhotné ţeny musely vyjádřit 
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vzdor například na základě jejich tělesných zkušeností s těhotenstvím, které by se lišily od 

lékařského expertního vědění.  

Vzdor komunikační partnerky nevyjadřovaly ani v souvislosti s podstoupením 

prenatálních vyšetření. Dle Kaplan (1994) jsou prenatální vyšetření spojována se 

současným rizikovým diskursem, který nejsilněji ovlivňuje vnímání těhotenství a postoje 

těhotných ţen k jejich podstoupení. Slouţí jako prostředek, který posiluje ţenskou 

informovanost o jejich těhotenství a také jako prostředek ke zjištění, zda jejich plod 

dosahuje vhodné tělesnosti, která zapadá do společenských představ. K aspektům, které 

jsou však v souvislosti s těmito argumenty opomíjeny, patří především svobodná volba 

rozhodnutí
43

 o těchto vyšetřeních a úvahy o tom, nakolik jsou tato vyšetření nezávadná 

(Kaplan, 1994).  

Následující výpovědi komunikačních partnerek jsou v souladu s touto argumentaci, 

přičemţ hlavním důvodem k podstoupení prenatálních vyšetření je skutečnost, ţe 

gynekologové/gynekoloţky je prezentují jako nutnost
44

:   

Tak já se k nim stavim docela pozitivně…Podstoupila jsem ty základní, jako že ultrazvuk, ten už 

několikrát a pak odběry krve. A pak mi doktor ještě řekl, že hodně maminek taky chodí na 

amniocentézu, tak jestli to taky chci podstoupit. (…) Vysvětlil mi, proč je to jako dobrý, co se jako 

tím vyloučí, takže jsem to nakonec taky podstoupila. [Klára, str. 5]      

Když mi řekne, že příště uděláme ultrazvuk, tak to se těšim, až uvidim miminko, ale když mi řekne, že 

vezmeme krev, tak to moc nadšená nejsem, já to moc dobře nesnášim (…) Ale tak říkám si, že když je 

to nutný, tak je to asi nutný hlavně pro miminko… [Marie, str. 4]  

(…) Já už to beru jako takovou nutnost, protože první těhotenství jsem měla docela problémy, ale 

nebyla jsem na rizikovym to ne, ale tyhle testy a ultrazvuk mě vždycky tak nějak uklidnily anebo 

upozornily na nějakej problém… [Magda, str. 4]    

  Komunikační partnerky chápou prenatální vyšetření jako součást těhotenství, 

přičemţ si neuvědomují moc, která na ně při těchto vyšetřeních působí. Těhotné ţeny 

nekriticky přejímají lékařské expertní vědění, které se pro ně stává nutností. Na základě 

                                                      
43

 Ženy sice tato prenatální vyšetření mohou odmítnout, ale rozhodně se nejedná o svobodnou volbu. Mnoho 

prenatálních vyšetření, které ženy podstoupí, je totiž označeno za povinné. Například ultrazvuk je během 

těhotenství povinný třikrát (poprvé pro stanovení gravidity, poté ve 20. týdnu a ve 30. - 32. týdnu těhotenství. 

Mezi další povinné vyšetření patří krevní testy, vyšetření onkologické cytologie a další (ČPZP, 15.5. 2015). 
44

 Aby zde nevzniklo k nedorozumění, je nutné podotknout, že nutnost prenatálních vyšetření zde zmiňuji 

v souvislosti s tzv. neinvazivní prenatální diagnostikou. Existuje také invazivní prenatální diagnostika, kam 

patří např. amniocentéza, avšak vzhledem k tomu, že tato vyšetření jsou spojena s určitými riziky, nejsou tato 

vyšetření povinna, ale jen doporučená.   
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výpovědi Marie dochází zároveň k potlačení vlastních tělesných zkušeností, kdy je 

odpovědnost za dítě přenesena do rukou lékařů/lékařek. Klára dokonce souhlasí také s 

amniocentézou, která je těhotným ţenám pouze doporučována a to kvůli existenci rizik, 

která jsou s ní spojována. Přesto dochází k dalšímu nekritickému přijetí tohoto vyšetření za 

správné.  

Jednání s těhotnými ţenami lze tedy označit za politické. Skrze prenatální 

diagnostiku dochází ke kontrole populace, kterou Foucault (1995) nazývá biopolitikou. 

V rámci biopolitiky je uplatňována tzv. biomoc, která se snaţí lidská těla (plody) dostat do 

takové podoby, kdy budou odpovídat poţadavkům moderního kapitalismu (Foucault, 

1995). Toto pojetí Foucaulta však opomíjí mnoho dalších aspektů, a proto lze v tomto 

případě jeho diskurz označit za nedostatečný. Je také otázkou, zda koncept biopolitiky 

odpovídá současné povaze státu a společnosti. Prenatální diagnostika je totiţ rozvíjena také 

z mnoha dalších různých důvodů, jako je např. ultrazvuk jako zdroj uspokojení pocitu ţen, 

umoţnění navázání vztahu s dítěte či moţnost dát ţenám pocit empowermentu. Z výpovědí 

komunikačních partnerek je totiţ patrné také to, ţe prenatální diagnostika (především 

ultrazvukové vyšetření) slouţí ţenám jako „zdroj útěchy“, ţe je jejich dítě zdravé. Těhotné 

ţeny tedy tato vyšetření vnímají jako pomoc ze strany lékařů, kteří se starají o zdravý 

vývoj jejich dítěte.  

Moc lékařského vědění nad těhotnými ţenami však z výpovědí je patrná a není 

vyvíjena pouze v souvislosti s prenatální diagnostikou, ale také v souvislosti s 

netematizováním určitých témat a v odpovědích, které jsou těhotným ţenám poskytovány 

na jejich dotazy:  

Byla jsem s ní jednou v rozporu no, to bylo docela na začátku, asi ve třetím měsíci, nebo už nevim, 

když jsem se zeptala, jak to chodí, kdybych chtěla rodit doma, tak to se na mě nekoukala moc 

dobře…ptala se mě pak, co mě k tomu vede, k těmhle úvahám… [Magda, str. 8]   

V rozporu jsem snad nikdy nebyla, ale jednou mě docela vyděsil, když jsem mu říkala, že se docela 

bojim porodu, tak on mi na to doslova odpověděl: „Nějak to tam vlezlo, tak to i nějak vyleze ven.“… 

no a začal se smát… [Klára, str. 7]   

Jo, doktor mě vždycky vyslechne, když se ho na něco ptám, třeba na něco, když si s něčim nevim 

rady…většinou jsou to takový otázky, na který mi pak řekne, že je to dobrý, že to nemusím řešit a tak 

(…) s negativní reakcí jsem se asi snad nikdy nesetkala, nebo si teď nevzpomínám, ale zase z něj 

občas nemám pocit, že by ho to zrovna zajímalo, co zrovna j potřebuju vědět, když on mi vlastně už 

všechno sdělil      (…) takže, že by vyjádřil zájem, to asi říct nemůžu. [Pavla, str. 7]   
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Ona sama se mě nezeptá, jestli je něco, co bych s ní chtěla probrat, jen se zeptá většinou, jak se 

cítím, to musim přijít já, že teda se chci na něco zeptat…ale většinou mi odpoví, nebo mi řekne, ať se 

na tohle zeptám sestřičky…anebo třeba se mě ani nezeptá a hned mi i řekne, co je nejlepší… 

[Helena, str. 8]   

Z výpovědí je patrné, ţe komunikační partnerky dostávají moţnost pro 

sebevyjádření. Reakce gynekologů/gynekoloţek na jejich dotazy je však silně usměrňující.  

Z výpovědi paní Magdy je například patrné, ţe gynekoloţka naprosto zatracuje skutečnost, 

ţe zde existují také alternativní moţnosti porodu, který nemusí probíhat v porodnici, 

přičemţ svou otázkou tuto moţnost automaticky označuje za špatnou. V tomto případě 

dochází ke skutečnosti, ţe porod v porodnici je prezentován jako jediná moţnost, která je 

povaţována za správnou. Moţnost domácího porodu, se kterou přišla paní Magda, není 

akceptována, nebo je alespoň uchopena jako jedna z alternativ, která je spojována s riziky a 

s ohroţením zdraví dítěte. U Pavly lze zase vysledovat sníţený zájem lékaře o její otázky, 

kdy lékař staví autoritativní vědění do nadřazené pozice a o její otázky nejeví dostatečný 

zájem.  Paní Klára dokonce hovoří o naprostém odosobnění, jak jí samotné, tak i dítěte. I 

přestoţe všechny komunikační partnerky mluví o sníţeném zájmu o jejich otázky, nelze 

upřít skutečnost, ţe lékaři vytvářejí pro jejich dotazy a opomíjená témata prostor. Na první 

pohled tedy vytvoření tohoto prostoru slouţí jako pomoc, avšak pod záštitou se jedná o 

kontrolu.  

 

3.3.1.2. „To se nedá popsat, to se musí zaţít“ 

Medicínský diskurz má v otázce těhotenství nepochybně výsadní postavení. 

Lékaři/lékařky těhotenství uchopují především skrze jeho biologický význam a snaţí se o 

zajištění jeho správného vývoje. V dominanci tohoto významu však dochází k opomíjení 

jednoho z alternativních významů, který je prezentován samotnými těhotnými ţenami. 

Můţe se tedy zdát, ţe v tomto ohledu těhotné ţeny představují v procesu těhotenství 

druhotné subjekty, které se na těhotenství podílejí spíše pasivně, neţ aktivně.  

Na základě vědění, které je povaţováno za jediné pravdivé je těhotným ţenám 

upírána moţnost vyjádřit své zkušenosti, které stávající význam obohacují. Následující 

výpovědi komunikačních partnerek ukazují, ţe stávající význam těhotenství je vnímán jako 

pravdivý avšak nedostačující: 

Já si myslim, že oni to doktoři jako popisují dobře, jako ten proces, jak to bude probíhat, od čeho by 

pak taky doktoři byli, kdyby o tom těhotenství něco nevěděli (…) ale prostě nikdo to asi nedokáže 
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popsat, dokud to nezažije, ale to jako tak všeobecně…já jsem si taky, ještě než jsem otěhotněla, 

myslela, že vim, co to těhotenství znamená, ale když to nezažiješ, tak to asi nepochopíš…ale jako 

věděla jsem, co to znamená, čím si projdu, jaký změny nastanou, ale asi to nebylo dostačující jako je 

teď ta zkušenost… [Klára, str. 8]    

To je asi jako se vším, dokud to člověk nezažije, tak jen těžko může mluvit o tom, co to je…Ale když 

to teda vztáhnu jenom na ty doktory, tak oni to těhotenství prostě popisují jakoby z jedný stránky 

no…prostě biologicky…i když třeba vezmu, jak se mnou mluví doktorka na kontrole, tak taky mi jen 

popisuje, co se jak vyvíjí a jestli testy dopadly dobře…ale o tom to jako uplně není no…  

[Magda, str. 9]    

Já se vším asi souhlasim, co těhotenství znamená, ale co mi tam třeba chybí, je nějaký popsání 

psychiky. Já jsem si vždycky říkala, jako z vlastní zkušenosti, že psychicky je to pro ženskou náročný 

a že by mi teda ta doktorka měla vysvětlit něco k těmhle změnám, nebo ať je tam třeba psycholog, 

který to bude vědět…. [Helena, str. 9]    

Z uvedených výpovědí je patrné, ţe medicínský diskurz nabízí jediný význam 

těhotenství, který je povaţován za univerzálně platný, avšak pro komunikační partnerky je 

to význam, který není dostačující. Těhotné ţeny upozorňují na to, ţe lékaři/lékařky kladou 

důraz na těhotenství především jako na biologický proces a vylučují další jeho důleţité 

aspekty. Tímto vyloučením dalších významů poté dochází k nenaplnění smyslu 

těhotenství, a to především proto, ţe nezahrnuje informace, které souvisí s osobní 

zkušeností. Pokud by do významu těhotenství byly zahrnuty také zkušenosti s ním, jistě by 

došlo k jeho obohacení, ale byla by zpochybněna jeho univerzální platnost. Pro lékaře je 

toto však velmi problematické, protoţe by mohlo dojít ke zpochybnění jejich 

autoritativního vědění a záruka, jak zajistit „správný proces těhotenství“ by mohla být 

ohroţena.  

Jak je z předchozího textu patrné, zkušenosti pro těhotné ţeny fungují jako 

významný zdroj neformálního vědění. To pro ně má důleţitý vliv na spoluutváření 

významu těhotenství. Kdyţ jsem se komunikačních partnerek zeptala na dostatečnost 

stávajícího významu těhotenství, byly schopné formulovat témata, která absentují: 

Já teď neumím říct asi nic konkrétního, ale je to prostě o tom uvědomit si, že to není jen změnách, 

který se dějou na těle, to, že roste břicho, že se mimčo vyvíjí dobrým směrem, ale je to třeba taky o 

vztahu, který k sobě najednou mám, nebo i ostatní…znamená to třeba i změna priorit, který ti to 

těhotenství přinese, nebo ty pocity a tak…konkrétněji to asi říct neumim… [Eva, str. 9]    
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Chybí toho tam hodně, já jsem si vzpomněla třeba na kulturní vliv…mám totiž kamarádku, která 

pochází Brazilie, ale vzala si Čecha a žije tady a ta porodila asi před rokem a když mi vyprávěla o 

svým těhotenství, tak to bylo takový zvláštní, protože ona jako mluvila uplně o jiných věcech, než na 

co jsem zvyklá…pro ní třeba ta biologie vůbec nebyla tak důležitá, jako tady pro doktory je, ale tak 

musela si tim taky projít…[Olga, str. 7]    

Mě tam chybí takový to nelékařský, takový to lidský…ty pocity, nebo takový to běžný sociálno…Já 

určitě, když mi doktor řekne, že dítě už je 12 cm velké, tak co to pro mě jako znamená…dobře o 

něčem to teda vypovídá, ale to není to, o čem to těhotenství je…[Klára, str. 9]    

Pro mě těhotenství momentálně znamená všechno…já tím teď žiju. Přizpůsobuju tomu všechno, ale 

jako zároveň se v ničem neomezuju. A to je podle mě těhotenství…naplno si ho užívat, i když třeba 

občas je to nepříjemný…Já bych si to potom hrozně vyčítala, že jsem si ho neužívala, takže teď je to 

super… [Marie, str. 8]     

V těchto výpovědích komunikační partnerky upozorňují na důleţitá témata, která 

by dle nich měla být zahrnuta do významu těhotenství. Celkově lze tyto absentující aspekty 

shrnout jako sociální, kulturní a psychologické aspekty těhotenství, které jsou pro těhotné 

ţeny stejně tak důleţité jako fyziologické proměny jejich těl a plodu. Zároveň je potřeba 

říci, ţe význam těhotenství jako biologického procesu neznevaţují, ba ani nezpochybňují, 

ale je pro ně nedostačujícím významem. Všechny tyto aspekty vyplývají ze zkušeností 

těhotných ţen, a proto lze říci, ţe jako jediný hlas těhotenství, se jeví tělesná zkušenost
45

.  

Skutečnost, ţe těhotné ţeny nezpochybňují význam těhotenství jako biologického 

procesu, je dán především tím, ţe pro ně lékařské expertní vědění představuje jistotu 

zdravého vývoje plodu. Dalším aspektem, který utvrzuje jeho výsadní postavení je, ţe se 

představy těhotných ţen před početím shodovaly se stávajícím významem: 

(…) já nevim, ale asi shodují, já jsem nad tim nikdy neuvažovala…pro mě je to, co mi řekne doktor 

jistota a to pořád, i teď…já to asi zatím zase tak nepociťuju, tak třeba potom budu mluvit o něčem, 

co bych vyzdvihla…[Pavla, str. 8]   

 ne, představy se teď neshodují, protože už s tim mám zkušenost… já jsem se těhotenství vždycky 

hrozně bála…když jsem o tom jenom třeba přemýšlela, tak jsem si třeba přečetla nějakej článek a to 

mě vyděsilo…protože jsem tomu věřila, byly to třeba články od doktorů, takže jsem neměla důvod 

tomu nevěřit…ale teď je to uplně jiný a já si ho zatím hrozně užívám… [Eva, str. 9]   

                                                      
45

 V jedné z následujících kapitol se budu věnovat vnitřnímu hlasu/pocitu, který taktéž těhotné ženy označují 

jako zdroj neformálního vědění. Mezi těmito pojmy je však zásadní rozdíl, a to, že na základě vnitřního pocitu 

lze vyjádřit názor na absentující význam těhotenství, avšak i přes skutečnost, že těhotenství není mou 

zkušeností. Stejně jako zkušenosti jsou tyto pocity vynechány ze stávajícího významu těhotenství.     
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Jo, shodovaly, jenom teď už vím, že mi tam něco chybělo, ale to jsem ze začátku nevěděla, to prostě 

jsem vycházela z toho, jak je všude prezentovaný (…) ale není to o tom, že třeba teď s něčim 

nesouhlasim, ale prostě, když to nezažiješ, tak nepoznáš a prostě nevíš… [Klára, str. 10]   

Z výpovědí je patrné, ţe význam těhotenství pro komunikační partnerky byl před 

početím naprosto dostačující. V průběhu procesu těhotenství ale lze zaznamenat posun, 

kdy se jejich zkušenost začíná stávat věděním a dochází k přehodnocení jejich uvaţování. 

„Okusit na vlastní kůţi“ je pro těhotné ţeny intenzivním aspektem vědění, které doplňuje 

stávající význam.      

Závěrem této podkapitoly je potřeba říci, ţe tím, ţe je těhotným ţenám na základě 

odborného lékařského uvaţování „vnucováno“ co těhotenství znamená a jak má probíhat 

(okolí těhotným ţenám „vnucuje“ nějaké představy, které nekriticky přejímají a 

nezpochybňují). Aţ osobní zkušenost, kterou však opět interpretují pomocí určitých 

diskurzů, je můţe vést k rozšíření původní představy významu těhotenství nebo k její 

korekci. Tato podkapitola jen z malé části vypovídá o podstatných aspektech těhotenství, 

na kterých těhotným ţenám záleţí a jak jej chápou. Šlo zde tedy především o to, vytvořit 

neutrální prostor, který ţenám umoţní vyjádřit své pocity a zkušenosti, jak by ony naplnily 

význam slova těhotenství.   

 

3.3.1.3. Těhotenství na obrazovce 

Ultrazvukové vyšetření, které umoţňuje
46

 vidět dítě na monitoru obrazovky a tedy 

mimo tělo matky, se v mém výzkumu projevilo jako významný prvek v uchopení procesu 

těhotenství. Zmiňuji ho proto, ţe se na základě něj mění vztah mezi matkou, ale také otcem 

a dítětem
47

. 

Ultrazvukové vyšetření je dle Kaplan (1994) jedním z forem prenatálního vyšetření, 

které významným způsobem ovlivňují subjektivní zkušenosti ţen s těhotenstvím. 

Umoţňuje „oddělit“ plod od těla matky, přičemţ ho symbolicky umoţňuje chápat jako 

samostatnou lidskou bytost. Zároveň tak poskytuje novou moţnost jeho konceptualizace, 

kdy má těhotná ţena šanci nově vnímat své těhotenství. Dochází tak ke komplexitě a 

propojení vnímání své vlastní tělesnosti s moţností vizuálně spatřit samostatný plod 

v ţenských tělech (Kaplan, 1994).    

                                                      
46

 Mimo jiné také rozpoznat poruchy a vady různého typu. 
47

 O ultrazvukovém vyšetření se dále budu zmiňovat také v kapitole: Těhotenství – „Já“ nebo „My“, kde toto 

vyšetření hraje roli pro uchopení plodu jako samostatného subjektu. 
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Jak bude z následujících výpovědí patrné, ultrazvukové vyšetření komunikačním 

partnerkám poskytovalo informace, které hrály z hlediska jejich proţívání těhotenství 

důleţitou roli a nově tak transformovaly jejich pojetí o těhotenství:   

Pro mě to byl nepopsatelnej pocit, uplně …no to se nedá moc popsat, pro mě to byl prostě jeden 

nejsilnější zážitek v celym životě…vidět to malý tělíčko, který se hejbe a uvědomit si, že to je vlastně 

moje miminko, který se mi za pár měsíců narodí, to je prostě nepřekonaltený…To mě hrozně 

naplnilo… [Pavla, str. 9]    

Když jsem byla poprvé na ultrazvuku a viděla to malý, okamžitě jsem začala bulet, ale jako 

štěstím…v tu chvíli mi to všechno docvaklo, že to je teda fakt pravda a že jsem těhotná…protože 

když jsem šla normálně na kontrolu na gyndu a nic jsem netušila a doktor mi řek tohle, tak jsem 

tomu nechtěla věřit, když to ani nečekáte, tak prostě nevěříte (…) já jsem to pak všechno popisovala 

manželovi a on na mě tak koukal, jako, že super, ale asi tomu taky moc nevěřil…   pak jsem mu 

řekla, ať jde na ten další ultrazvuk taky, aby ho viděl a on že né (…) pak ale šel a když ho viděl, tak 

mu normálně byly vidět slzy v očích…podle mě si to taky uvědomil, když ho viděl…pak totiž všem 

pyšně doma ukazoval tu fotku z ultrazvuku a popisoval, kde to mimčo co má… [Klára, str. 8]    

Ultrazvuk bych asi nikdy neodmítla, já bych byla radši, kdyby mi ho doktorka dělala pokaždé, co 

přijdu na kontrolu…Mě hrozně baví se na toho prcka dívat a hlavně, když ho doktorka třeba 

šťouchne, tak jak sebou hází,     to jsou pro mě jedinečný pohledy, který mě naplňují mnohem víc, 

než nějaký jiný informace nebo třeba i pohyb… [Magda, str. 9]    

Brečela jsem, když jsem ho viděla na té obrazovce, nejdřív jsem asi brečela, protože mi doktor 

popisoval, co kde má a já se v tom vůbec nevyznala, ale pak to bylo čistý štěstí…nikdy bych asi ten 

ultrazvuk neodmítla… [Marie, str. 9]    

Ze všech uvedených výpovědí je patrné, ţe všechny komunikační partnerky mají na 

ultrazvuková vyšetření kladné vzpomínky, ba dokonce se tato vyšetření stávají 

nezapomenutelnými záţitky v jejich ţivotech. Ţádná z těhotných ţen ultrazvukové 

vyšetření nevnímala jako nutnost nebo jako kontrolu, zda se jejich dítě vyvíjí dle norem 

lékařského vědění neboli zda plod neprokazuje nějakou vývojovou či jinou vadu. Těhotné 

ţeny si ultrazvukové vyšetření spojují pouze skrze svůj silný proţitek. Z výpovědí všech 

komunikačních partnerek je patrné, ţe u ţádné z nich nedošlo skrze ultrazvukové vyšetření 

k potlačení vlastní tělesnosti, ba naopak k rozvinutí komplexity jejich proţitků, přičemţ 

některé z nich mluví dokonce o sebenaplnění. 

Ultrazvuková vyšetření mimo jiné také slouţí jako prostředek, jak sdílet zkušenost 

s těhotenstvím s ostatními. Další nejčastější osobou, která bývá přítomna u těchto 
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vyšetření, bývá otec dítěte, přičemţ je muţi umoţněno zprostředkovat kontakt s dítětem 

(Kaplan, 1994). Přítomnost otce svého dítěte na ultrazvukovém vyšetření tematizovala také 

jedna z mých komunikačních partnerek. Z výpovědi je zřejmé, ţe stejně jako tomu bylo u 

těhotné ţeny, došlo i u otce dítěte k zintenzivnění jeho proţitku ke svému dítěti a také 

k uvědomění, ţe se za pár měsíců stane otcem. Vizuální pohled muţi umoţnil sdílet 

zkušenost, která byla doposud jen výhradně záleţitostí jeho ţeny.   

Odhlédneme-li od proţitků ţen, je nutné říci, ţe funkcí ultrazvukových vyšetření, 

která je primárně v odborné literatuře uváděna, je kontrola zdravého vývoje plodu. Tento 

význam ultrazvukového vyšetření lze tedy prezentovat jako původní a prvotní. V tomto 

významu lze spatřit souvislost s Foucaultovým konceptem biomoci. Ţenská těla jsou skrze 

tato vyšetření podřizována kontrole, která lékařům/lékařkám umoţňuje novou formu 

poznání plodu. Díky ultrazvuku se totiţ dítě „vyvazuje“ z pouhého vztahu vůči matčině 

vlastní tělesnosti a lékaři tak mají moţnost získat hodnotnější informace o jejich tělesnosti 

neţ informace, které jim poskytuje těhotná ţena. Těla ţen jsou tedy podřizována kontrole 

především proto, aby lékaři/lékařky zabránili neţádoucím důsledkům.  

Jak je však patrné z výpovědí komunikačních partnerek, tento význam ztrácí na své 

síle, neboť ho ţádná z těhotných ţen nezmínila a tudíţ ho na základě získaných dat nelze 

prezentovat jako prvotní. Důsledkem tohoto ochabujícího významu je „zrození“ nového 

významu, který je zásadní pro matky a otce. Na základě výše uvedených výpovědí je 

patrné, ţe těhotné ţeny ultrazvukové vyšetření nevnímají jako kontrolu (jedná se tedy o 

oslabující význam), ale především jako moţnost spatřit své dítě. Tento empowering aspekt 

ultrazvuku však v literatuře není zmiňován, nebo alespoň zdůrazňován. Ţeny (i muţi 

otcové) se po spatření svého dítěte na obrazovce poté cítily lépe, měly pocit většího sepjetí 

s plodem. Takové aspekty však odborná literatura ani teorie Foucaulta nezohledňuje, ba 

dokonce nezmiňuje.      

Závěrem této podkapitoly chci říci, ţe ultrazvuková vyšetření jsou v očích 

komunikačních partnerek, se kterými jsem hovořila, chápána jako moţnost nové 

konceptualizace těhotenství. Všechny dotazované vnímaly ultrazvukové vyšetření jako 

příjemnou součást těhotenství, protoţe jim umoţňovala vizuální kontakt s jejich dítětem. 

Dokonce i během rozhovorů z komunikačních partnerek čišelo nadšení spojené 

s vyprávěním o tomto záţitku. Skrze tato vyšetření došlo u všech tázaných ke komplexitě 

vztahu zaloţeného na provázanosti vlastní tělesné zkušenosti a nově získaných informací. 

Ultrazvukové vyšetření také otevírá moţnost zprostředkovat kontakt s dítětem a umoţnit 

sdílet tuto ţenskou zkušenost s další osobou, přičemţ u otce jako další osoby došlo taktéţ 
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k jeho sebenaplnění. Jak jsem se snaţila ukázat v této části práce, rozhodnutí těhotných ţen 

podstoupit toto vyšetření, vedlo k jejich sebenaplnění, přičemţ však tato jejich zkušenost 

demonstruje provázanost autoritativního vědění a jejich tělesnosti. Ani jedna z 

dotazovaných nevyjádřila vzdor vyšetření nepodstoupit nebo alespoň minimalizovat jejich 

počet.   

 

3.3.1.4. Význam informací a vlastních zkušeností 

V teoretické části práce uvádím, ţe zkušenost je ambivalentním pojmem, přičemţ 

já s ní ve spojení s těhotenstvím zacházím jako s trvalým výsledkem jednoho nebo více 

silných záţitků. Odborná literatura a odborné lékařské vědění však s těhotenstvím 

nepracuje jako se zkušeností, nebo lze alespoň říci, ţe nemá převládající význam. Význam 

těhotenství a jeho průběh je v literatuře vysvětlován spíše z hlediska lékařského vědění, 

přičemţ jsem se nesetkala s ţádnou odbornou literaturou, která by vycházela z vlastních 

zkušeností těhotných ţen, nebo by jimi alespoň odborné vědění obohacovala. Jedná se tedy 

o prezentaci vědeckého poznání, které je povaţováno za pravdivé a nezávislé na 

subjektivních proţitcích těhotných ţen. 

Mimo to, ţe jsem se při rozhovorech ptala svých komunikačních partnerek na jejich 

zkušenosti s těhotenstvím, zajímalo mě také to, zda jejich zkušenosti souzní s informacemi, 

které o těhotenství dostávají, nebo zda se jejich zkušenosti někdy dostaly s informacemi do 

rozporu. Dle Luptona (1999) je ţenám v rámci dominantních diskurzů předkládáno mnoho 

informací, s nimiţ však zkušenost ţen nemusí souznít, přičemţ se zde otvírá prostor pro 

nové intepretace. Osobní tělesná zkušenost ţeny se můţe vzpírat společenským diskursům, 

coţ následně otevírá prostor pro alternativní konstrukce (Lupton, 1999): 

(…) nikdy se mi nestalo, že to, co mi řekl doktor by nějak nesedělo s tim, čim si procházim, ale on mi 

taky řekl asi jen tak 20% informací, čim si teď procházim, jinak se se všim seznamuju sama anebo se 

ptám třeba na zkušenosti kamarádek a tak… [Klára, str. 5] 

Ale jednou jsem měla problém, to nechci moc řikat, se kterým mi doktorka nedokázala pomoct, nebo 

jako ona mi prostě radila věci, který mi nepomohly. Tak jsem zkoušela všechno a pak mi poradily 

holky na těch webových portálech, kde si povídáme o všem možnym… [Helena, str. 4]      

Já se někdy na některý věci ani doktorky neptám, když nevim já z prvního těhotenství, tak prostě se 

zeptám kamarádek nebo mamky, co s tim a oni mi poradí (…) když by mi to třeba nepomohlo, tak 

bych se jí pak zeptala, ale zatím se to nestalo, tak dám na rady ze zkušenosti no…  

[Magda, str. 4]      
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Všechny výpovědi komunikačních partnerek zpochybňují teorii Luptona, který 

hovoří o otevírání prostoru pro nové interpretace těhotenství. Ani jedna z výpovědí 

nenaznačuje to, ţe by těhotné ţeny zpochybňovaly odborné lékařské vědění, tudíţ nemůţe 

docházet ke vzniku prostoru pro zcela alternativní interpretace, ale spíše o rozvoj těchto 

informací. Jak uţ jsem jednou zmínila, informace vypovídají o univerzálnosti. Z výpovědí 

je patrné, ţe nedochází k jejich potlačení, avšak k jejich rozvoji. Ţeny autoritativní vědění 

rozvíjí a obohacují o své vlastní zkušenosti.  

Z výpovědi paní Kláry vyplývá, ţe informace získané od lékaře zdaleka 

nepokrývají to, co znamenají zkušenosti s těhotenstvím. Setkává se tedy s mnoha 

absentujícími tématy, přičemţ se v tomto případě řídí zkušenostmi. Výpověď paní Heleny 

by se dala vyloţit jako zpochybnění expertního lékařského vědění, avšak spíše konstatuje, 

ţe jí lékařka nebyla schopna pomoci. Podobnou výpověď zmiňuje také Magda, která uvádí, 

ţe se spíše řídila svou vlastní zkušeností a zkušenostmi svých kamarádek či matky.  

Na základě zmíněných výpovědí bych tedy zkušenosti těhotných ţen označila jako 

další zdroj, ze kterého ţeny čerpají informace o těhotenství. Zkušenosti lze chápat jako 

paralelní větev k odbornému lékařskému vědění. Můţeme zde reflektovat také spojitost 

s dobou, kdy byly ţenské zkušenosti předávány neformálně po přímé linii
48

.  

 

3.3.1.5. Těhotenství jako zájem veřejnosti 

Jak uţ jsem zmiňovala v teoretické části, dle Kenta (2000) je těhotenství stavem, 

který je politicky a společensky konstruován a zároveň na něj působí různé aspekty moci. 

Ţeny se díky těmto aspektům v období těhotenství stávají objekty společenské kontroly
49

 

(Kent, 2000). Těhotenství je spojeno s řadou očekávání, která jsou utvářena v rámci 

normotvorných diskurzů, přičemţ těhotenství není „monitorováno“ pouze lékaři, nýbrţ 

také laickou veřejností, která má své představy a očekávání. Ţenské tělo je tak pod 

neustálým dozorem a je neustále podrobováno kontrole:  

Často se mi stává, většinou jsou to teda starší lidi, důchodci a tak, že třeba stojím na autobusový 

zastávce a přijde ke mně paní, kterou jsem v životě neviděla a ona si se mnou vesele začne povídat, 

                                                      
48

 Blížeji se k tomuto dostanu v následující kapitole v podobě snahy předávat zkušenosti po mateřské linii 

matka – dcera. 
49

  Kent uvádí, že se ženy stávají objekty společenské kontroly v období těhotenství, a proto je na místě jeho 

teorii upřesnit. Kent zde totiž odkazuje na skutečnost, že žena už není zodpovědná pouze za svou osobu, ale 

také za svého potomka, a proto je obklopena sítí diskurzů z této skutečnosti vyplývající. Je na místě zmínit, že 

ženy byly objekty společenské kontroly vždy, jsou sociálními bytostmi a pohybují se v rámci mocenských 

vztahů a diskurzů. Otázkou však je, kdo má nově nad těhotnými ženami kontrolu.  
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kdy se mi to narodí, jestli už vím, co to bude, že ona má dvě děti a že je to dneska už uplně o něčem 

jiným a tak. (…) A to se mi stalo už několikrát… [Eva, str. 3] 

Když jsem tam normálně chodila na kontrolu, tak tam vždycky všechny ženský seděly jako „puťky“ a 

když jsem těhotná, tak se mě najednou všichni ptají, co a jak… [Klára, str. 3] 

(…) no ale nedávno se mi stalo, že vedle mě na zastávce stála nějaká paní a začla se mnou mluvit a 

jestli by si mohla sáhnout na břicho, že má hrozně ráda, když ty mimina kopou…  [Olga, str. 4] 

(…) ten, kdo ví, že jsem těhotná, tak pro ně je to zatím docela novinka, takže se mě ptají na pocity a 

jestli už víme, co to bude a jméno (…) Ale jako, že by mě třeba někdo zastavil, to ne, tak ono to zatím 

není moc vidět. Jen takový malý bříško, tak to si někdo může myslet, že jsem tlustá.      

     [Marie, str. 4] 

Ze všech výpovědí komunikačních partnerek je patrné, ţe těhotenství se stává 

motivem pro debaty ve veřejném prostoru. Těhotenství zde vystupuje do popředí jako 

zdroj pro nové sociální interakce, jejichţ dějištěm se stávají především veřejná místa jako 

např. čekárna u lékaře či vlakové/autobusové zastávky/stanice. Slečna Olga dokonce 

zmiňuje, ţe se její těhotné tělo stává „veřejným majetkem“, kdy mají najednou i cizí osoby 

potřebu dotýkat se těhotného břicha, i přestoţe se s těhotnou ţenou osobně neznají. K této 

skutečnosti však, ale dochází aţ tehdy, kdyţ je těhotenství zjevné skrze své tělesné změny, 

díky nimţ společnost dokáţe rozpoznat těhotenský stav.
50

 Význam identifikace těhotenství 

ukazuje výpověď slečny Marie, která je ve čtvrtém měsíci, kdy tělesné změny ještě nejsou 

tak zřejmé, a tudíţ se s těmito reakcemi okolí nesetkává.     

Těhotenství se tedy na základě výpovědí zjevně jeví jako společné téma, které 

společnost pojímá jako radostnou událost, o kterou je běţné se podělit s ostatními lidmi. 

Na „oplátku“ lidé těhotným ţenám projevují pocit sounáleţitosti a solidarity. Těhotenství 

ve veřejném prostoru tedy získává nový charakter, který ač utváří dominantní expertní 

diskurzy, spoluutváří i laická veřejnost.       

  Jak uţ jsem zmiňovala v jedné z předešlých kapitol, těhotná těla jsou skrze 

gynekologická vyšetření podřizována kontrole, přičemţ tato kontrola na těhotné ţeny 

působí skrytě a ţeny jí nereflektují. Kontrole jsou těhotné ţeny však podřizovány také 

skrze veřejnost, přesněji řečeno skrze jejich okolí a příslušníky rodiny. V tomto případě se 

však jedná o kontrolu zcela zjevnou, kdy samy ţeny vypovídají o její reflexi: 

                                                      
50

 K rozpoznání těhotenského stavu dochází na základě expertního vědění, což dokazuje, že společenské 

představy jsou do jisté míry ovlivňovány dominantními diskurzy, které těhotenství tematizují.  
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Nejvíc mi radí asi moje mamka,(…) no a taky mě dost kontroluje, to ona mi třeba zavolá, jak se 

máme, co prcek a pak se jen tak mimochodem a nenápadně začne vyptávat na různý věci, jo, jako 

třeba, jestli už jsem to řekla té doktorce a jestli jsem si koupila ty vitamíny a jestli už jsme vybrali 

ten kočárek, protože ta akce bude končit a tak … [Helena, str. 4] 

(…) tak s mamkou, když se bavíme, tak mi tak nějak z vlastních zkušeností říká, co a jak, jak ona se 

cítila a co dělala, když měla problém. Když jsme rodičům řekli, že čekáme mimčo, tak se oba 

rozzářili a mamka je pořád taková pyšná, jako že mi může radit a pomáhat… [Klára, str. 4] 

Jo no, s radami se setkávám často. Nejčastěji je to asi mamka a pak třeba kamarádky, co už 

porodily. Tak nějak mi radí, co a jak, a to se ale ptám většinou já, protože se jich zeptám na vlastní 

zkušenost, no…  [Olga, str. 4] 

(…) dřív to asi tak nebylo, ale teď už mě hodně kontroluje manžel a pořád se bojí, aby se nám něco 

nestalo. To si asi teď tak uvědomuju nejvíc, ale jinak asi nevím…[Eva, str. 3] 

Výpovědi komunikačních partnerek poukazují na skutečnost, ţe je to především 

rodina, která je kontroluje a radí jim ohledně jejich těhotenství. Nejsilněji jsou doporučení 

spjata s matkami těhotných ţen, které na základě vlastní zkušenosti svým dcerám sdělují 

doporučení a kontrolují jejich jednání. Tuto skutečnost bych označila jako snahu matek 

předávat své zkušenosti po mateřské linii. Z výpovědí je však patrné, ţe tuto kontrolu a 

rady si komunikační partnerky uvědomují a reflektují ji, coţ se o kontrole skrze lékařské 

vědění říci nedá.   

 

3.3.1.6. Diskusní fóra: prostor pro sebevyjádření 

Nositelem odborného vědění o těhotenství, které má hegemonní charakter, je 

lékařské vědění, které je v dnešní době stále ještě hojněji zastoupeno lékaři-muţi. 

V definování, co těhotenství znamená, můţeme hovořit o genderovém paradoxu, protoţe je 

toto vědění definováno někým, kdo nemá autentickou zkušenost s těhotenstvím.  Těhotné 

ţeny jsou v tomto procesu povaţovány spíše za pasivní subjekty (Turner, 1995). 

Existují však místa, kde můţe být lékařské vědění hegemonního charakteru 

oslabeno nebo dokonce zpochybněno. Jedním z těchto míst, jsou internetové portály a 

diskusní fóra, díky nimţ se mohou nejen těhotné ţeny svobodně vyjadřovat ke svému 

těhotenství a působit tak jako plnohodnotné participantky tohoto procesu. Reinharz (1992) 

v této souvislosti mluví o prostoru, který neprezentuje odraz muţského pohledu, ale 

umoţňuje pojednávat o čistě ţenském pohledu na svět a sebe samu. Tyto prostory jsou 

významné především kvůli vyjádření ţenského hlasu, který je rovněţ součástí sociální 
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reality, kterou spoluutváří. Můţe zde také docházet ke zpochybnění platného vědění, které 

je povaţováno za objektivní (Reinharz, 1992).  

Webové portály, diskusní fóra a tematické skupiny jinými slovy vytváří prostor pro 

tematizování netematizovaných informací, které jsou pro těhotné ţeny důleţité. Vzniká zde 

prostor, který umoţňuje ţenám promluvit svým autentickým hlasem a vystupovat nikoliv 

jako pasivní subjekty těhotenství, ale jako aktivní subjekty:  

Jo, jo. Máme takovou skupinku na facebooku, kde odkazujem na různý články a radíme si, co a jak. 

(…) Řeší se tam spíš takový ty praktičtější otázky, jako jestli je tohle normální, čemu se vyvarovat, 

co mám prostě řešit a co je zbytečný, a tak... [Eva, str. 4] 

(…) no jsou prostě věci, na který bych se svýho gynekologa prostě nezeptala. Když vidím, co se 

občas řeší na těch portálech, tak se nestydím se tam zeptat na intimní věc. U toho doktora mi to ale 

vadí a myslím si, že bych to neřekla, ani kdybych měla doktorku ženskou…[Olga, str. 3] 

(…) myslím si, že jsou to v převážné většině otázky typu vlastních zkušeností. Někdy je to teda 

„jedna babka povídala“ ale to se moc nestává… [Helena, str. 4] 

Tak já si často projíždím internet a čtu si, co a jak. Co bych doma taky pořád měla dělat. 

    Projíždím jak webovky, tak i různý diskusní fóra. Občas tam ženský řešej hrozný kraviny, ale 

myslím si, že když je ženská prvorodička, hodně se tam může dozvědět. Doktor ti řekne, jestli je 

těhotenství v pořádku a všechno se vyvíjí, tak jak má. Ale jsou prostě věci, se kterýma bys za 

doktorem nešla, protože je to fakt osobní, tak se radši zeptají tady.  [Pavla, str. 4] 

Eva, Olga i Pavla zmiňují, ţe webové portály a diskusní skupiny umoţňují ţenám 

mluvit otevřeně o citlivých a intimních věcech, které jsou pro ně zároveň důleţité a 

přikládají jim v těhotenství význam. Všechny tyto informace a dotazy vyplývají z ţenské 

zkušenosti s těhotenstvím. Je tedy zřejmé, ţe těhotné ţeny zde tematizují především 

informace, které lékařské vědění opomíjí, anebo je povaţováno za „příliš vědecké“, 

formální a neosobní. Z výpovědí Pavli a Olgy je patrný také stud, který dle obou není 

spojován s fyziologií těhotenství, ale je spojen spíše s jejich intimitou. Obě respondentky 

mluví o tom, ţe existují témata, na která není vhodná se svého gynekologa/gynekoloţky 

ptát. Webové portály a diskusní fóra jsou tedy jedním z míst, které vytvářejí prostor pro 

tato témata, přičemţ lze mluvit o vytváření určité sdílené komunity zaloţené na ţenských 

zkušenostech.    
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Tyto portály a fóra ale těhotným ţenám neslouţí pouze k tematizování 

opomíjených témat, ale zároveň jako alternativní zdroj informací, který obohacuje lékařské 

vědění o vlastní zkušenosti ţen:  

Nejsem členkou žádného uzavřeného fóra nebo nějaké skupiny. Často se ale koukám na různý 

webový portály, kde ti často nějaká těhule pomůže víc, než nějaká rada od doktora. Nebo je to 

možná taky kvůli tomu, že než čekat až půjdeš na kontrolu, radši se zkusíš zeptat na internetu, nebo 

jsou ti ty dotazy občas trapný. (…) Sleduju pravidelně jednu diskuzi, kde se ženský baví o svých 

pocitech, problémech, zkušenostech a tak. Je to prostě dobrý, vždycky, když jsem napsala nějaký 

dotaz a nevěděla jsem si rady, snad do 5 minut jsem vždycky měla odpověď… [Helena, str. 4] 

(…) asi ve čtvrtým měsíci jsem měla jeden dost nepříjemnej problém. Řekla jsem to svýmu 

gynekologovi, on mi řekl, čím je to způsobený a poradil mi, co s tím mám dělat. No, jenomže mě to 

vůbec nepomohlo, takže jsem akorát byla ještě víc vynervovaná než předtím. Zkusila jsem se zeptat 

holek na internetu, kde mi nějaká ženská hnedka odpověděla, že to zná a že měla stejný problém a že 

je to psychický. Poradila mi, co mám udělat a já jsem se toho fakt najednou zbavila. To bylo prostě 

super…[Klára, str. 3] 

Respondentky zde, opět jako v předešlých citacích, zdůrazňují, ţe některá témata 

nejsou vhodná projednávat s jejich gynekology/gynekoloţkami. Helena mluví o pocitu 

„trapnosti“, který můţe vyplývat z různých věcí, jako jsou např. otázky spojené se sexem, 

s obavami triviálních otázek apod. Zároveň zde mluví o těţkopádnosti zdravotního 

systému a rychlosti získat odpověď na své otázky. Klára zmiňuje, ţe diskusní fórum pro ní 

představovalo něco jako alternativní prostor, který lze vyuţít (po lékařském vědění) jako 

další zdroj pro zodpovězení jejich dotazů.  

Z výpovědí není patrné, ţe by těhotné ţeny o odborném vědění lékařů pochybovaly 

či o něm mluvily negativně, avšak je zřejmé, ţe diskusní fóra a webové portály vyuţívají 

jako další zdroj k získání informací o svém těhotenství
51

.       

 

3.3.1.6.1. „Jsem výjimečná“ 

Internet, konkrétněji jiţ zmiňované webové portály a diskusní fóra, jsou prostorem, 

kde můţe docházet k tvorbě alternativních diskurzů o těhotenství
52

. Ty vznikají na základě 

individuálních výpovědí, zkušeností a proţitků těhotných ţen. Těhotné ţeny zde mají 

prostor, který náleţí jen jim, prostor, kde mohou prezentovat své osobní zkušenosti a 
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 Dalším aspektem je vytváření sounáležitosti, vzájemnosti a podpory mezi ženami.   
52

 Jsem si samozřejmě vědoma, že internet je také místem, kde dochází k vytváření a reprodukci mocenských 

struktur a ideologií.  
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prostor, kde vyjadřují vlastní názor, kritiku či hodnocení k dané problematice. Jak je jiţ 

patrné z předchozích vět, důraz je kladen především na slova „individuální, osobní, 

vlastní“. Komunikační partnerky se charakterizovaly jako součást kolektivity, kterou 

spojuje těhotenství, avšak kladly veliký důraz na osobní přístup a na to, ţe kaţdá těhotná 

ţena je svým způsobem výjimečná, protoţe o těhotenských zkušenostech nelze mluvit 

univerzálně:   

(…) i když nás všechny spojuje těhotenství, to bych taky jinak nečetla tyhle komentáře a  

     připomínky,každá jsme jiná, už třeba jenom tím, že jsme v různým měsíci těhotenství. (…) nemůžu 

někomu říct, že to tak je, protože já jsem se s tím taky setkala. To asi nejde, ale můžu se podělit o to, 

co jsem s tím dělala já… [Pavla, str. 4] 

(…) tady si ale připadám jako „Já“, protože se tady můžeme bavit i o různých „blbostech“, ale 

všechny nás to zajímá      (…) na rozdíl od doktorů…[Helena, str. 5] 

Pavla i Helena ve svých výpovědích zdůrazňují osobní přístup, loajalitu a důvěru, 

které se zdají pro tyto portály a fóra být charakteristickými. Pavla navíc zdůrazňuje, ţe o 

těhotenství nelze mluvit univerzálně, neboť ho kaţdá ţena proţívá jinak. Tento argument 

byl patrný také z jejího doporučení či rady, kterou poskytovala tazatelce na nejmenovaném 

portálu. Tyto výpovědi zpochybňují teorii předkládanou Elaine Showalter, která mluví o 

tzv. gynokritice, tedy o nástroji ţen, jeţ vede k osvobození od muţského psaní. 

Gynokritika umoţňuje ţenám dát autentický hlas (Morris, 2000). Tento argument se na 

webových portálech a diskusních skupinách potvrzuje, ale zároveň také jedno vyvrací. 

Showalter totiţ gynokritikou předkládá univerzalizující pohled na všechny ţen a 

generalizuje jejich zkušenosti, přičemţ tak smazává všechny subjektivní záţitky a další 

faktory, které ţeny činí odlišnými. Z výpovědí ţen je však patrné, ţe webové portály a 

diskusní fóra upřednostňují individualizaci, přičemţ o univerzalismu mluví, ale v jiné 

souvislosti. Jejich osobní přístup je totiţ často stavěn do protikladu k rozhovorům 

s gynekology/gynekoloţkami:   

(…) na gyndě nás všechny hází do stejného pytle (…) to, prostě padají k cynismu, co říká doktorka 

mě, říká další těhuli, to co říká té další, řekne zase další. [Helena, str. 5] 

Tady si každá vyslechne můj problém. Je to asi daný tím, že když budu chtít příště radu já, tak 

poradím i jiným. (…) Je to prostě vzájemná podpora. U doktora je to vždycky takový, „tak co 

maminko, jak se máte,… to je dobře, že se máte dobře,… takže pojďte a jako vždycky“ 

[Klára, str. 3] 
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Občas to na mě působí: „jo je to krásný,… blahopřeju, že jste těhotná,… mám radost,“ ale zároveň 

„jo, tak další daňový poplatník.“ I když mluví hezky a neříká nic špatnýho, tak ale stejně mluví 

k dalším třiceti maminám (…) na tom facebooku ale mluvíme o tom, že se rodí miminka, naše děti, 

špunti, prďolové (…) každá jsme prostě jiná…[Eva, str. 4] 

Komunikace mezi těhotnými ţenami je na základě ukázek z rozhovorů stavěna do 

protikladu komunikace mezi těhotnou ţenou a lékařem. Naráţí se zde především na osobní 

vs. neosobní přístup a na generalizaci těhotných ţen. Z výpovědí je patrné, ţe i přesto, ţe 

se gynekologové/gynekoloţky ke svým pacientkám chovají pozitivně, nemohou říci, ţe se 

jedná o individuální přístup. Podle komunikačních partnerek gynekologové/gynekoloţky 

nejen těhotné ţeny generalizují a pouţívají také stejné fráze a stejná doporučení. Těhotné 

ţeny jejich přístup nepovaţují za špatný, avšak chybí jim jistá individualizace, které se jim 

na webových portálech a diskusních fórech dostává.  

Ve všech výpovědích je patrná také síla moci. Webové portály a diskusní skupiny 

vypovídají o neutrálním prostředí, kde jsou si všechny těhotné ţeny rovny. To však nelze 

říci o promluvě mezi lékařem a těhotnou ţenou, kde je lékař jasnou autoritou a tedy také 

on určuje, jak se o těhotenství ţen bude vyjadřovat. Tento přístup se však odráţí v důvěře 

těhotných ţen ke gynekologům/gynekoloţkám, a proto, jak bylo zřejmé jiţ v předchozí 

podkapitole, existují témata, se kterými se těhotné ţeny lékařům/lékařkám nesvěřují
53

.   

 

3.3.1.7. Tělesnost a proměny těhotného těla 

Je to právě ţenská tělesnost a ţenské tělo a jeho schopnost odnosit a porodit dítě, 

která se stává ústřední pro zrod nového ţivota. Jednou z hlavních charakteristik těhotenství 

jsou tělesné změny, které doprovází ţenu během celého tohoto procesu. Tělesné změny 

hrají v těhotenství důleţitou roli. Nejen, ţe těhotná ţena vnímá tyto proměny velmi 

intenzivně, ale viditelné tělesné změny jsou hlavní charakteristikou těhotenství také pro 

jejich okolí. Zároveň symbolizují rostoucí a vyvíjející se plod.    

Těhotenství klade jiţ od samého začátku na organismus ţeny zvýšené nároky. 

Nejčastější tělesnou změnou, kterou na sobě těhotné ţeny pozorují je zvýšení hmotnosti a 

rostoucí bříško (další tělesné změny, které těhotné ţeny uváděly, bylo vynechání 

menstruace a zvětšení prsou): 
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 Důvěrou zde nemyslím vyjádření pochybností v lékařském usuzování a rozhodování, ale důvěru ve smyslu 

pochybení o získání informace, která vyplývá z ženské zkušenosti a tudíž lékař těhotné ženě nedokáže poradit. 

Těhotné ženy lékařům/lékařkám nepochybně důvěřují ohledně medicínské stránky věci.    
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(…) no já jsem hlavně hrozně přibrala. Myslím si, že asi 22 kg. Když mě někdo ze známých vidí, tak 

mi říká „ty snad čekáš dvojčata“ (…) To břicho je fakt obrovský… [Magda, str. 3] 

Tak první změnu, kterou jsem na sobě jako z fyzického hlediska cítila, byl takový divný tlak v břiše, 

cítila jsem, jak se mi zvětšuje, ale tak ne jako že přibírám, ale takový napínání kůže…   

[Marie, str. 3] 

Nejzásadnější změna je asi váha a panděro, který mi teda během tohohle měsíce hrozně vyrostlo. No 

jo, taky ho pěkně živím, máme se dobře…[Olga, str. 4] 

Tělesné změny jsou v průběhu těhotenství nevyhnutelné. Výpovědi komunikačních 

partnerek zdůrazňují jejich biologický charakter. Následující výpovědi ale ukáţí, ţe tělesné 

změny probíhající v těhotenství lze interpretovat také dalším způsobem:  

(…) jsem ve třetím měsíci (…) tak já se asi zatím cítím dobře, jediné, co na sobě zatím pozoruju, je 

bříško, ale věci mi jinak pořád ještě jsou, takže asi dobrý. Sice nevím, jak budu mluvit za 3, 4 

měsíce, ale bříško si zatím užívám. [Pavla, str. 3] 

(…) jsem ve čtvrtém měsíci (…) nijak mě to neomezuje, cítim se super, asi nevim, co jiného bych 

k tomu řekla [Marie, str. 2] 

(…) jsem v šestém měsíci (…) no už mi to začíná docela vadit, ne, že by mě to doslova omezovalo, 

ale prostě některý věci radši nedělám. Změny, který na sobě jako ohledně tělesnosti pozoruju je asi 

nejvíc to břicho. To teď jako kdyby mi puklo (…) hrozně rychle roste (…) pak mi taky hodně začali 

vypadávat vlasy a zhoršila se mi pleť. (…) to malý mě prostě vycucává.     A už jako, moc příjemný 

to není. [Olga, str. 4]  

(…) jsem v osmém měsíci (…) abych řekla pravdu, tak teď už si to moc neužívám, přijde mi, že jsem 

jako vorvaň (…) jsem nemotorná a nic mi nejde (…) ale tenhle pocit jsem neměla vždycky, to ne (…) 

myslim si, že se to lámalo asi tak v šestym měsíci, protože jsem asi nejvíc přibrala (…) do tý doby 

jsem si připadala „hele já jsem těhotná, fakt jako jo“ (…) už jen nějak donosit poslední měsíc, 

v květnu už snad bude venku (…) hrozně se těšim až ho budu mít v ruce. [Eva, str. 3] 

(…) jsem v devátém měsíci (…) momentálně se cítím jako hrozná koule.     Mám oteklé ruce, prsty, 

kotníky. A dneska, jak je teplo, je to ještě horší. Takže si to popravdě už moc neužívám. Hodně jsem 

na sobě vypozorovala, že poslední měsíc taky často brečím a to jsem třeba u prvního těhotenství 

vůbec neměla. Ale to jsem taky nepřibrala tolik jako teď. Ale když mám prostě tak velký břicho a 

nedokážu si zavázat ani tkaničku u boty, tak je to docela k pláči. Nebo když v koupelně zavadím 

břichem o prádelní koš a shodím ho. No už jsem prostě nemožná. A nejvíc nesnáším, když teď někdo 

přijde a řekne mi, ježíš, tobě to ale sluší. No to bych toho člověka v tu chvíli nejradši nějak kopla. Už 
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se opravdu těším, až bude malá venku a nedej bože, abych přenášela (…) když mi začínalo růst 

bříško, tak jsem si to hrozně užívala, to jsem se cítila fakt super.  [Magda, str. 3] 

Výpovědi komunikačních partnerek jsem zde uvedla v pořadí podle toho, v jakém 

měsíci těhotenství zrovna jsou a to ne náhodou. Pocity spojené s tělesností se v průběhu 

těhotenství proměňují, rozhodně nezůstávají stabilní. Z výpovědí je však patrné, ţe existuje 

určitá hranice, kde u komunikačních partnerek začal převládat „negativní“ pocit spojený 

s jejich tělesností. Touto hranicí se dle výpovědí jeví šestý měsíc, který komunikační 

partnerky spojují s největším nárůstem hmotnosti a těhotenského bříška. V tento měsíc se 

pocity spojené s tělesností začínají „lámat“ a mění se z radosti a uţívání si svého stavu 

spíše k pocitu, kde převládá „negace“ spojená s tělesností. Tělesné změny začínají být 

v šestém měsíci povaţovány za omezující.  

Přesně na tento význam vnímání tělesnosti během těhotenství poukazuje 

alternativní diskurz, který zastupuje Simone de Beauvoir. Beauvoir (1966) sice mluví o 

vysvětlení podřízenosti ţen, která je zaloţena na biologickém determinismu a snaţí se o 

jeho redefinici, mluví však také o biologické podstatě těhotenství, přičemţ toho uchopení 

těhotenství těhotnou ţenu značně omezuje. Výpovědi respondentek poukazují na 

následující. Pokud těhotné ţeny chápou své těhotenství skrze pocity, mluví o těhotenství 

jako o sebenaplnění a jejich chápání je spojeno s pozitivními reakcemi. Jakmile ţeny 

začnou své těhotenství vnímat pouze skrze svoji tělesnosti (tělesné znaky se začínají stávat 

dominantnějšími), pak ţeny postupně přestávají mluvit o sebenaplňování a těhotenství se 

začíná projevovat jako omezující stav. Tělesné změny v tu chvílí převládají nad pocity, 

které ţena cítí, a proto se jejich vnímání a význam těhotenství začíná měnit v omezující se 

stav. Hranicí pro tento zlom v chápání těhotenství, která z rozhovorů vyplynula, je šestý 

měsíc. Pavla a Marie vnímají těhotenství stále jako sebenaplnění, tělesné znaky ještě 

nevnímají v plné síle. Výpověď slečny Olgy, která je v šestém měsíci, představuje 

zlomový okamţik, který vypovídá o rostoucí dominanci tělesných změn. Eva a Magda uţ 

poté vnímají těhotenství převáţně jen skrze tělesné změny a chápou ho jako omezující 

stav.  

Z tohoto popisu komunikačních partnerek je patrné, ţe těhotenství je limitujícím a 

omezujícím procesem pokud ho budeme chápat skrze ţenskou tělesnost a jeho biologickou 

podstatu. Jediný způsob, jak těhotenství nechápat jako omezující, který se jeví, je změna 

společenského diskurzu o těhotenství. I kdyby těhotné ţeny uchopovaly své těhotenství 

jinak, individuálním způsobem, společenský diskurz je stejně bude konstruovat přes 
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biologii a tělesnost.
54

 Zajímavé je, ţe to popírá také teorii Butler o performativitě, protoţe 

některé věci se nereformovat nedají.  

 

3.3.1.8. Není to jen o tělesnosti  

Tělesné proměny, které jsou na rozdíl od mnoha dalších změn viditelné nejen pro 

těhotnou ţenu, ale také pro její okolí, nejsou zdaleka jedinými a nejpodstatnějšími 

změnami, se kterými se ţena během tohoto procesu vypořádává. Těhotenství je pro ţenu 

více neţ jen fyzická záleţitost. Není to jen o tělesnosti, ale je to také o vnitřních pocitech. 

Těhotenství, neboli jak se mu říká „jiný stav“ opravdu představuje jiný stav a to především 

v tom smyslu, co ţena proţívá, jak sebe samu vnímá a jak se vyrovnává se změnami, které 

přicházejí:  

Noo dál asi intenzivnější emoce. Řekla bych, že asi jsem taky víc náladová, nebo jako spíš víc 

výbušná…třeba na přítele. To jsem nikdy nebyla. (…) celkově se cejtim jinak, i takový šimrání 

v břiše, jako kdyby si miminko hrálo s pupeční šňůrou, nebo nevim, jak to popsat. [Klára, str. 5] 

(…) takový pocit jako když rupe popcorn nebo takový vibrace [Marie, str. 9] 

(…) takže jsem to vlastně nějak vnitřně nebo intuitivně cejtila, nevim. Já jsem vlastně už ani 

nepotřebovala slyšet, že jsem těhotná, i když jsem se teda radši ujistila, takže jsem si udělala 

těhotenskej test, ale už jsem to prostě věděla. [Pavla, str. 1] 

(…) není to moje první těhotenství, takže se nějak už řídim  svýma pocitama a už tak nějak vím, co a 

jak. (…) necítím klasický pohyby, takový jako, že se tam něco děje, že je něco jinak (…) tak se cejtim 

celkově jinak no, ale hezky (…) [Magda, str. 2]  

(…) já jsem cítila, že to je jako v pohodě a že se toho nemusím bát. A hlavně jsem si to možnost 

nepřipouštěla. Tak nějak jsem vnitřně čekala, že bud všechno v pořádku [Eva, str. 1] 

Vnitřní pocit je nepochybně spojen s tělesnými projevy těhotenství. Komunikační 

partnerky nepopisují přesnými slovy, jak tento pocit charakterizovat, avšak dalo by se říci, 

ţe mluví o nějakém vnitřním hlasu nebo o vnitřní intuici, na kterou je nikdo z jejich okolí, 

ba dokonce ani doktor neupozorní. Z výpovědí komunikačních partnerek je patrné, ţe se 

jedná o nepopsatelný pocit, který kaţdá z těhotných ţen popisuje jiným způsobem. 

                                                      
54

 O uchopení těhotenství v dominantním společenském diskurzu mluví Simone de Beauvoir (1966). Beauvoir 

mluví o potřebě redefinice tohoto diskurzu, který zakládá jeho podstatu na ženské tělesnosti a uvádí, že pokud 

by těhotenství nebylo definováno skrze tělesné projevy, ale prostřednictvím pocitů žen, nebylo by chápáno 

jako omezující stav.  
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Komunikační partnerky často pouţívaly spojení „jako kdyby …“. Toto spojení naznačuje, 

ţe pro tento pocit neexistují ţádná slova, a proto je moţné pocit pouze k něčemu přirovnat. 

Ţádná z nich nepopsala konkrétně, co cítí, všechny mluvily abstraktně a neměly pro 

vyjádření pocitů ty správné výrazy.  

Zde jsem si pokládala otázku, zda vlastně existují výrazy, kterými by šlo vyjádřit, 

co tento pocit znamená? Z výpovědí komunikačních partnerek je zřejmé, ţe tyto výrazy 

neexistují. Jednou z moţných interpretací, jak tuto skutečnost vysvětlit, je absence 

charakteristik, které v sobě význam těhotenství nese. Těhotenství bylo dle Iris Marion 

Young (2005) a Julie Kristevy (2004) definováno v době, kdy se odborné lékařské vědění 

stalo výhradně muţskou záleţitostí, a proto je definováno z muţské perspektivy. Tento 

pohled vylučuje ţenkou zkušenost a ţenský tělesný proţitek, coţ lze i na základě výpovědí 

komunikačních partnerek shledat jako důkaz existence nedostatečného významu, který 

v sobě těhotenství nese.  

Tato interpretace však otevírá další otázku, kterou jsem si pokládala.  

Kristeva (2004) mluví v souvislosti s absentujícími výrazy, které by obohatily stávající 

význam těhotenství, o tzv. mateřském diskurzu, který by jako jediný byl schopen objasnit 

otázky těhotenství. Zavedením tohoto diskurzu a vytvořením nových termínů by jistě 

význam těhotenství obohatilo, nicméně také univerzalizovalo. Výpovědi komunikačních 

partnerek svědčí o různorodosti vyjádření pocitů a různých přirovnáních, které vyplývá 

pouze z jejich individuálních představ. Je tedy otázkou, pokud by existoval něco jako 

mateřský diskurz, zda by nedošlo ke sjednocení těchto přirovnání a tedy i k univerzalizaci 

pojmu těhotenství a ke generalizaci všech těhotných ţen.      

Vnitřní hlas/vnitřní intuice, o které komunikační partnerky mluví, vypovídá také o 

vztahu neformálního a formálního vědění. Výpovědi svědčí o tom, ţe se ţeny orientovaly 

podle „informací“, které jim přinesl jejich vlastní pocit. Tento vnitřní hlas, o kterém ví 

pouze dotyčná těhotná ţena, pro ni slouţí jako další zdroj (neformálního) vědění. Toto 

vědění vyplývá dle výpovědí nejčastěji z aktuální vlastní zkušenosti nebo z předchozího 

těhotenství.  Marie toto neformální vědění staví právě na zkušenosti s předchozím 

těhotenstvím, a proto je patrné, ţe mu přikládá značnou důleţitost, protoţe zmiňuje, ţe se: 

„řídí svýma pocitama“ [Marie, str. 2]. U výpovědi Pavli je dokonce zřejmé, ţe jejímu 

vnitřnímu hlasu přikládá značnou důleţitost a v momentě, kdy zjišťovala, zda je těhotná, 

pro ní hrál tento vnitřní pocit prioritní zdroj vědění. Odborné lékařské vědění pro ní v tu 

chvílí bylo druhotné a slouţilo jí pouze k potvrzení její intuice, čili vědění, které vyplývalo 

z jejich vnitřních pocitů.    
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3.3.2. Těhotenství „Já“ nebo „My“ – pocit odpovědnosti  

V teoretické části práce jsem se neustále potýkala s problémem, jaký výraz mám 

pouţívat pro nenarozené dítě tedy budoucího potomka těhotných ţen. Nevěděla jsem, zda 

ho mám zmiňovat jako plod/dítě/subjekt a zda ho vůbec uchopovat jako samostatnou 

lidskou bytost. Tyto otázky mi však nezodpověděla ani zahraniční nebo česká literatura. 

Proto jsem si jako jednu z otázek, která tvořila součást mého výzkumu, poloţila, jak o 

svém budoucím potomkovi mluví konkrétně těhotné ţeny a jak se o nich vyjadřují 

gynekologové/gynekoloţky, přičemţ tato otázka dala vzniku druhé oblasti empirické částí 

mé práce. Zároveň mě také zajímalo, ţe pokud se terminologie liší, s jakými aspekty je 

tento fakt spjat a zda existuje nějaká pomyslná hranice, kdy se o plodu, který je součástí 

těhotné ţeny začíná mluvit jako o samostatné lidské bytosti či subjektu.  

Následující část práce jsem rozdělila do třech oblastí právě podle toho, jakou 

terminologii pouţívají. Zároveň jsem tyto oblasti pojala jako fáze, které představují 

vyvíjející se pojetí od plodu jako nesamostatné lidské bytosti aţ k chápání dítěte jako 

samostatného subjektu. Tyto fáze vyplývají především ze samotných tělesných proţitků a 

zkušeností těhotných ţen, ale zároveň také z pojetí gynekologů/gynekoloţek. První 

podkapitola s názvem Dva v jednom - „já jsem, ty jsi, my jsme“ ještě plod nechápe jako 

samostatnou lidskou bytost, přičemţ se stále spíše jeví jako součást těhotného těla. 

Podkapitola s názvem „Je to přeci člen rodiny“ popisuje skutečnost přeměny plodu 

v samostatný subjekt a tematizuje to, kde a jak se tvoří a vzniká hranice, kdy lze plod 

pojímat jako subjekt. Poslední podkapitola „Moje tělo, tvůj život“ uţ konkrétně mluví o 

dítěti/miminku, tedy o samostatném subjektu.   

  

3.3.2.1. Dva v jednom – „já jsem, ty jsi, my jsme“ 

Jak uţ jsem zmiňovala v předchozím textu, tuto podkapitolu jsem pojala jako první 

fázi vzniku významu dítěte jako samostatného subjektu. Jak bude ale z následujících 

výpovědí patrné, v tomto okamţiku těhotné ţeny a gynekologové/gynekoloţky mluví stále 

ještě o plodu nebo o součásti ţenského těhotného těla: 

(…) já zatím asi nemám důvod s ním nějak mluvit (…) jsem teprve ve třetím měsíci a ještě necejtim 

ani žádný pohyby nebo tak něco (…) občas mi bylo špatně, to bylo, jak když jsem opilá (…) a když 

mě doktor vyšetřoval naposledy, tak mi řek, že je všechno v pořádku a tak, jak má být…  

[Pavla, str. 9]   
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Ne, stejně jsem to nikdy nechápala …když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak jsem byla v šoku, 

já jsem na sobě necejtila žádný změny, ale vůbec…a to mi vlastně doktor řekl, že už jsem na konci 

druhýho měsíce…jakože když jsem to nedostala, já jsem vysadila předtim prášky, takže jsem 

nevěděla, jak dlouho se to bude srovnávat…Ale jako miminko jsme chtěli…přišlo to rychle no (…) 

prostě jsem ale nevěděla, že ve mně někdo roste, tak jsem se brala taková jaká jsem byla…byla jsem 

to prostě já… [Eva, str. 9]   

No tak teď už ho oslovuju, už vím, že to bude kluk, ale měnilo se to…ten pocit… na začátku mi 

doktorka sice řekla, že jsem těhotná, tak jsem to teda věděla…byla jsem ráda, ale když jsem to 

necejtila, tak jsem těžko mohla mluvit o miminku. [Helena, str. 8]   

Pavla, která je ve třetím měsíci těhotenství nepociťuje důvod, proč by měla 

tematizovat zvlášť sebe a plod. Je tedy patrné, ţe se cítí jako jednotná bytost a to i přesto, 

ţe ví, ţe je těhotná, chápe plod jako součást své tělesnosti. Eva (osmý měsíc těhotenství) a 

Helena (pátý měsíc těhotenství) zmiňují to, ţe byla doba, kdy se necítily být dvěma 

osobami, protoţe vnější informace o tom, ţe v nich roste další ţivot, jim nepřišla jako 

dostatečný důvod k tomu, aby vnímaly samy sebe a ještě někoho dalšího. Stejně jako u 

Pavly se chápaly jako jednotné bytosti. Proč tomu tak je a proč se v těchto případech mluví 

jen o plodu, ale rozhodně ne o samostatném subjektu vysvětlím v následující podkapitole.  

Všechny zmíněné výpovědi komunikačních partnerek poukazují na skutečnost, ţe 

pocity těhotných ţen se neshodují se společenskými představami, o kterých pojednává Iris 

Marion Young. Young (2005) mluví o: „nové konceptualizaci subjektu, kdy dochází k jeho 

štěpení a decentralizaci“ (Young, 2005: 48). Young (2005) zmiňuje, ţe od doby, kdy se 

vajíčko začne proměňovat a vyvíjet v embryo, lze mluvit o stavu, kdy je součástí ţenského 

těla jiná lidská bytost, coţ narušuje jednotnou společenskou představu o bytosti jako 

jednotném integrovaném subjektu, přičemţ je toto chápání ovlivněno společenskými 

normami (Young, 2005).  

Jak je však z výpovědí patrné, těhotné ţeny se zde rozhodně necítí být 

rozpolcenými lidskými bytostmi, přičemţ ani plod ještě nepovaţují za dítě či bytost jiţ 

v souvislosti se vznikem embrya. Ani tato představa společnosti nekoresponduje s pocity 

těhotných ţen. Patrný zde není ani společenský či odborný lékařský vliv, kdy ač bylo 

ţenám sděleno jejich těhotenství, se ony samy cítily být jako jedna lidská bytost. Je však 

důleţité zmínit, ţe teorii o štěpení a decentralizaci subjektu, kterou představuje Young, 

nelze zásadně odmítnout, neboť jí následující podkapitola s výhradami přijímá. Na tuto 

teorii však navazuje pojetí Julie Kristevy, která o štěpení subjektu pojednává přesněji a 

spojuje ho s vlastními zkušenostmi.       
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3.3.2.2. „Je to přeci člen rodiny“ 

Plod po celou dobu těhotenství není stále plodem, nýbrţ se jeho chápání i 

terminologie proměňuje. Tyto změny v jeho chápání nejsou biologické povahy, neboť plod 

se vyvíjí po celou dobu těhotenství. Změna v terminologii je spjata spíše se samotnou 

interpretací těhotných ţen a se sociokulturním kontextem. Kdy dochází ke změnám 

v terminologii a k uchopení plodu jako samostatného subjektu upozorňují následující 

výpovědi komunikačních partnerek:  

(…) teď už s bříškem hodně mluvim, ale nemluvila jsem před tím…kde se to ve mně jasně zlomilo, 

byl okamžik, to byl teda jeden z nejsilnějších okamžiků, když jsem viděla jeho tělíčko na ultrazvuku. 

Pak jsem si šáhla na břicho a řekla jsem si, že tam fakt je. Tak to si myslim, že jsem ho fakt začala 

vnímat… už jsem si potom jenom pořád šahala na břicho a kontrolovala, jestli tam je…     

     [Olga, str. 10]   

Já si myslim, že jsem ho začala nejvíc vnímat asi, když jsem ho viděla…doktorka mi pak vzala ruku, 

položila mi ji na břicho a řekla, tak tady je… [Magda, str. 9]    

To bylo docela nedávno, když jsem ucítila takový divný pocit šimrání, ani ne ještě pohybu, ale jako 

když víš, že na konci té pupeční šňůry někdo je… [Marie, str. 9]    

Já jsem asi měla dva nejsilnější zážitky, který teda asi změnily to chápání. Určitě to byl ultrazvuk, 

tam když to miminko vidíš, tak asi začínáš uvažovat o tom, že je v tobě někdo další… no a no a pak 

asi určitě pohyby [Eva, str. 10]    

S bříškem jsem začala mluvit, když jsem cítila první pohyb, nebo takový spíš chvění… 

 [Klára, str. 8]    

Z uvedených výpovědí komunikačních partnerek je patrné, ţe změna v uvaţování, 

kdy se z plodu stává dítě či samostatný subjekt, ke kterému začínají těhotné ţeny i mluvit, 

nastává ve dvou na sobě nezávislých skutečnostech. První z nich je spojena s moţností 

vidět své dítě na ultrazvuku. To, ţe těhotné ţeny mají moţnost zahlédnout tělo svého dítěte 

prostřednictvím ultrazvuku, v nich buduje pocit dítěte jako bytosti, která se nachází uvnitř 

jejich těl. Druhou skutečností, na kterou komunikační partnerky upozorňují, jsou první 

pohyby nebo alespoň „něco“ jako pohyby, přičemţ jsou tyto pohyby jako hranice 

spojovány se čtvrtým měsícem těhotenství. Uvědomění si skutečnosti, ţe se v jejich tělech 

vyvíjí další lidská bytost, bylo vţdy spjato s pozitivními reakcemi. Ţádná z komunikačních 

partnerek neměla se spojením prvních pohybů dítěte či z moţnosti vidět dítě na obrazovce 

ţádné negativní pocity.     
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V předchozím textu jsem zmínila, ţe teorii o decentralizaci a štěpení subjektu Iris 

Marion Young nemohu tak zcela odmítnout a to přesně z těchto důvodů. V tento moment 

totiţ mluvit o narušení představy o těhotné ţeně jako jednotné lidské bytosti, která si jiţ 

uvědomuje, ţe se v jejím těle nachází další lidská bytost, o které mluví právě na základě 

pohybů dítěte či moţností vidět dítě na obrazovce. Teorii, kterou však přesněji tato fakta 

potvrzují, je rozpolcenost subjektu, o kterém pojednává Julie Kristeva (2005). Ta totiţ o 

ţeně jako o nejednotné lidské bytosti začíná hovořit v momentě prvních pohybů dítěte na 

základě vlastní zkušenosti (Kristeva, 2005). 

Na základě výpovědí je patrné, ţe tato hranice poukazuje na další skutečnost, a to 

na fakt, ţe těhotné ţeny často mluví se svým bříškem neboli ke svému dítěti. Některá 

oslovení jsou neutrální, jiná v sobě však uţ zahrnují určit vlastnosti, které jsou dítěti 

přisuzovány. Mezi nejčastější neutrální oslovení na základě výpovědí patřily: „prďola, 

mímo“ špunt, baby a pusík“. Tato oslovení nevypovídají o ţádných vlastnostech, jedná se 

pouze o zdrobněliny. Další oslovení, která komunikační partnerky zmínily, jiţ byla 

genderovaná či vypovídala o určité vlastnosti: „kočička, moje malinká, jmenovité oslovení 

Karlík/Kačenka, naše holčička, náš fotbalista, naše hyperaktivka“.         

To, ţe ţeny začínají mluvit k dítěti, přičemţ mu některé přisuzují také určité 

vlastnosti, také svědčí o tom, ţe se dítě stává subjektem. V tomto momentě bych chtěla 

upozornit na Foucaultovu teorii o vzniku subjektu, kterou lze na tuto podkapitolu 

aplikovat. Foucault (1996) mluví o utváření subjektu na základě působení moci, přičemţ 

subjekt díky tomuto působení označuje své místo v určité struktuře diskurzů. Subjekt je 

zde utvářen ve dvou rovinách, a to ve vztahu k matce a ve vztahu k obklopujícím 

diskursům. O tvorbě subjekt ve vztahu k matce vypovídají pohyby dítěte, které těhotná 

ţena cítí a tím si uvědomuje jeho existenci. V druhé rovině, a to ve vztahu k obklopujícím 

diskursům, v tomto případě k medicínskému diskursu se utvářen na základě 

ultrazvukového vyšetření a spatření těla dítěte na obrazovce. Tento vznik subjektu také 

silněji poukazuje na Foucaultovu teorii o existenci určitého média, kam se vpisují 

mocenské praktiky (Foucault, 1996).   

Velmi zajímavou výpověď, která se trochu odlišovala od ostatních, kdy 

komunikační partnerky zdůrazňovaly jako hranici ve změně chápání plodu jako subjektu 

pohyby a moţnost vidět své dítě na obrazovce, jsem získala od paní Heleny. Tato malá 

odlišnost se však jevila jako zásadní:  
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Zásadním zlomem, kdy jsem si začala uvědomovat, že ve mně roste miminko, bylo to, když jsem na 

ultrazvuku slyšela jeho tlukot srdce… [Helena, str. 9]   

Paní Helena ve své výpovědí mluví o tom, ţe k uvědomění další lidské bytosti 

v jejím těle jí postačil zvuk, nikoli obraz, kde by viděla tělo svého dítěte. Tím, ţe si 

uvědomila jeho existenci a začala mu připisovat určité vlastnosti, ho, stejně jako ostatní 

komunikační partnerky, začala zasazovat do společenských struktur, avšak s tím rozdílem, 

ţe hmotné tělo pro ni nebylo podstatným.  

O teorii, na kterou lze aplikovat tento příklad, mluví Judith Butler (1997), která 

stejně jako Foucault mluví o vzniku subjektu, avšak s rozdílem, ţe odmítá pojetí subjektu, 

který je determinován biologickými danostmi. Odmítá tedy tělo jako jakési médium, do 

nějţ se vpisují známky mocenských a diskursivních praktik a tvrdí, ţe tělo nelze ještě před 

počátkem působení sociálních a mocenských vlivů ani předpokládat (Butler, 2003). Na 

základě uvedené výpovědi, pro paní Helenu rovněţ tělo nebylo jakýmsi médiem, do nějţ 

by vpisovala určité vlastnosti. Tělo dítěte se utvářelo aţ na základě sociálního působení a 

praktik. 

Je nutné si uvědomit, ţe i přesto, ţe je těhotenství a vývoj plodu biologickým 

procesem a je zaloţeno na esencialistické podstatě ţenských těl, na jeho utváření se podílí 

řada dalších společenských aspektů, které právě např. umoţňují začít plod chápat jako 

samostatnou lidskou bytost s určitými vlastnostmi.    

 

3.3.2.3. „Moje tělo, tvůj ţivot“  

Tato podkapitola, kterou jsem tedy pojala jako poslední fázi vývoje plodu 

v samostatný subjekt, uţ převáţně vyplývá jen z vnitřních pocitů těhotných ţen. Plod uţ 

zde není plodem, ale je konstituován jako samostatná lidská bytost, konkrétně se jiţ mluví 

o dítěti/miminku. Hranice, kdy plod přestává být plodem na základě tělesných pohybů 

plodu, je spojována se čtvrtým měsícem těhotenství. To, ţe se těhotné ţeny začínají ke 

svému dítěti chovat jako k samostatné bytosti, demonstrují následující výpovědi:  

Já s nim teď mluvim prakticky pořád, třeba se díváme na pohádky, nebo mu čtu, hraju na kytaru a 

tak… [Klára, str. 9]   

No manžel, ten vždycky přijde z práce, lehne si ke mně a vždycky třeba: „Tak co špunte, nezlobila tě 

mamka…. Dala ti dneska pořádně najíst?… Nedala viď, já jsem si to myslel“(…) ale já taky k němu 

takhle mluvit, taky se ho třeba zeptám, co by si dal k jídlu, nebo jestli se mu dneska chce jít cvičit… 

[Magda, str. 10]   
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(…) no já hlavně teda, když jsem doma sama, tak si povídám…nemám, co doma dělat…ale když jdu 

třeba nakupovat něco na miminko, tak se ho zeptám, jestli se mu to líbí…většinou se mnou 

souhlasí…     [Eva, str. 9]   

(…) my se vzájemně i pošťuchujem,      když ona mě šťouchne do břicha nebo do močáku, tak jí to 

vrátím a dloubnu jí třeba prstem (…) anebo je mi třeba divný, že dlouho spí, tak jí prostě nějak 

pomačkám, abych cítila, že tam je… [Olga, str. 9]   

Z uvedených výpovědí je patrné, ţe těhotné jsou se svými dětmi v interakci a uţ 

dokonce vyţadují jejich pohyb, který je utvrzuje, ţe je dítě v pořádku. Skrze svou vlastní 

tělesnost do dítěte vpisují vlastní pocity, vlastnosti, chutě a nálady, přičemţ z něj takto, 

stejně jako mnoho dalších společensko-kulturních vlivů, vytvářejí samostatný subjekt.  

Následující výpovědi komunikačních partnerek přinesly do tohoto vztahu další 

nový prvek, který se však objevuje aţ v pojetí plodu jako dítěte, a to pocit odpovědnosti:   

(…) já jsem hlavně před tím kouřila a jako v době, kdy už jsem věděla, že jsem těhotná, ale když jsem 

ucejtila takový ty první vibrace, tak jsem si řekla, že to asi není moc dobrý kouřit… prostě mi asi 

došlo, že teď už nejde jenom o mě, ale že bych mohla kazit zdraví taky toho prcka…To mi asi 

nepřijde správný… [Helena, str. 8]      

No od začátku, co jsem to věděla, jako že čekám dítě, tak jsem měla představu, že na sebe asi budu 

muset být opatrnější…já totiž hodně sportuju jako třeba lezu po skalách, běhám a tak, a tak mi 

došlo, že s tím asi na čas bude konec…to jsem si ale jenom říkala a když mě to ale neomezovalo, tak 

jsem to dělala pořád dál…ale když jsem pak ucejtila první pohyby, tak jsem už teda přestala lézt i 

běhat a už třeba jenom chodim, abych to miminko nějak neohrozila… [Olga, str. 7]   

(…) jakože ho bráním svým tělem a bráním spíš to bříško, tak si přes něj dám ruce a třeba si 

stoupnu zády… [Klára, str. 7] 

Jak třeba teď byly zase ty mrazy, tak jsem nelezla moc ráno ven i když třeba chodim ráno do krámu, 

jenomže já už přes břicho žádno bundu nezapnu, tak radši zůstávám doma, aby mimčo ještě 

nenastydlo. [Magda, str. 9]       

Z výpovědí Heleny a Olgy je patrné, ţe se zde do vztahu dostávají dva druhy 

vědění, a to odborné lékařské vědění a vědění, které se utváří na základě vlastních 

zkušeností. Obě komunikační partnerky uvádějí, ţe pocit odpovědnosti pro ně nebyl spojen 

se zjištěním těhotenství. I přestoţe uţ počítaly s jistými změnami v jejich dosavadních 

ţivotech, pocit odpovědnosti však spojují aţ s vlastní tělesnou zkušeností, kdy ucítily první 
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pohyby jejich dítěte. Jedná se tedy o jednu z jiţ zmiňovaných událostí, která v těhotných 

ţenách evokuje pocit se k plodu začít chovat jako k dítěti. 

Vzniká zde však ještě další předpoklad, který je výsledkem vlivu medicínského 

diskurzu, přesněji řečeno je ovlivněn diskursem zdraví a rizika, a to předpoklad ţeny jako 

odpovědné matky. V tomto případě se tedy naopak jedná, nikoliv o vlastní zkušenost, ale o 

vliv dominantních vědeckých diskurzů. Ze všech výpovědí komunikačních partnerek je 

patrné, ţe těhotenství přináší nový pocit odpovědnosti za jinou osobu, která je dokonce 

upřednostňována před nimi samými, neboť se snaţí přednostně ochránit dítě a aţ poté sebe.    

I přes uvědomění si další bytosti skrze svou vlastní tělesnost je odpovědnost ţeny jako 

matky do značné míry spoluutvářena medicínskými praktikami, jeţ se následně 

internalizují do procesu těhotenství. Dle Lee a Jackson (2003) se tyto praktiky zaměřují 

konkrétně na ţivotní styl těhotných ţen a snaţí se budoucí matky aktivně zapojit do 

procesu ţen jako odpovědných matek. Tyto praktiky jsou poté spojovány se zárukou 

zdravého plodu. Tyto praktiky těhotné ţeny na jednu stranu vzdělávají, na druhou stranu 

však kontrolují (Lee a Jackson, 2003).     
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4. ZÁVĚR 

Snahou mé diplomové práce bylo zjistit, jak těhotné ţeny konstruují své 

těhotenství. Předloţila jsem různé pohledy, přičemţ jsem se ve své práci zaměřila 

především na těhotenství jako na ţenskou zkušenost, která je součástí ţenské subjektivity, 

ale zároveň je ovlivňována společenskými normativními mechanismy. Snaţila jsem se 

poukázat na provázanost a komplexitu vztahu mezi medicínským diskursem, alternativními 

konstrukcemi těhotenství a genderovanými představami o ţenské tělesnosti a těhotenství. 

Celá práce tedy vyzdvihuje mnohoznačnost významu těhotenství a vnímání těhotného těla.   

Mou hlavní výzkumnou otázkou, kterou jsem si kladla, bylo, jak těhotné ţeny 

konstruují své těhotenství, přičemţ jsem tuto otázku poté rozdělila na dvě výzkumné 

oblasti, které se na základě rozhovorů jevily jako významné. První z nich se vztahovala ke 

způsobu, jakým těhotné ţeny vnímají svou vlastní tělesnost a proměny svého těla. 

Zaměřila jsem se také na to, jak se institucionální představy o těhotenství odráţejí 

v subjektivním významu těhotenství jednotlivých ţen a zda tento význam konstruovaný 

hegemonními diskurzy odpovídá představám a zkušenostem těhotných ţen. Druhá oblast, 

na kterou jsem se zaměřila, se týkala konstrukce těhotné ţeny jako (nejednotné) lidské 

bytosti. Zde jsem se snaţila zjistit, kdy a zda se v průběhu těhotenství objevuje nějaká 

pomyslná hranice, kdy se plod stává pro matku dítětem a tedy samostatným subjektem 

tohoto procesu. 

Těhotné ţeny mluvily o svém těhotenství jako o procesu, který se nedá popsat, ale 

musí se zaţít. Z provedených rozhovorů vyplynulo, ţe význam těhotenství, se kterým se 

ţeny setkávaly v souvislosti s odborným lékařským věděním, není dostačujícím 

vysvětlením, co těhotenství znamená. Těhotné ţeny tento význam nezpochybňovaly, 

pokládaly ho za důleţitý, avšak při rozhovorech dokázaly artikulovat témata, která lze 

povaţovat za absentující. Samy ţeny tedy obohacovaly význam těhotenství o další 

charakteristiky pro ně podstatné, které vyplývají především z jejich vlastních zkušeností. 

Celkově lze tyto absentující aspekty shrnout jako sociální, kulturní a psychologické 

aspekty těhotenství, které jsou pro těhotné ţeny stejně tak důleţité jako fyziologické 

proměny jejich těl a plodu. Ţenské zkušenosti se jevily jako další zdroj neformálního 

vědění, díky kterým dochází k obohacení a k naplnění významu těhotenství. Popisují 

těhotenství jako více neţ jen fyzickou záleţitost, kdy se nejedná pouze o tělesnost, ale také 

o vnitřní pocity.    

Významným okamţikem, který těhotné ţeny zmiňovaly, a který se v mém 

výzkumu projevil jako nový prvek, je nová funkce ultrazvukového vyšetření. Pokud 



92 
 

odhlédnu od proţitků ţen, primární funkcí ultrazvukového vyšetření, která je v odborné 

literatuře uváděna, je kontrola zdravého vývoje plodu. Jak však vyplynulo z výpovědí 

těhotných ţen, tento význam ztrácí na své síle, neboť ho ţádná z nich nezmínila a tudíţ ho 

na základě získaných dat nelze prezentovat jako prvotní. Důsledkem tohoto ochabujícího 

významu je „zrození“ nového významu, který je zásadní pro matky a otce. Jedná se o 

poznatek, který v literatuře není reflektován, a to moţnost vidět dítě na monitoru 

obrazovky, tedy mimo tělo matky, která přináší novou moţnost jeho konceptualizace, kdy 

má těhotná ţena šanci nově vnímat své těhotenství. Dochází tak ke komplexitě a propojení 

vnímání své vlastní tělesnosti s moţností vizuálně spatřit samostatný plod v ţenských 

tělech.  

Důleţité informace vyplynuly z rozhovorů také ohledně tělesnosti a proměn 

těhotného těla. Pocity spojené s tělesností se v průběhu těhotenství proměňují, rozhodně 

nezůstávají stabilní. Na základě výpovědí se ukázalo, ţe existuje určitá hranice, kde u 

těhotných ţen začíná převládat „negativní“ pocit spojený s jejich tělesností. Touto hranicí 

se dle výpovědí jevil šestý měsíc, který těhotné ţeny spojovaly s největším nárůstem 

hmotnosti a těhotenského bříška. V tento měsíc se pocity spojené s tělesností začínaly 

„lámat“ a měnit se z radosti a uţívání si svého stavu spíše k pocitu, kde převládá „negace“ 

spojená s tělesností. Jakmile ţeny začnou své těhotenství vnímat pouze skrze svoji 

tělesnosti (tělesné znaky se začínají stávat dominantnějšími), pak postupně přestávají 

mluvit o sebenaplňování a těhotenství se začíná projevovat jako omezující stav.  

V rozhovorech zaznělo také téma prostoru pro sebevyjádření. Jedním z těchto 

prostorů se jevily webové portály a diskusní fóra, kde se vytváří prostor pro tematizování 

netematizovaných informací, které jsou pro těhotné ţeny důleţité. Těhotné ţeny o něm 

mluvily jako o prostoru, který jim umoţňuje promluvit svým autentickým hlasem a 

vystupovat nikoliv jako pasivní subjekty těhotenství, ale jako aktivní subjekty. Diskusní 

fóra a webové portály také vyuţívají jako další zdroj k získání informací o svém 

těhotenství.    

V teoretické části práce jsem se neustále potýkala s problémem, jaký výraz mám 

pouţívat pro nenarozené dítě tedy budoucího potomka těhotných ţen. Nevěděla jsem, zda 

ho mám zmiňovat jako plod/dítě/subjekt a zda ho vůbec uchopovat jako samostatnou 

lidskou bytost, přičemţ mi tyto otázky nezodpověděla ani odborná literatura. Tato otázka 

se tedy stala stěţejní pro mou druhou výzkumnou oblast. Na základě výpovědí těhotných 

ţen vyplynuly tři oblasti, které jsem zároveň pojala jako fáze podle toho, jakou 

terminologii pouţívají. Tyto fáze představují vyvíjející se pojetí od plodu jako 
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nesamostatné lidské bytosti aţ k chápání dítěte jako samostatného subjektu. Plod po celou 

dobu těhotenství není stále plodem, nýbrţ se jeho chápání i terminologie proměňuje. 

Změna v terminologii je spjata se samotnou interpretací těhotných ţen a se sociokulturním 

kontextem. Těhotné ţeny ve svých výpovědích poukázaly na dvě na sobě nezávislé 

skutečnosti, kdy nastává změna v jejich uvaţování a kdy se z plodu stává dítě či 

samostatný subjekt. První z nich byla spojena s moţností vidět své dítě na ultrazvuku, 

druhou poté první pohyby, které jsou spojovány se čtvrtým měsícem těhotenství. 

Materiál, který jsem získala z rozhovorů, nabízel mnoho dalších zajímavých 

informací a témat, nicméně vzhledem k rozsahu práce a k mým moţnostem nebylo moţné 

pojmout téma více do hloubky. Za velmi zajímavou povaţuji ve své práci např. nastíněnou 

otázku o změně terminologie pojmosloví plod/dítě/subjekt. Domnívám se, ţe tato otázka o 

změnách v terminologii a podnětech, které tyto změny vyvolávají, by byla zajímavým 

tématem pro samostatnou bakalářskou či diplomovou práci. Dalším námětem pro hlubší 

prozkoumání by také mohl být vliv nových technologií na vnímání těhotenství a 

odhalování jeho nových významů.  
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6. PŘILOHY 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

Katedra genderových studií 

INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝZKUMNÝM ROZHOVOREM 

 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: Role těhotenství v životě 

ženy – „Já“ nebo „My“. Cílem diplomové práce je zjistit, jak těhotné ţeny konstruují své 

těhotenství.  

 

Prohlášení 

Dnes jsem poskytla rozhovor Kateřině Čáslavové, studentce oboru Genderová 

studia v rámci výzkumu pro její diplomovou práci. Byla jsem informována o podstatě 

výzkumu, cíli, metodách a postupech, které budou při výzkumu pouţívány. Souhlasím s 

tím, ţe všechny získané údaje budou pouţity jen pro účely výzkumu a ţe výsledky 

výzkumu mohou být anonymně publikovány.  

Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Měla jsem moţnost vše si řádně, 

v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zváţit a kdykoli během rozhovoru můţu 

odmítnout odpovědět na otázky, na které nechci odpovědět a to bez udání důvodu. Mám 

také právo rozhovor kdykoli ukončit. Jsem si vědoma toho, ţe rozhovor bude 

zaznamenáván na diktafon a přepsán do písemné formy. Přepis rozhovoru bude důvěrný a 

v diplomové práci nebudou uvedeny údaje, podle kterých by bylo moţné mě identifikovat.  

 

 

Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru.   ano  ne 

 

Přeji si být informována o výsledcích výzkumu.    ano  ne 

 

Kateřina Čáslavová      Podpis: ……………………… 

 

V …………………  dne ……………… Podpis účastnice: ……………………… 
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Příloha č. 2: Medailonky komunikačních partnerek 

 

Helena (25 let) 

5. měsíc těhotenství, první těhotenství, vdaná, vzdělání VŠ, zaměstnání: práce s duševně a 

fyzicky postiţenými  

 

Magda (33 let) 

9. měsíc těhotenství, druhé těhotenství, vdaná, vzdělání VŠ, zaměstnání: učitelka MŠ 

 

Olga (21 let) 

6. měsíc těhotenství, první těhotenství, svobodná bez partnera, vzdělání SŠ, zaměstnání: 

nezaměstnaná 

 

Marie (25 let) 

4. měsíc těhotenství, první těhotenství, svobodná s partnerem, vzdělání VŠ, zaměstnání: 

účetní 

 

Eva (28 let) 

8. měsíc těhotenství, první těhotenství, vdaná, vzdělání VŠ, zaměstnání: obchodní 

zástupkyně 

 

Pavla (24 let) 

3. měsíc těhotenství, druhé těhotenství, svobodná s partnerem, vzdělání SŠ, zaměstnání: 

asistentka ředitele 

 

Klára (29 let) 

6. měsíc těhotenství, první těhotenství, vdaná, vzdělání VoŠ, zaměstnání:učitelka ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 


