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ABSTRAKT 

V diplomové práci se zabývám těhotenstvím a porodem romských žen v kontextu 

transkulturní péče. V teoretické části se věnuji třem oblastem, které s tématem diplomové 

práce úzce souvisí. Nejprve se zabývám vlastní transkulturní péčí a jejím vývojem 

v zahraničí a v České republice. Ve druhé oblasti se zaměřuji na způsob života Romů 

z různých aspektů, které na vlastní vnímání a prožívání těhotenství a porodu romských žen 

mohou mít vliv, a ve třetí oblasti se věnuji současným trendům, kterým u nás péče 

o těhotné a rodící ženy podléhá. 

V empirické části pomocí kvalitativního výzkumu zkoumám, jakým způsobem 

romské ženy vnímají a prožívají těhotenství a porod a jaké charakteristické rysy je 

z pohledu porodních asistentek odlišují od žen majoritní společnosti. Pomocí kvalitativního 

výzkumu na základě rozhovorů s romskými ženami a porodními asistentkami jsem získala 

cenná data, na základě nichž jsem identifikovala kulturní odlišnosti, které mohou mít vliv 

na přístup romských žen k prenatální péči, na způsob plánování a vnímání těhotenství nebo 

na vlastní průběh porodu. 

Na základě těchto zjištění jsem následně provedla analýzu aplikovatelnosti modelu 

transkulturní péče na romské ženy. Cílem práce je pomoci porodním asistentkám lépe 

porozumět situacím, se kterými se při poskytování péče romským ženám setkávají. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with pregnancy and childbirth among Roma women in the context 

of transcultural care. In the theoretical part, three main topics relevant to the subject of the 

thesis are addressed: (i) transcultural care and its development both abroad and in the 

Czech Republic, (ii) the Roma way of life with a special focus on those aspects affecting 

the way of perceiving and experiencing the pregnancy and childbirth by Roma women, and 

(iii) recent trends in providing care to pregnant and labouring women. 

The empirical part includes a qualitative research into how Roma women perceive 

and experience pregnancy and childbirth, and what characteristics from the perspective 

of midwives make them different from the majority society women. Using qualitative 

research based on interviews with Roma women and midwives I gained valuable data upon 

which I have identified cultural differences which may affect Roma women's access to 

prenatal care, the manner of pregnancy planning, and the perception of pregnancy or 

parturition itself. 

Based on these findings, I have analysed the applicability of the transcultural care 

model to Roma women. The main objective is to help midwives to better understand 

different situations they may encounter during the caregiving Roma women. 
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1 ÚVOD 

V diplomové práci se zabývám těhotenstvím a porodem romských žen v kontextu 

transkulturní péče. Důvodem, proč se tomuto tématu věnuji, je především to, že jako 

porodní asistentka se při své práci s romskými ženami často setkávám a vnímám, že jejich 

přístup k těhotenství a porodu se v některých ohledech liší od žen majoritní společnosti. 

Vzhledem k tomu, že porodní asistence a ošetřovatelství jsou velice blízké obory, tak jako 

vhodný způsob přístupu k romským ženám se nabízí použití modelu transkulturní péče 

používaného v ošetřovatelství, což je způsob péče o klienty/pacienty, který zohledňuje 

odlišnosti jednotlivých kultur. Tento koncepční model péče pochází z padesátých let 

20. století, přesto informace o tomto způsobu péče o klienty/pacienty odlišných etnik 

a kultur se do České republiky dostaly teprve v nedávné době. Model transkulturní péče se 

však zabývá kulturně podmíněnými odlišnostmi ve vnímání zdraví a nemoci, ale dosud 

jsem nenašla žádnou studii či hlubší analýzu použitelnosti transkulturní péče v porodní 

asistenci. Vzhledem k tomu, že se ve své práci zaměřím konkrétně na těhotenství a porody 

romských žen, tak k tomu, abych mohla provést analýzu aplikovatelnosti modelu 

transkulturní péče na tyto ženy, musím nejprve kultuře romských žen porozumět. 

Cílem mé práce je zkoumat, jakým způsobem romské ženy vnímají a prožívají 

těhotenství a porod a jaké charakteristické rysy je z pohledu porodních asistentek odlišují 

od žen majoritní společnosti. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část 

empirickou. V teoretické části se věnuji třem oblastem, které s tématem diplomové práce 

úzce souvisí. V první oblasti se zabývám vlastní transkulturní péčí, kde popisuji historii 

transkulturní péče a v krátkosti se věnuji také představení zakladatelky tohoto 

ošetřovatelského modelu paní Madeleine Leiningerové. Dále se zabývám vlastním 

modelem transkulturní péče a rovněž vývojem, jakým prošla transkulturní péče v České 

republice. Druhá oblast je zaměřena na způsob života Romů. Tuto oblast se snažím 

pojmout co nejkomplexněji, abych zohlednila různé aspekty, které na vlastní vnímání 

a prožívání těhotenství a porodu romských žen mohou mít vliv. V této oblasti se tedy 

věnuji historii, kterou dnešní Romové žijící v České republice prošli, dále se zabývám 

vymezením identity Romů, věnuji se tradičnímu i současnému způsobu života Romů 

a rovněž se dívám na romskou rodinu z pohledu typologie rodin. Zároveň také zmiňuji 

tradice a zvyky, které souvisí s těhotenstvím a porodem romských žen. Ve třetí oblasti se 

věnuji trendům, kterým podléhá dnešní porodnictví a se kterými se romské ženy v průběhu 
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těhotenství a porodu mohou setkat, jakými jsou prenatální péče s rozšiřujícím se spektrem 

prenatálních screeningů, doprovázení při porodu a narůstající komercionalizace služeb 

souvisejících s porodní péčí. 

V empirické části pomocí kvalitativního výzkumu hledám odpověď na výzkumnou 

otázku: Jak romské ženy prožívají a pojímají těhotenství a porod, co to znamená v jejich 

kultuře, v jejich sociálním postavení, v jejich individuálním životě? Jaké odlišnosti vnímají 

porodní asistentky mezi romskými rodičkami a rodičkami majoritní společnosti a čemu 

tyto odlišnosti přisuzují? Empirická část je rozdělena na pět hlavních kapitol, kde 

prezentuji data získaná pomocí polostrukturovaných rozhovorů s romskými ženami 

a porodními asistentkami. V první kapitole se zabývám nejprve identitou Romů a jejich 

komunitním způsobem života, tedy tomu, jak se tento způsob života projevuje během 

hospitalizace romských žen po porodu. Ve druhé kapitole se věnuji statusu a roli romských 

žen a dále popisuji, jak tato role souvisí s vnímáním například neplodnosti nebo 

s doprovázením k porodu. Ve třetí kapitole se věnuji důvodům, které mohou souviset 

s vyšší paritou romských žen, než je obvyklé pro majoritní společnost. Ve čtvrté kapitole 

se zabývám vlastním těhotenstvím romských žen, tedy jejich vnímáním těhotenství a jejich 

přístupem k prenatální péči a pátou kapitolu jsem věnovala samotnému porodu romských 

žen. Na základě dat zjištěných pomocí kvalitativního výzkumu se v závěru diplomové 

práce zabývám analýzou využitelnosti modelu transkulturní péče při poskytování péče 

těhotným a rodícím romským ženám. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Vymezení souvisejících pojmů 

Dříve, než se začnu zabývat transkulturní péčí, bych ráda vymezila některé pojmy, se 

kterými transkulturní péče pracuje a úzce souvisí s tématem mé práce. Mezi tyto pojmy 

patří etnikum, etnická skupina, etnická příslušnost, kultura a etnocentrismus. 

Etnikum – slovo pochází z antické řečtiny a jeho význam je kmen, rasa nebo národ. 

Západoevropská tradice toto slovo vnímá jako kulturně definovanou a diferencovanou 

skupinu lidí, tedy ve významu etnické skupiny. 

Etnická skupina – jedná se o společenství, jehož příslušnost vzniká zpravidla téměř 

vždy zrozením. Členové této sociální společnosti mezi sebou udržují pocit sounáležitosti 

a mají společné specifické etnické rysy, jakými jsou jazyk, kultura, náboženství, barva 

kůže nebo například geografický původ. Ve své etnické skupině si udržují a předávají 

kulturní a sociální dědictví z generace na generaci. 

Etnická příslušnost – je sounáležitost jednotlivce s etnickou skupinou. Sounáležitost 

může být objektivní a subjektivní. Mezi objektivní příslušnost patří například jazyk, 

fyzické znaky či teritorium a mezi subjektivní se řadí především postoje a vlastní 

hodnotový systém (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). 

Kultura – tento pojem má svůj etymologický původ v antickém středověku. Výraz 

kultura pochází z latinského colere, což znamená vzdělávat, obdělávat, vychovávat, 

pěstovat, ale také ctít (Hübschmannová, 2000). Kultura v tomto pojetí je produktem 

lidského myšlení a představuje komplexní celek zahrnující ideje, vzory, hodnoty, zvyky, 

umění a schopnosti, které si jedinec osvojuje socializací po celý život. Kultura není 

instinktivní nebo vrozená, ale je produktem učení, přenáší se z rodičů na děti a vyvíjí se 

a mění vzájemnou interakcí mezi lidmi, přizpůsobuje se sociálnímu prostředí 

a biologickým a psychologickým potřebám osob (Špirudová et al., 2006). Podle 

Hübschmannové kultura nebo kulturnost je individuální a skupina nebo společenství, 

ve kterém každý jedinec žije a vyrůstá, představuje pro něj určitou normu a pomocí 

regulujících a hodnotících mechanizmů ukazuje na odchylky mezi jeho individuální 

kulturou a kulturou dané skupiny (Hübschmannová, 2000). Kulturní zvyky dané skupiny 

pak pro jednotlivce představují určitý ideální model chování (Špirudová et al., 2006). 
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Etnocentrismus – je pojem, jehož podstatou je přesvědčení, že hodnoty naší kultury 

jsou všeobecně platné (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). Tento pojem se 

nepoužívá pouze ve smyslu etnicky odlišných hodnot, ale v obecném významu, kdy 

členové jakékoliv skupiny předpokládají, že všichni lidé mají na svět stejný úhel pohledu 

jako členové dané skupiny (Navrátil a kol., 2003). 

2.2 Transkulturní péče 

2.2.1 Historie transkulturní péče 

V následujících kapitolách se již budu věnovat vlastní transkulturní péči. Koncepční 

model transkulturního ošetřovatelství pochází ze Spojených států amerických, kdy 

po 2. světové válce došlo k obrovské migraci obyvatel ve světě a nejvíce se tato migrace 

dotkla právě USA. Zde se setkávaly různé národy a kultury a jako první si kulturních 

odlišností ve vnímání zdraví a nemoci všimla v 50. letech 20. století paní Madeleine 

Leiningerová během své sesterské praxe v době, kdy na dětské psychiatrii pracovala 

s dětmi africké, mexické, židovské a německé národnosti. Děti měly odlišný původ 

a výchovu a s tím souvisel i jejich odlišný postoj k léčbě, ke stravování, k hrám i například 

ke spánkovému režimu. Sama popsala, že během své práce při poskytování ošetřovatelské 

péče zažila kulturní šok, což je psychická reakce projevující se pocity dezorientace 

a stresu, která probíhá u člověka přemístěného do kultury výrazně odlišné od jeho vlastní 

kultury (Špirudová et al., 2006). 

Díky tomu, že si však začala všímat odlišného chování příslušníků různých 

národností a etnik, si uvědomila, že odlišnosti v kultuře mají vliv nejen na životní styl, ale 

i na ošetřovatelskou péči (Pavlíková, 2006). Na základě svých zkušeností vytvořila teorii, 

kterou nazvala teorií kulturně diverzifikované a univerzální péče a tato teorie se stala 

základem transkulturního ošetřovatelství. Pojem transkulturní ošetřovatelství nebo též 

etnoošetřovatelství začala Madeleine Leiningerová používat od šedesátých let. Později 

v roce 1979 zformulovala definici transkulturního ošetřovatelství, jako ošetřovatelství 

zaměřujícího se na komparativní studium a analýzu odlišných kultur s ohledem 

na ošetřovatelskou péči ve zdraví a nemoci respektující postoje a hodnoty klientů. Poté 

v roce 1984 vytvořila koncepční model aplikovatelný do praxe, který označila jako „model 

vycházejícího slunce“ známý též pod názvem „model Leiningerové“ (Archalousová, 

Slezáková, 2005). 
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2.2.2 Madeleine Leiningerová 

Profesní kariéra Madeleine Leiningerové začala v roce 1948, kdy získala základní 

ošetřovatelské vzdělání na St. Anthony’s Nursing School v Denveru. Magisterské vzdělání 

v psychiatrickém ošetřovatelství získala v roce 1954 na Catholic University of America 

ve Washingtonu D. C. a doktorandské studium zaměřené na kulturní a sociální antropologii 

vystudovala na University of Washington v Seattlu v roce 1965. Později se stala děkankou 

a profesorkou ošetřovatelství na School of Nursing ve Washingtonu, kde také založila 

Katedru transkulturního ošetřovatelství. Dále pracovala jako ředitelka centra na podporu 

výzkumu transkulturního ošetřovatelství a stala se rovněž vedoucí redaktorkou časopisu 

„The Journal of Transcultural Nursing“. Od roku 1974 pracovala jako profesorka 

antropologie na University Utah v Salt Lake City a od roku 1981 vedla postgraduální 

studium transkulturní péče (Pavlíková, 2006). Mezi její nejznámější publikace patří 

„Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practices“ z roku 1978, kterou 

později několikrát přepracovala a doplnila, a „Culture care diversity and universality: 

A theory of nursing“ z roku 1991. Transkulturní péči se paní Madeleine Leiningerová 

věnovala prakticky po celý život, přednášela ji na řadě amerických a zahraničních univerzit 

a její zásluhou se stala samostatným vědním oborem (Archalousová, Slezáková, 2005). 

2.2.3 Transkulturní péče 

Madeleine Leiningerová ve své práci vycházela z ošetřovatelství a antropologie 

a zastávala názor, že lidé mají právo na vlastní kulturní hodnoty, víru a potřeby a sestry by 

při poskytování kvalitní ošetřovatelské péče měly toto respektovat (Špirudová, Ivanová 

et al., 2004), což podle mě platí i pro poskytování péče těhotným a rodícím ženám. 

Teoretickým východiskem pro transkulturní model se stala kulturní a sociální antropologie, 

která jako vědní obor zkoumá vývoj, strukturu a fungování jednotlivých kultur v čase 

a prostoru. Ve své práci Madeleine Leiningerová používá pojem kultura představující 

hodnoty, normy a životní styl jedince či skupiny. Dále používá pojem dominantní kultura, 

což je převažující kultura na daném území především kulturně, ekonomicky nebo 

politicky, nikoliv početně, a dále pojem subkultura, což je kultura, která se od dominantní 

kultury odlišuje, ale zároveň je její součástí. Příslušníci subkultury se odlišují 

od dominantní kultury chováním, životním stylem, etnickou nebo náboženskou příslušností 

(Pavlíková, 2006). V případě použití modelu transkulturní péče vůči romským těhotným 

a rodícím ženám, by pak romské etnikum představovalo tuto subkulturu. 
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Madeleine Leiningerová staví svou teorii transkulturní péče na kulturní diverzitě 

a na kulturní univerzalitě. Kulturní diverzita je pojem označující rozmanitost jednotlivých 

kulturních skupin týkající se životního stylu, jazyka, hodnot, víry a norem chování. 

Kulturní univerzalita je naopak pojem, který označuje vše, co je různým lidem a skupinám 

společné, ve smyslu především všeobecné podstaty člověka (Špirudová et al., 2006). 

Každá teorie má své určité předpoklady (premisy), na kterých je postavena. Své 

premisy má i teorie transkulturní péče, které jsou následující: 

 podstatou ošetřovatelství je péče, 

 kulturně zaměřená péče je nezbytná pro vývoj člověka, jeho růst, přežití 

a klidnou smrt, 

 kulturně orientovaná péče je nezbytná pro léčení a vyléčení, 

 pojmy, významy, vyjadřování, vzorce a modely kulturní péče souvisí 

s kulturní rozdílností a s kulturní univerzalitou, 

 kulturně orientovaná péče je pojímána holisticky, 

 kulturně zaměřená péče je poskytována jednotlivcům, skupinám, komunitám 

a institucím, 

 každá kultura má svou laickou (lidovou) péči a péči profesionální, která je 

založená na vědeckých principech a je kulturně odlišná, 

 na kulturně pojímanou péči má vliv řada faktorů, mezi které patří vzdělávací, 

ekonomické a technologické faktory, náboženské, filozofické, společenské, 

politické a právní faktory a rovněž faktory rodinné, kulturní, historické, 

environmentální a životní styl, 

 kulturně vhodná a prospěšná péče využívá přiměřeně, bezpečně a účelně 

kulturních vědomostí, hodnot a vzorů, 

 kulturní konflikty, nedostatky a kulturní stres jsou důsledkem nedostatečných 

vědomostí o kulturní péči, 

 etnoošetřovatelský výzkum představuje důležitý nástroj pro zjišťování 

a interpretaci dat nezbytných pro kulturní péči (Špirudová et al., 2006). 

Transkulturní ošetřovatelství Madeleine Leiningerová definuje takto: 

„Ošetřovatelství je naučená, humanitní a vědecká profese a disciplína, zaměřená 

na fenomény péče o lidskou bytost a na pečování, na činnosti asistování jiným, na podporu 

usnadňování nebo umožňování individuím či skupinám udržovat nebo znovu získat jejich 
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zdraví či pohodu kulturně vhodnou a prospěšnou cestou, nebo pomáhat individuu čelit 

hendikepům nebo smrti“ (Leininger citována in Špirudová et al., 2006: 27). 

Cílem transkulturního ošetřovatelství je tedy poskytnout lidem odlišných kultur 

všestrannou a kulturně specifickou péči při podpoře zdraví, léčbě nemocí, při zvládání 

nepříznivých situací a při doprovázení ke klidné smrti kulturně vhodným způsobem. 

V centru zájmu ošetřovatelství stojí pacient jako holistická lidská bytost, kterému je 

poskytována humánní péče v kontextu prostředí k dosažení pohody nebo zdraví (Špirudová 

et al., 2006). Pacient tedy jako lidská bytost je ovlivněn sociálním prostředím, ze kterého 

pochází, a jeho názory a hodnoty se kulturně liší, což má vliv na vnímání zdraví, nemoci 

i léčby. Všestranná, kulturně specifická a humánní péče má být podle mě poskytována 

i ženám během těhotenství a porodu, k tomu ovšem musíme znát, jakým způsobem kultura 

těchto žen, v tomto případě romských žen, samotné vnímání a prožívání těhotenství 

a porodu ovlivňuje, čemuž se věnuji v empirické části. 

Podle Madeleine Leiningerové v každé společnosti, v každé kultuře existují vedle 

sebe dva systémy péče. Jedním z nich je tradiční systém neboli systém laický (lidový, 

emický). Tato péče je poskytována příslušníky dané subkultury a vychází z tradičních 

způsobů poskytování péče. Tento systém využívá názorů, poznatků a způsobů, které jsou 

dané kultuře vlastní. Druhým systémem je systém profesionální (formální, univerzální), 

což představuje systém péče poskytovaný především institucionálně a je poskytován 

pracovníky různých profesí. Jedná se o formálně naučenou profesionální péči, která je 

preferovaná majoritní částí dané společnosti. Rolí sestry v transkulturním ošetřovatelství je 

právě poznat onen tradiční způsob péče příslušné subkultury a vhodným způsobem jej 

zahrnout do svého profesionálního způsobu péče, protože právě ona rozdílnost kultur bývá 

zdrojem případných potíží (Pavlíková, 2006). Pokud bych tedy tyto myšlenky chtěla opět 

aplikovat na těhotné a rodící romské ženy, tak by romské etnikum jako subkultura mělo 

mít také svůj laický systém péče o tyto ženy a porodní asistentky by jej měly znát a měly 

by umět vhodným způsobem s ním pracovat. 
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V následující tabulce je uvedeno srovnání tradičního a profesionálního způsobu péče 

dle M. Leiningerové. 

Tradiční systém Profesionální systém 

V centru stojí člověk jako holistická bytost V centru stojí nemocný člověk 

Je založen na praktických zkušenostech, 

životním stylu, víře, hodnotách a názorech 

příslušníků subkultury 

Je založen na vědeckých poznatcích, používá 

odbornou terminologii, je vědecky orientovaný 

Používá známé a vyzkoušené praktiky, 

v popředí stojí péče a ošetřování 

Využívá diagnostické a terapeutické výkony 

Zaměřuje se na prevenci nemocí a smrti, 

dodržuje kulturní role, praktiky a tabu 

Zaměřuje se na nápravu tělesného a duševního 

stavu, v popředí stojí diagnostika, medikace a 

léčba 

Péče využívá domácí prostředí, rodinu, 

komunitu, upřednostňuje lidová léčiva a osobní 

vztahy, podporuje běžný životní styl 

Péče je poskytována ve zdravotnických 

institucích, pacienti se setkávají s neznámými 

technikami a s neznámým personálem, 

soustřeďuje se na terapii nemocí a 

patologických stavů 

Používaná domácí léčiva, pečující a ošetřující 

osoby představují nízké finanční náklady 

Profesionálně poskytovaná péče je finančně 

velmi nákladná, pro některé skupiny osob 

dokonce nedosažitelná 

Komunikace je velmi důvěrná a dané 

subkultuře vlastní 

Komunikace je neosobní a pro danou 

subkulturu bývá někdy nesrozumitelná 

Využívá především lidových léčebných metod a 

je limitováno používání moderní techniky 

Využívá moderní techniku, diagnostické testy a 

vědecky podložené procedury 

Tab. č. 1 Srovnání profesionálního a tradičního systému péče (Špirudová et al., 2006) 

V době, kdy Madeleine Leiningerová pracovala na své teorii transkulturní péče, 

docházelo v oblasti ošetřovatelství k přehodnocování dosud zažitých a používaných 

pravidel při poskytování péče. Jak uvádí Archalousová, ošetřovatelství se postupně začalo 

vymezovat jako vědecký obor, který je založený na filozofii holismu, tedy na celostním 

přístupu k osobnosti člověka. Má své metaparadigma, kdy předmětem zkoumání je člověk, 

zdraví, prostředí a ošetřovatelská činnost a paradigma oboru je tvořeno koncepčními 

modely a teoriemi. Postupně vznikala celá řada nejrůznějších teorií, které byly poté 

rozpracovány do koncepčních modelů. Tyto modely jsou pak jakýmsi abstraktním 

vyjádřením reality a měly by být sestaveny tak, aby danou teorii ověřily. Koncepční model 
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by tedy měl být jasně orientován na tři základní oblasti ošetřovatelství, kterými jsou praxe, 

vzdělání a výzkum (Archalousová, 2003). Pro porodní asistenci však žádné tyto koncepční 

modely vytvořeny nejsou, ale tím, že porodní asistence a ošetřovatelství jsou obory 

v mnohém velmi blízké a porodní asistentky poskytují péči nejen zdravým těhotným 

a rodícím ženám, ale setkávají se s nejrůznějšími patologiemi v průběhu poskytování péče 

těmto ženám a rovněž poskytují péči ženám gynekologicky nemocným, tak tyto koncepční 

modely jsou používány i v porodní asistenci. 

Každý koncepční model, který byl v minulosti vytvořen, odráží dobu svého vzniku, 

prostředí, ve kterém vznikal, a je rovněž úzce propojen s osobností, která jej vytvořila. 

Stejně tak tomu bylo i s teorií transkulturní péče, na základě které Madeleine Leiningerová 

vytvořila vlastní model, viz obr. č. 1, který nazvala „model vycházejícího slunce“. Jak 

uvádí Kutnohorská, Leiningerová na svém modelu pracovala od roku 1955 až do roku 

1985 a postupně do něj implementovala všechny faktory, které podle ní mohou kulturní 

péči ovlivňovat. Mezi ně patří faktory vzdělávací, ekonomické a technologické, 

náboženské, filozofické, společenské, politické a právní faktory a rovněž faktory rodinné, 

kulturní, historické, environmentální a životní styl. Tyto všechny faktory mají vliv nejen 

na vlastní vnímání a pojetí zdraví, ale i na poskytování ošetřovatelské péče (Kutnohorská, 

2013). Samotný model je možné popsat v několika úrovních od nejabstraktnější až 

po nejméně abstraktní. První nejabstraktnější úroveň zahrnuje filozofický názor a sociální 

systém, který je kultuře nadřazen. Druhou úroveň představují všechny výše zmíněné 

faktory, které jsou znázorněné jednotlivými paprsky slunce. Tyto faktory jsou vzájemně 

propojené a jejich vlivy na jedince se vzájemně prolínají. Jednotlivé paprsky jsou pak 

propojené s jádrem slunce, které představuje vlastní způsob péče a vnímání zdraví 

a nemoci. Pod tím vším leží ošetřovatelská péče, která je kombinací profesionálního 

a laického systému poskytování péče. Vlastní péči je pak možné rozdělit na tyto tři typy 

péče: 

 kulturní péči pomáhající uchovávat nebo získávat zdraví, 

 kulturní péči umožňující adaptaci, 

 kulturní péči pomáhající uskutečnit změnu. 

Podle Madeleine Leiningerové volba typu péče záleží na tom, v jakém stavu nebo 

životním období se pacient nebo klient nachází. Kulturní péče pomáhající uchovávat nebo 

získávat zdraví zahrnuje především pomoc a podporu členům jednotlivých kultur uchovat 
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si pohodu, zotavit se z nemoci nebo čelit smrti. Péče je zaměřena jak zdravým, tak 

nemocným. 

Kulturní péči umožňující adaptaci představují intervence, které pomáhají v adaptaci 

na nové životní role nebo nepříznivé životní situace. Sestra by také měla působit jako 

zprostředkovatel mezi tradičním a profesionálním systémem a zajistit, aby byly 

respektovány různé kulturní potřeby, které pacient má. Jedná se například o různé 

náboženské rituály, specifika stravování nebo kontakt s rodinou. 

Kulturní péče pomáhající uskutečnit změnu by měla být využívána tehdy, když je 

pacient z nějakého důvodu nucen částečně nebo zcela změnit svůj dosavadní způsob péče 

o své zdraví. Sestra by pak spolu s pacientem měla hledat nejvhodnější způsob uskutečnění 

této změny (Špirudová et al., 2006). 

 

Obr. č. 1 Model vycházejícího slunce (Leininger citována in, Špirudová et al., 2006: 37) 
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Pole působnosti transkulturního ošetřovatelství je celosvětové a tento model slouží 

jako návod pro myšlení, rozhodování a činnost sester při poskytování péče příslušníkům 

dané kultury. Tomu, do jaké míry je tedy tento model péče využitelný v péči o těhotné 

a rodící romské ženy, se budu věnovat v kapitole s názvem „Analýza využitelnosti 

transkulturní péče“. 

Pro poskytování transkulturní péče je potřeba od pacienta nebo klienta získat v rámci 

ošetřovatelské anamnézy maximum informací, abychom si uvědomili, do jaké míry 

a v čem se jeho názory, projevy a způsoby chování odlišují od dominantní kultury. 

K tomuto posouzení slouží dva typy sběru informací. Typ A tzv. dlouhý etnoošetřovatelský 

odhad zjišťujeme, pokud předpokládáme dlouhodobý kontakt s pacientem nebo klientem. 

V rámci sběru dat zjišťujeme: 

 používaný jazyk, způsob komunikace, používaná gesta, 

 způsob oblékání, celkový tělesný vzhled, 

 způsob života v daném prostředí, 

 způsob života v rodině, v komunitě, 

 denní aktivity, 

 zvyky a tabu v souvislosti se stravováním, 

 vztah k vlastní subkultuře a k dominantní kultuře, 

 vztah ke vzdělání, 

 světový a politický názor, 

 náboženské a duchovní hodnoty, víru, 

 socioekonomický status, 

 využívání laické péče, 

 vztah k profesionální péči, 

 názor na používanou techniku v souvislosti s diagnostickým a léčebným 

procesem, 

 způsob informovanosti o předcházení nemocem, udržení zdraví a způsob 

sebepéče (Archalousová, 2003). 

Ne vždy je samozřejmě dostatek času na provedení takto podrobného sběru dat nebo 

vzhledem ke krátké době, po kterou je péče poskytována, ani není vhodné takto podrobný 

sběr provádět. Pro tyto případy slouží typ B, který je sice mnohem méně holistický, ale 

pro potřeby například pohotovostních oddělení je dostačující, a nazývá se krátký 

etnoošetřovatelský odhad. Tento sběr dat se uskutečňuje v následujících pěti krocích: 
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 zaznamenat vše, čeho si při setkání s pacientem nebo klientem všimneme 

a mohlo by být důležité, 

 získat od pacienta nebo klienta informace o kulturních hodnotách, víře 

a aktivitách, které souvisí s vnímáním zdraví a názorem na tradiční 

a profesionální systém péče, 

 identifikovat a zaznamenat názory pacienta nebo klienta na to, co viděl, slyšel 

a prožil ve zdravotnickém zařízení, 

 zhodnotit předchozí kroky a identifikovat kulturní odlišnosti, 

 s pacientem nebo klientem sestavit plán ošetřovatelské péče respektující jeho 

kulturu (Archalousová, 2003). 

Autorky publikace „Multikulturní ošetřovatelství I.“ doporučují, jaká pravidla 

a zásady by při poskytování transkulturní péče sestra měla dodržovat. Základem podle nich 

je najít vhodný způsob komunikování. Týká se to komunikace verbální i nonverbální, kdy 

nonverbální komunikace v transkulturní péči často hraje mnohem významnější roli než 

komunikace verbální. Dále by sestry měly v rámci poskytované péče zvládat umění 

naslouchat, být empatické a dostatečně trpělivé, jen tak dokážou pacienta správně pochopit 

a vhodným způsobem jej následně edukovat. Každá edukace by měla respektovat nejen 

jeho úroveň chápání, ale i jeho kulturní odlišnosti. Důležité je tyto kulturní odlišnosti 

pacienta/klienta umět rozpoznat a vážit si jich, přestože názory a přesvědčení sester se 

mohou výrazně od jejich názorů a přesvědčení lišit. Aby však sestra mohla co nejlépe čelit 

etnocentrismu, je potřeba, aby se aktivně o danou kulturu zajímala a studovala ji (Ivanová, 

Špirudová, Kutnohorská, 2005). 

2.2.4 Transkulturní péče v České republice 

Ošetřovatelství jako společensky determinovaný obor je vždy odrazem stavu 

společnosti a úzce s tím souvisí typ péče, struktura, rozsah i kvalita poskytované péče. 

V USA model transkulturní péče existuje ve zcela jiných podmínkách než u nás, velká 

kulturní rozmanitost je tam zastoupena na obou stranách, jak mezi osobami, o které je 

pečováno, tak mezi osobami pečujícími. 

Česká republika jako jedna ze zemí postkomunistického bloku byla v minulosti 

poměrně uzavřená a poskytovatelé zdravotní péče proto příliš nepřicházeli do kontaktu 

s klienty odlišných kultur (Špirudová et al., 2006), což bylo jedním z důvodů, proč byla 

v České republice otázka transkulturního ošetřovatelství prezentována veřejnosti až v roce 
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2000 v Olomouci na konferenci, kterou pořádal Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 

Lékařské fakulty Univerzity Palackého. V témže roce zadala vláda Ministerstvu vnitra úkol 

zabývat se problematikou menšin a migrantů na území ČR s názvem „Koncepce integrace 

cizinců na území České republiky“. V roce 2002 a 2003 pak získaly Ústav ošetřovatelství 

Zdravotně sociální fakulty v Ostravě a Ústav ošetřovatelství Lékařské fakulty v Olomouci 

grant Ministerstva zdravotnictví ČR na projekt s názvem „Překonávání komunikačních 

a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“. Výstupem tohoto projektu 

se stal Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická zařízení v ČR s názvem „Pečujeme 

o klienty odlišných etnik a kultur Transkulturní péče v praxi aneb jak překonávat 

komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“ (Špirudová, 

Ivanová et al., 2004). 

Manuál nejprve v úvodu představuje hlavní myšlenky a zásady transkulturní péče, 

dále doporučuje při péči o pacienty jiných kultur používat transkulturní přístup 

dle Madeleine Leiningerové a rovněž přináší určitý souhrn informací o jednotlivých 

národnostech a kulturně odlišných skupinách žijících na území České republiky. Uvedená 

doporučení aplikují autorky manuálu rovněž na poskytování transkulturní péče romskému 

pacientovi. Na základě informací, které jsem získala studiem odborné literatury zabývající 

se romskou kulturou, vnímám jako velmi problematické, jakým způsobem jsou Romové 

prezentováni právě v tomto uživatelském manuálu. Připouštím sice, že manuál vznikl 

před více než deseti lety a během té doby se mezi odbornou veřejností, především mezi 

romisty, začaly objevovat nové názory na to, z jaké perspektivy na Romy nahlížet, 

a autorky manuálu neměly v té době tyto nové poznatky k dispozici, přesto považuji jejich 

prezentaci romského etnika v některých ohledech za kontroverzní. 

Za problematické považuji například to, že ačkoliv autorky určitým způsobem 

připouští diverzitu Romů, tak popis odlišností zde generalizují na romské etnikum jako 

na homogenní celek. Označení romský pacient zde používají jako generalizované označení 

pro pacienta patřícího k romskému etniku, lépe řečeno k romské národnostní menšině žijící 

na území České republiky a dopouští se zde podle mě etnické stereotypizace. Etnická 

stereotypizace totiž představuje zevšeobecnění jednotlivých osobnostních charakteristik 

na etnicky reprezentativní úroveň a na jednotlivé členy etnické skupiny se pak pohlíží 

nediferencovaně (Navrátil a kol., 2003). V manuálu se píše: „Vždy posuzovat 

pacienty/klienty a situace individuálně, NE GENERALIZOVAT!“ (Špirudová, Ivanová 

et al., 2004: 46, zvýraznění v originále). Na následujícím příkladu uvedu, jak se dle mého 
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názoru této generalizace nebo spíše etnické stereotypizace dopouštějí autorky v momentě, 

kdy předkládají příklady psychosociálních odlišností Romů ve srovnání s českou majoritní 

společností. Níže uvádím pouze některé příklady: 

 „Temperamentová odlišnost – emotivita: (snadnější vzrušivost, impulzivita, 

výbušnost, vyšší intenzita prožívaných emocí, nedostatečné ovládání citových 

projevů.) 

 Jiná struktura inteligence. Abstraktní – logické uvažování nemá velký osobní 

význam. Není větší potřeba poznávat cokoliv, z čeho není aktuální užitek. 

 Odlišný přístup k úkolu, nízká výkonová motivace. Nízká trpělivost, 

svědomitost. 

 Vůle a sebeovládání jsou málo rozvinuté ….“ (Špirudová, Ivanová et al., 

2004: 60, zvýraznění v originále). 

V manuálu například dále stojí věta: „Vyhraněné varianty romské osobnosti se 

z pohledu majoritních norem mohou jevit jako abnormální – psychopatologické, ale 

nejedná se o odchylky ani patologie, i když mohou být zdrojem konfliktů!!!“ (Špirudová, 

Ivanová et al., 2004: 60, zvýraznění v originále). Z této věty mám dojem jakési 

extremizace romství a v následující ukázce jsou pak s romstvím dokonce spojovány určité 

sociálně patologické jevy. V odstavci s názvem „Další zvláštnosti Rómů“ autorky uvádí, 

že: „Rómové pozdě vstávají a špatně se orientují podle hodin. Jídlo vaří většinou jednou 

denně, jinak každý jí kdy chce. Děti konzumují spoustu sladkostí. V den výplaty utratí 

v průměru 60-70% peněz. Mají rádi humor, ale nechápou ironii. Děti napoprvé v jiném 

prostředí kradou. Rómové často lžou. Peníze obvykle nevracejí. Půjčené věci většinou 

rozbijí, nevrátí nebo poškodí…“ (Špirudová, Ivanová et al., 2004: 62). Z mého pohledu je 

uvádění výčtu některých sociálně patologických jevů jako další zvláštnost Romů mnohem 

závažnější než etnická stereotypizace psychosociálních odlišností, protože v této 

souvislosti mohou být základem pro vznik předsudků vůči romským pacientům, kterým má 

být transkulturní péče poskytována. 

Velký klad tohoto manuálu jako celku ale zároveň vidím v tom, že se jednalo v té 

době o jeden z prvních souborných materiálů přibližujících transkulturní péči, což byl 

pojem u nás do té doby prakticky neznámý, a v kontextu doby, kdy vznikal, představoval 

obrovský posun v přístupu k pacientům pocházejícím z odlišných kultur. Tento manuál se 

následně stal podkladem pro vydání dvou publikací „Multikulturní ošetřovatelství I.“ 

a „Multikulturní ošetřovatelství II.“, které dodnes slouží jako hlavní studijní materiál 
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pro všeobecné sestry a porodní asistentky. Ačkoliv v těchto publikacích jsem již nenašla 

takto dle mého názoru až extremistické pohledy na kulturní odlišnosti Romů, přesto 

způsob, jakým jsou Romové v oněch publikacích prezentováni, vnímám jako velmi 

povrchní, generalizující, obsahující řadu nepřesností a zkreslení. 

Když se nyní vrátím k obecnému pojetí transkulturní péče, tak předpokladem 

transkulturního ošetřovatelství je vzdělaný ošetřující personál, který bude mít dostatečné 

znalosti a bude dostatečně vnímavý při poskytování péče klientům pocházejícím 

z odlišného kulturního prostředí. Při poskytování transkulturní péče je tedy potřeba 

rozpoznat, zda se jedná o klienta pocházejícího z odlišné kultury a nalézt pochopení 

pro odlišné kulturní hodnoty a přesvědčení (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). 

V předchozích kapitolách jsem se věnovala nejprve historii transkulturní péče, 

následně jsem se v krátkosti zastavila u profesního života paní Madeleine Leiningerové, 

zakladatelky a průkopnice transkulturního přístupu v ošetřovatelské péči, poté jsem 

podrobněji představila vlastní koncepční model a na závěr jsem přiblížila vývoj 

transkulturní péče v České republice. 

Transkulturní péči jsem uváděla ve smyslu ošetřovatelské péče. Do tohoto rámce 

však není možné, bez jakékoliv modifikace, zasadit péči o zdravou těhotnou a rodící ženu. 

V transkulturním ošetřovatelství je v centru zájmu odlišnost vnímání zdraví a nemoci 

v kontextu dané kultury, v porodní asistenci je v centru zájmu především žena, její vnímání 

a prožívání těhotenství a porodu související s její rolí a postavením v dané kultuře. 

V diplomové práci se v kontextu transkulturní péče zabývám těhotenstvím a porodem 

romských žen, proto se budu v následujících kapitolách věnovat způsobu života Romů 

žijících v České republice z různých aspektů. 

2.3 Život Romů 

Nejprve se budu v krátkosti věnovat původu dnešních Romů žijících v České 

republice, dále se zastavím u otázky vymezení identity Romů, budu se zabývat způsobem 

života Romů a dále romským rodinám z pohledu typologie rodin, abych mohla lépe 

pochopit souvislosti, které na vnímání a prožívání těhotenství a porodu romských žen 

mohou mít vliv. V závěru se zmíním o zvycích, které se v tradičních romských rodinách 

v souvislosti s těhotenstvím a porodem udržovaly a některé dodnes udržují. 



23 

2.3.1 Původ Romů žijících v České republice 

O původ Romů, tedy odkud vlastně Romové dříve označovaní jako Cikáni pochází, 

se dlouhodobě zajímá řada odborníků z různých vědních disciplín, mezi které patří 

lingvisté, antropologové, historici, genetici a další. Pro potřeby této práce se zaměřím 

na původ dnešních Romů žijících na území České republiky, lépe řečeno na historii těchto 

Romů. Jak uvádí Říčan, tak většina dnešních Romů pochází ze Slovenska a do České 

republiky se začali postupně stěhovat po druhé světové válce. Do té doby na našem území 

původních českých Romů žilo okolo šesti tisíc a v důsledku holocaustu jich po druhé 

světové válce zůstalo asi šest set. Dnešních původem slovenských Romů žije na území 

České republiky asi tři sta tisíc. Na Slovensku představovali v té době převážně 

marginalizovanou skupinu obyvatel žijících v chudých osadách. Jednalo se o lidi zpravidla 

nemajetné, s nízkým vzděláním, udržující rodovou pospolitost v rámci tzv. velkorodin 

(Říčan, 1998). Jak uvádí Sekyt, tak migrace Romů ze Slovenska po roce 1945 probíhala 

v několika vlnách. První vlnu představovali lidé, kteří se dobrovolně rozhodli k migraci 

a stěhovali se hlavně za prací a za bydlením. Tito Romové nejčastěji osidlovali pohraniční 

oblasti, migrovali spolu s ostatními příbuznými v rámci velkorodin, a tím si uchovali své 

tradice, jazyk i kulturu. S místními obyvateli se většinou sžili a dnes bývají označováni 

za starousedlíky. Druhá vlna migrace proběhla během padesátých a šedesátých let v rámci 

náborů na dočasnou práci na stavbách a v těžkém průmyslu. Tito Romové se většinou 

zpátky na Slovensko již nevrátili a vzhledem k tomu, že zde zůstali bez napojení na širší 

rodinné vazby, si již příliš neuchovali ani své tradice ani svůj jazyk. Poslední velká vlna 

migrace proběhla po roce 1965 na základě usnesení vlády o likvidaci cikánských osad. 

Jednalo se o násilné stěhování Romů a jejich záměrné rozptýlení na různá místa 

v republice. Romové v té době prodělali kulturní šok. Byly jim záměrně zpřetrhány vazby, 

které v rámci svých původních osad měli, ztratili své tradice i jazyk, jejich původní způsob 

života v městských aglomeracích postrádal smysl a ani česká společností je nepřijala 

(Sekyt, 2001). Na základě tehdejší asimilační politiky státu Romové postupně ztráceli 

vlastní identitu a záměrně bylo potlačováno vše, co souviselo s jejich kulturou. 

Od sedmdesátých let začal stát uplatňovat spíše snahy o integraci Romů, která připouštěla 

zachování určitých etnických zvláštností (Davidová, 2000a). Tzv. sametová revoluce tyto 

integrační snahy přerušila a Romové byli ponecháni vlastnímu osudu, což s sebou přineslo 

řadu nových sociálních problémů, jakými jsou například nezaměstnanost a sociální 

vyloučení (Mappes – Niediek, 2013). 
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2.3.2 Identita Romů 

Kdo to je Rom? To je poměrně zásadní otázka vzhledem k tomu, že se ve své práci 

zabývám romskými ženami a následně aplikovatelností modelu transkulturní péče na tyto 

ženy v průběhu těhotenství a porodu. Tuto otázku jsem si několikrát položila, když jsem 

začala formulovat téma své diplomové práce, a doufala jsem, že odpověď naleznu 

v některé z odborných publikací. Jednoznačnou odpověď na ni ale neznají ani romisté ani 

samotní Romové. 

Podle Gabala je možné za Roma považovat „takového jedince, který se za Roma sám 

považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) 

hlásil, nebo je za Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či 

domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů. Toto vymezení může 

být vnímáno jako politicky nekorektní, zdůrazňuje však skutečnost, že právě připsané 

romství je jednou z hlavních příčin sociálního vyloučení“ (Langhamrová, Fiala, 2008: 95). 

Gabal zde upozorňuje na problém, který s sebou připsaná identita pro Romy přináší. 

Vlastní vnímání identity tedy nemusí být v souladu s identitou připsanou, tedy tou jakou 

jednotlivci přisoudí jeho okolí, což je podle Anthiasové velmi podstatné především 

v mezilidských vztazích, protože na základě připsané identity si vytváříme určitý 

předpoklad chování, jednání, způsobu života a hodnotového nastavení daného jedince. 

Toto připisování identity neboli labeling má jednak vliv na jedince v průběhu procesu 

socializace, protože ovlivňuje vnímání a utváření jeho vlastní identity, zároveň předurčuje 

způsoby a možnosti jeho participace ve společnosti (Anthias, 2008). 

S obdobnou ale mnohem jednodušší definicí, než předkládá Gabal, přichází Barša 

a podle něho: „Romové jsou ti, kteří tak sami sebe identifikují a jsou tak identifikováni 

druhými“ (Barša citován in Jakoubek, 2008: 276). Jakoubek však v tomto způsobu 

vysvětlení identity Romů vidí problém především v tom, že Romové netvoří žádnou 

ohraničenou entitu, se kterou by se ztotožňovali. Sebepojetí Romů totiž nefunguje 

na principu etnicity nebo národnosti, ale jeho základem je sounáležitost s rodinou, 

subskupinová příslušnost a rituální ne-/čistota. Pro Romy je tedy toto kastování zcela 

přirozeným způsobem vymezování jejich identity. Vzhledem k tomu, že Romové netvoří 

žádnou homogenní skupinu, tak ani jedna ze stran si totiž nemůže být jistá, že tato zdánlivě 

shodná identifikace romství proběhla ve vztahu ke shodné skupině (Jakoubek, 2008). 
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Jak uvádí Mappes – Niediek, tak není možné Romy dělit do předem definovaných 

skupin a každý, kdo se o to v minulosti pokusil, tak neuspěl. Na to, co dělá Roma Romem, 

je možné se podle něj dívat z mnoha úhlů. Například podle sociálního postavení je možné 

velmi zjednodušeně Romy rozdělit na tradiční, kteří dosud žijí tradičním způsobem života 

spočívajícím v udržování pevných příbuzenských pout a v předávání si tradic, hodnot 

a způsobu života z generace na generaci. Další skupinu, jak uvádí, tvoří Romové zchudlí, 

kteří v souvislosti s přechodem k tržnímu hospodářství v České republice přišli, ne vždy 

svým vlastním přičiněním, o práci (Mappes – Niediek, 2013). Tito Romové dnes většinou 

žijí v tzv. sociálně vyloučených lokalitách měst a jejich způsob života představuje způsob 

života lidí v kultuře chudoby (Jakoubek, 2004). Poslední skupinu tvoří Romové 

asimilovaní, kteří naprosto svým způsobem života splynuli s majoritní společností 

a na základě jejich kulturních znaků bychom je již mezi romskou populaci nezařadili. I tito 

lidé patří do skupiny souborně nazývané Romové, zpravidla však nebývají předmětem 

zájmu ani médií, ani romistů (Mappes – Niediek, 2013). Pro tyto Romy, kteří se sami 

s romstvím identifikují, podle mě již neplatí sebepojetí, které na základě sounáležitosti 

s rodinou, subskupinovou příslušností a rituální ne-/čistotou vysvětluje Jakoubek. 

Žádné přesné vymezení toho, kdo to je Rom, neexistuje, a proto je prakticky 

nemožné zjistit skutečný počet Romů v České republice. Vzhledem k tomu, že až do roku 

1990 nebyla romská národnost státem uznávána, byli Romové nuceni se hlásit k národnosti 

jiné, kterou byla nejčastěji národnost česká nebo slovenská (Davidová, 2000a). 

Ze statistických údajů získaných během Sčítání lidu, domů a bytů vyplývá, že v roce 2011 

se k národnosti romské hlásilo pouze 0,12% obyvatel (Český, 2011). Zjišťování národnosti 

se děje na základě tzv. deklaratorní metody a podle odborníků na romskou problematiku je 

počet Romů asi dvacetkrát vyšší, než kolik se jich hlásí k romské národnosti, přesto 

na základě údajů získaných ze Sčítání lidu, domů a bytů je možné vytvořit určitou 

charakteristiku romské populace v porovnání s populací celé České republiky 

(Langhamrová, Fiala, 2008). 

Tato statistická data ale příliš nevypovídají o kultuře těchto lidí. Někteří z občanů 

hlásících se k romské národnosti mohou žít zcela identickým životem a uznávat stejné 

hodnoty jako majoritní společnost. Naproti tomu občané, kteří se k národnosti romské 

nehlásí, se mohou na základě etnické příslušnosti považovat za Romy a sdílet jejich 

tradiční způsob života. Navíc podle Howardové etnicita je jen jednou ze složek identity, 

která je podle ní multiple neboli mnohočetná. Jednotlivým složkám identity přikládá 
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jedinec v různých situacích jinou váhu a vnímání a prezentace vlastní identity je závislá 

na sociálním kontextu (Howard, 2000), proto i člověk, který sám sebe v určitý okamžik 

a v určité situaci označí za Roma, v situaci jiné sebe může označit za Čecha. V souvislosti 

s identitou Romů Pavel Říčan upozorňuje na někdy nesprávné používání slova Češi, 

označující příslušníky majority, v kontrastu slova Romové, označující představitele 

minority, protože i Romové jsou podle státní příslušnosti Češi (Říčan, 1998). 

2.3.3 Způsob života Romů 

Každý člověk si utváří své hodnoty na základě socializace nejprve v rámci rodiny 

a později v rámci celé společnosti. Náš hodnotový systém nám pak určuje pravidla, podle 

kterých žijeme (Šišková, 2001a). Podle Sekyta má pro Romy nejvyšší hodnotu život 

a podstatné je tedy vše, co povede k zachování života a k jeho pokračování. Naopak 

negativně je vnímáno vše, co by mohlo život ohrozit (Sekyt, 2001). 

Šišková uvádí, že obrovskou hodnotou je pro Romy rodina, lépe řečeno velkorodina, 

která pro ně znamená sílu, jistotu a bezpečí. Potřeba pomoci rodině je pro ně prioritní 

před plněním povinnosti vůči ostatním (Šišková, 2001b). V romské kultuře převažují spíše 

kolektivní hodnoty, které znamenají patřit do rodiny nebo komunity, kolektivní 

zodpovědnost a aktuální uspokojení potřeb. Sebeprosazování jednotlivce na úkor rodiny 

není tolerováno a může vést dokonce k nejvyššímu trestu, a tím je vyloučení z komunity 

(Navrátil a kol., 2003). Tradiční romská rodina je velmi rozsáhlá a do rodiny patří poměrně 

široké příbuzenstvo. V rodině žije pohromadě několik generací. Každá tradiční velkorodina 

tvoří jakousi samostatnou komunitu a jednotlivé rodiny se vzájemně posuzují podle 

postavení a vážnosti (Hájková, 2001). 

V tradiční patriarchální romské rodině se dodržuje určitý řád, muž má dominantní 

postavení, představuje tak hlavu rodiny a žena je povinná ho poslouchat. Žena má 

na starosti výchovu dětí a chod domácnosti a úkolem muže je rodinu zajistit. Postavení 

a vážnost ženy stoupá nejen s věkem, ale také s počtem dětí (Hájková, 2001). Jak uvádí 

Koldinská, v tradiční romské rodině je dosud velmi pevně zakořeněno dodržování 

genderově rozdělených rolí. Téměř výlučnou úlohou ženy je vdát se, rodit děti a pečovat 

o ně. Ženy své první dítě rodí v poměrně nízkém věku, což je jedním z důvodů, proč 

dosahují velmi nízkého vzdělání, které pak prakticky nemají šanci dokončit. Nízké 

vzdělání a povinnost k rodině pak romské ženy znevýhodňuje na trhu práce. Pokud 
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zaměstnané jsou, tak zpravidla nekvalifikovanými nebo sezónními pracemi (Koldinská, 

2010). 

Dosud je možné se setkat s takzvaně dohodnutými sňatky, kdy rodiče vyberou svým 

dětem partnery. Mnohem častěji však v dnešní době spolu žijí jako nesezdaní partneři. 

Ze statistických údajů vyplývá, že zhruba polovina Romů žije v manželství a necelá 

čtvrtina uvádí, že žijí ve svazku jako druh/družka. Část z těchto párů pravděpodobně prošla 

ceremoniálem tzv. romské svatby, k němu ale česká matrika nepřihlíží (Navrátil a kol., 

2003). 

Jako obdivuhodný rys romské rodiny a jejich kultury vůbec se uvádí jejich vztah 

ke starším lidem. Úcta k rodičům je pro ně samozřejmostí, stejně tak se o ně postarat 

ve stáří. Romové své příbuzné prakticky vůbec nedávají do domovů pro seniory. V romské 

rodině se přísně dbá na hierarchii a vyšší věk znamená i vyšší postavení (Ivanová, 

Špirudová, Kutnohorská, 2005). 

S tradičním způsobem Romů se pojí i fenomén degešství. Degeš je romské označení 

pro špinavý, nečistý. Jedná se však o nečistotu rituální. Označení degeš se používalo 

například pro Romy, kteří jedli koňské nebo psí maso, které je považováno za rituálně 

nečisté. S rituální čistotou souvisela příprava jídla, která byla nejpřísněji dodržována 

u olašských Romů (Davidová, 2000b). Nesmělo se také jíst jídlo uvařené mimo vlastní 

rodovou skupinu a také jídlo, u jehož přípravy žena nemohla být a nemohla sledovat 

dodržování přísných pravidel při jeho vaření (Horváthová, 2000). Nečistými se stávala 

i jídla znovu ohřívaná (Sekyt, 2001). Nádoby na vaření musely být přísně odděleny 

od nádob, ve kterých se pralo nebo vyvářelo prádlo. Za nečisté byly považovány také 

některé části ženského oděvu, jako například sukně, které nesměly být prány s ostatním 

prádlem dohromady. Za rituálně nečistou byla považována také žena v době menstruace 

a šestinedělí. (Davidová, 2000b). Podle Sekyta se mezi dnešními mladšími generacemi 

řada zvyků a tradic nedodržuje, což je dáno jejich odlišným stylem života (Sekyt, 2001). 

Co se týče vyznání Romů, tak většina z nich se hlásí k římsko-katolickému vyznání. 

Zároveň se mezi Romy udržuje řada pověr, kterými se řídí a spolu s jejich vyznáním 

významně ovlivňují jejich způsob života (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). Podle 

Samkové je jen velmi malá část Romů přimknutá ke konkrétní církvi, ale v zásadě jsou 

věřící všichni (Samková, 2011). 
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Šišková uvádí, že tradiční životní styl Romů je velmi emotivní, a s tím souvisí 

i jejich způsob komunikace. (Šišková, 2001b). Emotivita a temperament Romů jsou někdy 

vnímány majoritní společností v České republice jako nevhodné, zatímco u jiných mnohem 

temperamentnějších jižních národů jejich projevy nemusí být vnímány až tolik neobvykle 

(Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). Podle Jakoubka tradiční způsob života romské 

rodiny, ke kterému patří oslavy spojené s tancem, zpěvem a hudbou, časté příbuzenské 

návštěvy nebo například hlasité hádky, žijící v podmínkách bytových domů se neslučuje 

s hodnotovým systémem kultury majoritní společnosti a nátlaky sousedů na vystěhování 

nebo zabránění nastěhování takových rodin tak představují klasický střet dvou kultur. 

Tento typický způsob života romských rodin pak napomáhá k jejich sociálnímu vyloučení 

(Jakoubek, 2004). 

Jak uvádí Davidová, tak velká část Romů se svým způsobem života orientuje spíše 

na současnost než na budoucnost. Tomu odpovídá i způsob hospodaření a vedení 

domácnosti. V takových rodinách se v období výplat mezd nebo sociálních dávek 

nadměrně nakupuje a vaří a poté následuje období, kdy se často musí zadlužovat. Tyto 

specifické výkyvy v jejich hospodaření jsou pozůstatkem tradičního způsobu života Romů, 

kdy po staletí žili v nepříznivých životních podmínkách doslova ze dne na den (Davidová, 

2000b). 

Postavení Romů v české společnosti je dnes velmi špatné a jsou vnímáni jako 

skupina s vysokou kriminalitou, nízkou úrovní vzdělání, vysokou nezaměstnaností 

a neochotou přijímat nastavená pravidla majoritní společnosti (Holomek, 2000). Podle 

Langhamrové a Fialy před rokem 1989 stát nevedl občany k osobní odpovědnosti 

za vlastní život a Romové byli v jistém smyslu dokonce zvýhodňováni a upřednostňováni, 

proto se někteří z nich v dnešní době velmi těžko sžívají s povinnostmi, které s sebou 

dnešní společnost přináší. Za hlavní příčinu vysoké nezaměstnanosti Romů v České 

republice je považováno jejich nízké vzdělání a nízká pracovní kvalifikace. Z tohoto 

důvodu pak představují ve skupině s extrémní chudobou početnější skupinu, než odpovídá 

jejich podílu v populaci. Z pohledu sociálního se způsob života Romů prakticky neliší 

od způsobu života ostatních obyvatel ve stejných příjmových skupinách a jsou plně 

integrováni do systému sociální ochrany, který využívají (Langhamrová, Fiala, 2008). 
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2.3.4 Romská rodina z pohledu typologie rodin 

Z demografických údajů vyplývá, že romské rodiny mají zpravidla více dětí, než je 

tomu běžné v rodinách majoritní společnosti (Český, 2013). Trendem, který existuje 

v majoritní společnosti v České republice a stejně i v ostatních evropských státech, je nízká 

úroveň plodnosti (Český, 2014). 

Podle Jakoubka jsou děti pro romskou rodinu dar. Od malička jsou děti součástí celé 

rodiny, nejsou rozdíly v sociálním kontaktu mezi dětmi a dospělými. Romové prý o sobě 

tvrdí, že milují svoje děti a děti jsou největším bohatstvím romské rodiny. Mateřskou lásku 

najdeme v každé kultuře, ale přesto je „láska cikánských matek k dětem považována 

za příslovečnou“ (Jakoubek, 2004: 108). Také se říká, že romské rodiny mnohem více 

podřizují výchovu přáním a pocitům dítěte (Hájková, 2001). 

Jak uvádí Jakoubek, tak podle Philippa Ariése se až do 17. století dětství nepřikládal 

prakticky žádný význam a teprve v 18. století se začínal měnit pohled na dítě i na rodinu. 

Vznikal tak obraz tzv. tradiční rodiny, tedy rodiny s dětmi. Tento typ rodiny bývá též 

označován jako typ prokreační. Tradiční rodina měla velký počet dětí, dětství ale končilo 

dříve a dítě bylo velmi brzy zapojováno do aktivit dospělých. Zároveň bylo vtaženo 

do různých činností souvisejících s chodem domácnosti a pro rodinu představovalo určitou 

pracovní sílu. Vzdělání dětí v takové rodině mělo velmi malou hodnotu a mnohem 

důležitější byly povinnosti ve vztahu k rodině (Jakoubek, 2004). 

Podle Šlechtové se v 19. století význam dítěte posouval ještě dál a vznikal nový typ 

tzv. moderní rodiny nazývaný též malthuziánský, tedy takový, který preferoval kontrolu 

nad porodností a počet svých dětí plánoval. Dítě bylo v takové rodině vnímáno jako 

samostatná osobnost, byl kladen důraz na práva dítěte a dítěti byla věnována pozornost 

v nejrůznějších maličkostech. Bohatství takové moderní rodiny spočívalo především 

v budoucnosti dítěte. Péče o dítě byla spojována se školním vzděláváním a doba dětství 

představovala období školní docházky. Cílem rodičů bylo vychovat samostatného jedince, 

který měl v budoucnu rodinu opustit a být schopen se o sebe postarat sám. Počet dětí byl 

v takové rodině plánován na minimum, aby svému dítěti naopak mohli poskytnout 

maximum. Současný postmoderní neboli neomalthuziánský model rodiny podle Ariése již 

funguje na odlišném principu než původní model rodiny moderní. Dnešní rodiče nevnímají 

rozvoj dítěte jako jediný cíl rodiny, ale tvoří pouze jednu jeho část. Socializace člověka 

neprobíhá jen po dobu jeho dětství a nekončí tak jeho dospělostí, ale dnešní společnost 
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umožňuje dospělému jedinci jeho celoživotní rozvoj a současně tento rozvoj je nezbytnou 

podmínkou pro jeho adaptaci na rychle se měnící prostředí dnešní společnosti. Podle 

malthuziánského modelu, kdy rodiče investovali pouze do vzdělání a rozvoje dítěte, aby 

mu zajistili šťastnou budoucnost, dnes současně s tím investují i sami do sebe. V dnešní 

společnosti tedy není možné u jedince hovořit o dokončené socializaci a po dospělém je 

požadována nejen autonomie, ale i flexibilita (Šlechtová, 2007). 

Tato postmoderní rodina představuje podle mě spíše obraz majoritní společnosti, 

a pokud budu chtít tradiční romskou rodinu přiřadit k některému typu rodin, tak mnohem 

více se blíží typu rodiny tradiční. Na základě toho může vzniknout určitý dojem, že jeden 

z projevů romství představuje právě tradiční model rodiny a že právě to je to typicky 

romské. Pokud se podívám na tradiční rodinu pohledem kultury chudoby, může to 

zásadním způsobem tento dojem nabourat. 

S pojmem „Culture of Poverty“ neboli kultura chudoby přišel v polovině dvacátého 

století americký antropolog Oscar Lewis. Kultura chudoby podle něj představuje jakousi 

subkulturu západní ekonomicky rozvinuté společnosti, která přesahuje hranice států, 

regionů, měst i vesnic. Kultura chudoby vykazuje nápadné podobnosti v uspořádání rodin, 

interpersonálních vztazích, hodnotovém nastavení a ve vnímání času bez ohledu na to, kde 

se nachází. V životě jednotlivce pak představuje důležitou adaptivní funkci, dává mu určitý 

návod pro život a tato kultura se v rodině přenáší z generace na generaci (Lewis, 2006). 

Podle Lewise v typických rodinách, kde existuje kultura chudoby, žije velký počet 

lidí ve velmi malých bytových jednotkách, jednotlivci mají málo soukromí, dětství není 

potřeba nijak zvlášť chránit, nebývá ani příliš dlouhé, jedinci velmi brzy začínají pohlavně 

žít, převládá vyšší porodnost, přestávají se uzavírat sňatky a více je zdůrazňována mužská 

nadřazenost, ačkoliv domácnost často závisí na přínosu žen. V rodinách převládá orientace 

na současnost, nebývá zvykem plánovat budoucnost, vůči institucím panuje spíše 

nepřátelský postoj a nedůvěra a udržuje se solidarita v rámci rozšířené rodiny. Znakem 

kultury chudoby je rovněž nízká úroveň organizace a sociálních vazeb. Lidé mají také 

zpravidla ponětí jen o svém způsobu života a o svém okolí, chybí jim širší rozhled. Podle 

Lewise však například orientace na současnost, která je jedním z projevů kultury chudoby 

a je majoritou vnímána spíše v negativních souvislostech, s sebou přináší také mnohem 

větší spontánnost projevu a „potěšení ze smyslových požitků“, které mnohdy chybí dobře 

ekonomicky zajištěným lidem žijícím ve společnosti, která je převážně orientovaná 

na budoucnost. Kultura chudoby tak může vysvětlit řadu jevů ve společnosti, které bývají 
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připisovány určitému etniku nebo národnosti jako jejich typické charakteristiky (Lewis, 

2006). 

V České republice se na „romskou problematiku“ začali dívat optikou kultury 

chudoby v roce 2004 Tomáš Hirt s Markem Jakoubkem v rámci projektu Ministerstva 

práce a sociálních věcí „Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených 

romských komunit“. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoliv Romové nejsou přímo nositeli 

kultury chudoby, některé atributy romství působí jako znevýhodňující faktor a k rozvoji 

kultury chudoby přispívají. Podle Hirta a Jakoubka v sociálně vyloučených romských 

lokalitách je možné nalézt určité zbytky tradiční romské kultury, které se sice zachovaly, 

ale již netvoří ucelený kompaktní rámec pro život jedince a neposkytují mu tudíž potřebný 

návod pro život. Navíc každý prvek dané kultury má odlišný význam a plní odlišnou 

funkci v závislosti na kontextu. Stejný prvek se tedy chová jinak v tradiční romské kultuře 

na Slovensku a jinak v sociálně vyloučené příměstské lokalitě České republiky. Takovéto 

zbytky kultury pak prošly určitým způsobem adaptace na nové prostředí, a proto dnešní 

kulturu sociálně vyloučených lokalit nelze označovat jako kulturu romskou (Jakoubek, 

2006). 

Podle Lewisova konceptu kultury chudoby existují minimální sociální vazby 

a organizace dané skupiny. Tomu však zdánlivě odporuje rozvětvená a dobře organizovaná 

síť příbuzenských svazků v tradiční romské kultuře, které byly dříve naopak předpokladem 

pro získání větší moci a tudíž i lepšího přístupu ke zdrojům. Podle Jakoubka v rámci 

dnešních sociálně vyloučených lokalit však tyto příbuzenské vazby plní zcela jinou funkci. 

Mezi členy rodiny existuje solidarita spočívající v přerozdělování zdrojů, což sice je 

jakousi zárukou pro přežití jejích členů, ale zároveň příčinou, proč je pro jednotlivce 

prakticky nemožné se z tohoto sociálně vyloučeného prostředí dostat ven. Romství samo 

o sobě tedy nepředstavuje kulturu chudoby, ale romství ke kultuře chudoby určitými svými 

atributy přispívá (Jakoubek, 2006). 

2.3.5 Tradice a zvyky romských žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem 

Ačkoliv se ve své práci zabývám těhotenstvím a porodem romských žen, tak žádnou 

relevantní publikaci, která by se zabývala konkrétně těhotenstvím a porodem dnešních 

romských žen, jsem nenašla. V některých publikacích, jak uvádím níže, jsem našla pouze 

informace o tradičních zvycích, které souvisejí s těhotenstvím a porodem romských žen. 

V empirické části pak zjišťuji, zda se tyto zvyky mezi dnešními romskými ženami udržují 
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a zda nějakým způsobem zasahují do poskytované prenatální péče a do péče v souvislosti 

s porodem. 

Jak uvádí Lázničková, tak těhotná romská žena byla považována za požehnanou 

a během těhotenství musela dodržovat řadu zákazů a příkazů, aby bylo zajištěno zdraví 

matky, plodu i zdárný průběh porodu. S těhotenstvím se tak váže řada zvyků, tradic 

a rituálů a některé z nich dokonce souvisely s tzv. podobnostní magií (Lázničková, 1999). 

Podle Lackové starší ženy dávaly pozor na těhotnou, ta se nesměla podívat na žádné 

ošklivé zvíře, jako byl had, slimák nebo žába, aby neporodila zrůdu, také se nesměla 

polekat a pokud se již polekala, nesměla si pak sáhnout na své tělo, protože na tom místě 

by pak mělo dítě rudou skvrnu neboli „oheň“. Také pokud těhotná dostala chuť na nějaké 

jídlo, musela ho dostat od kohokoliv, i kdyby se jednalo o znepřátelenou rodinu, se kterou 

nemluvila. Pokud by nedostala to, na co má chuť, hrozilo, že by mohla potratit. Těhotná 

měla zpívat, aby dítě bylo veselé, a nesměla proklínat a mluvit sprostě (Lacková, 1997). 

Těhotná žena se například nesměla zúčastnit pohřbu nebo křtu, protože dítě by mohlo 

zemřít. Nebezpečné bylo pro ženu sahat na zvířata porostlá srstí, především psy, kočky, 

krávy a kozy, protože by pak dítěti mohla na kůži začít růst zvířecí srst. Také nesměla nosit 

náhrdelníky nebo pásek, protože by pak dítě mohlo mít omotanou pupeční šňůru kolem 

krku. Postavení těhotné ženy se v době těhotenství nijak neměnilo, raději se ale měla zdržet 

společenského života, pokud i přesto do společnosti šla, tak výhradně v doprovodu 

manžela (Hájková, 2001). 

Podle Hájkové žena zpravidla až do porodu pracovala, aby pak neměla těžký porod. 

Porod probíhal tak, že starší ženy položily rodičku na zem, sundaly jí všechny šperky 

a ozdoby, aby neměla těžký porod, otíraly ji svěcenou vodou a pro zmírnění bolestí dávaly 

pít rodičce čaj nebo alkohol. Placenta se spolu s ostatními předměty použitými při porodu 

zakopávala do země. Romové považovali některé dny za nešťastné pro narození dítěte. 

Mezi tyto dny patřily pondělí, pátek, Dušičky a také den, kdy někdo zemřel. Šťastným 

dnem byly naopak vánoční svátky, rovněž za šťastné bylo považováno pro narození ráno, 

nešťastná půlnoc. Žena po porodu nesměla nějakou dobu vařit a vycházet z domu. Také se 

nesměla například podívat do zrcadla, aby nepopraskalo (Hájková, 2001). V dnešní době 

naprostá většina romských žen rodí v porodnicích, rodina však bývá v době porodu 

nablízku (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005). 
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Další rituál v souvislosti s porodem se týkal novorozence. Tomu totiž hrozilo 

uhranutí, proto se jako ochrana proti uhranutí dávala dítěti kolem zápěstíčka červená 

tkanička, nitka nebo stužka. Uhranuté dítě se poznalo tak, že pláče, křičí a není k utišení. 

Uhranout mohl nejčastěji člověk zlým pohledem. Aby se dítě vyléčilo, používaly se řeřavé 

uhlíky, které se obráceným nožem naházely do vody, a podle toho, kolik jich kleslo, 

tolikrát bylo dítě uhranuté. Dítě se pak omylo uhlíkovou vodou, zbytkem vody se polily 

dveře do tvaru kříže a postříkaly se také rohy v místnosti (Lacková, 1997, Hájková, 2001). 

Místo uhlíků se dnes mohou použít oharky od zápalek. Dodnes se romské děti křtí, protože 

nepokřtěnému dítěti hrozí mnoho nebezpečí. Nepokřtěné dítě může například zlá žena 

vyměnit a podstrčit svoje zlé dítě (Hájková, 2001). 

Romisté, pokud chtějí zkoumat tradiční romskou rodinu, její způsob života, tradice 

a zvyky, jezdí do slovenských romských osad, kde dodnes Romové žijí. Důvod je prostý. 

Většina dnešní populace Romů, kteří pobývají na území České republiky, je původem 

ze Slovenska. V dnešním urbanizovaném světě, ve kterém Romové v České republice žijí, 

ale některé tradice a rituály ztrácí svůj původní smysl. Některé zcela zanikly a jiné se 

adaptovaly na nové podmínky (Sekyt, 2001). 

Tradicemi, které se v souvislosti s těhotenstvím a porodem u romských žen dnes 

v České republice udržují, se zabývala například Dostálová ve své diplomové práci 

s názvem „Zvyky a životní styl současných Romů“. Podle ní dosud ženy uvazují červenou 

mašličku kolem zápěstí novorozence a některé používají rovněž rituál s uhlíkovou vodou, 

ale pravý důvod a smysl těchto rituálů většina z nich nezná a pouze tuší, že se nějakým 

způsobem týkají ochrany dítěte (Dostálová, 2007). V bakalářské práci „Přechodové rituály 

v rámci romské rodiny“ rovněž autorka zkoumala rituály a tradice v souvislosti 

s těhotenstvím a porodem romských žen v Čechách i na Slovensku a i ona potvrzuje, že 

některé tradice jako například uvazování červené mašličky dodnes ženy dodržují a většina 

z nich také věří na uhranutí. O některých zvycích ženy sice slyšely a znají je, ale dnes je již 

nedodržují, například že by žena nesměla sáhnout na zvíře, které má srst, nebo že by žena 

nesměla chodit do společnosti (Kožíšková, 2013). 

Vzhledem k tomu, že dnes většina romských žen rodí v porodnicích, se rituály dříve 

prováděné přímo v souvislosti s porodem dnes udržovat ani nemohou. Jaký je tedy trend 

dnešního porodnictví, s čím se dnešní romské ženy v průběhu těhotenství a porodu mohou 

setkat, se budu věnovat v následujících kapitolách. 
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2.4 Trendy v současném porodnictví 

2.4.1 Prenatální péče 

Těhotenství provází všechny kultury, představuje nedílnou součást lidské reprodukce 

a tedy nutnou podmínku zachování společnosti. Těhotenství zároveň představuje intimní 

záležitost každé ženy a je spojeno s jejím silným subjektivním prožitkem. Těhotenství tak 

nepředstavuje jen důležité období v životě ženy, ale tím, že společnost je na reprodukci 

závislá, dotýká se celé společnosti a je možné jej chápat jako sociální fakt (Hasmanová 

Marhánková, 2008). 

V minulosti byly jen omezené možnosti, jak sledovat vývoj plodu v děloze. Žena 

proto vnímala své těhotenství především na základě vlastních pocitů (Marek, 2002). 

V moderních západních společnostech je reprodukce spojována zpravidla 

s medicínským uvažováním, proto těhotenství je neustále monitorováno a podléhá 

institucionální kontrole (Hasmanová Marhánková, 2009). S rozvojem medicíny dochází 

k posunu možností, které má současná prenatální diagnostika. V péči o těhotnou se dnes 

uplatňují nejrůznější technologie. Screeningová vyšetření, která z největší části slouží 

k detekci vrozených vývojových vad plodu, tak významně vstupují do subjektivity ženy 

a ovlivňují vlastní prožívání jejího těhotenství. Jednou z forem neinvazivní diagnostiky je 

ultrazvukové vyšetření, které díky svým možnostem přetváří pohled na plod tím, že 

umožňuje jeho vizualizaci. Podle Hasmanové Marhánkové tato vizualizace jej přitom 

symbolicky staví mimo tělo ženy a plod svým způsobem představuje samostatnou entitu, 

což v minulosti bylo prakticky nemyslitelné. Pro ženy pak ultrazvukové vyšetření 

představuje novou formu vědění o svém těle (Hasmanová Marhánková, 2008). 

Jak uvádí Hasmanová Marhánková, tak v současné době v České republice převažuje 

vysoká míra akceptace prenatálních screeningů, které jsou považovány za samozřejmou 

součást prenatální péče. Případné odmítnutí těchto vyšetření, proto nebývá považováno 

za jednu z možností, kterou ženy v přístupu ke svému těhotenství mají, ale bývá stavěno do 

opozice ke stávajícím očekáváním. Žena je z pohledu dnešní společnosti stavěna do role, 

kdy je odpovědná nejen za zdraví svých dětí, ale celé populace, proto společnost v rámci 

kontroly nad těhotenstvím normativně určuje, co obnáší vhodné a nevhodné chování. 

Těhotná žena, která se těmto normám nepřizpůsobí, je odsuzována za nedostatek 

sebekontroly. Důvody odmítnutí screeningových vyšetření však mohou souviset s různými 

formami vědění o těhotenství. V tomto případě stojí proti sobě současné medicínské 
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vědění, prezentované prostřednictvím specialistů a různých technologií, a vlastní vtělené 

vědění neboli embodied knowledge, které souvisí s vnímáním vlastní tělesnosti těhotných 

žen. V každé kultuře totiž existují různé systémy vědění a každému z těchto systémů 

přikládá daná společnost jinou relevanci (Hasmanová Marhánková, 2008). 

2.4.2 Doprovázení při porodu 

Z historických pramenů, které pojednávají o porodnictví je patrné, že věci týkající se 

porodu byly vždy v rukách žen. Většina porodů až do poloviny 20. století probíhala 

v domácím prostředí a porod byl vnímán jako událost sociální nikoliv medicínská. Péče 

o rodičku byla doménou pouze žen, k porodu se vždy volala porodní bába a ostatní 

zkušené ženy při porodu pomáhaly. Muži se porodu nikdy neúčastnili a z místnosti, kde 

žena rodila, byli zpravidla vykázáni (Marek, 2002). V minulosti probíhaly i porody 

romských žen doma za přítomnosti a podpory žen z rodiny (Hájková, 2001). Teprve 

postupně s rozvojem medicíny začali být ke komplikovaným porodům voláni lékaři a stali 

se tak jedinými muži, kteří se na dlouhou dobu porodu směli účastnit (Stackeová, 

Böhmová, 2010). 

Po druhé světové válce došlo k obrovskému rozvoji medicíny a porody se postupně 

začaly přesouvat do porodnic. (Marek, 2002). Jak uvádí Hrešanová a Hasmanová 

Marhánková z důvodu zachování maximální čistoty a sterility nebylo umožněno, aby se 

porodu účastnil někdo z rodiny. Preferoval se stále více technicistní přístup a nemocniční 

vybavení porodnic působilo na rodičky často velmi neosobně. Návštěvy nebyly povoleny 

ani na pokojích šestinedělí. Novorozenci nebyli hospitalizováni na pokojích spolu 

s matkou, ale na novorozeneckých odděleních, a matce je dětské sestry vozily pouze 

na kojení v přesně stanovených časech. V průběhu těchto let sice výrazně klesla 

novorozenecká i mateřská úmrtnost, rodička ale přestávala být vnímána jako samostatná 

lidská bytost a stávala se tak součástí nějakého předem jasně stanoveného řádu. Období 

dehumanizace porodnictví a medicíny vůbec trvalo v České republice prakticky až do roku 

1989. Sice se již před tímto rokem začínaly objevovat první náznaky změn, ale zásadní 

obrat v přístupu k pacientům, v našem případě k rodičkám, nastal až po rozpadu 

socialistického zřízení (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008). 

Podle Stackeové a Böhmové se obrovské změny po roce 1989 dotkly porodních sálů, 

které přestaly být vnímány jako sterilní operační sály a postupně se ve většině porodnic 

začaly rekonstruovat interiéry, ve snaze co nejvíce zútulnit a zpříjemnit jejich prostředí. 
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Dokonce rodičku během porodu mohl doprovázet člen rodiny, tedy věc do té doby 

v porodnicích zcela nepřijatelná a nepředstavitelná. Z historického pohledu to však bývalo 

zcela normální a přirozené, protože žena vždy rodila obklopená ostatními ženami z rodiny, 

které jí pomáhaly a podporovaly. Během období zhruba čtyřiceti let, kdy ženu k porodu 

nesměl nikdo doprovázet, došlo k určitým změnám ve společnosti a z dříve rozvětvených 

vícegeneračních rodin, které žily vždy pohromadě, začaly vznikat nukleární rodiny 

s minimálními vazbami na své příbuzné. Po zpřístupnění porodních sálů tak kupodivu 

první osobou, která směla doprovázet rodičku, nebyla matka, sestra nebo teta, ale touto 

osobou byl muž, manžel rodičky. V současné době je účast otce u porodu považována 

za standard, ačkoliv z historického hlediska to je jev velmi neobvyklý (Stackeová, 

Böhmová, 2010). Běžnou součástí porodu je dnes nejen muž coby lékař, ale také muž coby 

nastávající otec. Žádné informace o tom, jaký je trend v doprovázení při porodu 

u romských rodiček, jsem však opět nenašla. 

2.4.3 Komercionalizace porodnic 

Před rokem 1989 byla péče těhotným a rodícím ženám v České republice 

poskytována na základě jejich rezidenční příslušnosti a ženy měly minimální šanci 

do poskytované péče zasahovat. Změny, které nastaly v souvislosti s přechodem na tržní 

hospodářství, se dotkly nejvíce porodnictví, které představuje specifickou oblast 

zdravotnictví. Dlouhodobě nízká porodnost v České republice a nový pohled na rodičku, 

jakožto zdroj příjmů zdravotnického zařízení, to jsou dva faktory, které vytváří 

konkurenční prostředí mezi porodnicemi a následně vedou ke změně charakteru 

a rozšiřování poskytovaných služeb. Trend, který se v současném porodnictví projevuje, je 

rostoucí komercionalizace porodnic a konzumerismus rodiček. Rodička se tak stává 

aktivním subjektem, který si na základě určitých kritérií volí způsob a místo porodu. Výběr 

porodnice pak závisí na spektru nabízených služeb. 

Podle Hrešanové a Hasmanové Marhánkové tak vzniká nový způsob nerovnosti mezi 

rodičkami, který je podmíněn jejich socioekonomickým statusem. Pro rodičky s nižším 

socioekonomickým statusem se mohou určité nabízené služby, které nejsou hrazené 

zdravotními pojišťovnami, stát nedostupnými. Některé tyto rodičky se také mnohem méně 

orientují ve zdravotnickém prostředí a v jeho terminologii a z toho důvodu neumí tolik 

vyjádřit své potřeby. Sociální status ovlivňuje to, jakým porodním věděním neboli birth 

knowledge ženy disponují. Porodní vědění v sobě obnáší nejen znalosti související přímo 

s biologickou podstatou těhotenství a porodu, ale i znalost zdravotnického prostředí. Ženy 
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s vyšším socioekonomickým statusem jsou mnohem informovanější, věnují se samostudiu 

knih a časopisů s těhotenskou a porodní tématikou, navštěvují předporodní kurzy, aktivně 

se o porod zajímají a dopředu svůj porod plánují. Důležitou roli pro ně hraje volba místa 

porodu, do porodnice zpravidla přicházejí s porodním plánem a snaží se prosadit svou 

představu porodu. Tyto ženy na základě svého porodního vědění získávají mnohem větší 

moc a kontrolu nad svým porodem, což pak ovlivňuje nejen volbu místa porodu, ale 

i samotný průběh porodu (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008). 

Komerční služby, které jednotlivé porodnice nabízejí, jsou tak mnohem více 

adresovány právě ženám s vyšším socioekonomickým statusem nejen z důvodu finanční 

dostupnosti těchto služeb pro tyto ženy, ale i z důvodu lepší orientace v nabízených 

službách na základě jejich porodního vědění. Poskytovaná péče a nabízené služby 

v porodnictví však nefungují pouze na principu nabídky a poptávky a do rozhodování 

rodiček vstupují další faktory, jakými jsou faktory kulturní, emocionální, zdravotní a další. 

Dokonce podle zkušeností porodních asistentek, jak uvádí Hrešanová a Hasmanová 

Marhánková, určitá přeinformovanost prvorodiček sehrává v průběhu porodu spíše 

negativní roli. Ženy disponují zpravidla obrovským množstvím informací, aniž by dosud 

měly vlastní fyzickou zkušenost s porodem, vytváří si dopředu svou vlastní představu 

o průběhu porodu, neumí se během porodu uvolnit, příliš se kontrolují a jsou zaskočené, 

pokud porod neprobíhá podle jejich plánu. Naopak ženy s menším porodním věděním, 

které často souvisí i s nižším socioekonomickým statusem, neřeší tolik volbu místa porodu 

a o porodu dopředu příliš nepřemýšlí. V důsledku ale rodí lépe, což podle porodních 

asistentek například souvisí s tím, že mnohem více poslouchají svoje tělo (Hrešanová, 

Hasmanová Marhánková, 2008). Sociální nerovnost mezi rodičkami, která vzniká 

v souvislosti s rostoucí komercionalizací porodnic, tak paradoxně nemusí působit jako 

znevýhodňující faktor v samotném průběhu porodu, protože tato menší informovanost 

o porodu u žen s nižším socioekonomickým statusem může pro ně svým způsobem 

představovat výhodu. 

Trendy současného porodnictví, jakými jsou prenatální péče spojená s prenatální 

diagnostikou, doprovázení k porodu a současná komercionalizace porodnic, a pojmy jako 

vtělené vědění a porodní vědění se pak dále v souvislosti s těhotenstvím a porodem 

romských žen zabývám v empirické části. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl výzkumu 

V diplomové práci se zabývám těhotenstvím a porodem romských žen v kontextu 

transkulturní péče. Ačkoliv jsou Romové nejdéle žijící a rovněž nejvíce zastoupenou 

etnickou menšinou na území České republiky, stále si udržují své specifické vzorce 

chování a jednání, které je do jisté míry odlišují od většinové společnosti, na což má zcela 

jistě vliv tradice, kultura a odlišné životní hodnoty. V souvislosti s těhotenstvím a porodem 

romských žen „Národní zpráva o rodině“ uvádí, že romské ženy rodí v mnohem mladším 

věku, rodí v průměru častěji než většinová populace, často mívají děti po celé své 

reprodukční období a své těhotenství většinou neplánují (Ministerstvo, 2004). Tato tvrzení 

vycházejí z dat získaných během Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001, tudíž tato 

statistická data reprezentují jen tu skupinu romských žen, které se hlásily k romské 

národnosti. Zpráva se rovněž nezabývá okolnostmi, které k tomu vedou. 

Důvodem, proč se problematikou těhotenství a porodu u romských žen zabývám, je 

především to, že pracuji jako porodní asistentka v regionu, kde žije velké procento 

romského etnika a velmi často se při poskytování zdravotní péče s nimi setkávám. Bývám 

přítomna některým problematickým situacím, jejichž zvládnutí není pro zdravotníky vždy 

jednoduché. Zbytečně tak dochází ke konfliktním situacím, kterým by jistě bylo možné 

předejít vhodnou komunikací a profesionálním přístupem. K tomu je však potřeba 

porozumět kulturním a etnickým odlišnostem romských žen i vlastním předsudkům 

a stereotypům. 

Z výše uvedených důvodů jsou pro porodní asistentky při poskytování péče ženám 

romského etnika důležité kromě odborně medicínsky zaměřených znalostí i znalosti 

z oblasti transkulturní péče. Kvalitním vzděláním v této oblasti získávají zdravotničtí 

pracovníci větší rozlišovací schopnost a citlivost k etnickým, kulturním a sociálním 

specifikům, mají lepší schopnost odlišit jevy etnicky a kulturně determinované a mají vyšší 

profesionální jistotu v péči o klienty jiných etnik, kultur a sociálních vrstev. Zároveň umí 

lépe verbálně i nonverbálně s těmito klienty komunikovat. Vzhledem k tomu, že jsem 

nenašla žádnou odbornou publikaci pojednávající o tomto tématu, tak předpokládám, že 

dosud nebyla provedena studie či hlubší analýza použitelnosti transkulturní péče 

v souvislosti těhotenstvím a porodem romských žen. Pravděpodobně řada myšlenek 
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používaných v modelu transkulturní péče je přenositelných a mohou být využity v porodní 

asistenci, což je i předmětem této diplomové práce. 

Cílem mé práce je zkoumat, jak romské ženy prožívají těhotenství a porod, 

identifikovat charakteristiky, které je odlišují od žen majoritní společnosti v České 

republice a následně provést analýzu aplikovatelnosti modelu ošetřovatelské transkulturní 

péče na těhotné a rodící romské ženy. Cíl mé práce by měl mít především praktický dopad 

na poskytování péče. Zcela jistě to přispěje k lepšímu porozumění určitých, někdy 

i problematických situací, se kterými se při poskytování péče těhotným a rodícím romským 

ženám porodní asistentky setkávají, a umožní jim tyto situace profesionálním způsobem 

lépe zvládnout. Vzhledem k tomu, že se ve své práci zaměřím konkrétně na romské ženy, 

vidím zde ještě jeden aspekt, který je nutné vzít v potaz. 

U cizinců žijících na našem území je pro zdravotnické pracovníky mnohem snazší 

identifikovat jejich kulturní a etnické odlišnosti s kulturou a hodnotami lidí dané země, 

ze které pocházejí, a díky tomu se rozhodnout, jaký nejvhodnější přístup při poskytování 

zdravotní péče zvolit. U romské populace je tato situace mnohem problematičtější, protože 

jak jsem uváděla v teoretické části, tak netvoří žádnou ohraničenou entitu, se kterou by 

bylo možné je identifikovat. 

3.2 Formulace výzkumného problému, výzkumné otázky 

Ve své práci jsem pomocí kvalitativního výzkumu chtěla zjistit odpověď 

na výzkumnou otázku: Jak romské ženy prožívají a pojímají těhotenství a porod, co to 

znamená v jejich kultuře, v jejich sociálním postavení, v jejich individuálním životě? Jaké 

odlišnosti vnímají porodní asistentky mezi romskými rodičkami a rodičkami majoritní 

společnosti a čemu tyto odlišnosti přisuzují? 

Tuto výzkumnou otázku jsem podrobněji rozvedla v následujících podotázkách: 

1. Jaké tradice se v souvislosti s těhotenstvím a porodem mezi romskými ženami 

udržují? 

2. Jaké postavení má těhotná a rodící romská žena v jejich kultuře? 

3. Jak romské ženy prožívají těhotenství a porod? 

4. Jaký vliv na přístup romských žen k těhotenství a porodu má rodina? 
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5. Jak romské ženy přijímají a využívají nastavený systém prenatální péče v České 

republice? Případně jakou jinou prenatální péči mimo tu organizovanou 

zdravotnickým systémem využívají? 

6. Jaká je mezi romskými ženami znalost a informovanost o vlastním těle, 

o těhotenství a porodu? Kde tyto informace získávají? 

7. Jak přistupují romské ženy k bolesti? Jak romské ženy pracují s emocemi? 

8. Jaký je vztah žen k dosud nenarozenému dítěti a jaký je jejich vztah k dítěti 

po porodu? 

9. Jak charakterizují prožívání a přístup k těhotenství a k porodu romských žen 

porodní asistentky? 

3.3 Metodologie 

Abych získala odpověď na tyto otázky, použila jsem kvalitativní výzkum a jako 

výzkumnou metodu jsem zvolila hloubkový polostrukturovaný rozhovor, při kterém jsem 

pomocí rozhovorů s romskými ženami získala vhled do jejich vnímání prožívání 

těhotenství a porodu. Pomocí rozhovoru s porodními asistentkami poskytujícími péči 

těhotným a rodícím romským ženám a na základě pozorování jsem identifikovala oblasti, 

které jsou oběma stranami kulturně odlišně vnímány. Kvalitativní výzkum se používá 

k odhalení a porozumění podstatě jevů dosud neznámých nebo nám pomůže získat nový 

pohled na jevy již známé. Jevem, který jsem zkoumala, bylo vnímání a prožívání 

těhotenství a porodu romských žen. V diplomové práci jsem použila metodu zakotvené 

teorie grounded theory, což je teorie induktivně odvozená ze zkoumaného jevu. Cílem je 

vytvoření teorie, která vysvětluje daný jev. Nejprve jsem provedla otevřené kódování, 

z jednotlivých kódů jsem si stanovila kategorie, které mají své vlastnosti a nabývají 

různých dimenzí. Následně jsem provedla axiální kódování, při kterém jsem kategorie 

znovu uspořádala. Abych kategorie mohla uvádět do vzájemných vztahů, použila jsem 

paradigmatický model, který říká, že každý jev má nějaké podmiňující podmínky a je 

zasazen do určitého kontextu. Na jev dále působí intervenující podmínky, které ovlivňují 

strategie jednání a ty pak vyústí v určité následky (Strauss, Corbinová, 1999). Data, která 

jsem získala, mi umožnila provést následně analýzu modelu transkulturní péče. 
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3.4 Sběr dat 

Sběr dat probíhal v období od února do dubna 2015. Během této doby jsem provedla 

rozhovory se sedmi ženami. Ve svém okolí se setkávám s řadou romských žen. První tři 

ženy jsem tedy kontaktovala osobně. Jako první jsem požádala o rozhovor ženu, se kterou 

se osobně znám již delší dobu. Dále jsem oslovila postupně dvě ženy, se kterými jsem 

se seznámila krátce před naším rozhovorem. Na další dvě jsem získala kontakt metodou 

snow ball. Tyto dvě ženy jsem kontaktovala telefonicky a osobně jsme se setkaly až při 

natáčení rozhovoru. Mezi romskými ženami, se kterými jsem vedla rozhovory, byly ženy 

s různým socioekonomickým statusem a všechny měly předchozí vlastní zkušenost 

s porodem. Za důležité zde považuji zmínit, že všechny romské ženy, se kterými jsem 

rozhovory vedla, samy sebe za Romky považovaly. Dále jsem uskutečnila dva rozhovory 

s porodními asistentkami, které mají zkušenost s poskytováním péče těhotným a rodícím 

romským ženám. Ani jedna porodní asistentka není Romka. Všechny rozhovory byly 

nahrány na záznamové zařízení mobilního telefonu a poté přepsány, aby mohly být 

podrobeny analýze. Ke všem rozhovorům jsem získala ústní informovaný souhlas, který 

jsem vždy přečetla před samotným rozhovorem a je součástí nahraného záznamu. 

Pro zachování maximální anonymity mých vypravěček jsou veškeré uvedené citace 

uváděny pod fiktivními jmény. Porodní asistentky mají jména Gábina a Martina. Romské 

ženy vystupují pod jmény Dana, Ester, Nikola, Petra a Sylva. V rozhovoru Dana několikrát 

zmínila jméno své dcery. V diplomové práci její dcera vystupuje pod fiktivním jménem 

Maruška. 

Dana má jedno dítě, je vdaná, s manželem bydlí ve společné domácnosti, má vyšší 

odborné vzdělání, pracuje, bydlí v jedné ze „sociálně vyloučených lokalit“ města. 

Ester má šest dětí, je svobodná, má základní vzdělání, všechny děti má s jedním 

partnerem, se kterým žije ve společné domácnosti, o svém partnerovi hovoří jako 

o „manželovi“, v současné době pobírá rodičovský příspěvek, bydlí na vesnici. 

Nikola má devět dětí, je svobodná, má základní vzdělání, všechny děti má se svým 

partnerem, svého partnera nazývá „druhem“, žije s ním ve společné domácnosti, 

v současné době pobírá rodičovský příspěvek, bydlí na vesnici. 

Petra je vdaná, s manželem bydlí ve společné domácnosti, mají spolu dvě děti, má 

středoškolské vzdělání s maturitou, pracuje, bydlí na vesnici. 
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Sylva má čtyři děti, je svobodná, má základní vzdělání, s prvním partnerem má první 

dítě, se současným partnerem, se kterým ale trvale nežije, má další tři děti, děti vychovává 

sama, v současné době pobírá rodičovský příspěvek, krátce žila v azylovém domě, bydlí 

v jedné ze „sociálně vyloučených lokalit“ města. 

3.5 Interpretace dat 

Výstupy z rozhovorů jsem konfrontovala s informacemi získanými studiem odborné 

literatury zabývajícími se romskou tématikou. Svá zjištění z výzkumu jsem pro lepší 

přehlednost rozdělila do pěti hlavních kapitol. Témata, kterým se v jednotlivých kapitolách 

věnuji a která se vždy nějakým způsobem týkají těhotenství a porodu romských žen, však 

není možné omezit pouze na danou jednu kapitolu, protože všechna témata spolu navzájem 

souvisejí. Stejné to je v případě poskytování péče romským ženám, při které je potřeba, 

aby porodní asistentky vzaly v potaz všechny aspekty, které na vnímání a prožívání 

těhotenství a porodu romských žen mohou mít vliv. 

V první kapitole s názvem „Prostě jsou ‚in‘, nejsou ‚out‘“ se zabývám nejprve 

identitou Romů a jejich komunitním způsobem života, který bývá s romskou kulturou 

spojován, a dále tomu, jak se tento způsob života projevuje během hospitalizace romských 

žen po porodu. Ve druhé kapitole s názvem „To je věc ‚tý‘ ženský“ se věnuji statusu a roli 

romských žen a dále popisuji, jak tato role souvisí s vnímáním například neplodnosti nebo 

s doprovázením k porodu. Ve třetí kapitole s názvem „Já miluju svoje děti“ se věnuji 

důvodům, které mohou souviset s vyšší paritou romských žen, než je obvyklé pro majoritní 

společnost. Ve čtvrté kapitole s názvem „Nechodila, já už to znám“ se zabývám vlastním 

těhotenstvím romských žen, tedy jejich vnímáním těhotenství a jejich přístupem 

k prenatální péči a pátou kapitolu s názvem „Jak to přijde, tak to přijde“ jsem věnovala 

samotnému porodu romských žen. V některých kapitolách se daného tématu dotýkám 

nejprve v rovině obecné, abych se na danou problematiku mohla podívat mnohem 

komplexněji a v širších souvislostech než pouze v kontextu poskytované péče. Následně 

pak dané téma aplikuji na konkrétní situace, se kterými se porodní asistentky setkávají. 
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3.6 Prostě jsou „in“, nejsou „out“ 

3.6.1 Otázka identity 

Ve své práci se zabývám těhotenstvím a porodem romských žen, a abych mohla začít 

interpretovat data, která jsem pomocí rozhovorů získala, musím nejprve vymezit pojem 

„romské ženy“. Každý má pravděpodobně svou určitou představu, o tom, kdo to je žena 

a podle určitých znaků identifikuje, že se jedná o ženu a nikoliv o muže. Stejným 

způsobem, tedy podle určitých znaků, identifikujeme, že se jedná o romskou ženu, 

a rovněž pokud potřebné znaky pro identifikaci nenajdeme, můžeme vyloučit, že by se 

o romskou ženu jednalo. 

V této práci prezentuji výstupy z rozhovorů s romskými ženami, které se samy 

za Romky považují, a s porodními asistentkami, které se považují za příslušnice majoritní 

společnosti. Když jsem vedla rozhovor s porodními asistentkami, které mi měly vyprávět, 

jak z jejich pohledu rodí romské ženy, jaké ony mají zkušenosti s přístupem romských žen 

k těhotenství a v čem se romské ženy odlišují, nevyžadovaly po mně další upřesnění ani 

specifikaci romství. Pojem romské ženy tedy z mého pohledu považují za generalizující 

pojem, ke kterému je možné přiřadit nějakou charakteristiku, která je v jejich očích 

odlišuje od žen majoritní společnosti. Odlišnosti, o kterých hovořily, tak přisuzují tedy 

tomu, že se jedná o ženy romské. Neprovedla jsem důslednou analýzu všech charakteristik, 

které byly ze strany asistentek romským ženám připisovány, ale je patrné, že významně 

byly zastoupeny charakteristiky negativní nebo vyjadřující jasnou distanci mluvčích 

od žen, o kterých vyprávěly. Asistentky tedy romské ženy zobrazovaly dosti homogenně, 

nešetřily negativními stereotypy a jen minimálně naznačovaly, že by mezi romskými 

ženami viděly nějaké rozdíly. 

Ohledně identity však může nastat celá řada nejasností. My například můžeme 

identifikovat ženu jako romskou ženu a i ona sama sebe považuje za romskou ženu, pak se 

může zdát, že došlo na obou stranách ke shodě. Neznamená to však, že pojem romská žena 

znamená pro obě strany totéž. Žena, která sama o sobě hovoří, že je Romka, se tak může 

identifikovat na základě vnějšího vzhledu, který zdědila po svých předcích, ale ještě to 

nutně neznamená, že by sdílela i hodnoty romské kultury a záměrně se od rysů „tradiční“ 

romské kultury může distancovat. Můžeme se také setkat se ženou, kterou jako Romku 

neidentifikujeme, a přesto ona sama sebe za Romku považuje a sdílí hodnoty dané kultury. 
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Otázka identity v případě Romů žijících v České republice je ještě komplikovanější, 

protože oni netvoří žádnou homogenní skupinu a i jejich kultura je značně diferencovaná. 

Jak je možné vnímat vlastní identitu, budu prezentovat na příkladu Dany, která 

pochází ze smíšené rodiny a i nyní žije ve smíšeném manželství. Když jsem jí položila 

otázku, jak ona vnímá sama sebe, tak odpověděla: „Já úplně jako normální člověk, slušně 

vychovaná, vzdělaná dívka, já jsem prostě úplně normální, rozhodně se za to nestydím, jak 

vypadám a hlavně se nemám za co stydět.“ Na této větě vidím hned několik způsobů, 

kterými prezentuje svoji identitu. Hovoří o tom, jak vypadá, a tedy její vnější vzhled jí 

přisuzuje identitu Romky, tedy její zděděnou identitu. Ona sama sebe vnímá především 

jako normálního člověka a nemá potřebu se etnicky vymezovat. Ve vztahu ke své identitě 

dále hovoří o slušném vychování a vzdělání, což já vnímám, že je pro ni velmi důležité, 

a dále připouští, že vypadat jako Romka může být důvodem se za svou identitu stydět. 

U Dany je z rozhovoru dále patrné, že se za Romku považuje, ale definuje se, jako že je 

„jiná“. Sama říká, že se nikdy nesetkala s diskriminací ze strany majoritní společnosti, ale 

to, že je „jiná“, pocítila v dětství naopak ze strany Romů, když například „okolo prošly 

holky, takový ty špindíry a přitom já je ani neznala“ a pokřikovaly, že „si hraju 

na Češku“. Její odlišnost identifikovaly na základě toho, že byla „třeba hezčí nebo 

upravenější nebo že měla támhlentu sukni, kterou oni třeba nemohly mít
1
“. Zde podle mě 

poukazuje na odlišný sociální status některých Romů, který si uvědomovala již jako dítě, 

a sama sebe prezentuje jako tu „lepší“ a vůči těm „horším“ se vymezuje. Ona na to 

reagovala tak, že si říkala: „Já nechci bejt jako ty, že vybíráš popelnice a smrdíš.“ Na této 

ukázce vnímám to, že slovo Češka, které je zde použito ze strany Romek ve významu 

nadávky, tak pro Danu mnohem více než vymezení odlišnosti etnické představuje odlišnost 

ve smyslu lepšího socioekonomického statusu, tedy že ona jako Romka je ta „lepší“, 

protože se přibližuje statusu Čechů, na rozdíl od těch „horších“, zanedbaných. Navíc tyto 

Romky odsuzuje za jejich způsob života a za to, že se nesnaží být „lepší“ jako ona. Lidé 

totiž mají zpravidla tendenci sami sebe hodnotit lépe, proto i skupiny, se kterými se 

identifikují, hodnotí jako lepší a znevýhodňují skupiny, které pro ně představují ohrožení 

jejich vlastní sociální identity (Howard, 2000). Dana se i v současnosti setkává s tím, že na 

základě jejího vzhledu ji okolí sice identifikuje jako Romku, ale díky tomu, že působí 

                                                 

 

1
 Přísudek „nemohly“ je v této větě vztažen k podmětu „ony“ holky, zde nespisovně uvedeno „oni“. 
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například upraveným dojmem, tak dává svému okolí signál, že je jiná. Vzhledem k tomu, 

že ona se stýká převážně s majoritou, tak tyto signály jí dnes ulehčují cestu k lidem, 

v jejichž společnosti se pohybuje. „Spousta lidí u mě v práci mi řeklo, my jsme tě viděli 

poprvý a hned jsme věděli, že prostě jseš slušná holka.“ To, že vzhled vnímá jako 

významné kritérium v souvislosti s tzv. připsanou identitou, je patrné i tehdy, když hovoří 

o své romské kamarádce. „Prostě je taky taková jiná, než jakoby vypadá.“ Pokud si totiž 

jedince na základě vnějšího vzhledu přiřadíme do určité skupiny, ještě ale neznamená, že 

jedinec sám sebe jako člena takové skupiny vnímá a sdílí její kulturu, a jestliže máme 

určitou představu o kultuře takové skupiny, pak si můžeme vytvořit nesprávný předpoklad 

o chování, jednání, myšlení a například hodnotovém systému takového jedince. Sama 

Dana si je toho vědoma a z jejích výpovědí je patrné, že se tomu neustále snaží čelit. 

Podle Dany je důležitější, jaký člověk je, než jakou má například etnickou 

příslušnost. „Když vidím, že ten člověk je slušnej a bude se ke mně chovat hezky, tak 

nemám důvod se s ním nebavit, ale když ten člověk bude neupravenej, bude sprostej, tak si 

takovýho člověka ani nevšimnu. Je to o lidech, není to o tom, k jaký patří skupině.“ 

Ačkoliv se Dana snaží bránit stereotypizaci a labelingu, tak v případě, kdy sebe vymezuje 

jako „lepší“ vůči těm „horším“, sama stereotypizaci a labeling používá. 

Člověk vždy svou identitu vymezuje v kontextu něčeho a vůči něčemu. Dana sama 

tak svojí identitu vymezuje vůči některým Romům, kteří bydlí v jejím okolí. „Já jsem 

třeba nikdy nechtěla bejt taková, mě prostě příjde, že jsou takový nepřizpůsobivý. No je 

jich tady dost, spousta je tam u nás novejch, já je ani neznám a jsou docela takový hlučný. 

Přes tu zimu je jakoby klídek, ale přes to léto, když vidíte, že je hezky, už se najednou 

začínaj slejzat venku a už jsou tam tlupy a to už máte fakt strach kolem nich projít i já 

i já.“ Zde vidím především to, že se vymezuje vůči komunitnosti některých Romů, kterou 

ona nesdílí. Když hovoří o nepřizpůsobivosti, tak z kontextu celého rozhovoru pak 

vyplývá, že tím myslí nepřizpůsobivost vůči majoritě, jinými slovy ona je „přizpůsobivá“, 

tedy žije život stejný jako majoritní společnost a rovněž s ní sdílí stejné hodnoty. Ona 

svým výrokem o nepřizpůsobivých Romech tak demonstruje svou „přizpůsobivost“. 

Socializace, kterou Dana prošla ve svém dětství, probíhala mimo romskou komunitu, 

což podle mě mělo zásadní vliv na vnímání její identity. Stejně tak tomu bylo i u Petry, ani 

ona nevyrůstala v rozvětvené romské rodině. Obě dvě sebe jako Romky vnímají, ale obě 

o Romech žijících způsobem života, který je majoritní společností vnímán jako odlišný 

nebo dokonce problematický, hovoří jako „o nich“, tedy nepovažují se za jednu „z nich“. 
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Dana říká: „Já jsem nevyrůstala s nima, moje rodiče ani nemluvili cigánsky, já ani sama 

neumím.“ To, že „k nim“ nepatří, demonstruje na tom, že dokonce nezná ani jejich řeč. 

U Petry to byl dokonce záměr jejího otce izolovat svou rodinu od ostatních 

příbuzných. „U nás to řídil táta, von je teda hroznej chováním, kdybys ho potkala, tak 

řekneš, že to je prostě degeš, ale von prostě nechtěl, abysme se stýkali s příbuznejma, 

protože věděl, jaký jsou, takže my jsme se vodstěhovali, bydleli jsme uplně někde jinde, než 

všichni bydleli.“ Petra si dále vzpomíná, že: „Jediný, kam jsme chodili, třeba o víkendu 

k babičce na pár hodin a domů. Oni se navštěvujou mezi sebou, my ne, my jsme prostě 

nesměli.“ Na výpovědi Petry vidím, jak ona vnímá vnitřní diferenciaci Romů. O svém otci 

hovoří, že se chová i vypadá jako degeš, což se dříve používalo jako tradiční označení pro 

Romy „rituálně nečisté“, od kterých se ti „rituálně čistí“ Romové distancovali. Podle mě 

ale ona slovo degeš používá v obecném významu „horší“. Otec sám se ale podle Petry 

neztotožňoval se způsobem života jeho příbuzných, podle ní je vnímal jako „horší“ 

a z nějakého důvodu nechtěl, aby jeho děti tento způsob života sdílely. S vnitřní 

diferenciací Romů se tak Petra díky svému otci setkala již v dětství. 

Otec měl podstatný vliv na prožívání jejího dětství, a jak říká: „Nesměli jsme nikde 

courat po městě, my jsme byli věčně zavřený doma.“ Ačkoliv jeho cílem bylo především 

izolovat svoje děti od příbuzných, kteří žijí oním komunitním životem vyznačujícím se 

častými návštěvami, tak v otázce výběru partnerů svých dětí již tak striktní nebyl. Jeden 

její bratr má za ženu Romku „z tý velký rodiny“, druhý má „Češku“ a ona sama má 

„míšence“. Petra se tak s komunitním životem, který majoritní společnost vnímá jako 

typický rys romské kultury, setkává prakticky až nyní v dospělosti díky sňatku svého bratra 

se ženou z této komunity. Díky tomu mi mohla poskytnout zajímavý pohled Romky, která 

se sice občas stýká s rodinou svého bratra, ale vzhledem k tomu, že vyrůstala v nukleární 

rodině izolované od komunitního způsobu života romské rodiny a zároveň nežili jako 

rodina plně integrovaná do majoritní společnosti, tak dokáže vnímat některé odlišnosti 

romské i majoritní kultury z perspektivy „pozorovatele“. Obě ženy během rozhovoru 

prezentovaly vnitřní diferenciaci, která podle nich mezi Romy existuje, a zároveň způsob, 

jakým se snaží tuto diferenciaci prezentovat vůči majoritě. Jedni kritizují druhé proto, že 

jsou „špinaví“, a druzí první proto, že ze sebe dělají „lepší“ a „hrajou si na něco“, co 

nejsou. Když mi vyprávěla o odlišnostech romských žen v souvislosti s těhotenstvím 

a porodem, tak velmi často mi onu odlišnost prezentovala na způsobu života právě svojí 

švagrové. 
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3.6.2 Návštěvy v porodnici 

Vztahy v romských rodinách a podoby společného prožívání rodinných událostí 

budu dále prezentovat na příkladu početnosti návštěv v nemocnici u žen po porodu. Před 

rokem 1989 nebylo přípustné, aby za šestinedělkou po porodu do porodnice chodily 

návštěvy a oddělení šestinedělí bývalo z důvodu zajištění maximální hygieny pro veřejnost 

uzavřené. V současné době jsou v některých porodnicích povoleny návštěvy šestinedělek 

pouze ve společenských místnostech, ale jsou i porodnice, kdy jsou návštěvy povoleny 

přímo na pokojích. Porodní asistentky, se kterými jsem vedla rozhovory, pracují 

v porodnici, kde návštěvy na pokojích povoleny jsou. 

Jakou zkušenost s návštěvami u romských žen po porodu mají porodní asistentky, 

uvedu na příkladu Martiny. Podle ní jsou „komunitní společnost“ a pro romské ženy má 

jejich rodina velký význam „potřebujou mít tu rodinu kolem sebe, pokaždý za ní příjde 

rodina celá třiceti lidí, to je všeobecně známý“. Zde ve slově „pokaždý“ vidím, jak 

Martina používá generalizaci početnosti návštěv na romské ženy jako celek. Jinými slovy 

tato početnost je pro ně typická a dá se očekávat vždy, když romská žena porodí. A že tato 

její představa v majoritní společnosti existuje, navíc dokládá slovy „to je všeobecně 

známý“. Zde vidím typický příklad etnické stereotypizace. 

Když jsem však položila Ester otázku, kdo se za ní byl v porodnici podívat, tak 

odpověděla děti a manžel. „Voni jsou všichni daleko, jako jeho rodiče, já jsem už sama. 

Děti a manžel, to je moje rodina.“ Ona sama tedy již žádné příbuzné nemá a příbuzní 

ze strany manžela jsou daleko, což je důvod, proč se již příliš nestýkají a nepřišli ji tak 

do porodnice navštívit. 

Obdobný příklad mohu použít i u Sylvy, která porodila své čtvrté dítě. Za ní 

do porodnice přišly jenom děti a kamarádka, protože „se s přítelem rozešla a maminka 

nemohla, protože vona byla zrovna na dovolený v Německu, takže nemohla přijet“. Důvod, 

proč po posledním porodu za ní přišlo jen velmi málo lidí, vidím tedy spíše v momentální 

situaci, která u ní v rodině nastala. Když prý ale porodila své první dítě, tak za ní tenkrát 

přišlo mnohem víc lidí na návštěvu. „Bratranec za mnou přišel, sestřenice ale postupně, 
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nepřišli všichni jako celá ta pakáž
2
.“ To může souviset například s tím, že porod prvního 

miminka je v rodině, nejen romské, mnohem větší událost. 

Jinak tomu bylo u Dany, která se se svými příbuznými příliš nestýká z toho důvodu, 

že již nefunguje mezi jejími příbuznými rodinné pouto od smrti její babičky. Přesto uvádí, 

že za ní do porodnice přišlo na návštěvu hodně lidí, což sama ani nečekala. Její návštěvy 

však měly, na rozdíl od ostatních žen, se kterými jsem hovořila, odlišnou strukturu. Kromě 

velmi úzkého příbuzenstva, které představovalo pouze „obě babičky a manžela“ za ní 

přišlo hodně jejích neromských kamarádek. Tato odlišná struktura návštěv souvisí 

především s tím, že se stýká spíše s lidmi majoritní společnosti. 

Petra si vzpomíná, že za ní do porodnice přišli jenom „máma, táta a bráchové 

a babička, to je všechno“. Ona sama svou identitu vůči jiným Romům vymezuje. Dobře 

patrné je to například, když o jiných Romech hovoří jako o „těch ostatních“ a ve vztahu 

k jejich početnosti v případě návštěv říká: „Oni jsou jakoby rozvětvený, třeba moje 

švagrová teďka nedávno porodila, takže jdou ségry, pak přijdou tety se podívat a pak 

kamarádky.“ Podle Petry ale nechodí na návštěvy jenom příbuzní ve smyslu, v jakém 

příbuzenství vnímá majoritní společnost. V tradiční rodině žijící komunitním životem je 

příbuzenství vnímáno jako mnohem širší pojem, a proto ti, kteří spolu vyrůstají „si prostě 

řikaj teto, strejdo“ a na základě toho mezi nimi vzniká pocit sounáležitosti s rodinou, 

určitým způsobem k sobě patří a jak uvádí Petra, „jsou najednou rodina“. 

Typickou představu o početnosti návštěv u romských žen po porodu, o jaké hovořila 

Martina, splňuje pouze Nikola, která říká: „No u mě jich tady bylo, co jsem tady třicet.“ 

Na příkladu těchto pěti romských žen je patrné, že pověstná početnost návštěv, kterou 

Martina romským ženám připisuje, se projevila pouze u jedné z nich. Z rozhovorů vyplývá, 

že ne všechny romské ženy mají rozvětvené příbuzenstvo a některé se se svými 

příbuznými ani nestýkají. 

Jak je žena porodními asistentkami vnímána, tedy jakou předpokládají u romské 

ženy návštěvnost, nestojí jen v rovině teoretické, ale má pro porodní asistentky zcela 

praktický dopad. Pokud skutečně přijde za ženou v průběhu hospitalizace třicet lidí, tak 

k tomu Gábina dodává: „No to se nevejdou na pokoj.“ Vzhledem k architektonickému 

                                                 

 

2
 Tedy všichni najednou. 
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řešení nemocnice, kde mají jednolůžkové nadstandardní pokoje, dvoulůžkové pokoje 

a čtyřlůžkové pokoje, musí řešit velmi často otázku rozmístění jednotlivých žen na pokoje, 

protože především v případě čtyřlůžkových pokojů vzniká problém se zajištěním 

dostatečného soukromí. V případě, že podle určitých znaků přiřadí ženě identitu romské 

ženy, ještě to neznamená, že za ženou přijde početné příbuzenstvo. Některé ženy například 

preferují mnohem větší míru soukromí, než ženy jiné. Některou ženu po porodu navštíví 

jeden, dva lidé, za jinou přijde v průběhu hospitalizace i několik desítek lidí. Porodní 

asistentky mají takovou zkušenost, že často ženy z majoritní společnosti nechtějí být 

hospitalizované na stejném pokoji se ženami romskými a tento požadavek pak vůči 

porodním asistentkám uplatňují. Vzhledem k tomu, že ani romské ženy netvoří homogenní 

skupinu a každá uznává odlišné životní hodnoty podle toho, zda žije spíše tradičním 

způsobem života nebo své hodnoty sdílí spíše s majoritní společností, tak požadavek 

ohledně rozmístění na pokoje uplatňují i romské ženy. 

Gábina k tomu říká: „Romský ženy když jsou hospitalizovaný, tak nechtěj bejt samy 

na pokoji, ptají se, jestli budou s někym, bojí se tmy, nechávaj si otevřené dveře, rozsvícené 

celý den světlo, sdružujou se spolu, často se mezi sebou znaj.“ Zde tedy hovoří o ženách, 

které jsou zvyklé na komunitní způsob života. Setkávají se však i s tím, že „některý ti samy 

řeknou, sestři nedávejte mě tam k těm“. Zde pak nastává největší problém, protože je pak 

pro porodní asistentky obtížné vysvětlit mamince pocházející z majoritní společnosti, že 

tato romská maminka je „jiná“ a pravděpodobně nevznikne situace, kdy by za ní přišlo 

na návštěvu početné příbuzenstvo. Maminky patřící k majoritě se tak dopředu na základě 

určitých představ chtějí takové situace vyvarovat. Obtížná je pak situace i pro romské 

ženy, které se samy cítí být „jiné“, jak říká Gábina: „Ty to maj pak těžký, protože pak zase 

na ně třeba divně koukaj ty jiný maminky, když je dáme k nim na pokoj, no někdy to není 

jednoduchý.“ 

Například Petře by mnohem více vyhovovalo soukromí, než společnost ostatních 

maminek. „Teda z vlastní zkušenosti mě dali na velkej pokoj, jsem byla ráda, že jsem tam 

byla sama, jsem pak byla naštvaná, že tam dali ty vostatní, se tam nedalo dejchtat, protože 

ty děti řvaly….“ Nároky na míru soukromí se tak liší nejen mezi ženami patřícími 

k majoritní společnosti a romskými ženami, ale současně i mezi romskými ženami 

navzájem. Podle Petry je u „těch ostatních“ zcela normální, že „voni fakt nejsou sami, 

i když jsou doma, tak se navštěvujou, málokdy jsou sami doma, že prostě klídeček, pro ně je 

klídeček, když se hodně navštěvujou“. V tom vidím vysvětlení, proč nechtějí být samy 
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na pokoji, sdružují se a nechávají si například otevřené dveře, jak uvedla Gábina. Podle mě 

pro ně neustálá přítomnost dalších osob v jejich okolí představuje pocit bezpečí, a jak říká 

Petra, oni potřebují mít pocit, že se „kolem něco děje“. 

Pokud se na rozmístění žen po porodu budu dívat pohledem majoritní společnosti, 

tedy v tomto případě prezentovaným nároky maminek patřících k majoritě, které chtějí 

na malé pokoje a nejlépe, pokud by šlo, aby tam byly samy. Pak z tohoto pohledu mi může 

vyplynout, že romské ženy umístěné na větší pokoj mají ten „horší“. Jedná se tedy 

o etnocentrický pohled majoritní společnosti vycházející z jejích hodnot. Pokud však 

změním úhel pohledu a na situaci, kdy je romská žena hospitalizovaná na velkém pokoji 

s dalšími třemi maminkami, se podívám prostřednictvím hodnotového systému tradiční 

romské kultury, tedy není tam sama, pak jednoznačně má ten „lepší“ pokoj. Ačkoliv se zde 

zdravotníci mohou dopouštět určitého kastování, tak paradoxně do jisté míry může 

vyhovovat všem zúčastněným. Problematická situace nastává v případě romských žen, 

kterým například na základě vnějšího vzhledu personál oddělení připíše nejen identitu 

romství, ale současně i identitu ženy žijící komunitním způsobem života, které vyhovuje 

neustálá společnost, a personál předpokládá, že ji navštíví i početné příbuzenstvo. Opět zde 

tedy narážím na problém připsané identity. Pokud tato žena nedá najevo slovně nebo jiným 

způsobem, že tento způsob života nesdílí, a personál ji následně umístí spolu s dalšími 

romskými ženami, pak pro ni může být ona početnost návštěv nepříjemná. Toho si byla 

pravděpodobně vědoma Dana, která to, že je „jiná“ dala najevo naprosto explicitním 

způsobem: „Já když jsem jako byla v nemocnici, tak jsem měla zaplacenej nadstandardní 

pokoj a oni se pak k Vám chovaj i daleko líp.“ Ačkoliv nadstandardní pokoj zmiňuje 

v souvislosti s přístupem personálu a nikoliv v souvislosti s početností návštěv ostatních 

maminek, pro účely toho, abych ukázala, jakým způsobem použila určité signály, aby se 

vyvarovala připsání oné nesprávné identity, je tato ukázka velmi výstižná. 

Nyní se ještě krátce zastavím u toho, jak návštěvy u romských žen po porodu vnímají 

porodní asistentky. Martina návštěvy vnímá tak, že „všichni se s ní musej pozdravit, 

přivítat dítě do rodiny, pochovat a jsou takový hlavně hlučný, jak je jejich dobrým 

zvykem“. O hluku, obrovské radosti a jásotu kolem narozeného miminka hovoří i Gábina. 

Pro ni to představuje „jejich způsob projevu“ a současně to vnímá tak, že „všechno je 

hraný na oko“. Obě porodní asistentky tak hovoří o určitých typických rysech, které 

připisují romství, jakými jsou hlučnost projevu a emotivita. Míru emocí, o které porodní 

asistentky hovoří, tak vnímají jako něco, co je odlišné od míry emocí, které v obdobné 
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situaci projevuje majorita. Vzhledem k tomu, že projevy emocí jsou kulturně podmíněné, 

záleží na každé kultuře, co hodnotí jako vhodné a co naopak ne, proto tato emotivita 

příbuzných romských žen může být ženami majoritní společnosti vnímána jako 

nepříjemná. Gábina pak „zájem“ o miminko vidí jen jako něco předstíraného. Tedy podle 

mě to je její etnocentrický způsob vysvětlení situace, které ona sama nerozumí. Zajímavé 

vysvětlení, co stojí za oním „zájmem“ jít se podívat na miminko přináší Petra. „Oni si 

myslí, že když se tam nepřijdou podívat, že nemaj zájem. To není, že musí jenom vidět to 

miminko, ale to je vo tom, že voni prostě tam přídou a řeknou si hele a byl tam ten a ten? 

Přišel? Přišla se podívat?“ Petra k tomu dodává: „Oni musí, to není, že by se chtěli 

podívat, jak to miminko vypadá, dyť je to vůbec ani nezajímá.“ Petra tedy ukazuje 

společenský rozměr faktu, že pokud se někdo nepřijde podívat, je to automaticky 

hodnoceno, jako že nemá zájem. Návštěvy v porodnici u romských žen tak pro člena dané 

komunity znamenají určitou společenskou normu. Podle vysvětlení Petry není zájmem 

vidět miminko, ale jejich zájmem je ukázat se a je to jasný signál, kterým dávají najevo 

svému okolí, jak ona říká, že jsou „in“ a nejsou „out“. 

Když se nyní vrátím na začátek k vymezení identity, tak i v případě, kdy dojde 

ke shodě vnímané a připsané identity v případě romských žen, nám samotné romství nic 

neříká o jejich způsobu života a nastaveném systému hodnot. 

3.7 To je věc „tý“ ženský 

3.7.1 Role a status romských žen 

Další oblastí, na kterou jsem se zaměřila, byla otázka rozdělení rolí v romské rodině, 

lépe řečeno role a status romských žen. Jak uvádí Hájková, tradiční romská rodina je 

patriarchální a v rodině platí přísná pravidla a rozdělení rolí. Na postavení člena rodiny má 

vliv pohlaví i věk, kdy s věkem jeho vážnost stoupá. Uznání se dostává jedinci také podle 

toho, na jaké pozici se v rámci rodiny nachází. Vyšší status má zpravidla muž. Hlavním 

úkolem muže je zajistit rodinu finančně a žena má na starost především domácnost a péči 

o děti. Žena své podřízené postavení dříve dávala najevo například tím, že chodila vždy 

několik kroků za mužem. V současné době se tento zvyk již příliš nedodržuje. Dříve také 

žena po svatbě žila se svým mužem u jeho rodičů. Postavení snachy tak bylo v nové rodině 

na nejnižší úrovni a vyžadovala se od ní naprostá poslušnost, musela se tak ve všem zcela 

podřídit nové rodině. Vyšší postavení v rodině získala až poté, kdy porodila alespoň dvě 

nebo tři děti a mohla pak být považována za dobrou matku. Role v tradiční romské rodině 
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byly jasně genderově rozděleny a toto rozdělení rolí bylo patrné již od dětství, již velmi 

mladé dívky zhruba od šesti až sedmi let věku měly za úkol pomáhat s úklidem, učily se 

vařit a na starosti měly své mladší sourozence (Hájková, 2001). Jak je to s rozdělením rolí 

v rodinách mých vypravěček a s jakým rodinným uspořádáním se mohou setkat porodní 

asistentky, budu nyní dokumentovat na následujících ukázkách. 

To, že ženy jsou v romské rodině ke své odlišné roli vychovávány od dětství i dnes, 

zažila například Petra. „Moji bráchové mohli cokoliv, ale já ne já jsem nikdy nesměla nic, 

protože jsem holka, holky maj jiný pravidla. Oni musí být doma, fakt to takhle je, že oni 

musí bejt doma, spíš jakoby u mámy, vařit, uklízet jo to je jejich hlavní a kluci si můžou 

dělat, co chtěj, jo takhle to fakt je.“ 

V rodině Ester je rovněž patrné, že k odlišné roli ženy je vychovávána i její dcera. 

Pomáhá jí „s věcmama třeba poskládat, vyžehlit“, protože „to dělá holka“. V době, kdy 

byla těhotná, tak postarat se o kočárek a postýlku měl na starosti její muž, což se podle mě 

příliš neliší od činností, které má nastávající otec i v majoritní společnosti, ale o vaření 

hovoří jako o jednoznačné roli ženy. „Vaření ne, to si musím vařit já, to je ženská práce.“ 

O rozdělení rolí mezi ní a jejím mužem Nikola říká: „Já mám domácnost a von je na 

práci, aby uživil rodinu.“ To, že finanční zajištění rodiny má na starosti pouze její muž, je 

zcela logické vzhledem k tomu, že ona v současné době pečuje o své deváté dítě. Jak 

z rozhovoru vyplývá, tak po návratu z porodnice jí s péčí pomáhají ostatní ženy, maminka, 

babička a teta, přesto role muže a ženy nemají již tak striktně oddělené. Péče o děti byla 

v romské rodině dříve výhradně záležitostí ženy a muže se prakticky vůbec netýkala. 

Nikola však uvádí, že manžel jí s péčí o miminko pomáhá, ale vaření i u Nikoly je stále 

doménou ženy. 

Petra má takovou zkušenost, že v tradiční romské rodině se i dnes odlišuje role muže 

a role ženy. Hlavním úkolem ženy je „bejt doma s dětma s manželem, aby se o ně měl kdo 

starat, oni maj zafixovaný to, že romský chlap se neumí postarat vo rodinu, tam prostě 

figuruje ženská a ona uvaří, uklidí, chlap ne, oni ho vlastně do toho ani nezačleňujou. 

Hlavním úkolem muže je, aby „nosil peníze, aby byli zabezpečený“. Z vyprávění Petry 

vyplývá, že v některých dosud silně patriarchálních rodinách jsou určité činnosti 

považovány pro muže jako podřadné. „Aby prostě vařil, uklidil, to von dělat nikdy nebude, 

ten typickej mužskej ten ti to dělat nebude, von by tě seřval za drobek, ale aby ho sebral to 

ne.“ Na této větě je velmi výrazně vidět nadřazené postavení, jaké muž v dané rodině má. 
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Takovéto nadřazené chování však Petra připisuje jen „typickému“ muži, tedy nikoliv všem 

mužům. 

Výše uvedené příklady rozdělení rolí se týkaly vždy rodin kompletních. Odlišné 

nastavení rolí je ale u Sylvy, která nejen, že všechny děti nemá s jedním partnerem, ale 

dokonce děti vychovává sama. Tato žena se musela přizpůsobit nelehkým podmínkám 

matky samoživitelky. „Je to jako těžký vychovávat čtyři děti sama, to jo.“ Na tento způsob 

života se ale již adaptovala a se svým druhým partnerem se vídá jen občas. „Tak namátkou, 

že přijede třeba, zase odjede, nejde to no … já už jako si odvykla.“ V takovém případě ona 

zastává roli jak hlavy rodiny, tak obstarává veškerou péči o domácnost. Jediným, kdo ji 

podle ní pomáhá, jsou děti. To je dobře patrné na situaci, když naposledy rodila. „Vlastně 

ten den, co jsem vodjela to bylo večer, tak to je hlídal ten starší kluk, protože mu je vlastně 

sedumnáct a potom jejich táta přijel, no ale já jsem mu nedala vědět, že se narodila holka 

ne, my jsme byli tak rozhádaný.“ Svému partnerovi, tedy z důvodu emocí ani nesdělila, že 

se stal potřetí otcem, ale potřebovala ho pouze, aby si zajistila hlídání dvou mladších dětí 

po dobu, kdy byla v porodnici. 

Dana se svými životními hodnotami a stylem života prakticky neliší od majoritní 

společnosti. Za důležité považuje například vzdělání, sebepéči a o mateřství hovoří jako 

o vlastní volbě, nikoliv jako o předem dané roli. Dana své dítě měla v sedmadvaceti 

a k jejímu rozhodnutí s manželem počít dítě, přispěla nespokojenost v práci. „Už mě štvou 

v tý práci, pojď, jdeme si udělat miminko.“ Jak sama říká, ona byla ve svém okolí první, 

která se vdala a měla dítě, a jak dodává, její kamarádky „dělaly tu kariéru“. Mateřství tedy 

její kamarádky, které má převážně mezi majoritní společností, odkládají z důvodu kariéry. 

Romové však kariéru ve svém žebříčku hodnot nemají vůbec uvedenou. Na prvním místě 

stojí rodina, komunita a zdraví, následují hodnoty jako rovnoprávnost, materiální hodnoty, 

sociální jistota a teprve po nich následuje práce. Mezi majoritní společností jsou na prvním 

místě materiální hodnoty, následuje rodina a hned za nimi je práce a kariéra (Navrátil 

a kol., 2003). Na tomto hodnotovém srovnání obou kultur je vidět, že mezi Romy je práce 

vnímána jako zdroj obživy na rozdíl od majority, kde práce je automaticky uváděna 

ve spojení s kariérou a práce tak znamená určitý způsob seberealizace a smysl života. 

Chápání placeného zaměstnání a kariéry ale není jen výsledkem romských tradičních 

hodnot, ale také sociální historie Romů v ČR. Pro mnoho Romů není v současné době 

představa profesionální kariéry dostupná, zejména lidé postižení diskriminací nebo 
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sociálním vyloučením vyrostli a žijí spíše v tradici osob marginalizovaných na trhu práce a 

jejich aspirace tuto marginalizaci zřejmě málokdy přesahují. 

K tradiční romské rodině se nejvíce blíží Ester a Nikola. Z jejich vyprávění vyplývá, 

že smyslem života ženy je péče o děti a v rodinách obou žen se stále určitým způsobem 

dodržuje genderové rozdělení rolí. Takové rozdělení rolí popisuje i Petra, ačkoliv ona sama 

nežije tímto tradičním způsobem, ale zná ve svém okolí rodiny, které dosud mají striktně 

genderově oddělené role. Úkolem ženy je tedy péče o děti, o manžela a o domácnost, ale 

také je jejím úkolem například udržovat dobré vztahy v rodině. Do tohoto modelu tradiční 

rodiny podle mě již nezapadá rodina Dany. Sama má pouze jedno dítě, a ačkoliv se mu 

snaží maximálně věnovat, tak si současně najde čas i na to, aby se věnovala sama sobě. Jak 

říká, má „takový ty svoje aktivity“ a aby byla „v pohodě“, tak si jde například zacvičit. 

Zmínky o sebepéči v tomto smyslu jsem u ostatních romských žen nezaznamenala. Dana 

tedy podle mě funguje jako samostatná nezávislá žena. Individualizace a nezávislost 

jednotlivce, ale v tradiční romské rodině nedává smysl a jedinec je vždy součástí rodiny, 

od které je neoddělitelný (Jakoubek, 2004). Když porovnám vyprávění Dany a Petry 

s předchozí kapitolou, kde obě vnímají svou identitu jako Romky ale „jiné“. Tak v případě 

rozdělení rolí muže a ženy v romské rodině má každá jinou zkušenost. Zatímco Petra jako 

dívka prošla v dětství genderově odlišnou výchovou než její bratři, tak u Dany tomu tak 

nebylo. Rodina, ve které Petra vyrůstala, byla silně pod vlivem otce, který se sice snažil, 

aby se nestýkali se svými příbuznými, chtěl, aby byli jiní, ale uvnitř v rámci své rodiny 

nadále vyžadoval rozdělení rolí, které je pro tradiční romskou rodinu typické. 

Když se nyní vrátím k postavení ženy v tradiční romské rodině, tak vyšší status 

získala žena v rodině svého muže až poté, co mu porodila několik dětí (Hájková, 2001). 

Martina předpokládá, že i v současné době s počtem dětí postavení ženy v rodině 

stoupá. „Čim víc má dětí, tak tim vyšší má status v tý komunitě, že je taková zasloužilá 

matka.“ 

Dana v této souvislosti ale říká: „Ono se dřív říkalo, že když ta ženská tomu chlapovi 

porodí víc dětí, že je taková, jak bych to řekla, taková silná ženská, taková ta opravdu 

ženská, ale v dnešní době to už dávno neplatí.“ Porodní asistentka si tak uchovává onu 

„tradiční“ představu, romská žena to ale relativizuje a poukazuje na rozvolnění tradičních 

romských pravidel. 
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To, že by se dnes nějak významně měnilo postavení romské ženy po porodu, 

nevnímá ani Petra. Spíš jí víc se vším ostatní pomáhají, především maminka té ženy. Muž 

ženě po porodu příliš nepomáhá ne z toho důvodu, že by se držel nějakého tradičního 

rozdělení rolí, ale především z toho důvodu, že „muž chodí do tý práce“, což Petra 

doplňuje slovy „no, jestli chodí“. Odkazem na romskou nezaměstnanost se tedy spíš sama 

distancuje od Romů a dává opět najevo, že ona se přibližuje majoritě, současně ale zde 

naráží na skutečnost, že nezaměstnanost nabourává tradiční rozdělení rolí v romské rodině, 

kde muž nemůže plnit svou roli při zajištění obživy rodiny, zatímco tradiční role ženy, 

jakou je péče o děti, se příliš nemění.  

3.7.2 Neplodnost 

Role, které se od romské ženy očekávají a ke kterým je vychovávána již od dětství, 

tedy být dobrou manželkou, matkou, snachou a hospodyní, jsou vždy propojeny 

s jedinečnou rolí ženy a tou je role mateřská. Naplnění této role se od ženy automaticky 

očekávalo a z toho důvodu bylo neplodné manželství důvodem k jeho zrušení (Hájková, 

2001). 

Podle Petry je i v dnešní době v tradičních rodinách neplodnost vnímána jako 

„prostě věc tý ženský“ a dokonce to je „velkej důvod“, proč muž může ženu opustit. 

Neplodná žena je podle ní se svým osudem „smířená“. Žena podle mě vnímá sebe sama 

tak, že nenaplnila svou mateřskou roli, což je v tradiční romské rodině role nejdůležitější 

a nemá potřebu seberealizace prostřednictvím práce nebo nějakých svých aktivit, jak je 

tomu například u Dany, která žije životem moderní rodiny a která kromě péče o dítě, ještě 

pracuje a například sportuje. Svou bezdětnost pak taková romská žena, opět řeší v rámci 

své širší rodiny. Jak uvádí Petra, „nestane se, že je jedináček, ona má tu rodinu okolo 

sebe“, a protože dívky od dětství jsou vychovávány k péči o děti a aby alespoň nějakým 

způsobem tuto svou roli naplnila, tak si „půjčuje děti třeba tý svojí ségry, protože ta jich 

má šest“. 

Petra ve vyprávění popisuje na případu bezdětné ženy, jakým je bezdětnost 

stigmatem a jaké může mít následky pro partnerský a vůbec společenský život ženy. Ženu 

v jejím okolí stigmatizuje nejen její neplodnost, ale další stigmatizace nastává, pokud ji její 

muž z důvodu bezdětnosti opustí. Aby se žena vyvarovala této dvojí stigmatizace, tedy aby 

se o ní neříkalo, že je „ještě bezdětná a ještě bez manžela“, je ochotná si vzít za manžela 

kohokoliv, jak uvádí na příkladu své známé, která byla šťastně vdaná, ale „snažili se 
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o miminko a nic, takže on ji opustil a našel si jinou“. Její známé už je čtyřicet a na základě 

různých vyšetření má potvrzené, že děti mít opravdu nemůže, což se o ní v jejím okolí ví, 

přesto si našla muže, který „jí chtěl, i když věděl, že nemůže mít děti“. Petra o tomto muži 

hovoří tak, že to je „totální blb, je třeba na ní i zlej, fakt je to blb, ale ona mu bude snášet 

úplně všechno, co von jí udělá, ale prostě nezůstane sama“ a jak Petra dodává „žádná 

hrdost“. Podle mě je zde vidět, že tato romská žena, která byla vychovávána k tradiční roli 

ženy – matky, tak v případě nenaplnění této role nehledá ve svém životě nějaký nezávislý 

a individuální způsob seberealizace, ale přijímá svou roli neplodné ženy, která je ochotná 

žít v manželství, ve kterém není šťastná. Své uplatnění opět nalézá uvnitř své širší rodiny 

a realizuje se prostřednictvím péče o jiné děti, což se nejvíc blíží roli, ke které byla 

původně vychovávána. 

Zcela odlišnou zkušenost týkající se neplodnosti zažila ve svém okolí Dana. „Moje 

teta vlastně ta nemohla mít děti, snažila se, ale ňák to prostě nevyšlo, tak si adoptovala 

romskou holčičku.“ Rodina i její okolí k tomu, že nemůže mít děti, přistupovali „úplně 

normálně, prostě někdy se to stává, je to příroda a s tím se nedá nic dělat no“. V rodině, 

o které Dana hovoří, tedy neplodnost nebyla vnímána jako stigmatizace ženy, ale 

k neplodnosti přistupovali jako k životní situaci a její bezdětnost vyřešili alternativním 

způsobem pomocí adopce, což umožnilo vytvoření kompletní rodiny. Ačkoliv si tato žena 

z důvodu neplodnosti nemohla projít fyzickým prožitkem těhotenství a porodu, díky 

adopci mohla naplnit svou roli matky. 

Podle Petry i Dany vyšší status romských žen v rodině dnes již příliš nesouvisí s tím, 

kolik dětí žena porodí, ale na příkladu, který uvedla Petra, naopak neplodnost může status 

ženy ovlivnit velice významně. Děti jsou pro romské ženy klíčovou složkou ženské 

identity, pokud žena tedy nemůže mít děti vlastní, nabízí se možnost zapojení se do péče 

o děti v rámci široké rodiny nebo, jak uvedla Dana, dalším modelem může být adopce. 

3.7.3 Doprovod k porodu 

Zjištění týkající se role ženy jsem dosud popisovala v souvislosti s domácností, péčí 

o děti a mateřstvím, tedy rolemi, které žena zaujímá ve svém běžném životě. Nyní se budu 

věnovat tomu, jak je to s doprovázením k porodu u romských žen. Jak uvádím v teoretické 

části, tak doprovázení k porodu bývalo historicky vždy výsadou žen bez ohledu na to, 

o jaké se jednalo etnikum. Trend, kdy rodící ženu doprovází muž, tedy zpravidla 

nastávající otec, se začal v porodnictví prosazovat teprve v posledních desetiletích. Účast 
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otce představovala jakýsi protipól dehumanizovaného porodnictví druhé poloviny 

dvacátého století a zároveň se zdůrazňoval význam přítomnosti otce jako významný 

okamžik pro vytvoření vazby otce na dítě. V současné době se účast u porodu v majoritní 

společnosti stává pro otce dokonce jakousi společenskou normou a přítomnost otce 

u porodu je považována za „módní záležitost, která patří k dobrému tónu“ (Stackeová, 

Böhmová, 2010: 18). 

Podle Petry ale romské ženy málokdy doprovází muž. Podle ní se spíše jedná 

o výjimky a „chlap s Romkou k porodu fakt nechodí“. Velmi často ženu nedoprovází 

nikdo, ale pokud „drží pospolu maminka s dcerou, tak doprovází maminka“. Petra sama 

dává do souvislosti doprovázení k porodu se způsobem života dané rodiny. Pokud se jedná 

o tradiční rodinu „tak je to nepřípustný, aby tam ten tatínek byl“, v případě modernější 

rodiny „jde ségra třeba, ale aby šel chlap, to prostě ne“. Důvodem, proč se otec zpravidla 

porodu neúčastní, je podle ní především to, že porod je „strašně intimní a že by viděl to, co 

by asi vidět neměl“. Podle mě tím, že v některých rodinách jsou dosud genderově 

rozdělené role, což odpovídá více pojetí tradičního způsobu života Romů, a podpora rodící 

ženy v době, kdy porod probíhal v domácím prostředí, byla záležitostí zpravidla starších 

zkušených žen, tak tento model doprovázení funguje v některých romských rodinách 

i dnes. 

Porodní asistentky mají takovou zkušenost, že romské rodičky někdy doprovází 

„partner, někdy matka, eventuelně někdy se stane, že i třeba sestra nebo kamarádka“, je to 

prý různé, ale podle Petry „to už musí bejt supermoderní, aby prostě šel chlap, že se fakt 

odchýlili úplně“. Z toho tedy vyplývá, že ačkoliv původní tradiční způsob života Romů se 

v dnešní urbanizované společnosti mění, tak v případě porodu se u řady romských rodin, 

dodržují spíše původní normy romské kultury a porod zůstává stále převážně záležitostí 

ženskou. 

Podobnou zkušenost, že muž zpravidla nechodí, má i Nikola. „Já bych spíš řekla, 

v naší rodině to tak běží, že příjdou tety, sestřenice, málokdo jako z chlapů od dítěte, v naší 

rodině to není.“ Ona sama druha u porodu mít nikdy nechtěla, ale ani nikoho jiného 

z rodiny. 

Ani Ester neměla nikdy nikoho u porodu: „Ne nechtěla jsem nikdy … no prostě 

nemám to ráda. Já bych to ani nemohla kvůli dětem, když děti, kdo by je hlídal? … Ne on 

nechtěl, já spíš mu řekla, že i kdyby chtěl tak ne.“ Ester, jak jsem již výše uvedla, žije 
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pouze se svým mužem a dětmi, protože její příbuzní bydlí daleko, a péči o děti v době, kdy 

ona rodí, tak musí zajistit její manžel, což ale není důvodem, proč ji její manžel k porodu 

nedoprovází. Manžel sám podle jejích slov nechtěl a i v případě, že by chtěl, tak by ho 

u porodu mít nechtěla. 

Na výpovědích Petry, Nikoly a Ester je patrné, že ony přítomnost otce u porodu 

nevnímají jako novodobou společenskou normou, jako ženy majoritní společnosti, jak 

o tom hovoří Stackeová a Böhmová (2010). Rozhodnutí, zda budou mít někoho u porodu, 

podřizují mnohem více svým pocitům. 

Pokud se u romské ženy tatínek porodu účastní, je to známka toho, že se její rodina 

již tolik neztotožňuje s tradiční romskou kulturou a více se svým stylem života přiklání 

k majoritní společnosti. Petra používá slova „odchýlili se, oni už jsou něco jinýho, dobře se 

začlenili“ a jak dále uvádí, „chtějí být spíš víc jakoby v uvozovkách jako normální“. Z toho 

vyplývá, že pro Petru je život majoritní společnosti normou a tato dobře začleněná romská 

rodina dobrovolně přijímá hodnoty a kulturu majoritní společnosti. Součástí moderní 

romské rodiny již není rozvětvené příbuzenstvo, ale „už jsou jakoby samostatná rodina“. 

Následují tak trend majoritní společnosti, ve které rodinu představuje zpravidla pouze 

tzv. nukleární rodina. 

Příkladem takové rodiny je smíšené manželství Dany, která také jako jediná otce 

u porodu měla. Její manžel prý u porodu být chtěl, protože by ji tam „nepustil samotnou“. 

Pokud v majoritní společnosti rozhodnutí otce jít k porodu není výsledkem jeho 

vlastního rozhodnutí, ale spíše přizpůsobení se společenské normě, může taková 

přítomnost u porodu pro něj představovat velmi psychicky náročnou situaci (Stackeová, 

Böhmová, 2010). 

Takový názor, že ne každý muž je psychicky vybaven na to, aby svou ženu 

doprovázel k porodu, zastává i Nikola. „Tak některej na to má, že má dobrou vůli, že bude 

koukat na svojí družku nebo ženu, jak rodí, ale některej na to nemá … ne ne on prostě 

nemůže vidět, jak třeba ta ženská jeho, že ta manželka trpí u porodu, jak to tlačí nebo jak 

křičí, vyvádí, nemaj na to, jako můj druh na to nemá.“ Podle mě tím, že Nikola není 

vystavena tlaku majoritní společnosti, aby se podřídila nějaké normě, se může mnohem 

svobodněji řídit svými pocity a respektovat pocity svého muže. 

Dana na rozdíl od ostatních žen, které nechtěly, aby je jejich partner viděl, jak 

při porodu „trpí“, protože to je věc té ženy a muž tohle vidět nemusí, tak se smíchem říká: 
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„Já jsem chtěla, aby viděl, jak budu trpět.“ Porod a s ním spojené prožitky tak přesouvá 

částečně na partnera a porod se tak místo výlučné záležitosti ženy, stává záležitostí páru. 

Dana je ráda, že manžela u porodu měla a díky němu prý porod zvládla. 

Tomu, jaký názor na účast otců u porodu vyjadřuje Nikola, se velmi podobá 

i zkušenost, jakou popisuje Martina. „Někdy ty partneři jsou problematický, protože 

samozřejmě ta jejich žena trpí, nemůžou s tim nic dělat a připadá jim všechno dlouhý 

a jsou v podstatě bezmocný, tak jako každej otec u toho porodu a těžce to snáší.“ Pocity, 

které podle ní zažívá otec u porodu, neidentifikuje jako kulturně odlišné a nedává je tudíž 

do souvislosti s nějakou etnickou příslušností, naopak tyto prožitky se týkají všech otců. 

Původně propagovaný názor spočívající v jednoznačné prospěšnosti otců u porodu, má 

dnes již řadu odpůrců, kteří naopak vidí účast otců jako nevhodnou. Jedním z kritiků je 

například francouzský porodník Michel Odent, který tvrdí, že muž svou přítomností 

narušuje přirozený porodní proces, žena instinktivně před ním kontroluje své chování, 

neumí se uvolnit, což následně celý porod prodlužuje Pro rodící ženu tak může být 

mnohem přínosnější účast jiné ženy z jejího okolí, která navíc má s porodem vlastní 

zkušenost a dokáže se lépe vcítit do jejích pocitů (Stackeová, Böhmová, 2010). 

Podobně se nad tím, kdo ženě může lépe pomoci, zamýšlí i Martina. Sama sice říká, 

že je to individuální, ale „možná ta matka jí může svým způsobem pomoct, že je na tý stejný 

vlně“. 

Zkušenost Sylvy je taková, že měla u jednoho ze svých čtyř dětí „nevlastní mamču“, 

u ostatních neměla nikoho a její přítomnost pak hodnotí slovy: „Bylo to jinačí, mi 

pomáhala celou dobu, mi držela za ruku.“ Sylva partnera nikdy nechtěla, prý by jí to 

vadilo. 

V souvislosti s účastí u porodu musím zmínit ještě jednu důležitou věc, která může 

mít vliv na rozhodnutí, zda bude nebo nebude někdo rodičku při porodu doprovázet. Účast 

osoby blízké u porodu bývala dříve ve všech porodnicích zpoplatněna a částky se 

pohybovaly od jednoho sta do jednoho tisíce korun. Dnes některé porodnice od poplatku 

zcela upustily, v některých se stále vybírá určitý poplatek, který je prezentován jako částka 

nezbytná pro pokrytí nákladů, které v souvislosti s účastí osoby přítomné u porodu 

zdravotnickému zařízení vznikají. Čím vyšší částku zdravotnické zařízení vybíralo, tím 

méně byla pro sociálně slabé rodičky možnost mít s sebou při porodu osobu blízkou 

dosažitelná. 
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To ze své zkušenosti v případě účasti osoby blízké u porodu romských žen potvrzuje 

i Martina. „V době, kdy doprovod platil účast u porodu, tak většinou nechodily, to byly 

výjimečný případy a vod tý doby, co se neplatí, tak začali chodit i vlastně romský partneři, 

manželé jako k porodu.“ 

Na otázku financí naráží také Nikola. „Tak von jako není problém, že by nešel nebo 

že by bylo s penězma problém, u nás to problém není.“ Ona to vysvětluje tak, že její 

partner by zbytečně zaplatil peníze za to, že by koukal, jak ona trpí. Ačkoliv mě ujišťovala, 

že finanční situace nebyla důvodem, proč by partner nešel k porodu, tak to, že sama 

poplatek za účast zmínila, vnímám jako jeden z faktorů, který na rozhodování, zda jít nebo 

nejít k porodu u ní dříve mohl mít vliv. 

Ekonomické důvody tak dříve mohly překrýt kulturní odlišnosti mezi romskými 

ženami a majoritou. I v současné době některé romské ženy rodí bez doprovodu. Pokud 

ženy u porodu mají doprovod, tak podle mých vypravěček chodí jak partneři, tak matky, 

sestry, tety, švagrové i kamarádky. Zda ženu doprovází muž nebo žena podle mě souvisí 

především s tím, zda žijí více tradičním způsobem života, kde se stále dodržuje genderové 

rozdělení rolí, nebo zda se spíše blíží majoritnímu způsobu života. U romských žen žijících 

více tradičním způsobem záleží mnohem více na pocitech ženy, zda a koho chce mít 

u porodu, na rozdíl od majoritní společnosti, kde přítomnost otce u porodu je dnes 

považována za společenskou normu. Podle výpovědí romských žen tak v rodinách žijících 

v jejich okolí je i dnes porod převážně záležitostí ženy. 

3.8 Já miluju svoje děti 

3.8.1 Početnost dětí v romských rodinách 

Jak jsem již zmiňovala dříve, tak „Národní zpráva o rodině“ uvádí, že romské ženy 

rodí v mnohem mladším věku, rodí v průměru častěji než většinová populace, často mívají 

děti po celé své reprodukční období a své těhotenství většinou neplánují (Ministerstvo, 

2004). V literatuře se často píše o dětech v souvislosti s romskou kulturou jako o něčem 

výjimečném. „Děti jsou největším bohatstvím romské rodiny“ (Ivanová, Špirudová, 

Kutnohorská 2005: 181). „Pokračování rodu je v dětech. Láska k dětem je pro Romy 

příslovečná. Zvláště malé děti jsou někdy až nekriticky hýčkány“ (Sekyt, 2001: 122). Tím, 

jak se postupně vyvíjely jednotlivé typy rodin od rodiny tradiční, přes moderní až 

po postmoderní, jak se měnil vztah rodičů k dětem a zároveň jak se měnilo postavení dítěte 

v rodině, jsem se zabývala v teoretické části. Pro tradiční rodiny je typický větší počet dětí, 
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dítě velmi brzy vykonává řadu domácích prací a vzdělání není příliš podporováno 

(Jakoubek, 2004). Naopak rodiny moderní a postmoderní mají omezený počet dětí 

a důležitá je pro ně především budoucnost dítěte (Šlechtová, 2007). Řada romských rodin 

tak svým způsobem života představuje spíše rodinu tradiční a rodiny majoritní společnosti 

mnohem více představují typ rodiny moderní nebo spíše postmoderní. Podle Jakoubka ale 

to, co připisujeme onomu romství, nemusí být až tak úplně romské, pokud se na způsob 

života Romů podíváme z pohledu kultury chudoby (Jakoubek, 2006). Nyní se tedy budu 

věnovat tomu, jak je to s početností dětí a vztahem k dětem v romských rodinách z pohledu 

romských žen a jak je vnímána početnost a vztah k dětem pohledem porodních asistentek. 

Podle Petry jsou Romové rádi, když mají hodně dětí, což dokládá opět na příkladu 

sestry své švagrové. „Ona porodila šestý dítě, protože to jedno dítě jí odroste, kluky má 

třeba už veliký, šestnáct, sedmnáct a pak jsou ňáký, já nevim devět? deset? jedenáct? a teď 

měla tříletýho, ale už je to odrostlý, už jí přestává potřebovat, ale ona prostě se chtěla 

o někoho starat.“ Petra rovněž potvrzuje to, že „pro Romy je dítě to nejcennější“. Podle 

mě žena, o které zde Petra hovoří, je představitelkou právě onoho tradičního neboli 

prokreačního typu rodiny, pro kterou je početnost dětí typická. 

Stejně tomu je i u Nikoly, která chtěla vždy hodně dětí a se svým druhem má sedm 

kluků a dvě holky. Také podle ní jsou Romové rádi, když mají hodně dětí a člověk „je rád, 

že ty děti má, má pro koho žít“. Jak jsem již dříve uváděla, Nikola žije spíše tradičním 

komunitním způsobem života. 

Sylva má ovšem na početnost dětí trochu jiný názor. Svoje první dítě měla 

v osmnácti letech a měla představu, že bude mít dvě nebo tři děti a o dětech tedy nehovoří 

jako o jediném smyslu života a naplnění její role, jak popisují Petra nebo Nikola. Ve třiceti 

čtyřech letech se jí narodilo její čtvrté dítě a podle ní nebylo plánované, s těhotenstvím již 

nepočítala a jak sama říká „sem se už na to necejtila“. V současné době je na rodičovské 

dovolené s roční dcerou a o své čtyři děti se stará sama, což pro ni není jednoduché. Tím, 

že děti vychovává sama, tak mnohem více vnímá i finanční stránku, která s péčí o děti 

souvisí, a mnohem více si uvědomuje důležitost materiálního zabezpečení svých dětí. 

Současné podmínky, ve kterých žije, vnímá jako nepříznivé a důležitost v životě přikládá 

i materiálním hodnotám. Prostředkem, jak si zajistit lepší život, jsou pro ni dobrá práce 

a dostatek finančních prostředků. 
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Příkladem postmoderní rodiny je podle mě například Dana. Její rodiče sice pochází 

z poměrně rozvětvené rodiny, její otec má pět sourozenců a její matka pochází ze šesti dětí, 

ale ona má již jen jednoho bratra a sama má pouze jedno dítě a další již nechce. Původně 

plánovala dvě děti a přála si holčičku a chlapečka. Na její rozhodnutí nemít druhé dítě 

měly prý zásadní vliv především komplikace, které měla u porodu. Do rozhodnutí, že její 

dítě bude jedináček, byla částečně vtažena i její dcera. „Domluvili jsme se s Maruškou, to 

je moje holčička sedmiletá, že teda nakonec bude sama.“ Reakci svojí dcery popisuje 

slovy: „Ona mi říká, maminko, ale ty bys stejnak nevěděla, koho budeš mít radši, budeš 

mít mě.“ V této větě je podle mě dobře patrná žárlivost, kterou její dcera dává najevo, a být 

jedináčkem vnímá jako výhodu, protože se o mateřskou lásku nebude muset dělit s dalším 

sourozencem, což mi sama Dana během rozhovoru potvrdila. Mít jedno dítě vnímá jako 

výhodu z dnešního pohledu i samotná Dana, ačkoliv si původně přála děti dvě. „Na druhou 

stranu si zase můžeme dopřát víc toho času a prostě můžu se jí věnovat. My třeba rádi 

lyžujeme a nedokážu si to představit, že bych ty děti měla dvě. Co si budem povídat, stojí to 

peníze a prostě mít miminko a bejt k tomu na lyžích, není to vono.“ V tom tedy vidím spíše 

její obhajobu onoho rozhodnutí již nemít druhé dítě a hledání argumentů, proč její 

rozhodnutí bylo správné. 

Dát svému dítěti maximum nejen po stránce materiální, ale mít na ni i dostatek času 

je pro Danu velmi důležité. V souvislosti s péčí o dítě Dana ale zmiňuje i svou zálibu 

v lyžování a hovoří tedy i o svých potřebách, které jsou pro ni také důležité a péči o dítě 

nevnímá jako svou jedinou životní náplň. Současně si též uvědomuje, že péče o dítě 

s sebou automaticky přináší i finanční zátěž pro rodinu. Navíc říká, že „doba je zlá a čim 

víc dětí, tím víc starostí“, což je podle ní i důvod proč i její příbuzní mají většinou jedno 

nebo dvě děti. Ve svém okolí, kde bydlí, se však setkává s řadou romských žen, které mají 

hodně dětí a naprosto nesplňují její představu o péči o dítě, a důvod, proč mají velký počet 

dětí, rozhodně nevidí v tom, že by pro ně děti znamenaly naplnění smyslu jejich života. 

„Prostě ty děti dělaj z jedinýho důvodu, na obživu a voni se o ty děti moc nestaraj, protože 

vidim malý děti lítat, já nevim tříletý, samy a špinavý a zanedbaný, vidim to, že ta ženská 

porodí a za tři měsíce má znova bříško, tak co si vo takovýhle ženský mám myslet. Těch 

dětí má třeba pět šest, a kdyby aspoň se vo ty děti staraly.“ 

To, co na první pohled může vypadat jako nedostatečná péče nebo dokonce 

zanedbávání, může být však pouze etnocentrický pohled majoritní společnosti, který podle 

mě Dana prezentuje. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně byl 
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v letech 1998–2000 uskutečněn výzkum, který zkoumal odlišnosti ve výchovných 

strategiích dětí v romských a majoritních rodinách. V romských rodinách mají přednost 

především aktuální potřeby dětí a jejich momentální spokojenost a dítě má mnohem více 

volnosti. Jinak je tomu u matek majoritní společnosti, které se u svých dětí zaměřují více 

na výchovu, dětem stanovují jasná pravidla a zároveň musí plnit různé úkoly. Děti 

v majoritních rodinách tak podléhají daleko větší kontrole. V souvislosti s tím dokonce 

některé romské ženy vyjadřovaly názor, že „majoritní matky, které vedou své děti k tomu, 

aby plnily své úkoly za všech okolností, své děti nemají rády“ (Navrátil a kol, 2003: 107).  

Když nyní porovnám názory jednotlivých žen na počet svých dětí, tak žena s větším 

počtem dětí tento počet obhajuje svou láskou k dětem, má pro koho žít, je to naplněním 

jejího života. Žena, která se vzhledem k okolnostem nakonec rozhodla mít jen jedno dítě, 

své rozhodnutí obhajuje dostatkem času a finančních prostředků, které potřebuje, aby se 

svému dítěti mohla dostatečně věnovat. U žen, které mají větší počet dětí, pak jejich péči 

o děti označuje jako zanedbávání. Co však odpovídá adekvátní péči je zcela subjektivní 

a jak vyplývá z výše uvedeného výzkumu, tak péče, kterou ženy majoritní společnosti 

považují za správnou, nemusí být posuzována jako správná z pohledu některých romských 

žen. Žena, která vychovává děti sama, spíše než o naplnění smyslu života a své role v péči 

o děti, mnohem více hovořila o náročnosti výchovy dětí v těchto podmínkách. 

Jak péči romských žen o děti po porodu a vztah těchto žen k dětem vnímají porodní 

asistentky, nyní uvedu na zkušenostech Gábiny, která říká: „Nechaj dítě ležet v postýlce, 

odejdou si třeba na hodinu na cigaretu a nikdo tam není u toho dítěte, to dítě je pro ně 

vedlejší, voni se o ně nestaraj.“ Důvod jejich odlišného přístupu k dětem vidí například 

v tom, že romské ženy často rodí a nechat dítě samotné v postýlce a odejít pryč pro ně pak 

nepředstavuje žádný problém. Jak by podle ní měla vypadat správná péče o novorozené 

dítě, popisuje na příkladu žen majoritní společnosti. „Běžná ženská si to dítě veme, má 

ňákej problém, jde za sestřičkou a to dítě si veme sebou, voni né.“ Gábina se ale také 

setkává s tím, že „navzájem si pohlídaj děti, když chodí kouřit“. Tento způsob zajištění 

péče podle mě ukazuje zcela přirozený způsob péče o romské děti, které vyrůstají 

v rozvětvené rodině, kdy s péčí o dítě pomáhají i jiné ženy. To, že romské ženy nechají 

klidně děti v postýlkách a odejdou, může vysvětlovat například ona odlišná strategie 

ve výchově romských a majoritních matek, kdy pro romské matky neznamená neustálá 

kontrola svých dětí nutný předpoklad kvalitní péče o dítě. 



64 

Zkušenost s tím, že se ženy z majoritní společnosti od novorozence zpravidla 

nehnou, mají porodní asistentky i v případě, že žena porodí předčasně a novorozenec je 

po nějakou dobu umístěn v inkubátoru. Podle Gábiny ale romské ženy v takové situaci 

klidně nechají dítě v nemocnici do doby, než je propuštěné domů a maximálně občas se 

za ním přijedou podívat, což pro ni opět znamená další důkaz toho, že jim na dětech zas až 

tolik nezáleží a příliš o ně nedbají. V tomto případě tak podle mě vytrhávají situaci ženy 

po porodu z kontextu jejího rodinného života a její jednání považují za lehkovážnost, aniž 

by připustily možnost, že opuštění miminka pro ni může znamenat dilema. 

Stejně tak tomu bylo i u Ester, která porodila jedno své dítě předčasně, muselo být 

dva měsíce v inkubátoru a ani ona s ním v nemocnici nezůstala. Pokud se na tuto konkrétní 

situaci podívám jejím pohledem, tak v nemocnici nezůstala právě proto, že jí záleží 

na dětech. Vzhledem k tomu, že toto předčasně narozené miminko, bylo již její čtvrté dítě 

a doma měla ještě tři další, o které se musela postarat, proto nezůstala s novorozencem 

v nemocnici. Zde vidím typický příklad toho, že péče o děti a o domácnost je výhradní 

a nezastupitelnou rolí ženy v tradiční romské kultuře. Do nemocnice pak dojížděla asi 

dvakrát týdně, protože navíc byla z jiného města, než ve kterém bylo její dítě 

hospitalizované. „Vždycky, když jsem měla peníze, tak jsem prostě jela, přinesla jsem mu 

plíny a hadříčky, zavolala jsem, přišli jsme s manželem, nechali jsme třeba babičce děti 

na chvíli, já jsem ještě nebydlela tady, já jsem se musela starat o další děti.“ Zde je patrné 

navíc i to, že o své děti pečovala pravděpodobně sama a pokud se rozhodla odjet 

do nemocnice, musela si zajistit hlídání, což mohlo mít vliv i na četnost návštěv. Nastalou 

situaci tedy řešila podle svých možností. V souvislosti s četností návštěv vidím ještě jeden 

faktor, který na ni měl pravděpodobně vliv, a tím byly omezené finanční prostředky 

rodiny. Ačkoliv je logické, že matka není schopna poskytnout veškerou péči předčasně 

narozenému dítěti a vyžaduje péči zdravotníků, tak samotný fakt, že po porodu nechala své 

dítě ve výhradní péči zdravotníků, aniž by byla u této péče přítomna, podle mě znamená 

i to, že oni měli její plnou důvěru. Když nyní proti sobě postavím oba pohledy, tedy pohled 

Gábiny a pohled Ester, tak je vidět v čem se oba pohledy liší. Pro Gábinu je z pohledu 

zdravotníka za prioritní považována přítomnost u hospitalizovaného předčasně narozeného 

dítěte, což považuje za projev zájmu o dítě, na rozdíl od Ester, která řešila především péči 

o ostatní děti. Vzhledem k tomu, že péče o hospitalizované dítě zajištěná byla, tak svoji 

potřebnost viděla v péči o děti, které měla doma. Na tomto příkladu je dobře vidět, že 

na konkrétní situaci je potřeba se podívat vždy v širších souvislostech. 
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Odlišný případ je ale takový, který popisuje Sylva, jehož byla svědkem. V tomto 

případě matka zanechala dítě na pokoji v postýlce a předčasně opustila porodnici. 

Nejednalo se tedy o dítě předčasně narozené, u kterého by se dala předpokládat 

dlouhodobější hospitalizace. Důvodem, proč prý žena své dítě opustila, bylo to, že má 

doma ještě další dítě, což pro Sylvu rozhodně nepředstavuje důvod k tomu, aby své dítě 

zanechala v porodnici, a s takovým jednáním rozhodně nesouhlasí a odsuzuje ho. „Já mám 

doma tři a taky se musím postarat, aby mi je měl kdo hlídat v tu danou chvíli.“ 

Podobné vysvětlení k předčasným odchodům z porodnice některých matek podává 

také Nikola. „No některá buďto má doma děti nebo že se chlap vo ty děti nestará, že někdo 

zavolá, pojď domů, musíš, protože jsou děti zanedbaný, to je různý.“ V případě, že žena 

z důvodu péče o děti, které má doma, předčasně odchází, tak její odchod podle mě nemusí 

být opět projevem nezájmu o narozené dítě, ale z pohledu dané ženy jediným možným 

řešením nastalé situace, kdy současně důvěřuje péči zdravotníků, že se o její narozené dítě 

postarají. Tato svá předchozí zjištění nechci generalizovat na všechny romské ženy, jsou 

spíše indikací, a usiluji především o hloubkový vhled a porozumění situaci vypravěček. 

To, že nejčastějším důvodem předčasných odchodů romských žen z porodnice, je 

právě nezajištěná péče o ostatní děti, které má doma, vyplývá i z výzkumu, který proběhl 

v roce 2010 v Městské nemocnici v Ostravě. Ženy tak stojí před rozhodnutím, zda odejít 

domů nebo zůstat s dítětem. Jejich rozhodování by jim mohla ulehčit „schopnost otce nebo 

dalších členů tuto péči zajistit. Vzhledem k patriarchálnímu způsobu života, specifickému 

chování a tradicím Romů, kterých se opouštění novorozenců týká více než neromské 

populace, je však tato možnost téměř nereálná“ (Sikorová, Závěšická, 2010: 344). 

V úvodu této kapitoly jsem uváděla, že romské ženy mívají větší počet dětí než ženy 

majoritní společnosti. Nejprve jsem tedy prezentovala na příkladech, jak ženy vnímají 

různou početnost dětí v jednotlivých rodinách a dále jsem prezentovala, co je z pohledu 

porodních asistentek vnímáno jako projev zájmu o své novorozené dítě. Nyní se znovu 

vrátím k větě, ve které Dana popisuje důvod početnosti dětí v romských rodinách. „Prostě 

ty děti dělaj z jedinýho důvodu, na obživu a voni se o ty děti moc nestaraj.“ 

Obdobné vysvětlení početnosti dětí má i Martina. „Maj mnohonásobně vyšší počet 

těhotenství i porodů, mívaj hodně dětí, protože čím víc dětí, tak tím víc sociálních dávek 

a příspěvků a z toho voni žijou. 
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Stejně tak i Gábina ve větším počtu dětí v dnešních romských rodinách vidí 

„vyloženě finanční, hmotnej důvod“. Jak dále uvádí: „Oni se hmotně zajišťujou … 

zneužívaj sociální dávky, přídavky na děti, protože je ty děti živí, protože voni pracovat 

nepudou … si jdou vyřvat dávky … nemám, tak si jdou na tu sociálku a voni moc dobře ví, 

na co maj nárok.“ 

Jako důvod početnosti dětí v některých v romských rodinách tak nepřipouští 

například odlišnost hodnot jednotlivých kultur ve vnímání mateřství a kariéry, kdy romská 

žena se realizuje prostřednictvím svých dětí, tedy péčí o děti a jejich výchovou, a tento 

způsob seberealizace pro ni může být zcela přirozený. Majoritní společnost má 

pod pojmem seberealizace na mysli především seberealizaci pracovní, tedy „dělat kariéru“ 

a žena mateřstvím sice naplní svou roli ženy, ale seberealizaci pak vidí ještě v něčem jiném 

a tomu přizpůsobuje i rodinný život, který se snaží sladit s profesním. 

To, že děti mohou pro rodinu prostřednictvím sociálních dávek představovat zdroj 

financí, není pouze etnocentricky zaměřený názor majoritní společnosti, ale tuto skutečnost 

potvrzuje také Nikola, která má sama devět dětí. „Někdo si to dělá pro peníze, některý 

romský rodiny jsou takový, pak ty děti jsou ubohý a pak jsou většinou po ústavech, nedbaj 

si vo ně.“ Pokud vedle sebe postavím výpovědi Dany a Nikoly, tak pro obě dvě ten, kdo 

o své děti nedbá a má jich hodně, je má logicky pouze ze zištných důvodů. Pro každou 

z nich ovšem představa o správné péči o dítě může znamenat něco jiného a například dítě, 

které za zanedbané označí Dana, která vychovává jen jedno dítě a pravděpodobně zastává 

hodnoty i výchovnou strategii jako majoritní společnost, tak totéž dítě nemusí 

za zanedbané považovat Nikola, která se stará o devět dětí a která za ubohé a zanedbané 

dítě považuje teprve takové, které je rodičům odebráno z důvodu zanedbání péče. 

Tyto ženy tedy větší počet dětí v romských rodinách vnímají jako prostředek 

k dosažení vyšších částek sociální podpory a hovoří tak o „zneužívání“ sociálních dávek. 

Pokud se však na život romské rodiny s mnoha dětmi, která žije pouze ze sociálních dávek, 

podívám z pohledu kultury chudoby, představuje pak závislost na sociálních dávkách spíše 

důsledek adaptace na nepříznivé podmínky, ve kterých se mnoho romských rodin vlivem 

ztráty zaměstnání po přechodu České republiky k tržnímu hospodářství ocitlo. Sociální 

dávky však neumožňují rodině nadstandardní život, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Čím vyšší příjmy rodina ze sociálních dávek má, tím větší je i počet osob v dané rodině, 

jejichž potřeby je třeba uspokojit. Představa majoritní společnosti o „zneužívání“ 

sociálních dávek, tak může znamenat pro tyto rodiny určitý label, který je ještě více 
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marginalizuje. Ve slově „zneužívání“ vnímám určitý záměr, který je romským rodinám 

podsouván, tedy jakousi předem plánovanou kalkulaci zisku. 

3.8.2 Antikoncepce 

Nyní se na početnost dětí v romských rodinách podívám z pohledu plánování rodiny. 

„Romská populace si doposud zachovává vyšší úroveň plodnosti, která je poměrně málo 

regulovaná, a romské ženy mají obvykle děti po celé své reprodukční období“ 

(Langhamrová, Fiala, 2008: 107). Předpokladem této zmiňované regulace plodnosti je 

především používáním různých druhů antikoncepčních prostředků. Ze statistických údajů 

vyplývá, že v České republice používá 52% žen ve fertilním věku hormonální nebo 

nitroděložní antikoncepci (Ústav, 2014). 

Příkladem romských žen, které s perorální antikoncepcí mají zkušenost, je Sylva, 

která ji užívala „po tom nejstarším klukovi, to jsem brala dlouho asi tři čtyři roky“ 

a potom ještě po třetím dítěti užívala antikoncepci „pro kojící mamky“. Z mého pohledu 

tedy antikoncepci užívala jen po poměrně krátkou dobu. Zkušenost s antikoncepcí mají 

i některé její kamarádky, jak ona říká „ty chytrý“. Což podle mě znamená, že takové ženy 

počet svých dětí vědomě plánují a díky antikoncepci tak mají nad počtem svých dětí 

kontrolu. 

Použití antikoncepce Nikola zvažuje až nyní, kdy sama má pocit, že již splnila svou 

mateřskou roli a navíc další těhotenství by pro ni bylo již fyzicky náročné. Prý si nechá 

„dát DANU“ nebo se nechá „podvázat“. V jejím případě to, že se po určitém počtu svých 

dětí rozhodla již další děti nemít, podle mě má vliv na druh antikoncepce, o které uvažuje. 

Oba dva tyto druhy antikoncepce totiž představují jednak dlouhodobý antikoncepční efekt, 

v případě nitroděložního tělíska po dobu několika let a v případě, že by podstoupila 

sterilizaci, se jedná o efekt dokonce trvalý, což je pro ni v současné situaci velmi výhodné. 

Další výhodou obou druhů antikoncepce je časová nenáročnost, protože se vždy jedná 

o jednorázový výkon. Výhodné jsou z dlouhodobého hlediska i po stránce finanční, 

ve srovnání s používáním antikoncepce perorální. 

Názor Petry v otázce plánování dětí v některých romských rodinách je takový, že se 

tím příliš nezabývají. „Oni prostě vůbec neví, jak se chránit, nebo spíš ty chlapy vůbec 

neví, jim je to prostě úplně jedno.“ Podle Petry samozřejmě vědí, že existují nějaké druhy 

antikoncepce, ale „ty prášky stojí peníze, takže to je nepřípustný“ a „ten kondom, oni přece 

nebudou používat kondom, to je pro ně něco jako, že jsou nemocný“. Petra tedy jako jeden 
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z důvodů nepoužívání antikoncepce považuje absenci plánování počtu dětí a dále zde podle 

ní hraje roli i finanční nedostupnost v případě perorální antikoncepce. 

Dana sama antikoncepci užívá a jak jsem psala již dříve, tak je rozhodnutá, že bude 

mít pouze jedno dítě a další děti již neplánuje. Podle ní však některé romské ženy 

antikoncepci vůbec nepoužívají, což vidí jednak v neinformovanosti a především 

ve finanční nedostupnosti. „Některý ani nevědí, co je to antikoncepce a hlavně ty co by 

třeba chtěly, tak zase na to nemaj finanční prostředky.“ 

I podle Gábiny některé romské rodiny počet svých dětí nijak neplánují a z toho 

důvodu ani nepoužívají antikoncepci. „Nebudou používat antikoncepci, chránit se, jim je 

to jedno, voni zkrátka budou rodit děti, potom to berou tak, že když porodim dítě, tak ať se 

někdo postará, ale voni se starat nebudou, tak ať se postará stát.“ Podle ní se nijak 

nezamýšlí nad budoucností a zabezpečením svých dětí. Navíc v souvislosti s používáním 

antikoncepce zmiňuje opět finanční stránku. „Antikoncepci by musely platit, je to ňáká 

zodpovědnost, musely by chodit k lékaři pro ní a to už je pro ně omezující.“ V tomto 

případě má na mysli především perorální antikoncepci, která je v lékárně vydávána pouze 

na lékařský předpis. 

Rovněž podle Martiny se romské ženy nechrání, protože je to „pro ně přirozenost mít 

hodně dětí a stále plodit jako“. 

Zde vidím poměrně zásadní rozpor ve vnímání početnosti dětí u romských žen. 

Pokud totiž Martina, Gábina i Dana dávaly do souvislosti velký počet dětí v některých 

romských rodinách se „zneužíváním“ sociálních dávek, zastávaly všechny tři naprosto 

jasný názor, že se jedná o záměr a že tento počet dětí je tedy nějakým „plánem“, jak 

od státu dostat co nejvíce finančních prostředků. Pokud se však na počet dětí dívaly 

z pohledu používání antikoncepce, tedy z pohledu spíše medicínského, pak již tak 

vyhraněné názory neměly. Podle Gábiny je jim to spíše jedno, kolik budou mít dětí, podle 

Martiny je to dokonce jejich přirozenost a podle Dany zase naopak nízká míra 

informovanosti. Jejich odpovědi, ve kterých zmiňovaly souvislost mezi počtem dětí 

a „zneužíváním“ sociálních dávek, jsem tak vnímala jako mnohem emotivnější, na rozdíl 

od odpovědí souvisejících s používáním antikoncepce, kde odpovědi na mě působily 

mnohem racionálněji, ačkoliv tím v obou případech vyjadřovaly své názory vysvětlující 

důvod, proč romské ženy mají průměrně více dětí než ženy v majoritní společnosti. Podle 

mě tato větší emotivita u odpovědí vztahujících se k tématu „zneužívání“ sociálních dávek 



69 

ve spojitosti právě s romským etnikem je dána tím, že toto téma je ve společnosti velmi 

citlivě vnímáno. Jak uvádí Davidová: „…jsou mnohdy považováni jen za zahaleče, čekající 

pouze na podpory v nezaměstnanosti, výplaty sociálních dávek či důchody. O tom, zda tuto 

situaci sami zavinili a zda jsou s ní spokojeni, už ostatní lidé obvykle neuvažují“ 

(Davidová, 2000c: 92). 

Často zmiňovaná finanční náročnost související s antikoncepcí, která v odpovědích 

zazněla, tak může být jedním z důvodů oné větší početnosti dětí v některých romských 

rodinách. Početnost dětí v některých romských rodinách, která je dávána do souvislosti 

s romstvím a bývá považováno za projev romské kultury, může opět souviset daleko více 

s kulturou chudoby. 

Zcela odlišný důvod, jaký jsem dosud nezmiňovala, proč některé ženy nepoužívají 

antikoncepci a mají poměrně početné rodiny, souvisí s vírou. Právě z tohoto důvodu 

nepoužívala žádnou antikoncepci například Ester. „Ne. Ne. My jsme si dávali pozor.“ Její 

manžel je věřící a dítě pro ně znamená „Boží dar“. Náboženství představuje z pohledu 

transkulturní péče další důležitý aspekt, který může mít vliv na řadu odlišností, které by 

mohly být nesprávně připisovány například romské kultuře. 

3.8.3 Dát děti pryč 

Nyní se ještě krátce dotknu otázky interrupcí u romských žen a na příkladu několika 

z nich ukážu, jakým způsobem k této problematice přistupují. Zajímavá je odpověď Nikoly 

na otázku, jak to vypadá u romských žen, když se dozví, že čekají miminko. „Takže já 

bych řekla, že jsou rádi … my romské děti spíš nedáváme pryč nebo na potraty není to náš 

styl.“ Zde tedy během jedné a zároveň první věty vyjadřuje jak radostnou událost 

očekávání dalšího potomka, tak současně zmiňuje možnost potratu. Poté, kdy oznámí 

manželovi, že je těhotná a dětem sdělí, že čekají dalšího sourozence, „takže hned řeknou, 

abych to nedávala pryč, když naposledy jsem čekala devátý, tak jsem pryč nedala ani 

jedno“. Zdá se tedy, že okamžik, kdy zjistí, že je těhotná, tedy v době, kdy se v jejím těle 

již vyvíjí budoucí dítě, je pro ni i pro rodinu okamžikem, kdy se rozhoduje, zda toto dítě 

dát nebo nedat pryč, jinými slovy zda jít na interrupci. V té době považuje tedy dítě 

za „něco“, co je ještě možné dát pryč, ale zároveň však ihned dodává, že volba interrupce 

je pro ni nepřijatelná. „Jako já jsem měla v plánu dát pryč jedno dvě děti, vždycky řikám, 

že jo, že to dám pryč, že to nezvládá moje děloha, ani já na to nemam, přesto jsem to 

nedala.“ 
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Podle mě důvod, proč otázku „plánování“ počtu dětí řeší až v okamžiku, kdy je další 

dítě „na cestě“, souvisí s větší orientací Romů na současnost než na budoucnost. Interrupce 

tak pro ně v tomto případě představuje jediný způsob regulace počtu svých dětí. Používání 

antikoncepce vnímám jako vědomé dopředu plánované rozhodnutí o počtu svých dětí, 

na rozdíl od interrupce, která představuje řešení momentálně nastalé situace. 

Když se nyní podívám na přístup Ester k otázce interrupcí, tak její názor na potraty je 

zcela nekompromisní. „Ne, nesouhlasím“ a to i v případě, že by jí lékaři doporučili 

těhotenství ukončit. „Ne, je to furt moje. Ne, já bych ho v životě nedala, prostě je to moje, 

já miluji svoje děti.“ Zásadní vliv na její přesvědčení má především manžel, jak jsem již 

zmiňovala v souvislosti s používáním antikoncepce, který je věřící a který by jí nikdy 

nedovolil jít na interrupci. 

Sylva na interrupci nikdy nešla, ale na rozdíl od Ester připouští, že pokud by jí lékaři 

doporučili těhotenství ukončit z toho důvodu, že by se jednalo o něco závažného, tak by 

interrupci podstoupila. V minulosti však před rozhodnutím jít nebo nejít na interrupci stála 

v době, když čekala své první dítě. Ona sama byla ze svého těhotenství nadšená, ale její 

rodiče „moc nadšený teda nebyli“ a chtěli po ní, aby „šla na potrat“. Důvodem podle 

Sylvy bylo pravděpodobně to, že se v té době rozváděli. Ona sama už v té době byla 

plnoletá, tudíž jak říká: „Nemohli dělat nic, já jsem měla svojí hlavu.“ Rodina se tedy, 

na základě své sociální situace, snažila ovlivnit rozhodnutí své dcery. Zde tedy opět vidím, 

jak jednotlivec při svém rozhodování musí čelit tlaku rozhodnutí ostatních členů rodiny. 

V souvislosti s používáním antikoncepce Dana zmiňovala otázku financí a ty svou 

roli podle ní hrají i v případě interrupcí. „Většinou podle mě ani na tu interrupci nechodí, 

za prvý zase to stojí peníze a zase to dítě je pro ně další obživa, ňákej přísun peněz.“ 

Když tedy shrnu svá zjištění na základě těchto rozhovorů, tak není možné dát 

nějakou jednoduchou odpověď na otázku, jak je to s početností dětí v romských rodinách, 

s plánováním počtu dětí, přístupem k antikoncepci či názorem na interrupce. Některé 

z vypravěček mají jedno nebo dvě děti, používají antikoncepci a počet svých dětí předem 

plánují. Některé z žen mají mnohem více dětí a v souvislosti s péčí o tyto děti hovoří 

o smyslu života a naplnění jejich role, tyto ženy pak zpravidla antikoncepci nepoužívají. 

Navzdory zmiňované lásce romských matek ke svým dětem se objevují úvahy o potratu 

v momentě zjištění těhotenství. Tyto úvahy však nevypovídají o nelásce k dětem, ale 

pro rodinu tento okamžik představuje někdy jedinou možnost, jak regulovat počet svých 
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dětí. Nedostatek finančních prostředků může být podle vypravěček jedním z faktorů 

menšího zájmu o používání antikoncepce, což v důsledku opět vede k vyšší plodnosti 

těchto žen. Vyšší početnost dětí v některých romských rodinách, tak mnohem více než 

typický projev romské kultury, může být důsledkem způsobu života lidí v chudobě. 

Navrhuji zde tedy některá vysvětlení popisovaných situací, která jsou alternativou pohledu 

majority nebo stereotypního vnímání romských rodiček. 

3.9 Nechodila, já už to znám 

3.9.1 Informace o těhotenství 

V předchozí kapitole jsem se věnovala tomu, jak je to s počtem dětí u mých 

vypravěček, jaké důvody mohou vést k tomu, že některé ženy mají velký počet dětí 

a některé naopak pouze jedno maximálně dvě děti. Dále jsem se zabývala tím, jaký je 

přístup těchto romských žen k používání antikoncepce a jak vnímají interrupce. Nyní se 

tedy přesunu k tomu, jak tyto ženy vnímají, prožívají a přistupují k těhotenství, a jak 

přístup romských žen k těhotenství vnímají porodní asistentky. Nejprve se tedy budu 

věnovat tomu, jaké informace mé vypravěčky měly o těhotenství, dále zda dodržovaly 

některé zvyky související s romskou kulturou, které jsem zmiňovala v teoretické části. 

Rovněž se budu zabývat jejich přístupem k prenatální péči a k ultrazvukovému vyšetření 

a také tím, jak na romské ženy v této souvislosti pohlíží porodní asistentky. 

Těhotenství je jedinečné období v životě ženy a díky tomu, že je úzce spjato pouze 

s ženským tělem, je vnímáno jako především intimní tělesný prožitek ženy. Těhotenství 

však z pohledu společnosti má zcela odlišný význam, protože představuje nutný 

předpoklad pro lidskou reprodukci, a tím zajišťuje zachování dané společnosti (Hasmanová 

Marhánková, 2009). Každá společnost, komunita nebo skupina má své vlastní kulturní 

hodnoty a zájmem každé společnosti je zajistit bezproblémový průběh těhotenství 

a minimalizovat rizika, která by mohla těhotenství narušit. Způsob, jakým se toho snaží 

docílit, se však může kulturně lišit. V některých kulturách se s těhotenstvím dosud pojí 

různé zvyky a rituály (Marek, 2002). To, co tedy z pohledu kultury jedné vypadá jako 

naprosto logický způsob, jak se nejlépe postarat o těhotnou ženu, může být pro členy 

kultury jiné zcela nepochopitelné. Pokud těhotná žena respektuje hodnoty pouze jedné 

určité kultury a tomu podřizuje veškeré své jednání a chování, pak se zpravidla 

nevystavuje žádnému kulturnímu konfliktu. V případě těhotných romských žen podle mě 

určitý konflikt dvou kultur může nastat v momentě, kdy žena přichází do styku se 
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zdravotní péčí poskytovanou zdravotnickými pracovníky, kteří jsou v převážné většině 

představiteli majoritní společnosti, a tím i uznávají její hodnoty a řídí se jejími normami. 

Požadavky, které kultura majoritní společnosti klade na těhotnou ženu, a jejichž splnění 

vnímá daná společnost jako nezbytný předpoklad pro zajištění kvalitních potomků, se 

v určitých oblastech nemusí shodovat s požadavky, které na těhotnou romskou ženu klade 

její kultura. Každá společnost své členy ovlivňuje prostřednictvím informací a informace 

týkající se těhotenství, které se k ženě dostanou, pak mají zásadní vliv na její vnímání 

a prožívání těhotenství a souvisí i s jejím přístupem k prenatální péči. V dnešní společnosti 

mohou ženy vyhledávat informace o těhotenství v knížkách, kterých vychází nepřeberné 

množství, dalším zdrojem mohou být pro ně informace získané z internetu, případně 

prostřednictvím předporodních kurzů. 

Některé romské ženy ale podle porodních asistentek tyto zdroje informací vůbec 

nevyužívají. Zkušenost Gábiny je taková, že „rozhodně nechodí na předporodní kurzy a že 

by si přečetly ňákou publikaci nebo časopis, to jsem nikdy neviděla“. Podle ní jediné 

informace, které dostávají, jsou „pouze z rodiny vod nikoho jinýho, vod kamarádek, vod 

maminek, vod tetiček“. 

Obdobně to vidí i Martina i podle ní získávají informace z rodiny. „Oni nejsou ty 

typy lidí, že by sedli na internet a vyhledávali informace na internetu, ale maj to z rodiny.“ 

Romské ženy mají podle Martiny jako prakticky jediný zdroj rodinu, a tudíž informace 

od rodiny pro ně představují jediný relevantní zdroj. Vzhledem k tomu, že internet v dnešní 

době představuje obrovský zdroj informací, tak nevyužívání těchto informací podle mě má 

nejen vliv na odlišné vnímání a prožívání těhotenství některých romských žen, než jaké 

mají ženy majoritní společnosti, ale určitým způsobem i tyto romské ženy diskvalifikuje 

ve vztahu ke zdravotnickému systému. Mají mnohem menší šanci se orientovat 

v nastavené prenatální péči a v současných možnostech prenatálních screeningů 

a rozumět tak důsledkům, které v případě jejich absolvování nebo neabsolvování z toho 

plynou. Druh informací, které totiž prostřednictvím rodiny získávají, tak zásadním 

způsobem ovlivňuje vědění o jejich těhotenství. Jak uvádí Martina, tak informace jim 

poskytuje většinou „matka, babička, ségra, protože jejich matky a babičky rodily taky 

po xkrát“. Informace, které jim předávají, se týkají jejich vlastních zkušeností a prožitků. 

Martina dále dodává: „Někdy je paradoxem, že i přesto, že matka rodila sedumkrát, tak tý 

dceři stejně neřekne vůbec nic, taky se s tim setkáváme.“ V takovém případě žena pak 

podle mě například v průběhu porodu své jednání a chování přizpůsobuje pouze svým 
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vlastním pocitům, aniž by rozuměla širším souvislostem a orientovala se v poskytované 

péči během porodu. 

Takovou zkušenost má například Sylva. Když byla poprvé těhotná, tak o těhotenství 

předtím prakticky nic nevěděla. „To mě v tu dobu bylo osumnáct, takže mi to ani ňák tak 

nezajímalo.“ Informace, kterými byla vybavena při svém prvním porodu, měla prakticky 

pouze od svých kamarádek, které již zkušenost s porodem měly. Průběh těhotenství tedy 

vnímala jako zcela normální záležitost a nastávající porod pro ni nepředstavoval událost, 

na kterou by se musela nějak zvlášť připravovat, a stačily jí pouze informace 

od kamarádek. 

Podobně ani Nikola neměla žádné informace od své maminky. „Ne nechtěla mi 

to říct, že abych neměla strach, protože já jsem nechtěla vůbec rodit“. Podle Nikoly ale 

i ostatní romské ženy získávají informace spíše „od tý druhý, která už porodila, na co se 

má připravit, jak to tam vypadá“. 

Ester, když poprvé rodila, bylo dvacet tři let a o porodu a těhotenství jí řekla hlavně 

její maminka, ale další informace měla také „od švagrový, protože švagrová byla těhotná 

taky, tak jsem se jí ptala na všechno, na ten porod, jaký to je a co mám dělat“. To, že podle 

porodních asistentek jediný zdroj informací pro romské ženy představuje rodina, potvrzují 

Sylva, Nikola i Ester. Ani jedna z nich si o těhotenství nic nepřečetla, nevyhledávaly 

informace na internetu ani nenavštěvovaly předporodní kurzy. Pro porodní asistentky je 

tedy podstatné to, že informační výbava, kterou tyto romské ženy mají, je zpravidla 

omezena na vzájemné ústní předávání vlastních zkušeností ostatních žen. Z tohoto důvodu 

vše, s čím se tyto ženy v průběhu těhotenství a porodu v souvislosti s poskytováním 

zdravotnické péče setkají, konfrontují se svým věděním a na základě toho pak činí svá 

rozhodnutí. Na základě svého vědění se například rozhodují, kdy poprvé a jak často 

navštěvovat prenatální poradnu a zda absolvovat nebo neabsolvovat některá vyšetření, 

která jsou v průběhu těhotenství ženám v rámci prenatálních screeningů prováděna, čemuž 

se podrobněji věnuji v kapitole s názvem „Přístup k prenatální péči“. 

Podle Hrešanové a Hasmanové Marhánkové některé ženy majoritní společnosti ale 

k těhotenství a porodu nepřistupují jako k vnitřním prožitkům, které mohou nechat 

plynout, ale snaží se těhotenství a porod uchopit jako něco, čemu musí rozumět, musí se 

na něj připravit a snaží se jej plánovat a k tomu potřebují řadu odborných informací 

(Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008), které mohou nalézt v knížkách, na internetu 
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a v předporodních kurzech. Takovým příkladem je Dana, a ačkoliv ani jí maminka 

o porodu nic nevyprávěla, tak ona informace nehledala u svých kamarádek, což ani 

nemohla, protože jak jsem již zmínila, ona byla první ve svém okolí, která měla dítě. 

Taková situace mezi romskými ženami, které žijí tradičním komunitním způsobem, 

nemůže nastat, protože v okolí jsou vždy nějaké ženy, které s těhotenstvím a porodem svou 

zkušenost mají. Jediné, s čím se Dana setkala prakticky, byla péče o miminko. „Mýmu 

bráchovi se narodilo dítě o dva roky dřív, takže já jsem si všechno vyzkoušela, všechno 

jsem se naučila.“ Veškeré informace, které se týkaly těhotenství a porodu, měla především 

načtené. „Já jsem si přečetla spoustu knížek o těhotenství, na internetu, všude no“, ale ani 

ona nenavštěvovala předporodní kurzy. „To mě ani nenapadlo. Tím, že jsem si hodně četla 

ty knížky, tak už jsem si řikala, že to je zbytečný.“ O své dítě se po porodu chtěla starat 

sama a příliš si nepřála péči ani rady její maminky. „Když se Maruška narodila, měla tu 

tendenci bejt u mě každej den a radit mi a já jsem řikala, tak to né, já jsem si přečetla 

spoustu knížek o těhotenství a hlavně mám je doma, takže si to můžu vždycky najít.“ Zde 

opět vidím, jak se Dana odlišuje od ostatních vypravěček, kterým s péčí o miminko 

pomáhají i další ženy z její rodiny. Dana i v tomto případě trvala na nukleárním uspořádání 

její rodiny a před zkušenostmi své matky dávala přednost informacím, které si v případě 

potřeby mohla vyhledat v literatuře. 

3.9.2 Zvyky romských žen v těhotenství 

Jak jsem již uvedla, tak každá kultura se snaží určitým způsobem zajistit optimální 

podmínky pro těhotenství, které představuje pro danou společnost nezbytný předpoklad její 

reprodukce. V teoretické části jsem zmiňovala, jaké tradice a rituály se v souvislosti 

s těhotenstvím v tradiční romské kultuře udržují. Na následujících ukázkách několika žen 

budu prezentovat, jaká pravidla související s jejich kulturou má podle nich těhotná romská 

žena dodržovat. 

Jeden ze zvyků, o kterém hovořila Petra, se týká stravování žen v těhotenství. „Ona 

musí mít to, na co má chuť, když má chuť na jahody, tak se jí ty jahody prostě musej dát, 

protože to miminko by potom strádalo. Třeba bude sedět vedle tebe a ty budeš jíst housku, 

tak ale ta maminka jí musí mít, né ty, ty nejsi nic.“ Zde tedy vidím jeden z tradičních 

způsobů romské kultury, jakým zajišťují péči o těhotnou ženu. 

To samé, že když je žena těhotná a má na něco chuť, tak to musí dostat, mi potvrdila 

i Sylva. Důvodem je podle ní to, aby s miminkem „nebylo něco špatně“. 
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Dana si na to rovněž vzpomíná. „To mi taky říkala mamča, když máš na něco chuť, 

tak si to dej.“ Dana to však nedává do souvislosti s nějakým kulturně podmíněným 

zvykem, ale doporučení své maminky vnímá jako nějaké privilegium, které těhotné mají, 

a z toho důvodu se nemají v jídle nijak omezovat a mají si dopřát to, na co mají chuť. 

Další zvyk, který ženy uváděly, se týkal pohledu na ošklivé věci. Podle Sylvy by 

těhotné neměly koukat „na nemocný a na horory“, což podle ní většinou ženy dodržují. 

Petra se ve svém okolí s tímto doporučením také setkala, ale ona sama se tím příliš 

neřídila. „Na horory se nemá koukat v těhotenství, protože by se mohla hodně leknout 

a potratit nebo by pak mohlo být dítě postižené.“ 

Stejnou radu dostala od své maminky také Dana. „Jediný, co mi mamča teda říkala, 

je, ať se nedívám na ošklivý filmy, ošklivý lidi a jakoby postižení lidí, ale to asi myslela 

v dobrým, abych se ňák nestresovala, že by se mi mohlo narodit postižený dítě.“ Podle mě 

tím ale nemyslela, že by onu „ošklivost“ na své dítě tímto způsobem přenesla, ale aby byla 

především v psychické pohodě a těhotenství si užila. Žádná z žen se však nikdy nesetkala 

s doporučením, že by se nesměly dívat na hady, žáby nebo slimáky, což je zvyk často 

uváděný v řadě prací, které se tématikou zvyků souvisejících s romskou kulturou zabývají, 

aniž by bylo uvedeno, zda se jedná o dosud platný zvyk či nikoliv. Podle Hübschmannové 

se romská žena nesmí koukat obecně na nic, co je ošklivé. V souvislosti s migrací Romů 

do měst a se změnou životních podmínek se tyto původní zákazy, které se týkaly hadů, žab 

a slimáků, dnes mění v zákaz sledovat v televizi filmy o zvířatech a thrillery 

(Hübschmannová, 1999). 

Petra v souvislosti s těhotenstvím romských žen ještě dodává: „Spíš by měla bejt 

doma, aby se sebrala s břichem a šla někam na zábavu, na diskotéku, to je úplně 

nepřípustný, to se prostě nesmí.“ 

Porodní asistentky o žádných zvycích nebo tradicích, které by romské ženy 

v souvislosti s těhotenstvím dodržovaly, neví, což je podle mě zcela pochopitelné, protože 

všechny tyto zvyky, o kterých ženy hovořily, se odehrávají pouze uvnitř rodiny 

a komunity, tedy mimo zdravotnický systém. Romské ženy se dodržováním těchto zvyků 

snaží zajistit, aby jejich dítě bylo zdravé, a podle výpovědí jim na zdraví dítěte záleží. 

Opačný názor na vztah romských žen k jejich těhotenství má ale Gábina. „Nemaj 

zodpovědnost vůči tomu nenarozenýmu dítěti, kouří, nenechaj si vysvětlit třeba důsledky 

kouření, je jim to jedno, viděj jenom samy sebe, vůbec neberou ohled na to nenarozený 
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dítě.“ Zajímavé vysvětlení, proč romské ženy nepřestávají kouřit ani v těhotenství, jsem 

našla v jedné diplomové práci. Podle sociální pracovnice, se kterou autorka vedla 

rozhovor, to může souviset s jejich zvykem dopřát si v těhotenství vše, na co mají chuť. 

Pokud tedy mají chuť na cigaretu, musí si ji dopřát, aby miminko nestrádalo (Dostálová, 

2007). Tento přístup je pak v přímém rozporu s vědeckými poznatky o škodlivosti kouření 

v době těhotenství a dochází tak podle mě ke střetu dvou odlišných kultur. 

3.9.3 Přístup k prenatální péči 

Na nějaké další zvyky, tradice nebo rituály si žádná z žen, se kterou jsem vedla 

rozhovory, nevzpomněla. Podle jejich výpovědí se chovají většinou pořád stejně a nijak se 

neomezují a těhotenství pro ně představuje naprosto normální a přirozený stav, proto, když 

měly vyprávět o svém těhotenství, se v odpovědích objevovala pouze obecná shrnutí typu 

„bylo super“ nebo „úplně normální“. 

Majoritní společnost se snaží optimální péči o těhotné zajistit prostřednictvím 

prenatální péče v ordinacích gynekologů. Péče je zaměřena jak na sledování zdravotního 

stavu ženy, tak na zdravotní stav vyvíjejícího se plodu a detekci případných patologií. 

Z tohoto důvodu se těhotné ženy podrobují řadě vyšetření. Zkušenost porodních asistentek 

s prenatální péčí u romských žen je taková, že zpravidla prvorodičky navštíví svého 

gynekologa ihned, jakmile zjistí, že jsou těhotné a na kontroly do prenatální poradny chodí 

pravidelně. Se zvyšujícím se počtem gravidit jejich první návštěva u gynekologa bývá 

mnohem později, někdy až v polovině těhotenství a na kontroly pak chodí málo 

a nepravidelně (Nesvadbová, Šandera, Haberlová, 2009). 

Podle Martiny „některý do poradny chodí, některý prenatální péči navštěvujou, 

některý né a vůbec je to nezajímá a nevadí jim to“. 

Zkušenost Gábiny je taková, že „prenatální péči ve větší části teď dodržujou, někdy 

se stává, že nechodí vůbec anebo jdou jednou nebo dvakrát za těhotenství, protože si myslí, 

že to není potřeba“. Podle ní většinou nerozumí, proč se jednotlivá vyšetření provádějí. 

Přístup těhotných žen k prenatální péči vysvětluje Petra tak, že „oni si myslí, že jsou 

chytrý, že stejně se tam u toho doktora s nima nic nedělá, oni by tam chodily
3
 pouze, kdyby 

                                                 

 

3
 Přísudek „chodily“ je v této větě vztažen k podmětu „ony“ ženy, zde nespisovně uvedeno „oni“. 
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měly ňáký problémy, ale aby se chodily vážit a měřit, tak to pro ně neni podstatný“. Petra 

dále k tomu dodává, že „pokuď jim roste bříško a přibíraj, tak je všechno v pořádku pro 

ně, oni prostě tam nepotřebujou, proč by tam chodily, pro ně to není důležitý, oni to prostě 

nechápou, oni maj málo informací o tom nebo jim to říkaj a oni to prostě nevnímaj“. Petra 

zde poukazuje na důvod, který u některých romských žen vede k neabsolvování prenatální 

péče, a tím je podle ní nedostatek informací. Nedostatek informací však vztahuje 

k nedostatku informací o prenatální péči z pohledu majoritní společnosti, respektive 

z pohledu zdravotnického systému. Neví, proč by měly chodit na kontroly. Podle mě to ale 

neznamená, že by samy ženy pociťovaly nedostatek informací ve vztahu k jejich vlastnímu 

těhotenství. Vnímání tělesných projevů jejich těhotenství, tedy jejich vtělené vědění, je pro 

ně mnohem podstatnější než podřídit se předepsané prenatální péči. Hasmanová 

Marhánková v souvislosti s odmítáním některých vyšetření říká: „Domnívám se, že důvody 

odmítnutí některých prenatálních vyšetření jsou velice úzce svázány s rolí různých forem 

vědění o těhotenství a jeho průběhu“ (Hasmanová Marhánková, 2008: 47). 

V kontrastu vtěleného vědění stojí pohled Martiny, podle které vnímání normality 

těhotenství je možné až prostřednictvím absolvování všech vyšetření, tedy na základě 

medicínského vědění. Četnost návštěv v prenatální poradně a absolvování všech vyšetření 

jsou pak pro ni projevem zájmu a nezájmu o těhotenství. „Vzhledem k tomu, jak velice 

často se stává, že málo navštěvujou poradnu a na některý vyšetření ani nechodí, tak by se 

mohlo zdát, že jim až tak úplně nezáleží, aby měly všechny vyšetření, aby byla kontrola nad 

tim nenarozenym dítětem, jestli je všechno v pořádku.“ Rovněž ale připouští, že její pohled 

nemusí být jediný správný, a tudíž neabsolvování všech vyšetření nemusí ještě 

automaticky znamenat nezájem romských žen o své těhotenství. 

Ženy, jako je například Dana vůbec nepřipouští, že by na některé vyšetření nešly. 

„Uděláte přece všechno pro to, aby to dítě bylo zdravý a hlavně chcete vědět, jestli je 

zdravý, jestli je všechno v pořádku.“ 

Rozdíl v přístupu k těhotenství záleží podle Petry především na rodině, ze které žena 

pochází. Pokud je žena „z tý lepší rodiny, kde to chápou“, tak pravděpodobně prenatální 

poradnu navštěvovat bude, ale zároveň připouští, že počáteční nadšení z prvního miminka 

s přibývajícím počtem dětí opadá a k dalším dětem pak přistupují tak, že „buď to bude kluk 

nebo holka“. Do poradny ale rozhodně chodit nebude „taková ta ňáká degeška, co prostě 

neví nic, co pochází z hodně dětí“. Zde opět vidím, jak Petra odlišuje typy rodin na „ty 



78 

lepší“, které podle ní sdílí hodnoty majoritní společnosti a na „ty horší“, které žijí více 

tradičním komunitním životem. 

V souvislosti s návštěvami prenatální poradny také Nikola poukazuje na diverzitu 

mezi romskými ženami. „Všechny romské rodiny nejsou stejný, některý to zanedbávaj, 

některý ne, jednou jdou, potom nejdou.“ Podle ní záleží především na té matce, jestli má 

snahu do prenatální poradny chodit. 

Některé ženy, ačkoliv na běžné kontroly v prenatální poradně chodily pravidelně 

jako například Ester a Sylva, tak na některá speciální vyšetření nešly. 

Sylva odmítla pouze jedno vyšetření. „Cukr. Na cukrovku to vyšetření. To sem teda 

nešla. Nechtělo se mi, už jsem jednou na tom byla a nebyl důvod, nechtěla jsem, tak jsem 

nešla.“ 

U Ester to bylo rovněž vyšetření na gestační diabetes. „Ten cukr, to jsem se bála. 

Vod tý doby, jak ta ženská šla na ten cukr, aby zjistili, jestli má cukrovku, tak špatně 

dopadla a od tý doby jsem si řekla, že ne, tak jsem to odmítla.“ Důvodem, proč vyšetření 

neabsolvovala, byla mediálně zveřejněná tragická událost, která souvisela s pochybením 

personálu právě v souvislosti s tímto vyšetřením. Druhým vyšetřením, na které nešla, byla 

amniocentéza. Na základě amniocentézy je možné odhalit některé chromozomálně 

podmíněné vady a v případě jejich detekce pak lékaři zpravidla doporučí ženě těhotenství 

ukončit. Důvod, proč na vyšetření nešla, uvádí takový, že „neměla čas, protože měla děti 

doma a byly nemocný, tak už to právě nestíhala“. Z rozhovoru její odpověď ale nevyzněla 

tak jednoznačně a přesvědčivě, jako v případě její odpovědi, proč nešla na vyšetření 

diabetu. Reakce lékařů v okamžiku, kdy na vyšetření nešla, byla taková, že pokud 

s dítětem něco bude, tak to je na její zodpovědnost. „To je moje jako věc, že když něco 

bude jako, tak budu já si to.“ Tato volba odmítnout vyšetření je pak stavěna do opozice 

ke stávajícím očekáváním a žena bývá nucena si takové rozhodnutí obhájit (Hasmanová 

Marhánková, 2008). 

Ženy, které neabsolvují některá vyšetření nebo nenavštěvují pravidelně prenatální 

poradu, pak podle Martiny svá rozhodnutí obhajují různým způsobem. „Důvody voni 

uváděj různý, že se musí starat vo ty jiný děti, který maj doma a nemaj na to čas“. Podle 

Martiny se ale jedná o „výmluvy, ale pravej důvod, proč nechodí do poradny, se většinou 

člověk nikdy nedozví“. Nepřipouští tedy, že by péče o děti představovala skutečný důvod. 
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Zároveň hledání důvodů staví tyto ženy do pozice, kdy se ze svého jednání musí 

zodpovídat. 

Bez ohledu na to, zda ženy navštěvují pravidelně prenatální poradnu nebo své 

rozhodnutí vyhledat lékařskou péči činí až na základě tělesných projevů, které signalizují 

nějakou patologii, tak všechny dotazované ženy plně důvěřují lékařům. Nikola pokud by 

měla pocit, že něco není v pořádku, tak „to řeší s doktorama, nechá se prohlídnout, jestli 

kope, jestli je v pořádku, jestli všechno má. Pak bych byla spokojená“. Jakmile má strach, 

že se něco děje, tak se rozhodně neobrátí na někoho z rodiny, ale jak říká „lepší doktoři“. 

Tedy pokud na základě svého vtěleného vědění identifikuje nějakou známku patologie, 

obrací se na lékaře a v tomto okamžiku důvěřuje medicínskému vědění. 

To potvrzuje i Martina, která má zkušenost, že některé romské ženy vyhledávají péči 

v těhotenství, „až když jim něco je, když je něco bolí, když jim není dobře“. Situaci pak 

často řeší tak, že si „zavolaj sanitku a nechaj se vodvézt do špitálu, aby se vo ně někdo 

postaral“. Podle Gábiny během hospitalizace pak „nedodržujou absolutně léčebný režim“ 

a jejich noncompliance s léčebným režimem dává do souvislosti s jejich nezodpovědností 

a nezájmem o své těhotenství. Martina pak k tomu dodává: „Ňáká léčba, ňákej léčebnej 

režim, to se jim nelíbí, protože jakmile jim otrne a ustanou takový ty prvotní příznaky, tak 

velice často odcházej předčasně z oddělení domu a utíkaj z nemocnice.“ Porodní asistentky 

pak dodávají, že pokud se nedoléčí a neodstraní se tím pádem příčina obtíží, tak se často 

jejich zdravotní stav během několika dní opět zhorší a znovu se nechají přivézt sanitkou 

a následně hospitalizovat. Na této výpovědi vidím, jak i v případě dodržení nebo 

nedodržení léčebného režimu některé romské ženy pracují se svým vtěleným věděním. 

Porodní asistentky jsou představitelkami jak majoritní společnosti, tak současně 

určitým způsobem představují zdravotnický systém a na základě toho sdílí hodnoty obou 

těchto kultur a řídí se jejich normami, což podle mě má vliv na jejich hodnocení přístupu 

romských žen k prenatální péči. Podle mě noncompliance některých romských žen se 

zdravotnickým systémem, která se podle porodních asistentek projevuje jak v souvislosti 

s prenatální péčí, tak v souvislosti s případnou hospitalizací v těhotenství, souvisí 

s různými faktory a ženy se často rozhodují na základě svého vtěleného vědění. 

3.9.4 Ultrazvukové vyšetření 

V souvislosti s prožíváním těhotenství romských žen se zastavím ještě u jednoho 

vyšetření, a tím je ultrazvuk. Ultrazvuk představuje jednu z moderních technologií dnešní 
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medicíny, která zásadním způsobem mění vnímání těhotenství. Díky možné vizualizaci 

plodu se totiž plod stává v určitém smyslu samostatnou entitou (Hasmanová Marhánková, 

2009). Vidět svoje dítě ještě před narozením a dokonce znát jeho pohlaví bylo dříve 

nepředstavitelné a plod byl až do okamžiku porodu od těla matky neoddělitelný. Kromě 

vnímání pohybů a rostoucího bříška, tak zviditelnění plodu pomocí ultrazvuku představuje 

další vjem, který ženám umožňuje vnímání svého dítěte. 

Ačkoliv důvodem ultrazvukových vyšetření je především odhalení případných 

patologií, tak ženy k vyšetření přistupují spíše jako k zážitku. 

Petra se na ultrazvuk „strašně těšila“, chtěla vědět, jestli to bude kluk nebo holka, 

ale zároveň pro ni bylo důležité ujištění, že „je v pořádku, že nemá žádnej rozštěp, že nemá 

žádnou vadu“. Stejně to prožívají i ženy v jejím okolí. Pokaždé, když těhotná žena přijde 

domů z ultrazvukového vyšetření, tak rodina chce především vědět pohlaví dítěte. Opět 

uvádí příklad své švagrové, která „se těšila na to, až to miminko tam uvidí a fotečku třeba 

měla, víš“. 

Podle Gábiny romské ženy sice vědí, co znamená ultrazvuk, ale „spíš to berou jako 

takovou atrakci“, podle ní to příliš nevnímají jako „vyšetření a že se dá zjistit ňáká vada“. 

Což se ale neshoduje s výpověďmi ostatních žen, pro které potvrzení, že dítě nemá žádnou 

vadu, bylo rovněž podstatné. 

K ultrazvuku Nikola říká: „Doktor mi říkal, že všechno má v pořádku, že mu bije 

srdíčko, ledviny, prostě všechno má, nakonec, že budu mít chlapečka.“ Stejně tak Sylva 

na ultrazvuky chodila a chtěla vědět nejen pohlaví miminka, ale také jestli je v pořádku. 

Ester na ultrazvukovém vyšetření nejvíc zajímala váha miminka, protože 

pravděpodobně v těhotenství více přibrala a chtěla vědět, „jestli jsem ztloustla já nebo 

holka a přibírala holka než já“. Pohlaví dítěte se dověděla z ultrazvuku asi v polovině 

těhotenství, což bylo pro ni důležité. „Já jsem to chtěla vědět, protože jsme se vsadili 

s manželem, jestli to bude kluk nebo holka.“ Samozřejmě i ji na ultrazvuku zajímalo, jestli 

je miminko v pořádku. 

Jak jsem v souvislosti s doprovázením k porodu uváděla, že u Dany byl porod 

nikoliv ženskou záležitostí, ale záležitostí páru, tak to samé bylo i v případě 

ultrazvukových vyšetření, protože na všechny ultrazvuky s ní chodil manžel a i oni chtěli 

znát pohlaví svého dítěte. 
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V této kapitole jsem se zabývala způsobem, jakým mé vypravěčky vnímaly 

a prožívaly své těhotenstvím, a jak přistupovaly k prenatální péči. To souviselo například 

s tím, jakými informacemi tyto ženy disponovaly. Některé z nich měly informace výhradně 

od žen ze svého okolí, které již samy měly vlastní zkušenost s těhotenstvím a porodem. 

Žena, která žije mnohem více majoritním způsobem života, měla informace převážně 

z knih a internetu. Mezi romskými ženami se i dnes dodržují některé zvyky a pravidla, 

kterými se má těhotná žena řídit, aby zajistila správný vývoj svého dítěte. Ne všechny ženy 

je však dnes dodržují. Vzhledem k tomu, že tyto zvyky a pravidla nijak nezasahují 

do systému prenatální péče, tak o nich porodní asistentky ani nevěděly. Dále jsem ukázala 

pohled porodních asistentek, jak ony vnímají přístup romských žen k prenatální péči. 

Z jejích výpovědí vyplývá, že noncompliance se zdravotnickým systémem ze strany 

těhotných žen dávají do souvislosti s nezájmem o těhotenství. Z pohledu romských žen se 

však nemusí jednat o nezájem o své těhotenství, ale přístup k prenatální péči a dodržení 

léčebného režimu v souvislosti s případnou hospitalizací v průběhu těhotenství může 

souviset s jejich vtěleným věděním, na základě kterého se ony rozhodují. Ultrazvukové 

vyšetření mé vypravěčky považovaly za velmi důležité. Jednak uváděly, že se těšily, až to 

miminko uvidí, až budou znát jeho pohlaví a zároveň bylo pro ně důležité ujištění lékařů, 

že je v pořádku. 

3.10 Jak to přijde, tak to přijde  

3.10.1 Cesta do porodnice 

Těhotenství, jak jsem zmínila v předchozí kapitole, vnímají romské ženy jako zcela 

přirozený a normální stav a v případě jakýchkoliv problémů se obracejí vždy na lékaře. 

Porodní asistentky zmiňovaly jako hlavní signál pro vyhledání lékařské péče u romských 

žen bolest, která je v průběhu těhotenství vždy známkou nějaké patologie. Obdobně je 

tomu v případě porodu, kdy ovšem porodní bolesti představují prakticky jediný bolestivý 

vjem, který je fyziologický. Počínající známky porodu, jako jsou porodní bolesti nebo 

odtok plodové vody, jak uvádím níže, jsou u romských žen signálem pro vyhledání 

zdravotnické péče. V minulosti romské ženy rodily doma stejně jako ostatní ženy, ale 

v současné době rodí převážně v porodnicích (Ivanová, Špirudová, Kutnohorská, 2005), 

což potvrzuje také Sylva. Ona sama se s plánovaným porodem doma u romských žen 

ve svém okolí nikdy nesetkala. „Já myslím, že takle co znám, tak že jsou spíš bojácný, že 

by si to nelajzly doma.“ Vzpomíná si pouze na jediný porod, který proběhl doma, ale to se 
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jednalo o porod neplánovaný. „Sestřenka, ta porodila doma, ale to bylo nečekaný, to bylo 

rychlý, to s tím ani vona nepočítala a to jí tam zrovna něco přivez pantáta, tak ten jí 

dokonce pomáhal u porodu, to voni volali
4
, ale než přijeli, tak už kluk byl na světě.“ 

Způsob, jakým probíhá začátek porodu, je podle Petry v romských rodinách v jejím 

okolí, vždy stejný. „Hele rodí, zavoláme jí sanitku a to je celý.“ 

Nikola popisuje začátek porodu a cestu do porodnice obdobným způsobem. „Když to 

na mě příjde. No tak začnu doma chodit, když přijdou na mě trošku ty větší bolesti, pak si 

zavolám sanitku, protože už nezvládám. No a v nemocnici to skončí.“ Do nemocnice jela 

sanitkou pokaždé, ačkoliv auto mají. „Já se bojim, autem já bych nejela. Jak se týká 

porodu nebo něco dětech, já jedu sanitkou. Jenom sanitku.“ 

Například Danu ale do porodnice odvezl manžel a stejně tak Sylvu vždy 

do porodnice odvezla autem nějaká kamarádka, kromě jejího posledního porodu, kdy si 

volala sanitku. 

Porodní asistentky se ale někdy setkávají s tím, že rodičku přiveze sanitka a za pár 

minut za ní dorazí početné příbuzenstvo autem, což je pro ně zcela nelogické a dokonce to 

vnímají jako zneužití rychlé záchranné služby, protože rodina evidentně měla možnost 

rodičku do porodnice dopravit vlastními prostředky. 

Podle Petry důvodem je především to, že „oni se bojí, že by něco nastalo, že kdyby se 

to jako rozběhlo rychlejc, že kdyby už začla rodit, oni ji nechtěj do auta, že si myslí, že se 

něco stane a že tam nebude ta pomoc, nechtěj to nechávat na sobě“. Podle toho, co Petra 

říká, je to pro ně nejefektivnější způsob, jak se o rodičku postarat. Stejně jako je tomu 

v případě jakýchkoliv zdravotních potíží během těhotenství, tak rovněž v případě porodu 

se romské ženy svěřují výhradně do péče zdravotníků, plně důvěřují zdravotnickému 

systému a nesnaží se pomoci si jiným alternativním způsobem. 

Trendem současného porodnictví je komercionalizace porodnic a konzumerismus 

rodiček. Díky tržnímu prostředí, ve kterém se porodnice nachází, a snižující se porodnosti 

v České republice se snaží spektrem svých služeb přilákat rodičky a ty se pak na základě 

toho, co která porodnice poskytuje, rozhodují, ve které porodnici porodí své dítě 

                                                 

 

4
 Volali sanitku. 
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(Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008). Vypravěčky, které jako transport 

do porodnice volily sanitku, tak neměly možnost volby místa porodu, protože sanitka 

rodičky převáží zpravidla do nejbližší porodnice podle spádové oblasti. Volba 

nejoptimálnějšího místa porodu podle mě pro ně ale nebyla podstatná, protože prioritou 

v jejich rodinách je co nejrychleji rodičku předat do zdravotnické péče. Podstatná je pro ně 

tedy především pomoc rodící ženě, nikoliv konzumní přístup k nabízeným službám 

jednotlivých porodnic, které své služby zpravidla prezentují prostřednictvím internetu, což 

je médium, které jako zdroj informací navíc využívala pouze jedna z mých vypravěček. 

3.10.2 Porod 

Když mi ženy vyprávěly o tom, jak vzpomínají na své porody, čím porody začaly 

nebo z čeho mají například při porodu strach, tak byly ve svých odpovědích zpravidla 

poměrně stručné. Na odpovědích je dobře patrné, jak pracují se svým porodním věděním, 

na základě kterého interpretují své zážitky z porodů. Jejich porodní vědění je ovlivněno 

především tím, jaké zdroje informací o porodu měly. Sylva, Nikola i Ester, jak uvedly, 

měly informace pouze od žen ve svém okolí a vzhledem k tomu, že každá rodila již 

po několikáté, tak se mohly opřít také o svou vlastní zkušenost s porodem a své vlastní 

prožitky. 

Sylva vyprávěla o svých porodech následujícím způsobem: „U toho prvního, to sem 

byla dlouho teda na tý hekárně, u toho druhýho mi praskla normálně plodová voda 

v nemocnici, u holky ne a u tady tý byl snad nejhorší.“ Sylva zážitky ze svých porodů 

shrnula do několika krátkých vět. Podle mě tím, že rodila již čtyřikrát, tak pro ni porody již 

nepředstavují nic mimořádného. Totéž předpokládá i Gábina. „Rodí často, tudíž pro ně, to 

není žádná zvláštní událost, pro ně je to běžná věc.“ 

Poslední porod ale Sylva vnímala jako nejhorší, protože „u ní měla kyslík, u jiných to 

neměla“. Podle mě její vnímání porodu spojuje s medicínskými intervencemi, které ona 

vnímá jako důkaz určité závažnosti stavu. Zároveň však její subjektivní hodnocení porodu 

může souviset s tím, že na poslední porod si nejlépe pamatuje. 

Nikola má prý vždy při porodu největší obavy z toho, jak jde „na tu kozu“ Jak ona 

říká: „Já se toho hodně bojim, než to vytlačim ven.“ Okamžik, kdy se má položit 

na porodní lůžko, tedy pro ni znamená signál, že porod je již v samém závěru a tlačení 

pro ni představuje největší problém, z porodních bolestí až takový strach nemá. „Mě to ani 

nevadí, že to bolí, protože ty bolesti to uhájíte, víte, tady to mi nevadí.“ Důležité pro ni je, 
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aby měla porod co nejrychleji za sebou, a rychlost porodu je pro ni hlavním kritériem jeho 

obtížnosti. Na případu Nikoly je dále dobře patrné, jak ona pracuje se svým porodním 

věděním, když popisuje průběh jejího posledního porodu. Podle jejích slov: „Odtekla mi 

plodová voda, řekli mi, že ještě nejsem otevřená, tak jsem se sebrala a šla jsem domů.“ 

O sebe ani o miminko prý strach neměla. „Já jsem se ptala doktorky, sestřičky, kdy můžu 

zavolat, kdy už bych měla být tady, já jsem se jako vyptávala a ona mi řekla, že až na mě 

přijdou ty velký tlaky. Tak jsem to udělala. Já jsem je totiž měla, ale malý, tak jsem šla 

domů. Protože mi řekli, že do 24 hodin musím odrodit, kdybych neodrodila, takže bych šla 

na vyvolání toho porodu, tak jsem to tak poslechla.“ 

Ona se rozhodla jednat na základě jejího porodního vědění, měla své zkušenosti 

z předchozích porodů, navíc dostala informaci, že porod se bude vyvolávat až za 24 hodin, 

tak se rozhodla odejít. Zde vidím, jak informace, které od personálu dostala, přizpůsobila 

svým potřebám, aby si obhájila své rozhodnutí odejít. Podle mě si ale uvědomuje, že 

porušila určité nastavené normy zdravotnického systému, protože zároveň své jednání 

omlouvá. „Nevím, co mě to chytlo, já jsem v životě ještě z porodnice neutekla.“ V tomto 

případě důvodem jejího odchodu nebyla starost o děti, jak jsem uváděla u jiných případů, 

ale podle mě se rozhodla na základě jejího vědění a vnímání prožitků vlastního těla, 

protože ona přece pozná až to „na ni přijde“. 

Jak podle mě porodní vědění ovlivňuje vnímání, hodnocení a následnou interpretaci 

porodu, budu nyní prezentovat na Daně a Ester. Tyto dvě ženy se liší nejen počtem dětí, 

kdy Dana má pouze jedno a Ester šest, ale každá má i odlišné porodní vědění. Dana 

informace čerpala především z internetu a literatury a Ester měla pouze informace z rodiny 

a současně má již své vlastní zkušenosti. 

Taz: A začaly Vám bolesti nebo odtekla voda? 

D: No bolesti, mě už jako den předtim bylo trošičku špatně a já sem přenášela hlavně 

dva tejdny, já řikám, to není možný a pak mi bylo špatně, jsem šla spát a ráno jsem se 

probudila a řikám, mě furt ňák bolí břicho, tak jsem chodila po bytě a já jsem celou tu 

dobu, co jsem byla těhotná, jsem se bála, že to nepoznám, kdy to na mě příjde, takže jsem 

chodila po bytě a měřila jsem si ten čas a řikám si pět minut, hm pět minut, tak jsem si to 

našla v tý knížce, a řikám hm těch pět minut, tak jsem takhle chodila dvě hodiny 

a probudila jsem manžela a řikám, hele, já asi budu rodit, takže jsme pak jeli 

do porodnice, jak jsem tam chodila po tom bytě, tak jsem z toho byla taková vyplašená. 
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Dana si tedy pamatovala jednotlivé detaily začátku porodu, ačkoliv od té doby 

uplynulo již sedm let. Oporu ve svém jednání a rozhodování pak hledala v knížce, což byl 

pro ni jeden z hlavních zdrojů informací. Známky začínajícího porodu popisuje přesně tak, 

jak podle mých zkušeností zpravidla literatura uvádí, tedy pětiminutové kontrakce alespoň 

hodinu nebo dvě. 

Ester byla na rozdíl od Dany ve vyprávění velice stručná, navíc začátek porodu 

shrnula na vlastní porod dítěte a teprve na doptání začala hovořit o známkách začínajícího 

porodu. 

Taz: Můžete mi popsat třeba ten poslední porod, jak probíhal? 

E: Krásně. 

Taz: A čím začal? 

E: Jsem porodila a přinesli mi holku. 

Taz: Ne já myslím, jak úplně ten porod začal, ještě než jste byla v porodnici, čím to 

začalo? 

E: Plodová voda. 

Taz: Plodová voda Vám praskla? 

E: No. 

Taz: A potom jste dělala co, když praskla ta plodová voda? 

E: Tak jsem byla chvíli doma, čekala jsem na ty kontraktace, no jsem se bála, 

zavolala jsem sanitku a byla jsem tady. 

Taz: A když jste přijela do porodnice, tak jak to potom probíhalo? Přivezla Vás 

sanitka a potom se dělo co? 

E: Přijmuli jste mě. 

Taz: Hm. A co se teda dělalo na tom příjmu všechno? 

E: Poslouchali mi srdíčko malý, koukali se na mě. 

Taz: A potom teda porod se rozeběhl? 

E: Rozeběh. 

Taz: Hned? 

E: Druhý den ve čtvrtek. Ve středu mě přivezli a ve čtvrtek mě chytly bolesti. 

Taz: A když byste srovnala tenhle porod a ty předchozí porody, tak který třeba z těch 

porodů byl nejlehčí a na který třeba vzpomínáte nejmíň ráda? 

E: Já nerada vzpomínám na ty porody. 

Taz: A byl třeba nějaký porod pro Vás nejlehčí? 
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E: Ten sedmiměsíční. 

Taz: A z jakého důvodu? 

E: Že jsem dvakrát zatlačila a už bylo venku. 

Ester tedy na základě svého porodního vědění interpretuje průběh porodu a stejně 

jako u Nikoly je i pro ni kritériem hodnocení obtížnosti porodu délka tlačení. Navíc podle 

mě porod vnímá jako něco, co musí proběhnout, ale není potřeba se tím nijak zvlášť 

zaobírat. 

Ženy popisovaly své vnitřní subjektivní prožitky, které během porodu měly. Porodní 

asistentky ale vnímají během porodu vnější projevy žen. Podle Martiny se romské ženy 

projevují „někdy hystericky s velkým divadýlkem a musí k tomu mít posluchače, i když jak 

která, některá si tak jako tiše trpí a to je individuální podle vůbec charakteru člověka, ale 

voni většinou to maj s divadýlkem“. Martina zde tedy hovoří o diverzitě projevu romských 

žen během porodu. Bolest podle ní snáší většinou špatně a „často se hlasitě projevujou, 

prostě daj úplně průchod těm emocím“. Podle mě ale emotivita, kterou se projevují, 

nemusí být známkou toho, že subjektivně bolest snáší špatně, ale daleko víc se může jednat 

o kulturně podmíněný projev. Jak uvádí Slaměník, způsob vyjadřování emocí si člověk 

osvojuje v průběhu socializace a rodina tak jedinci předkládá vzory emočních reakcí. 

Emoce jsou v různých kulturách chápány, regulovány a vyjadřovány odlišně a vycházejí 

z kulturních tradic, hodnot, norem a očekávání (Slaměník, 2011). 

Podle Gábiny „jsou hlučné, chtějí být, středem pozornosti, neukázněné, nedaj si 

poradit, nedaj se zklidnit kolikrát, nedaj se navést, je s nima obtížná spolupráce a mají 

velké zvukové projevy“. O způsobu projevu spočívající v jejich hlučnosti tedy hovoří jako 

o generalizujícím povahovém rysu romských žen. Podle ní také neakceptují rady 

a normativní požadavky porodních asistentek, jako je kázeň a spolupráce. 

Obě porodní asistentky jako hlavní odlišnost při porodu romských žen uváděly větší 

emotivitu a hlasitost projevu, ale současně uváděly zkušenost, že romské ženy rodí 

mnohem lépe než ženy majoritní společnosti. Martina k tomu uvádí: „Voni potom ve finále 

rodí většinou dobře, a rychle, to už musí bejt výjimka, že prostě ten porod jde špatně 

a dlouho.“ Důvodem podle ní je to, že „rodí tak často a maj tolik porodů za sebou.“ 

Podle Gábiny rodí spíše „primitivním způsobem“ a rodí lépe a rychleji než „normální 

klasická prvorodička“ a jejich porody jsou „snazší než u normální třeba studovaný 

vzdělaný ženský“. Jejich lepší a rychlejší porody dává do souvislosti s tím, že „tolika 
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nestudujou internet a jiné věci a nemaj porodní plány a zkrátka, jak to příjde, tak to příjde, 

tak poroděj“. Absence jakékoliv přípravy na porod tedy není z jejího pohledu vnímána 

jako nezájem o své těhotenství, ale naopak to považuje pro samotný porod za výhodu. 

Gábina zde prezentuje svou zkušenost, jak sociální status podle ní ovlivňuje průběh 

porodu. Vzhledem k tomu, že některé romské ženy mají omezené porodní vědění pouze na 

předchozí zkušenosti žen v jejich okolí, případně na své vlastní zkušenosti, tak 

pravděpodobně nerozumí určitým medicínským postupům, nemocničnímu prostředí 

a nedostávají se k nim ani informace o spektru nabízených služeb, které nemocnice 

poskytuje a které by v průběhu porodu mohly využít. Svůj porod si předem nijak neplánují, 

nesepisují si žádné porodní plány, a tím se podle mě ani nevystavují riziku, že by mohly 

mít pocit jakéhosi selhání, pokud by jejich porod nepostupoval podle plánu. 

Podle Hrešanové a Hasmanové Marhánkové vzdělané ženy majoritní společnosti 

k porodu nepřistupují jako k vnitřním prožitkům, které mohou nechat plynout, ale snaží se 

porod uchopit jako něco, čemu musí rozumět, musí se na něj připravit a snaží se jej 

plánovat, jak vyplývá z jejich výzkumu. Zkušenosti porodních asistentek, které se tohoto 

výzkumu účastnily, jsou velmi podobné zkušenostem, které mají Gábina a Martina. 

V případě výzkumu Hrešanové a Hasmanové Marhánkové se ale nezkoumaly rozdíly 

v porodu romských žen a žen majoritní společnosti, ale předmětem výzkumu byly 

zkušenosti žen s odlišným porodním věděním, které na základě jejich jednání a přístupu 

k těhotenství a porodu je možné rozdělit do dvou skupin. Do skupiny označené jako 

„přemoudřelé ženy“ pak zařadily ženy, které měly zpravidla vyšší vzdělání, vyšší věk, 

celkově lepší socioekonomický status a navíc se mnohem aktivněji zajímaly o těhotenství, 

měly porodní plány a navštěvovaly předporodní kurzy (Hrešanová, Hasmanová 

Marhánková, 2008). S touto skupinou je podle mě možné identifikovat ženy, které Gábina 

označuje jako „normální vzdělané studované“. „‚Přemoudřelé ženy‘ si na základě 

literatury vytvoří představu o průběhu porodu, aniž by měly fyzickou zkušenost s porodním 

procesem. Z toho jsou křečovité a ve stresu a porod pak nepostupuje. Navíc bývají starší, 

což dle porodních asistentek může hrát také negativní roli. Stručně řečeno, podle 

porodních asistentek porodní vědění, které mají ‚přemoudřelé‘ prvorodičky, nezahrnuje 

‚tělesné vědění‘ postavené na fyzickém prožitku“ (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 

2008: 106). Do druhé skupiny „přírodních nebo též venkovských žen“ zařadily ženy, které 

nenavštěvují předporodní kurzy, neřeší volbu místa porodu a rodí zpravidla v nejbližší 

porodnici, porody dopředu nijak neplánují, mají nižší vzdělání, bývají mladší. Podle 
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porodních asistentek tyto ženy více poslouchají své tělo, a tudíž rodí mnohem lépe než 

ženy „přemoudřelé“ (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008). 

Na snazší průběh porodu romských žen, popisovaný porodními asistentkami v mém 

výzkumu, podle mě nemá vliv jejich etnicita, ale právě jejich porodní vědění související 

s absencí přípravy a plánování porodu, což je z pohledu porodních asistentek vnímáno jako 

výhoda a ani to pro ně nepředstavuje projev nezájmu o své těhotenství, na rozdíl 

od vtěleného vědění romských žen o těhotenství, o kterém jsem hovořila v předchozích 

kapitolách, které může souviset s jejich noncompliance s prenatální péčí, což jako projev 

nezájmu porodní asistentky vnímají. 

3.10.3 Zkušenost se zdravotníky 

Ženy, se kterými jsem vedla rozhovor, nezmiňovaly v souvislosti s porodem 

materiální vybavení porodnice nebo spektrum poskytovaných služeb, ale vyjadřovaly se ke 

zkušenostem, jaké mají především s chováním a přístupem personálu. Jejich hodnocení 

personálu podle mě opět souvisí s jejich porodním věděním a s nároky jaké na zdravotníky 

během porodu mají. Na příkladu Ester a Nikoly je vidět, že během porodu je pro ně 

podstatné, zda se k nim personál „dobře“ chová a zda jim pomůže. 

Ester k tomu říká: „Tady jsem se nejvíc bála právě, jsem měla špatný vod lidech, že 

tady jsou doktorky, sestřičky špatný, tak jsem se bála, proto jsem si nezavolala hned 

sanitku, řikám Ježiš Mária, tady se ke mně budou chovat špatně, ale byli dobrý.“ Zde je 

dobře vidět, že ačkoliv reference z jejího okolí na danou porodnici nebyly příliš přívětivé, 

tak vzhledem k tomu, že jediný způsob dopravy do porodnice pro ni představuje sanitka, 

tak z toho důvodu automaticky neměla možnost volby místa porodu. Zkušenost se 

zdravotníky má takovou, že „třeba nadávali, že jsem chodila kouřit, to je všechno, 

nechovali se ke mně nikdy špatně“. Pak k tomu ještě dodává: „Jinak byla skvělá doktorka, 

která mi pomohla, jinak to bylo super. Pomoc podle ní konkrétně spočívala v tom, že 

„pomohla holce na svět.“ 

Dobrý nebo špatný přístup personálu Nikola dává do souvislosti s průběhem 

vlastního porodu. Podle ní záleží, „na jakou směnu padnete. Jedna je taková, buď Vás 

zanedbaj a některá už je taková, že už fakt nemůžou koukat, tak Vám pomůžou, nejsou tady 

všechny dobrý doktorky nebo sestry, že by Vám pomohly, Vás nechaj trpět do konce, pokuď 

to nepude na svět samo, nemůžu úplně zase chválit“. Z jejího vyprávění vyplývá, že 

neměla žádné zvláštní požadavky na zdravotníky, kromě toho, aby jí pomohli. „Minule, 
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čtyři roky zpátky, rodila kluka, nechali mě na sále pět hodin, než vůbec mě pomohli, když 

už kluk mi špatně dýchal, tak ke mně přišli. Teďko jsem byla rodit a šlo to rychle, i když 

jsem vyváděla, ale šlo to.“ Na základě svého porodního vědění pak hodnotí porody 

a vzhledem k neznalosti možností a indikačních omezení případných intervencí, které 

zdravotníci mohou v případě potřeby využít, je jediným kritériem dobré a špatné pomoci 

rychlost jejího porodu. 

Nikola však částečně špatné chování personálu ospravedlňuje a podle ní je takové 

chování v určitých situacích dokonce pochopitelné. „Nejsou všechny stejný, některá jde 

do porodnice a je špinavá zadubená jako degeška, potom se nedivím, že se tak doktorky 

chovaj nebo sestry“. Sebe tedy v tomto případě prezentuje jako tu „lepší“, tu která si 

zaslouží dobrý přístup ze strany zdravotníků. 

Jinak na péči a přístup zdravotníků pohlíží Sylva a Dana. I pro ně je dobré chování 

zdravotníků důležité, ale obě dvě měly v porodnici mezi personálem někoho známého a to 

vnímají jako podstatný faktor. Sylva si chválí to, že u porodu měla známou porodní 

asistentku. „Takže to bylo vlastně v pohodě a já jsem byla ráda, že tam byla, už jenom ten 

pocit, že tam je někdo známej.“ Důležité to bylo především pro její vlastní pocit 

a nepřipisuje tomu žádný jiný význam. Podle ní personál na oddělení šestinedělí se k ní 

choval „úplně normálně, já bych i neřekla, že by tam dělali ňáký rozdíly“. 

Na rozdíl od Dany, která lepší chování a přístup zdravotníků dává do přímé 

souvislosti právě s tím, že na oddělení měla někoho známého. „V tý porodnici se ke mně 

fakt opravdu chovali hezky, to musím potvrdit, nevím, jestli to bylo tím, že tam byla paní 

sousedka, takže to bylo takový, asi možná i jo, řekneme si to na rovinu, když tam nemáte 

známý v tý nemocnici nebo kdekoliv, tak prostě ta péče není taková.“ Zde tedy připisuje 

lepší péči vlivu sociálního kapitálu a podle ní, pokud ženy nemají sociální vazby 

na poskytovatele péče, tak se musí spokojit s péčí, jaká je. 

Mé vypravěčky nezmiňovaly ve svých odpovědích žádné speciální nároky, které by 

v souvislosti s porodem vůči zdravotníkům uplatňovaly. Od zdravotníků očekávaly 

především „dobré chování“ a pomoc. To, zda jim zdravotníci pomohli nebo nepomohli, 

pak hodnotí na základě svého porodního vědění. Jedna žena rovněž zmiňovala vliv 

sociálního kapitálu na lepší péči. 
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3.10.4 Červená šňůrka 

V souvislosti s porodem jsem se zajímala o to, zda a jaké tradice dodržují dnešní 

romské ženy. Způsob porodu a s ním spojené rituály, které jsem popisovala v teoretické 

části, se týkaly porodu doma. Vzhledem k tomu, že dnešní romské ženy rodí v porodnicích, 

tak se tyto rituály již nedodržují. Jediná tradice, se kterou se personál porodnice může dnes 

setkat, je uvazování červené šňůrky na zápěstí miminka. 

Červená šňůrka se podle Sylvy dává. „Jo jo, dělá se to no, aby děti nedostaly 

„s očí“, aby nedostaly „s oč“. No to aby, když se naroděj, tak když nejsou křtěný ty malý 

děti, no tak aby je nikdo neuhranul, aby se děti smály a takový.“ Když jsem se ptala, co to 

„s oč“ je, tak mi to vysvětlila tímto způsobem: „Třeba choděj já nevím starý ženský a třeba 

křičej u toho miminka, je to je hezký, to je hezký no a aby tomu miminku navíc nebylo 

špatně, proto se tomu tak říká. Co vím.“ Šňůrka se pak podle ní nechává do doby, 

„pokavaď se dítě nenechá ‚okřtít‘. Já jsem to taky dělala, ale neokřtila jsem všechny děti, 

jenom jedno. Bohužel no“. Pokud například žena nemá červenou šňůrku, tak může použít 

i jiný způsob, jak dítě ochránit proti uhranutí. „No dělaj třeba, když někdo tu šňůrku nemá, 

tak vlastně obracej bodíčko nebo ponožky naruby“, což má podle ní stejný efekt. 

Podle Dany se žádné jiné tradice nedochovaly. „Jediný, co zůstalo jakoby taková 

tradice, že do křtin musí mít dítě červenou stužku omotanou kolem zápěstí, to je jediný, co 

jsem jakoby musela dodržet. To mi přinesla mamča a řekla mi, musíš jí dát, dokud nebude 

pokřtěná, aby jí ochránila, já nevim, asi před ňákym zlem nebo před ňákejma duchama, 

protože když je člověk pokřtěnej, tak to je jakoby chráněnej.“ Její maminka je, jak Dana 

říká, „Češka“ a zde je dobře vidět socializace, kterou prošla, protože i ona své dceři dávala 

červenou šňůrku, i ona, ačkoliv byla „Češka“, tak musela, protože se přivdala do romské 

rodiny. Dana tedy tento zvyk také dodržela, ale už příliš nezná jeho důvody. Jen tuší, že se 

jedná o nějaké zlo, které hrozí do křtu. 

Všechny romské ženy však tento zvyk nedodržují. Jak říká Petra: „Mašličku jsem 

nevázala ani já, ani moje mamča.“ Ačkoliv některé z žen, se kterými jsem vedla rozhovor, 

tuto tradici dodržují a červenou šňůrku svému dítěti vázaly již v porodnici, tak ani o tomto 

zvyku porodní asistentky nevěděly. Rovněž nehovořily o žádných specifických kulturně 

podmíněných nárocích, které by romské ženy vůči nim vznášely. Jediná kulturně 

podmíněná odlišnost romských žen, kterou v souvislosti s porodem porodní asistentky 

uváděly, se týkala průběhu porodu a vnějších projevů chování.  
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V této kapitole jsem se zabývala vlastním vnímáním a prožíváním porodu romských 

žen z jejich pohledu a z pohledu porodních asistentek. Nejprve jsem se tedy zmínila o tom, 

jak v rodinách mých vypravěček řeší způsob transportu rodičky do porodnice, dále jsem se 

zabývala tím, jak na základě svého porodního vědění interpretují mé vypravěčky zážitky 

z porodu a jak podle mě porodní vědění ovlivňuje samotný průběh porodu. Také jsem se 

zabývala tím, jak mé vypravěčky vnímaly přístup personálu a zda se v souvislosti 

s porodem v jejich rodinách dodržují nějaké zvyky. 
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3.11 Diskuze 

Pomocí kvalitativního výzkumu jsem chtěla získat odpověď na výzkumnou otázku: 

Jak romské ženy prožívají a pojímají těhotenství a porod, co to znamená v jejich kultuře, 

v jejich sociálním postavení, v jejich individuálním životě? Jaké odlišnosti vnímají porodní 

asistentky mezi romskými rodičkami a rodičkami majoritní společnosti a čemu tyto 

odlišnosti přisuzují? Jako klíčová se ukázala otázka vnímání identity romských žen. 

Zatímco porodní asistentky identitu romských žen prakticky neřešily a nevyžadovaly 

po mně bližší specifikaci romství, tak pro romské ženy bylo vymezení jejich identity velmi 

podstatné. Některé z žen dávaly během rozhovoru najevo, že ony samy sebe považují za ty 

„lepší“ a vymezovaly se vůči těm „horším“, tedy těm, jejichž způsob projevu, chování 

a jednání považuje majoritní společnost za problematický. Tento svůj distanc vůči těm 

„horším“ prezentovaly během rozhovoru na různých příkladech. Romské ženy ačkoliv 

všechny samy sebe za Romky považovaly, tak vzhledem k vnitřní diverzitě Romů, tato 

informace o jejich romství neříká prakticky nic o jejich způsobu života a o tom, jaké 

životní hodnoty sdílí. 

Během poskytování péče těhotným a rodícím romským ženám v otázce identity hraje 

podstatnou roli identita vnímaná samotnými ženami a identita připsaná porodními 

asistentkami, kdy velmi snadno může dojít k labelingu a stereotypizaci vůči romským 

ženám. Tato stereotypizace ze strany porodních asistentek je dobře vidět na příkladu jejich 

prezentace početnosti návštěv romských žen po porodu na oddělení šestinedělí, která je 

zmiňována jako typický rys romské kultury související s jejich komunitním způsobem 

života. Použití stereotypizace a labelingu následně může mít vliv například na rozhodování 

v otázce rozmístění jednotlivých rodiček na pokoje. Aby se tomuto labelingu ze strany 

majoritní společnosti některé romské ženy vyhnuly, používají různé signály, pomocí nichž 

svoji jinakost prezentují před majoritou. Jedním z takových signálů může být například 

zájem o nadstandardní pokoj. Romské ženy, které více inklinují k majoritnímu způsobu 

života, preferují menší pokoje a více soukromí, některé dokonce mají požadavek, aby 

nebyly umístěny na pokoj spolu s ostatními romskými rodičkami. Naopak ženám, které 

dosud žijí způsobem života, který má spíše rysy tradiční romské kultury, mnohem více 

vyhovuje neustálá společnost v jejich okolí a právě u těchto žen budou pravděpodobně 

početnější návštěvy než u žen ostatních. Vysvětlení této početnosti návštěv dává jedna 



93 

z vypravěček. Podle ní „ukázat se“ na návštěvě před příbuznými představuje v romské 

kultuře společenskou normu, jak dát najevo svůj zájem. 

Oblastí, která na přístup k těhotenství a porodu může mít vliv, je způsob rozdělení 

rolí v romské rodině, lépe řečeno role a status romských žen. V některých rodinách mých 

vypravěček dosud funguje genderové rozdělení rolí, kterým se přibližují tradičnímu 

způsobu života Romů, a v těchto rodinách jsou k odlišným rolím žen a mužů vychovávány 

již od dětství. Hlavní role žen spočívá v péči o domácnost a o děti. Nejedná se však již 

o zcela striktní rozdělení rolí a je patrné rozvolnění hranic mezi čistě mužskou a čistě 

ženskou rolí, což je patrné i na doprovázení rodiček při porodu. V době, kdy porody 

probíhaly v domácím prostředí, býval porod zcela záležitostí ženskou a ženu při porodu 

doprovázely výhradně starší zkušené ženy. V dnešní době rodí romské ženy převážně 

v porodnicích a v některých rodinách připouští přítomnost muže u porodu, ale opět se 

jedná spíše o rodiny modernější. Ve výpovědích mých vypravěček převažovaly jako 

doprovod více matky, kamarádky nebo švagrové. Některé z žen dokonce při porodu 

nechtěly vůbec nikoho. Žena, kterou při porodu její muž doprovázel, si naopak jeho 

přítomnost velice chválila. V dnešní majoritní společnosti se přítomnost otce u porodu 

stává jakousi společenskou normou a přítomnost muže u porodu je zcela běžnou 

záležitostí. Podle porodních asistentek přítomnost ženy může být mnohem přínosnější než 

přítomnost muže, protože rodičku dokážou lépe pochopit a podpořit ji. V době, kdy byla 

účast u porodu zpoplatněna, mívaly podle nich romské ženy doprovod při porodu mnohem 

méně často než v současnosti. Kulturní odlišnosti mezi romskými ženami a majoritou tak 

mohly být překryty důvody ekonomickými. 

V tradiční romské rodině se status ženy zvyšoval s jejím věkem a počtem dětí, které 

porodila. V rodinách mých vypravěček to už dnes ale příliš neplatí, přesto děti jsou 

pro romské ženy klíčovou složkou ženské identity a neplodnost může status ženy ovlivnit 

velice významně. Pokud žena nemůže mít děti vlastní, nabízí se možnost zapojení se 

do péče o děti v rámci širší rodiny nebo v některých rodinách může být řešením adopce. 

Největším bohatstvím pro tradiční romskou rodinu byly děti, v dětech byla jejich 

budoucnost a láska romských matek ke svým dětem byla považována za pověstnou. 

Pro rodiny jejichž způsob života bývá dáván do souvislosti s tradičním způsobem života 

Romů, je typická vyšší početnost dětí, děti jsou brzy zapojovány do chodu domácnosti, 

v rodinách převažuje nízká podpora dětí v jejich vzdělání a budoucím uplatnění v životě, 

ženy začínají rodit v poměrně mladém věku. Současně však tyto atributy, které jsou 
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připisovány romství, mohou představovat stejně tak život lidí v kultuře chudoby a způsob 

života těchto rodin pak nespočívá v udržení tradiční romské kultury, ale je výsledkem 

adaptace na jejich nepříznivé životní podmínky. Status dítěte v těchto rodinách je zcela 

odlišný od statusu dětí žijících v rodinách moderních, respektive postmoderních a pověstná 

láska romských matek ke svým dětem dostává zcela jiný rozměr. Některé romské ženy se 

jasně od tohoto způsobu života během rozhovoru distancovaly a v souvislosti s početností 

dětí v některých romských rodinách hovořily o zanedbávání péče o děti. O menším zájmu 

romských žen o své děti hovořily i porodní asistentky v souvislosti s péčí o novorozence, 

kdy podle nich tyto ženy klidně nechají své dítě bez dozoru v postýlce a odejdou například 

kouřit, na rozdíl od žen majoritní společnosti, které se od svých dětí téměř nehnou. To však 

nemusí být projevem zájmu nebo nezájmu. Protože to, co je považováno za nezájem nebo 

zanedbávání je velice subjektivní a může souviset s odlišnou strategií ve výchově 

romských a majoritních matek, kdy romské matky uplatňují vůči svým dětem mnohem 

menší míru kontroly. Dalším projevem nezájmu romských matek o své děti je z pohledu 

porodních asistentek situace, kdy žena má své dítě po porodu dlouhodobě v inkubátoru 

a nezůstane s ním po celou dobu hospitalizovaná v porodnici. Z pohledu takové ženy, která 

má doma další děti, se však nejedná o nezájem, ale do hry zde opět vstupuje její jedinečná 

role, kterou má v péči o své děti. Její volba tak stojí mezi péčí o děti doma a přítomností 

u novorozence, který je plně v péči zdravotníků. 

Vyšší početnost dětí v romských rodinách dávaly vypravěčky často do souvislosti se 

„zneužíváním“ sociálních dávek. Tato vyšší početnost, jak je patrné z rozhovorů, však 

může spíše než primární zájem na dosažení vyšší částky sociální podpory souviset 

s odlišným způsobem plánování počtu svých dětí. Romské ženy podle mých vypravěček 

používají velice zřídka antikoncepci. Jako důvod se ukazuje jednak jejich mnohem nižší 

informovanost o různých možnostech prevence koncepce a současně může být důvodem 

finanční náročnost antikoncepce, a tudíž pro některé ženy její nedosažitelnost. Nepoužívání 

antikoncepce u jedné ženy pak souvisela s jejím náboženským přesvědčením. Zde je opět 

vidět rozdíl mezi mými vypravěčkami ve způsobu plánování svých dětí. Ženy, které žijí 

více majoritním způsobem života, své těhotenství plánují a snaží se omezit počet svých 

dětí na minimum, aby jim naopak mohly poskytnout maximum. Ženy žijící více tradičním 

způsobem života rodí více dětí také proto, že pro ně představují smysl života, potřebují se 

o někoho starat a podle nich mají pro koho žít. 
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V souvislosti s interrupcí převažoval názor, že romské ženy zpravidla interrupci 

nepodstupují a že by své děti „nedali pryč“, protože je milují. Současně však v některých 

rodinách v okamžiku, kdy rodině oznámily, že jsou těhotné, tato možnost volby zazněla. 

Vzhledem, k tomu, že jen některé vypravěčky používaly antikoncepci, tak možnost 

interrupce pak pro některé představuje jedinou možnost regulace počtu svých dětí. 

Jakým způsobem romské ženy vnímají své těhotenství a jakým způsobem přistupují 

k prenatální péči, souvisí rovněž s jejich způsobem získávání informací. Některé romské 

ženy jako jediný zdroj informací mají informace získané z rodiny a ze svého okolí od žen, 

které již mají vlastní zkušenost s porodem. Na základě těchto informací si pak vytváří svou 

vlastní představu o svém těhotenství, což představuje jejich vtělené vědění, které se však 

může zásadně lišit od medicínského vědění. Pro romské ženy, které žijí více tradičním 

způsobem života je důležité dodržování různých pravidel a zákazů, aby si zajistily zdárný 

průběh těhotenství a správný vývoj a zdraví dítěte. Ačkoliv některá pravidla a zákazy se 

od těch původních, které se v minulosti dodržovaly v tradičních romských rodinách, liší, 

přesto se v některých rodinách dosud v modifikované podobě dodržují. Vzhledem k tomu, 

že jejich dodržování nijak nezasahuje do nastaveného systému prenatální péče, tak porodní 

asistentky tato pravidla a zákazy neznaly. V souvislosti s těhotenstvím romských žen 

hovořily o noncompliance s prenatální péčí a ochotou dodržovat léčebný režim v případě 

hospitalizace, kterou opět přisuzovaly jejich nezájmu o těhotenství. Tyto ženy však 

disponují zcela odlišným věděním a mnohem více své chování a jednání v průběhu 

těhotenství podřizují svým vlastním tělesným prožitkům. Důkaz, že je vše v pořádku, 

pro ně představuje rostoucí bříško a pohyby plodu, což podle vypravěček může vést 

především u vícerodiček k mnohem pozdější návštěvě prenatální poradny a mnohem méně 

početným návštěvám, protože z jejich pohledu se v prenatální poradně „stejně s nimi nic 

nedělá“. U vícerodiček jejich noncompliance též může souviset s jejich rolí ženy, kdy se 

musí postarat o děti. Jako důvod neabsolvování některých screeningových vyšetření 

zmiňovaly některé ženy také strach z vyšetření. 

V případě jakýchkoliv zdravotních potíží během těhotenství mé vypravěčky plně 

důvěřují zdravotnické péči. Ze zkušeností porodních asistentek však během případné 

hospitalizace ne vždy dodržují léčebný režim, kdy v případě pominutí akutních potíží, 

některé předčasně odcházejí z nemocnice, aniž by došlo k doléčení. Na tento jejich přístup 

k péči během hospitalizace může mít opět vliv jejich vtělené vědění o těhotenství 
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a u vícerodiček také jejich role ženy, která se při pominutí akutních potíží stává rolí 

prioritní, nad rolí pacientky. 

Představa porodních asistentek o vnímání ultrazvukového vyšetření romskými 

ženami je taková, že je vyšetření příliš nezajímá. Pro mé vypravěčky z řad romských žen 

mělo ale zcela zvláštní postavení v prenatální péči. Důležité pro ně bylo především 

ujištění, že jejich dítě je v pořádku, že má vše co má mít a rovněž je zajímalo pohlaví 

dítěte. V tom se nijak neliší od žen majoritní společnosti. Manžel, který svou ženu 

doprovázel k porodu, se účastnil rovněž všech ultrazvukových vyšetření. 

Informace, kterými jsou ženy vybaveny, pak souvisí i se způsobem jakým přistupují 

k začátku porodu. Žena, která žije více majoritním způsobem života, měla jako zdroj 

informací především knihy a internet a i v začátku porodu hledala v knize ujištění, že se 

o začátek porodu jedná. Ženy, které informace získávají z rodiny a ze svého okolí, pak 

i začátek porodu s nimi zpravidla konzultují a rodina pak ženě zavolá sanitku, aby ji 

odvezla do porodnice. Nebývá příliš obvyklé, že by romskou ženu odvezl do porodnice 

někdo autem, protože podle mých vypravěček má rodina strach o rodící ženu, a proto se 

snaží co nejrychleji ji předat do péče zdravotníků. Tyto romské ženy tedy nepreferují výběr 

porodnice dle spektra nabízených služeb a nepředstavují tak cílové zákazníky pro dnešní 

komercializované porodnice, protože sanitka rodičku převáží zpravidla do nejbližší 

spádové porodnice. Ženy žijící více tradičním způsobem života neprojevovaly zájem 

o žádné nadstandardní nebo doplňkové služby, které dnešní porodnice nabízejí, ani 

nehodnotily materiální vybavení porodnice, ale během porodu očekávaly od personálu 

především pomoc a vlídný přístup. Důvodem, proč nemají zájem o různé komerční služby, 

může být jednak jejich porodní vědění, kterým disponují, protože informace o nabízených 

komerčních službách porodnice prezentují zpravidla prostřednictvím internetu, který tyto 

ženy jako zdroj informací nevyužívají. Dalším aspektem nezájmu o tyto komerční služby 

může být i horší finanční dosažitelnost těchto služeb pro některé romské ženy. 

Porodní vědění žen, které informace mají pouze z rodiny a jejich okolí, se pro ně 

stává podle porodních asistentek v průběhu porodu výhodou, protože porod neplánují 

a dopředu si o svém porodu nevytváří představu o jeho průběhu, kterou by se pak snažily 

naplnit. Zkušenost porodních asistentek je taková, že tyto ženy pak rodí mnohem lépe 

a mají snazší porody, na rozdíl od žen z majoritní společnosti, které jsou vybaveny 

informacemi z knih, internetu či předporodních kurzů a do porodnice přicházejí 

s porodními plány. Porodní vědění související s nižší informovaností o průběhu porodu je 
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z pohledu porodních asistentek vnímáno mnohem pozitivněji, než vtělené vědění 

o těhotenství romských žen, které může být příčinou jejich noncompliance s prenatální 

péčí. Zatímco se tyto ženy chovají konzistentně, nechávají těhotenství i porod běžet 

a nedeklarují zájem do žádného z dějů zasahovat, je toto jednání hodnoceno odlišně: 

jednou jako noncompliance, když nechodí na prenatální vyšetření, a jednou jako vítaný 

přístup, který nekomplikuje porod a rodička jím naopak vyjadřuje svou compliance. 

Porodní asistentky se během porodu nesetkaly s žádnými zvláštními požadavky 

ze strany žen, které by připisovaly jejich kultuře, a ani nezaznamenaly žádné zvyky, které 

by romské ženy v době kolem porodu dodržovaly, což opět může souviset s tím, že 

některými romskými ženami dosud dodržované zvyky nijak nenarušují poskytovanou 

zdravotní péči. 

Romské ženy netvoří žádnou ohraničenou homogenní skupinu, proto není možné 

přinést jednoduchou odpověď na otázku: Jak romské ženy prožívají a pojímají těhotenství 

a porod, co to znamená v jejich kultuře, v jejich sociálním postavení, v jejich 

individuálním životě? Jejich způsob vnímání a prožívání těhotenství a porodu tak souvisí 

například s tím, jaký je jejich způsob života, jakými disponují informacemi, jaká je jejich 

role v rodině, případně v jaké se nachází socioekonomické situaci. 
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3.12 Analýza využitelnosti transkulturní péče 

Ošetřovatelství jako obor zažilo po roce 1989 obrovskou renesanci a vývoj, který 

v ostatních zemích probíhal několik desítek let, u nás proběhl během krátké doby a veškeré 

poznatky a trendy v ošetřovatelství, které se k nám začínaly postupně dostávat, byly 

nekriticky přijímány, aniž by prošly dostatečnou reflexí. Model transkulturní péče 

představoval v našich podmínkách zcela nový pohled na ošetřovatelství a transkulturní 

péče byla přijata jako fakt, aniž by byla provedena analýza aplikovatelnosti modelu 

v našich podmínkách. Smyslem transkulturní péče je poskytnout klientovi/pacientovi 

kulturně vhodnou péči a tato péče tedy má být poskytnuta jedincům, kteří jsou kulturně 

odlišní národnostně, etnicky i jinak. V českém ošetřovatelství bylo doporučováno, jak jsem 

uváděla v teoretické části, uplatňovat transkulturní přístup také k romským pacientům, jako 

národnostní a etnické menšině žijící v České republice. 

Autorka modelu transkulturní péče Madeleine Leiningerová vychází z předpokladu, 

že na daném území existuje kultura dominantní a dále subkultura, která se od dominantní 

kultury odlišuje, a právě na členy této subkultury má být ona transkulturní péče 

aplikována. Předpokladem transkulturní péče je tedy určitá homogenita dané skupiny bez 

ohledu na její velikost, která vykazuje kulturní odlišnosti, a jednotlivce je možné s danou 

skupinou identifikovat. Předpokladem je tedy diverzita mezi jednotlivými subkulturami 

a zároveň odlišnost od kultury dominantní. V případě Romů tento předpoklad není možné 

aplikovat především z důvodu obrovské diverzity uvnitř této „skupiny“. Pojem romství 

není možné identifikovat s nějakým určitým způsobem života. Pro Romy žijící dosud 

tradičním způsobem života je mnohem podstatnější sounáležitost s rodinou, příslušnost 

k dané komunitě a rituální ne-/čistota, než vlastní etnická příslušnost. Způsob života, 

životní hodnoty a tradice se tak udržují v rámci rodin a komunit, nikoliv v rámci celé 

národnostní nebo etnické menšiny Romů žijících v České republice. Navíc Romové, kteří 

se od tradičního způsobu života odpoutávají, se svým způsobem života a hodnotovým 

nastavením mnohem více blíží majoritní společnosti. Transkulturní péče, která je 

doporučována jako vhodný model péče o romské pacienty, připisuje onomu romství 

generalizující význam a tuto diverzitu a s ní související odlišnosti v životním stylu, 

hodnotách, postojích i tradicích nereflektuje. Ošetřovatelství a porodní asistence jsou dva 

obory, které mají k sobě velice blízko a tudíž principy, které se používají v transkulturním 

přístupu v ošetřovatelství, by bylo možné využít i v porodní asistenci. Vzhledem k tomu, 
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že mezi romskými ženami existuje ona obrovská diverzita, tak není možné na romské ženy 

jednoduše pohlížet jako na subkulturu odlišující se od kultury dominantní. 

S pojmem subkultura dále Madeleine Leiningerová pracuje, když předpokládá, že 

každá subkultura si udržuje svůj tradiční neboli laický systém péče. V případě romských 

žen jsem ale nezaznamenala žádný takovýto systém, který by mezi nimi fungoval, 

bez ohledu na to, jaký byl jejich socioekonomický status nebo zda se blížily více 

tradičnímu nebo více modernímu způsobu života. V případě jakýchkoliv potíží v průběhu 

těhotenství a porodu tak zpravidla využívají profesionální zdravotnický systém. Jejich 

přístup ke zdravotní péči a jejich compliance s touto péčí pak záleží například 

na informacích, jakými ženy disponují, tedy na jejich vtěleném vědění o těhotenství 

a na jejich porodním vědění, dále na roli jakou žena v rodině má a na dalších faktorech. Ty 

všechny jsou kulturně podmíněné – pojem kultura je tady ale třeba chápat v nejširším slova 

smyslu, kde nejde jen o etnické prvky (jazyk, tradice, rituály), ale velmi záleží zejména 

na socioekonomickém postavení rodičky. Nejedná se tedy o nějaký typ přístupu k péči 

daný subkulturně ve smyslu úzce pojaté etnicity. Tradice a zvyky, které v souvislosti 

s těhotenstvím a porodem romské ženy zmiňovaly a v různé míře se mezi nimi udržují, 

nejen že nezasahují do poskytované zdravotní péče, ale ani nepředstavují alternativní 

způsob péče, který by stál vedle péče profesionální. 

Podle Madeleine Leiningerové na vnímání zdraví mají vliv faktory vzdělávací, 

ekonomické a technologické, náboženské, filozofické, společenské, politické a právní 

faktory a rovněž faktory rodinné, kulturní, historické, environmentální a životní styl. 

Všechny tyto faktory mohou nepochybně ovlivňovat i vnímání a prožívání těhotenství, 

přístup k prenatální péči a samotné vnímání, prožívání a průběh porodu romských žen. 

K faktorům, které vnímání a prožívání těhotenství a porodu ovlivnily mnohem více než 

etnická příslušnost těchto žen, patřil jejich způsob života, jejich socioekonomický status, 

životní podmínky, náboženství, jejich role v rodině, charakter informací, kterými ženy 

disponovaly, a u některých vypravěček i jejich aspirace týkající se integrace jejich rodin 

do majoritní populace a deklarovaná touha odlišit se od romských rodiček, na kterých 

ulpívá negativní stereotyp. To, že na vnímání zdraví, v našem případě na vnímání 

a prožívání těhotenství a porodu, mají vliv nejrůznější faktory, považuji z modelu 

transkulturní péče za klíčové. Tyto jednotlivé faktory ovlivňují kulturu, způsob života, 

postoje, chování, jednání a hodnotové nastavení každého jedince, což je podstatné si 

uvědomit při poskytování ošetřovatelské péče nemocným, stejně tak jako při poskytování 
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péče těhotným a rodícím romským ženám. Během poskytované péče vůči romským ženám 

je tedy podstatné vyvarovat se etnocentrismu, stereotypizaci a vlastním předsudkům 

a k ženám přistupovat individuálně a umět vždy zohlednit momentální situaci, ve které se 

daná žena nachází. 
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4 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala těhotenstvím a porodem romských žen 

v kontextu transkulturní péče. Pomocí kvalitativního výzkumu jsem zkoumala, jakým 

způsobem romské ženy vnímají a prožívají těhotenství a porod a jaké charakteristické rysy 

je z pohledu porodních asistentek odlišují od žen majoritní společnosti. 

Diplomovou práci jsem rozdělila na část teoretickou a na část empirickou. 

V teoretické části jsem se věnovala třem oblastem, které s tématem úzce souvisely. 

Nejprve jsem se zabývala historií transkulturní péče v zahraničí a v České republice. 

Popsala jsem blíže vlastní model transkulturní péče a rovněž jsem v krátkosti přiblížila 

zakladatelku tohoto modelu paní Madeleine Leiningerovou. Další velmi podstatnou oblast 

jsem zaměřila na způsob života Romů. Do této oblasti jsem se snažila zahrnout všechny 

důležité aspekty, které na vlastní vnímání a prožívání těhotenství a porodu romských žen 

mohou mít vliv. Nejprve jsem se věnovala historii dnešních Romů žijících v České 

republice. Dále jsem se zabývala vymezením identity Romů, která má vliv na interpretaci 

nejrůznějších dat, která jsou v souvislosti s romskou populací prezentována. Rovněž jsem 

se věnovala tradičnímu i současnému způsobu života Romů a romské rodině z pohledu 

typologie rodin. Také jsem zde zmínila tradice a zvyky, které se v tradičních romských 

rodinách v souvislosti s těhotenstvím a porodem dodržovaly. V poslední oblasti jsem se 

věnovala trendům, kterým podléhá dnešní porodnictví, jakými jsou prenatální péče 

s rozšiřujícím se spektrem prenatálních screeningů, doprovázení při porodu a narůstající 

komercionalizace služeb souvisejících s porodní péčí. 

V empirické části jsem hledala odpověď na výzkumnou otázku: Jak romské ženy 

prožívají a pojímají těhotenství a porod, co to znamená v jejich kultuře, v jejich sociálním 

postavení, v jejich individuálním životě? Jaké odlišnosti vnímají porodní asistentky mezi 

romskými rodičkami a rodičkami majoritní společnosti a čemu tyto odlišnosti přisuzují? 

Porodní asistentky pojem romské ženy vnímaly jako generalizující pojem, ale samy 

romské ženy naopak často poukazovaly na diverzitu, která mezi Romy existuje. Ačkoliv 

nelze romské ženy dělit do nějakých předem definovaných skupin, tak vidím určitou 

souvislost mezi způsobem života rodiny, ve které žena žije nebo ze které pochází, a jejím 

přístupem k těhotenství a porodu. V rodinách žen, které žijí více tradičním způsobem 

života, se dosud mnohem více udržují některé zvyky a tradice, které souvisí s těhotenstvím 
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a porodem, informace, kterými tyto ženy disponují, mají zpravidla z rodiny a od ostatních 

žen v okolí, rovněž je možné nalézt v těchto rodinách genderové rozdělení rolí a zároveň 

s tímto způsobem života někdy souvisí i horší socioekonomické podmínky dané rodiny. 

Některé romské ženy ale žijí více moderním způsobem života, který se prakticky neliší 

od způsobu života žen majoritní společnosti. To vše pak na vnímání a prožívání těhotenství 

a porodu může mít vliv. Souvisí s tím například přístup k plánování počtu dětí, používání 

antikoncepce, přístup k interrupcím, způsob řešení neplodnosti žen, využívání prenatální 

péče, způsob transportu rodičky do porodnice, vlastní průběh porodu nebo zájem 

o komerční služby nabízené porodnicemi. Jsem si vědoma skutečnosti, že můj výzkum je 

spíše sondou a závěry, které zde prezentuji, chápu jako hypotézy, které by bylo potřeba 

ověřovat dalším výzkumem. Jako indikaci podstatných faktorů ovlivňujících přístup 

romských žen k těhotenství a porodu a také faktorů ovlivňujících pohled na romské ženy 

ze strany majority je však možné mou sondu využít. 

Na základě dat zjištěných pomocí kvalitativního výzkumu jsem se v závěru 

diplomové práce věnovala analýze využitelnosti modelu transkulturní péče při poskytování 

péče těhotným a rodícím romským ženám. Tento model má řadu myšlenek, které jsou 

v přístupu k romským těhotným a rodícím ženám použitelné, ale jak jsem uvedla, má i své 

limity, především z toho důvodu, že romská kultura nepředstavuje žádnou homogenní 

ohraničenou entitu a samotná přítomnost romství neříká nic o způsobu života ženy 

a o jejím hodnotovém nastavení, proto je v praxi potřeba ke každé těhotné a rodící romské 

ženě přistupovat zcela individuálně a otevřeně. 
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