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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá tématem Konstrukce „správného“ reprodukčního 

věku. Toto téma analyzuji prostřednictvím polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů. 

Tyto rozhovory byly provedeny se 6 ženami, které otěhotněly ve věku vyšším, než je 

35 let, což je věkový mezník, který je lékařským diskursem vnímán jako zásadní pro 

definování těhotenství jako rizikového a to právě na základě pokročilého věku matky. 

Cílem tohoto výzkumu je interpretovat perspektivu těchto žen, zjistit, jak ony samy 

pojímaly své těhotenství ve vztahu k riziku a také odhalit, jakou roli hrají ve vnímání 

těchto žen tlaky, které na ně v rámci celospolečenského diskursu konstantně působí. Na 

tyto otázky se soustředí především analytická část práce, kterou předchází část teoretická, 

ve které se věnuji celé řadě teorií, které s tímto tématem souvisejí, tj. konceptu 

stratifikované reprodukce, tématu rizika v rámci reprodukce, ale také medikalizaci 

těhotenství a jejímu vztahu k sociální kategorii věku.  

 

Klíčová slova: těhotenství, věk, riziko, odpovědnost, rizikové těhotenství, medikalizace, 

normativní věk, žena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

This diploma thesis focuses on the constructive normative reproductive age. This topic is 

analyzed by semi structured quantitative interviews. These interviews were carried out by 

6 women who became pregnant in the age of 35 and older which is considered to be 

a turning point in defining whether the pregnancy is risky or not. Purpose of this research 

is to understand how women view and deal with risky pregnancy and also how much that 

can be influenced by society. The analytical part of the thesis is focused on searching 

answers for these questions. The first part consists of the theoretical terms related to this 

topic i.e. concept of stratify reproduction, the risk in terms of reproduction as well as 

medicalization of pregnancy and the relationship to social age category. 

 

Keywords: pregnancy, age, risk, responsibility, risky pregnancy, medicalization, 

normative age, woman 
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1 ÚVOD 
 

Tato práce se zaměřuje na ženy, které se staly matkami ve vyšším věku, což je 

fenomén, jehož výskyt v dnešní, nejen české, společnosti stále narůstá. Zplození potomka 

ve věku vyšším než je 35 let je stále častější a jeho vzrůstající tendence v této věkové 

skupině se očekává i do budoucna (Sobotka, 2006; Hašková, 2009). Průměrný věk žen, 

které čekají své první dítě, se v České republice postupně od roku 1992 zvyšuje a dá se 

předpokládat, že se i nadále zvyšovat bude (Bartošová, 2007; Hašková 2009). Právě 

devadesátá léta lze v České republice považovat za nejvýraznější období, jak v posunu 

rození dětí do vyššího věku, tak v poklesu úhrnné plodnosti (Rychtaříková, 2003). 

Průměrný věk žen při porodu v roce 1990 byl na území našeho státu 22,5 roku, v roce 1995 

to bylo 23,3 let, o pět let později byl průměrný reprodukční věk prvorodiček stanoven na 

24,9 let a v roce 2002 se průměr již pohyboval okolo 25,6 let.1 V roce 2004 byla pouze 

pětina měr plodnosti prvního dítěte v pořadí přisuzována ženám do věku 30 let 

(Sobotka, 2006). Tato práce mimo jiné poukazuje na to, že odkládání těhotenství do 

pozdějších let života matky je fenoménem, který se objevuje i u nás, nicméně v rámci 

tohoto trendu je Česká republika pojímána za specifickou s ohledem na zde přítomný 

odkaz komunismu, který byl nedílnou součástí historie této země.  

Co se týče celosvětových statistik, tak před třiceti lety se pouze jedna žena z padesáti 

stala matkou po 35. roku jejího života a déle. O dvacet let později se toto číslo zvýšilo na 

každou jednu ženu z patnácti. V roce 2005 už každá jedna žena z pěti překročila hranici 

35 let, která je lékaři vnímána jako mezník pro označení těhotenství jako rizikového 

(Biermann, Raben, 2006). Tato hranice 35 let je medicínským diskursem definovaná 

a konstruována jako riziková, jak pro ženy samotné, tak i pro jejich zatím nenarozené dítě. 

Jak se k tomuto riziku vztahují ale ženy samotné? To je klíčová otázka, která bude 

předmětem této práce. Zajímá mě, zda ženy samotné vnímají jejich těhotenství ve 

„vyšším“ věku jako skutečný problém, či nikoliv, a jak se vztahují k mezníku 35. roku 

lékařsky nastaveného jako „rizikový zlom“. 

Tato práce nahlíží do hloubky tohoto tématu a pomocí polostruktovaných rozhovorů 

odpovídá na výzkumné otázky, které se ptají po tom, jakým tlakům jsou vystaveny ženy, 

                                                             
1 Údaje dle Národní zpráva o rodině. 2004. MPSV. Dostupné z www.mpsv.cz/files/clanky/899/zprava_b.pdf 
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které se rozhodly otěhotnět ve vyšším věku, jakým způsobem na tyto tlaky reagují, jak na 

ně působí, a jaké osobní zkušenosti tyto ženy v rámci této oblasti mají. Také mě zajímá, 

jakým způsobem tyto ženy pojímají „správný“ reprodukční věk a jakou roli v tomto jejich 

vnímaní hrají právě tlaky, které na ně celospolečensky působí. Cílem této diplomové práce 

je tedy odkrýt perspektivu žen, které otěhotněly po 35. roce svého života a zjistit, jakým 

způsobem ony samy své těhotenství vnímají a to ve vztahu k riziku, které je lékařským 

diskursem interpretováno ve spojení s vyšším věkem matky.  

Proč jsem se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci právě na toto téma? Výběr 

tématu práce má pro mě dvě osobní roviny. Zaprvé jsem chtěla v rámci své diplomové 

práce směřovat do oblasti reprodukce, která pro mě představuje široké spektrum 

zajímavostí, neprozkoumaných oblastí a tabu, jež nejsou na první pohled všem zřejmá. 

Jedná se o oblast, uvnitř které velmi často dochází k debatám o tom, co je pro budoucí 

matky dobré a co nikoliv, a to často bez interpretace a posouzení žen samotných. Ráda 

bych skrze tuto práci vnesla do tohoto tématu právě názor a postoj žen samotných a to 

prostřednictvím analýzy provedených rozhovorů.  Zároveň je téma reprodukce plné 

genderových stereotypů a předsudků a stejně tak téma samotného těhotenství, i přesto, že 

se jedná o specificky ženskou zkušenost. Mě zajímalo, kdo určuje to, co je považováno za 

správné a co naopak za nežádoucí, a na jakých základech stojí názory matek, které se 

rozhodly otěhotnět v „pozdním“ věku. 

Druhá rovina mého zájmu pochází také čistě z osobní zkušenosti, jelikož pocházím 

z rodiny o pěti dětech. Má matka mě porodila, když jí bylo 17 let, tedy v době, kdy 

těhotenství ještě není považováno za žádoucí. Jistě ovšem bylo její otěhotnění v tomto 

věku v roce 1991 o hodně frekventovanější, než je tomu v současnosti. Ovšem své třetí dítě 

má matka porodila o dvacet let později, a to ve věku 37 let. Své předposlední dítě poté má 

matka porodila o dva roky později a poslední o další dva roky déle, tedy ve věku 41 let. 

Její reprodukční chování bylo často okolím interpretováno jako nezodpovědné 

a lehkovážné z toho důvodu, že její věk už je natolik pokročilý, že vystavuje své dítě i sebe 

zbytečným rizikům. To je tedy další důvod, proč jsem se rozhodla pro téma Konstrukce 

„správného“ reprodukčního věku. Ráda bych blíže rozkryla otázky, které se týkají toho, jak 

jsou hranice normativního reprodukčního věku nastavené, a jak tyto hranice vnímají samy 

budoucí matky, a také nakolik jsou jejich existencí ovlivněny ve svém vlastním 

rozhodování. 
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 Jak vyplývá z předchozích odstavců, já osobně vnímám problém v tom, jakým 

způsobem je „pozdní“ těhotenství definováno jako rizikové a to hlavně z toho důvodu, že 

k této definici dochází bez možnosti vyjádření se těch nejdůležitějších, tj. matek, které se 

samy rozhodly otěhotnět „později“. Těmto ženám dávám tedy hlas v analytické části této 

práce, části empirické, a ptám se jich na to, jak ony samy vnímají svá těhotenství. 

Empirická část této práce tedy představuje analýzu odpovědí, které jsem získala 

z polostrukturovaných rozhovorů se ženami, které otěhotněly ve věku vyšším než je 35 let. 

Ovšem nejprve v rámci teoretické části této práce představuji základní teoretická 

východiska, která se k tématu konstrukce „správného“ reprodukčního věku vztahují, a také 

představuji kontext odborné diskuse na toto téma. Po teoretické části následuje část 

metodologická, která osvětluje vybranou metodu výzkumu, popisuje, jakým způsobem 

jsem se dostala ke svým komunikačním partnerkám, co je to za ženy, a jakým způsobem 

probíhaly rozhovory s nimi. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Teoretická část práce vysvětluje zásadní koncepty vztahující se k tématu této práce, 

popisuje perspektivu, ze které já sama jako autorka vycházím a především se snaží 

odpovědět na otázku, proč je těhotenství po 35 letech ženy vnímané jako riziko.  Jedná se 

také o část, která se zaměřuje na lékařskou literaturu, v rámci které je těhotenství 

v pozdějším věku interpretováno jako rizikové. V této část svoji pozornost také soustředím 

na celospolečenský kontext, který ukazuje, jaké důvody mohou mít ženy k tomu, že 

posunují svá těhotenství do „pozdějšího věku“, a jakým způsobem se tyto důvodu vztahují 

k normě reprodukčního věku. Dále se zde detailněji zaobírám historickým pozůstatkem 

komunismu, díky němuž je Česká republika jako postkomunistická země v rámci tématu 

této práce považována za specifickou.  

 

2.1 TEORETICKÉ UKOTVENÍ 
 

Nejprve bych ráda vysvětlila základní teoretická východiska mé práce. Tato práce je 

zachycena v konstruktivistickém paradigmatu. Je inspirována feministickými teoriemi 

a Foucaultovou teorií biomoci a disciplinace tzv. poslušných těl. Dále pak také pracuji 

s teorií stratifikované reprodukce, která je z podstaty věci nutně provázána 

s intersekcionálním přístupem. 

 

2.1.1 PARADIGMA 
 

Paradigma je podle Guby a Lincolna (1994) definováno jako systém základních 

představ o světě, přičemž paradigma definuje podstatu světa, individuí, vzájemné vztahy 

mezi nimi, a zároveň vymezuje, co má být zkoumáno, pomocí jakých metod, podle jakých 

pravidel atd. Badatel nebo badatelka si mohou sami zvolit, z jakého paradigmatu budou 

vycházet, jinými slovy tím definují, jakým způsobem nazírají na realitu, a jak ji definují. 

Dané paradigma vždy stojí na konkrétních ontologických, epistemologických 

a metodologických předpokladech, které jsou sdílené určitou skupinou badatelů/lek. Tato 

skupina badatelů/lek považuje v dané době určitý souhrn pravidel, poznatků a teorií za 

neměnný základ pro své další zkoumání.  
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Důležité je vždy uvést, na jakém paradigmatickém základu daná práce stojí. Celá tato 

práce je zakotvena v konstruktivistickém paradigmatu, což je přístup, který se zaměřuje na 

úlohu lidí jako sociálních aktérů, a který předpokládá, že my samy jako aktivní subjekty si 

utváříme svět na základě toho, jak jej vnímáme. Cílem tohoto přístupu je pochopit, jak 

jednotlivé konstrukce fungují a jak nás samotné ovlivňují. Dále pak konstruktivismus stojí 

na tom, že neexistuje jen jeden neproměnný svět nebo jedna pravda, nepředpokládá 

existenci jedné reality, přičemž každá skupina lidí, každá kultura, konstruuje realitu jinak. 

Naše vědomosti nejsou získávány pasivně, avšak znalosti jsou aktivně vytvářeny 

poznávajícím subjektem. Tento přístup se nesnaží nalézt pravdu, nýbrž se snaží rozkrýt, 

jak my sami poznáváním budujeme vysvětlení svých zkušeností, jak čteme sociální realitu 

a jak rozebíráme její konstrukce. Realita je tedy v rámci konstruktivistického paradigmatu 

poznávána různými způsoby a je neustále konstruována v rámci sociálních interakcí 

a komunikací (Guba, Lincoln, 1994). V kontextu této práce mě tedy zajímá, jakým 

způsobem okolní vlivy jako je medicínský diskurs, lékařský personál, sociohistorické 

podmínky, ve kterých ženy žijí, ovlivňují realitu jich samotných, a jakým způsobem ony 

nazírají na svět. Podoba této reality je zároveň neustále rekonstruována díky sociálním 

interakcím, které jsou nedílnou součástí jejich životů. 

Tento přístup jsem zvolila hlavně z toho důvodu, že mé osobní názory se ztotožňují 

s principy, na kterých konstruktivistické paradigma stojí. Přínos tohoto paradigmatu vidím 

především v tom, že konstruktivismus nepřisuzuje absolutní pravdu jen jedné realitě a také 

nepředpokládá, že existuje jen jeden jediný správný způsob interpretace dat (Guba, 

Lincoln, 1994). Právě skutečnost, že neexistuje jedna správná a absolutně pravdivá 

interpretace, považuji při výběru tohoto paradigmatu, ve kterém je zasazena tato práce, za 

stěžejní, jelikož centrální myšlenka této diplomové práce stojí na tom, že nelze určit jeden 

„správný“ reprodukční věk, který by byl ideální pro všechny ženy současně.  Ovšem 

v praxi jsme svědky toho, že názor medicínského diskursu a lékařů/řek je v této oblasti 

považován za jediný správný a nezpochybnitelný, což konstruktivistický přístup odmítá a 

naopak vyzdvihuje roli sociálních aktérů jako aktivních subjektů, kteří si sami budují své 

zkušenosti, které jsou schopni sami interpretovat. Tato práce mimo jiné také upozorňuje na 

to, že i oblast reprodukčního chování žen podléhá normám, které jsou uměle 

vykonstruovány, přičemž tyto konstrukce ovlivňují každou z nich a právě 

konstruktivistická perspektiva nám umožňuje perspektivu těchto sociálních aktérek 
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reflektovat a považovat jejich názory v rámci zkoumání za relevantní. Konstruktivistický 

pohled uplatňuji i ve vztahu k genderu, o kterém pojednává následující kapitola. 

 

2.1.2 KONTEXT FEMINISTICKÝCH TEORIÍ A POJETÍ GENDERU 
 

Tato práce zároveň také vychází z feministických teorií, které jsem si osvojila 

během svého magisterského studia, a které samozřejmě také ovlivňují moji lokaci. Pam 

Morris (2000) tvrdí, že i přesto, že feminismus není jednotný a ucelený směr, je možné jej 

definovat jako politický pohled, který za prvé odráží rozdílnost pohlaví jako základ 

strukturální nerovnosti mezi muži a ženami, která je zásadní příčinou systematické sociální 

nespravedlnosti vůči ženám a za druhé vidí feminismus jako pohled, který poukazuje na to, 

že nerovnost mezi pohlavími není výsledek biologické nutnosti, nýbrž vzniká jako 

důsledek kulturních interpretací rozdílů mezi pohlavími. Cílem tohoto směru je poté 

pochopení patriarchálních mocenských struktur a neustálá snaha tyto struktury měnit. 

Nicméně je nutné zmínit, že mnoho dalších feministek by s Pam Morris nesouhlasilo 

a naopak by zdůrazňovalo existenci přirozených dualit muž a žena. Jiné by zase namítaly, 

že nic takového, jako jsou rozdíly mezi muži a ženami, v podstatě neexistuje. Například 

Adrianne Rich (1980) pracuje velmi esencialisticky, jelikož předpokládá, že ženy jsou 

zásadně odlišné od mužů. Muži a jejich postavení v jejím výkladu povinné heterosexuality 

naprosto absentují a Rich nepředpokládá, že by i oni mohli být nějakým způsobem oběťmi 

partiarchátu, nemluvě o tom, že dle jejího názoru je možné lidstvo rozdělit do dvou skupin 

na muže a ženy, a to na základě jejich biologických těl, přičemž nepracuje s žádnou jinou 

diferencí těchto skupin (Rich, 1980).  

Klasické feministické texty autorek druhé vlny feminismu, mezi které spadá právě 

například Rich, byly velmi esencialistické, ale jelikož tato práce je zasazena do 

konstruktivistického paradigmatu, samozřejmě vycházím především z autorek, které už 

nepojímají ženu a s ní spjaté její biologické tělo za základní kategorii, nýbrž hlavní je pro 

ně analytická kategorie genderu. Mezi takové autorky patří například Judith Butler (1990), 

která v rámci své performativní teorie genderu popírá existenci přirozeného ženství, či 

mužství a také reálnou existenci dichotomií muž a žena. Butler pojímá gender jako 

performativní akt, gender podle jejího názoru není vlastnost, ale je to spíše forma neustále 

se opakujícího jednání. Gender se tedy dle Butler ukrývá v každodenních činnostech 



7 
 

a k ustanovení představ o pohlaví dochází především skrze tyto dílčí každodenní praktiky 

(Butler, 1990). Dále se také opírám o myšlenky Sandry Harding, která dle slov Šmausové 

(2002: 17-21) hovoří o genderovém univerzu, na základě kterého je náš symbolický svět 

duálně rozdělen na vlastnosti, které jsou definovány typicky jako ženské, nebo jako 

mužské. Podle Harding lze všudypřítomnost genderové skutečnosti zdůvodňovat třemi 

rovinami. Zaprvé se jedná o již zmíněné symbolické univerzum, díky kterému mají všichni 

lidé tendenci vnímat svět v pouhých dvou dichotomních kategoriích. Dále pak 

prostřednictví dělby práce, v rámci které jsou mužům zásadně přiřazovány funkce v oblasti 

tzv. materiální a ženám v oblasti tzv. přirozené reprodukce. Do třetice se jedná 

o genderové role, kterým se všichni jedinci učí v průběhu socializace, jejíž součástí jsou 

hierarchicky a normativně uspořádané genderové struktury. Stejně jako pro Butler 

a Harding, tak i pro tuto práci, není ústřední kategorie ženy, ale kategorie genderu a to, 

jakým způsobem dochází ke konstrukci „správné“ femininity a „správné“ ženy a jejího 

vztahu s mužem. V rámci tématu této práce mě tedy zajímá, jak je konstruován gender ve 

vztahu k věku a reprodukci. 

Pro formování normativního reprodukčního věku je kategorie genderu zásadní. 

V kontextu této práce je gender chápán konstruktivisticky, je na něj tedy nazíráno jako na 

sociálně konstruovanou kategorii, která je historicky proměnlivá a zahrnuje zkušenosti 

sexuality, reprodukce, maskulinity, feminity a dalších proměnlivých kulturních kategorií 

(Ramazanoglu a Holland, 2004). V případě, že pracujeme s genderem jako s konstruktem, 

musíme se vyvarovat zacházení s ním jako s druhou přirozeností, na což upozorňuje 

Šmausová (2002), která kritizuje přírodní vědy, celou biologii, dokonce i sociologii za to, 

že zástupci/kyně těchto disciplín sice uznali konstruktivistickou povahu genderu, ovšem 

i nadále s ním pracují esencialisticky, tudíž i nadále předpokládají, že žijeme ve světě, ve 

kterém existuje ženská a mužská homogenní identita. Dle jejího názoru bychom tedy 

neměli přisuzovat genderu ontickou povahu, jelikož jeho charakter je spíše procesuální. 

Právě s tímto pojetím genderu se plně ztotožňuji, tudíž stejně jako Šmausová tvrdím, že 

gender je neustále hrán a konstruován v každodenních situacích a „správná“ podoba 

genderu je denně osvojována sociálními aktéry prostřednictvím normativních genderových 

předloh a sankcí. Šmausová se také domnívá, že naše genderová identita není jednotná, ale 

že v rámci ní jde spíše o mix rolových výsečí, a to jakou roli v danou chvíli hrajeme, závisí 

na kontextu, který se může měnit i několikrát za den (Šmausová, 2002). 
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Feministické teorie, o kterých hovořím výše, tvoří základ pro feministický výzkum, 

kterým dozajista tato práce také je. Cílem feministického výzkumu je vytvořit užitečné 

poznání, které může vést ke změnám sociálního a individuálního postavení žen a dalších 

znevýhodněných subjektů, které jsou znevýhodňovány normativními konstrukcemi 

feminity a maskulinity ve společnosti. Cílem feministického výzkumu by mělo být také 

otevírat nová, dosud neprobádaná témata (Letherby, 2003). Tato práce se snaží především 

poukázat na to, že reprodukční věk není záležitostí pouhé biologie, nýbrž se jedná o oblast, 

která je silně normována a je plná nátlaků, které jsou na ženy vytvářeny ze strany 

společnosti. Podle Reinharz (1992) je feministický výzkum spíše perspektivou, která 

neobsahuje jasný návod na postup výzkumu, ale využívá různé výzkumné metody, 

a zároveň také obsahuje kritiku nefeministických vědeckých přístupů. V teoretické části 

této práce je také obsažena kritika medicínského diskursu, který je v celospolečenském 

kontextu často považován za objektivní a nezpochybnitelný. Feministický výzkum by měl 

jistě vycházet z feministických teorií a také by jeho cílem mělo být reprezentovat 

a reflektovat lidskou diverzitu (Reiharz, 1992). Dále podle Ramazanoglu a Holland (2004) 

by feministický výzkum měl zahrnovat zkoumání genderových aspektů života a také by 

měl problematizovat vztah genderu a moci. Společným cílem těchto výzkumů by poté 

měla být změna nespravedlivého uspořádání ve společnosti a zpochybnění tradičních 

morálních a politických východisek.  

 

2.1.3 STRATIFIKOVANÁ REPRODUKCE 
 

Reprodukce je považována za součást osobního života člověka. Je vnímaná jako 

něco, co se týká každého jednotlivce individuálně a jako něco, co závisí především na jeho 

preferencích a hodnotách. Už feministky druhé vlny nám ukázaly, že tomu tak není, jelikož 

jejich heslem bylo Osobní je politické. Nemůžeme tedy říci, že osobní rozhodování funguje 

samo o sobě bez vnějších politických vlivů a naopak.  Stejně tak tomu je u „ideálního“ 

věku žen pro otěhotnění, který je konstrukcí, k jejímuž udržení nepřispívá pouze medicína, 

ale i prostředí, ve kterém žena žije a vyrůstá. Mezi tyto ostatní faktory, které ženy tlačí do 

těhotenství, patří především nátlak rodiny, vrstevníků, zároveň také všudypřítomné články 

v novinách, časopisech, ale také různé demografické studie, které upozorňují na údajně 

alarmně se zvyšující počet bezdětných žen (Hašková, Zamykalová, 2006). 
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Obecný předpoklad je tedy takový, že o věku, ve kterém se žena rozhodne stát se 

matkou, si může každá žena svobodně rozhodnout. Ve své podstatě tomu tak je, ovšem 

když se podíváme na tuto problematiku hlouběji, zjistíme, až se o čistě svobodné 

rozhodnutí rozhodně nejedná. Ginsburg a Rapp (1991) upozorňují na to, že politika 

reprodukce je řízena více restrikcemi a zákazy, než samotnými možnostmi, a že stát je ten, 

jehož role je v rozhodování o budoucím mateřství, klíčová. Dále pak tvrdí, že v každém 

státě se objevuje reprodukce, která je nežádoucí, a proto je tato reprodukce následně 

stigmatizovaná. Studium právě tohoto typu reprodukce nám může pomoci odkrýt povahu 

moci v daném státě a zkoumat mocenské systémy v této společnosti. Ginsburg a Rapp 

(1991) zároveň přicházejí s pojmem stratifikovaná reprodukce, která odkazuje právě 

k reprodukci stigmatizované, k hierarchické organizaci reprodukčního zdraví a také 

k tomu, že některé ženy jsou odměňovány za svou reprodukci a jiné zase naopak 

stigmatizovány. V rámci reprodukce dochází dle jejich názoru k hierarchii genderové, 

třídní, i příbuzenské, což se jasně odráží v té skutečnosti, že všechny ženy nejsou za svou 

reprodukční zkušenost oceňovány stejným způsobem. V kontextu této práce a tématu věku 

můžeme tedy říci, že v naší společnosti je reprodukce žádoucí pouze u žen do 35 let. 

Naopak starší ženy jsou za svou reprodukci odsuzovány, stigmatizovány a je na ně 

pohlíženo jako na nezodpovědné matky. 

Například psychogynekoložka Helena Máslová také upozorňuje na to, že se rozhodně 

o svobodné rozhodnutí nejedná, nýbrž je tomu dle jejího názoru tak, že společnost nás 

přímo nutí do plánované reprodukce a zároveň dodává, že jediný nástroj, který je účinný 

a přitom snadno dostupný všem, je hormonální antikoncepce, díky které má společnost pod 

kontrolou reprodukční činnost mladých lidí, respektive žen. Hormonální antikoncepce je 

plošně doporučována mladým dívkám bez ohledu na její devastující účinek na zdraví 

těchto mladých žen. Dle slov Máslové není problém vyrobit hormonální antikoncepci také 

pro muže, ale problém je v tom, že není uplatnitelná na trhu (Máslová, 2011). Reprodukce 

je tedy opět vnímána jako čistě ženská problematika, což může být spojeno s pojetím údělu 

života ženy jako primárně matky. Zodpovědnost je zde také přenášena čistě na dívku, která 

je tak vystavena tlaku rozhodnout se mezi užíváním hormonální antikoncepce 

a nezodpovědným chováním, které povede k jejímu brzkému otěhotnění. Můžeme tedy 

vidět, že reprodukce není omezena jen shora, ale také z druhé strany. Stejně jako je 

společensky nežádoucí těhotenství po 35. roce života ženy, tak stejně negativně je 

hodnoceno naopak příliš brzké těhotenství. Díky medicíně a společenskému nátlaku tak 



10 
 

vzniká ne příliš široké rozmezí, v rámci kterého by si žena měla pořídit dítě, nebo alespoň 

by se měla snažit si ho pořídit. Pokud se žena do tohoto časového úseku nevejde, riskuje, 

že bude vystavena nátlaku ze strany jak lékařského personálu, tak svého okolí a případné 

komplikace při těhotenství budou pak interpretovány jako důsledek jejího nezodpovědného 

chování. 

Ginsburg a Rapp (1991) rovněž hovoří o tom, že v rámci politiky reprodukce 

rozpoznáváme také globální perspektivu, která má velký vliv na to, jakým směrem se naše 

reprodukční chování bude ubírat. Mezi globální faktory řadí zájmy státu a mocenských 

institucí, součástí kterých je již zmíněná medicína. Důležitou roli zde hrají tržní zájmy 

státu i institucí, kterým nahrává současná regulovaná reprodukce. Lidé tak ztrácejí svou 

vlastní kontrolu nad reprodukcí a jsou ovlivňováni zájmy státu, které často považují za 

zájmy jejich vlastní.  

Biermann a Raben (2006) identifikují jako jeden z hlavních důvodů, proč ženy často 

odkládají těhotenství do pozdějšího věku, složité slučování pracovního a rodinného života. 

Díky této složitosti jistě také dochází k genderové nerovnosti na trhu práce, která je 

zapříčiněna tím, že ženy zůstávají se svými potomky dlouhou dobu uzavřené pouze 

v soukromé sféře, tudíž jim uniká možnost kariérního postupu, a po jejich návratu na trh 

práce se často spokojí se zaměstnáním, které je nízko pod jejich kvalifikací. Tomuto 

nastavení musejí samozřejmě ženy přikládat význam při svém rozhodování o budoucím 

těhotenství. Jejich vlastní osobní rozhodování se tak přizpůsobuje tomu, co jim „diktuje“ 

stát a tomu, jak stát nastaví podmínky na trhu práce. Téma reprodukce tedy není záležitostí 

pouze soukromé sféry, nicméně jde o oblast, která je silně provázána se sférou veřejnou 

a pravidla, která jsou uvnitř soukromé sféry nastavená, odpovídají zájmům, které jsou 

prosazovány ve sféře veřejné. 

Pokud se žena rozhodne pro svoji realizaci v práci, představuje pro ni toto rozhodnutí 

automaticky odsunutí touhy po dítěti „na druhou kolej“. Právě konflikt mezi dítětem 

a prací vede ženy k tomu, že se rozhodují pro pozdější těhotenství. Ženy, které se 

rozhodnou setrvávat v zaměstnání i po narození jejich potomků, bývají mnohdy svým 

okolím odsuzovány (Janebová, 2006). Na tomto místě je z genderového hlediska nutné 

podotknout, že muži se s tímto problémem nesetkávají.  Hašková (2009: 97) píše: „Při 

současném nastavení genderových rolí, trhu práce a dělbě práce v rodině je tím, kdo 

rodičovstvím na trhu práce ztrácí, matka, nikoliv otec dětí.“ 
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 Je nutné si tedy uvědomit, že rozhodnutí žen pro otěhotnění je provázáno mnoha 

a mnoha faktory a jedním z nich je právě neschopnost systému umožnit ženám efektivně 

sladit práci a péči. V případě, že by tyto dvě záležitosti, těhotenství a úspěšná kariéra, 

nebyly v podstatě kontradiktorní, nepředstavoval by profesní život zásadní překážku pro 

ženu při rozhodování o tom, zda otěhotnět, či nikoliv. Ovšem současné nastavení vede 

k tomu, že pokud se žena rozhodne mít dítě, automaticky počítá s tím, že dojde ke stagnaci 

jejího profesního růstu a také její mzdy. Existuje také souvislost mezi typem práce, kterou 

ženy vykonávají a mírou jejich bezdětnosti, jelikož nejnižší míry bezdětnosti se ukazují 

právě u žen, které manuálně pracují, živí se jako řemeslnice, úřednice, či jako pracovnice 

ve službách. Naopak nejvyšší míra bezdětnosti se objevují u žen, které se vydaly na 

pracovní dráhu vědkyň, výzkumnic, přednášejících na vysokých školách, pracovnic 

v dopravě, umělkyň, modelek a sportovkyň (Hašková, 2009). 

Důležitou roli v prodlužování období bezdětnosti u žen také hraje jejich rodinné 

zázemí. Na reprodukci má tedy mimo jiné také vliv okolí, přátelé, kteří nás obklopují, ale 

také naše rodina, ve které jsme vychováni, ale zároveň také nová rodina, která se 

s příchodem potomka rozšiřuje. Dle Bartošové (2007), která se ve svém výzkumu 

zaměřovala na populaci žen, které porodily své první dítě po dosažení třiceti let, vytváří 

věk třiceti let největší nátlak především na ženy, které nemají po svém boku 

dlouhodobějšího partnera. Z rozhovorů, které Bartošová provedla, vyplynulo, že v tomto 

případě volí ženy dvě strategie: buď se začínají připravovat na roli svobodné matky, či na 

hledání partnera částečně rezignují, což se u těchto žen pojí se smířením se s vlastní 

bezdětností (Bartošová, 2007). Z toho se dá tedy usuzovat, že existence dlouhodobého 

partnera je zásadní v rozhodování žen o budoucím potomkovi. To potvrzuje také 

Hašková (2009: 69), která píše: „Rodinný stav, typ partnerského soužití a (ne) existence 

partnerství hrají v reprodukčních preferencích, plánech a chování důležitou roli.“ Zároveň 

také klesá počet lidí, kteří vstupují do manželství a naopak se čím dál tím více objevuje 

trend prodlužování období bezdětnosti i po tom, co vstoupí muž se ženou do manželství 

(Hašková, 2009). Z těchto argumentů lze odvodit, že typ partnerského soužití je z hlediska 

společenských norem také velmi podstatným faktorem, který má vliv na reprodukční 

chování žen. 

Tato kapitola tedy ukazuje, jak může fungovat reprodukce jako nástroj kontroly 

populace, jelikož reprodukce není záležitostí, která by spadala pouze do soukromé sféry, 

ba naopak. Oblast reprodukce je provázána pravidly, která jsou v souladu se zájmem státu 
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a rozhodnutí o tom, kdy otěhotnět, tedy není čistě jen svobodným rozhodnutím dané ženy. 

Na rozhodování o tomto zásadním životním kroku mají vliv i další faktory, jako je 

například kladné přijmutí těhotenství ženy ze strany většinového okolí. Stejně tak 

podstatná pro ni může být existence dlouhodobé partnera a rodinného zázemí. V tomto 

bodě ale dle mého názoru vyvstává otázka, zda se skutečně jedná o individuální potřebu 

ženy, či o potřebu, která je nastavená jako norma, jelikož vyhovuje primárním zájmům 

státu a tomu, jaké okolnosti kolem reprodukce jsou v daném státě preferovány. Nastavení 

těchto norem, stejně jako nastavení trhu práce má poté zásadní vliv na rozhodování o tom, 

kdy je pro ženu vhodné stát se matkou. 

 

2.1.4 INTERSEKCIONÁLNÍ PŘÍSTUP 
 

Hlavní analytickou kategorií této práce je kategorie genderu, která je pojímána jako 

sociální a kulturní definice lidského chování, hodnot, vlastností a vztahů jako femininních 

a maskulinních, přičemž základní myšlenka teorie genderu stojí na tom, že tato definice 

lidského chování je konstruována společností (Oates-Indruchová, 1998). I přesto, že 

gender pojímám jako základní analytickou kategorii této práce, tak zároveň zde využívám 

intersekcionální analýzu, která upozorňuje na to, že různé kategorie jsou provázané, nelze 

je tedy chápat odděleně.  

V kontextu tématu této práce jsme svědky toho, že reprodukční schopnosti člověka 

jsou díky medicínskému diskursu definovány na základě věku a genderu. Jinými slovy ve 

společnosti existují jiná měřítka pro muže a jiná měřítka pro ženy ohledně toho, kdy je pro 

ně vhodné, či naopak nevhodné, mít dítě, což dokazuje to, že „vhodný“ reprodukční věk ve 

skutečnosti není biologickou kategorií, nýbrž kategorie „ideálního“ věku je sociálně 

konstruovaná a je zásadním způsobem napojena na konstrukci maskulinity a feminity ve 

společnosti. 

„Ideální“ doba na dítě je u žen odvozována na základě jejich věku. Co ale další 

sociální charakteristiky každého člověka? Lékařská literatura je z tohoto hlediska velmi 

limitována v tom, že bere věk a gender jako separátní atributy, které fungují nezávisle. 

Ovšem na reprodukci a průběh těhotenství samotného mají samozřejmě vliv i další, 

v medicíně často upozaďované, proměnné, jako je duševní pohoda budoucí matky, její 

materiální zabezpečení, sociální situace, její vztah s otcem budoucího dítěte apod. Žádná 
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z těchto sociálních charakteristik nefunguje jednotlivě. Jinak řečeno, pohled medicíny při 

definování „vhodného“ či „rizikového“ věku otěhotnění je z tohoto hlediska velmi 

omezený a zaměřující se na pouhé jednotlivé vlastnosti a charakteristiky žen, ale i mužů, 

a ignorující propojenost těchto vlivů. 

 Věk ani gender jako sociální kategorie v tomto případě nefungují samy za sebe, 

nejedná se o jediné vlivy, které by mohly na člověka působit a ovlivňovat tak jeho 

reprodukční schopnosti jednotlivě. V kontextu reprodukce i těhotenství bychom měli tedy 

přemýšlet intersekcionálně. Intersekcionalitu bychom pak měli chápat jako analytický 

nástroj, který nám pomáhá zaměřit se na mnohorozměrné a prolínající se mocenské vztahy 

ve společnosti, které jsou většinou určovány třemi hlavními kategoriemi a to sice rasou, 

třídou a genderem. Pomocí tohoto nástroje můžeme podrobně zkoumat, jak nerovnosti 

ovlivňují zkušenosti, identitu, zájmy i názory jedinců (Brenner in Kolářová, 2008).  

 Často také dochází k tomu, že i přesto, že jsou kategorie jako věk a gender v mnoha 

teoriích chápány jako sociální konstrukty, které se proměňují v čase a prostoru a záleží tak 

na jejich interpretaci, je problém je oddělit od biologických souvislostí (Kolářová, 2008). 

V případě genderu je tomu tak, že i přesto, že byl uznán jako sociální konstrukt, i nadále se 

s ním pracuje esencialisticky. Celé lidstvo se i nadále dělí na dvě poloviny, přičemž tato 

dualita pohlaví plní spíše společenskou, než biologickou funkci. Medicína vyzdvihuje 

odlišnosti v tělech mužů a žen, nicméně tyto odlišnosti tvoří v podstatě velmi malou část 

těchto těl. Soustředěním se na tyto malé biologické odlišnosti, dochází k neustálému 

genderovanému přemýšlení lidí, v rámci kterého každý člověk uvažuje pouze v dualitách 

a toto uvažování vychází z jeho vlastního přesvědčení, jehož podoba je ale určována 

společenskými normami (Šmausová, 2002). Na věk a gender je i v kontextu reprodukce 

nazíráno jako na něco, co je silně spjato s biologickým tělem, co tedy nutně musí mít 

zásadní vliv na to, jakým způsobem bude probíhat např. těhotenství. Ostatní vlivy jako 

psychická pohoda budoucí matky, její materiální zabezpečení apod., jsou upozaďovány na 

základě toho argumentu, že nesouvisí s biologickým tělem. Na tělo těhotné tak není 

nazíráno jako na propojený celek, na který působí mnoho vlivů zároveň. Mezi tyto 

opomíjené vlivy můžeme zařadit určitě i sexuální orientaci každého člověka, jelikož 

například u lesbických žen se naopak předpokládá bezdětnost, nežli brzké těhotenství. 

V rámci intersekcionální analýzy normativního reprodukčního věku hrají jistě také svoji 

roli i takové faktory jako je občanský status člověka, jeho přístup ke zdravotní péči, ale 

také jeho přístup k informacím samotným. 
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Stejně tak důležité je, že nemůžeme jednotlivé vlivy na člověka pouze sčítat. Jde 

o problematizování každé specifické situace a vystihnutí zcela jiné zkušenosti, jiné formy 

výsledku. Tento názor se shoduje s myšlenkami obsaženými v textu The Combabee River 

Collective Statement (1997), který odkazuje k tomu, že jednu sociální kategorii nelze 

zkoumat jako kategorii oddělenou a nepropojenou s ostatními kategoriemi. Každá 

kategorie je specifická a v jejím vnímání vždy záleží na kontextu. U každé těhotné ženy jde 

tedy o specifickou situaci, v rámci které záleží na kontextu. Nemůžeme tedy říci, že u této 

ženy je větší míra pravděpodobnosti, že bude mít v těhotenství potíže jen proto, že je jí 

35 let, avšak na její věk se musíme dívat jako na jeden možný vliv z milionu, přičemž 

každý z těchto vlivů má pro danou ženu různou váhu. Nelze tedy obecně říci, že při sečtení 

těchto vlivů dojde k jasně definovanému riziku pro těhotnou ženu, jelikož každá zkušenost 

ženy je specifická a závislá na kontextu. V tomto bodě bych ještě ráda zdůraznila to, že 

právě neustálé vyzdvihování případných rizik spojených s těhotenství ve vyšším věku 

může způsobovat ženě nemalé psychické problémy, může ji uvádět do diskomfortní situace 

a za určitých okolností to mohou být právě tyto vlivy na psychiku ženy, které způsobí její 

případné potíže v těhotenství. V závěru jsou ovšem tyto potíže často lékařským personálem 

pojímány jako důsledek pokročilého věku těhotné, nikoliv jako jejich možná příčina. 

 

2.1.5 FOUCAULT A KONCEPT BIOMOCI  
 

Částečnou odpověď na otázku, jakým způsobem je vytvářena konstrukce „správného“ 

reprodukčního věku, této práci může poskytnout Michel Foucault a jeho koncept biomoci 

(často zmiňovaného také jako koncept biopolitiky). Foucault dle Tinkové (2014) totiž 

předpokládá, že žijeme ve společnosti, ve které jsou jednotlivá těla vnímána pouze jako 

nositelé nových proměnných a biologické rysy populace jsou chápány jako relevantní 

prvky pro hospodářství a ekonomiku. Biomoc se snaží o maximalizaci potenciálu lidského 

života. Cílem biopolitiky je zpravidelnit, předvídat, či ovládat lidské chování tak, aby 

populace byla zdravá, pracovně způsobilá, dožívající se vysokého věku, přičemž 

schopnosti a síla této populace by měla být využita v co největším měřítku 

(Tinková, 2014). V kontextu této diplomové práce by se za cíl biopolitických snah dalo 

považovat co nejvíce využít potenciál zdravých žen ke zplození „kvalitních“ potomků v co 

nejkratším časovém intervalu.  
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Definice biomoci dle Foucaulta spočívá v „kontrolovaném zapojení těla do aparátu 

produkce a přizpůsobení fenoménu populace ekonomickým procesům“ 

(Foucault, 1999: 141). Podle Foucaulta dochází k disciplinaci tzv. poslušných těl. Biomoc 

poté vede k sebedisciplinaci členů společnosti a nevědomě ovládá jejich mysl. Foucault 

tedy předpokládá, že moc je kulturní povahy a my jako aktivní aktéři ji neustále 

utvrzujeme, obnovujeme a konstruujeme. Dle Foucauta se každý člověk stává subjektem, 

ale subjekt nechápe jen jako formu podřízení se někomu jinému skrze jeho kontrolu 

a závislost, ale také jako formu svázání se se svou vlastní identitou prostřednictvím 

svědomí a sebepoznání (Foucault, 1999). V rámci této práce jde tedy především o to, že 

koncept rizika a odpovědnosti, kterým se zabývá jedna z dalších kapitol, si žena zvnitřňuje 

a pojímá ho za sobě vlastní. V průběhu života dochází k internalizaci disciplíny, která se 

u žen děje prostřednictvím reprodukčních tlaků, o kterých pojednává tato práce. Ženy se 

tedy stávají subjekty tím, že se myšlenka rizika stává součástí jich samotných a ony samy 

tuto myšlenku následně reprodukují. Ve své podstatě jde o dokonale promyšlený systém 

moci, který si skrze sociální aktéry/ky zajišťuje svou neustálou přítomnost v jejich hlavách. 

Z toho tedy plyne, že o reprodukčních procesech nemůžeme hovořit jako o svobodném 

procesu rozhodování, jelikož podmínky těchto procesů jsou součástí disciplinace každého 

z nás. 

Jako subjekty jsme vytvářeni v objektivizačních procesech v souladu s potřebami 

společnosti (Foucault 1999). Potřeba společnosti se v rámci procesu objektivizace stane 

potřebou, kterou považujeme za naši vlastní, ovšem ve skutečnosti pouze přispívá zájmům, 

které má společnost jako taková, a ne my. Tlaky, kterým jsme, jako součást společnosti 

vystaveni, způsobují autocenzuru každého člověka samostatně a každý jedinec se tak stává 

nositelem „vnitřní poslušnosti“, není třeba jej tedy kontrolovat jiným způsobem. Pokud 

tedy žena, která má první dítě ve 25 letech, tvrdí, že rozhodnutí počít dítě v tomto věku 

bylo svobodné, její svoboda je dle Foucaulta pouze zdánlivá. 

 

2.2 VĚK A JEHO KONSTRUKCE 
 

Těhotenství ve své podstatě má být svobodným rozhodnutím ženy, nicméně tato 

práce poukazuje na to, že na toto zásadní životní rozhodnutí mají vliv i jiné okolnosti. Věk 

je právě jednou z těchto okolností, jejíž úloha a působení se v rámci reprodukce dá 
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považovat za klíčovou a nastavení věkových hranic pro to, kdy je „vhodné“ mít první dítě, 

se rozhodně nedá interpretovat jako neutrální. 

Pojem věk označuje připsaný status, který není možné ovlivnit vlastním úsilím 

člověka. Koncept věku se vždy vztahuje k určité skupině lidí, ovšem bez jasných 

společných znaků mezi členy této skupiny. Avšak věk by neměl být legitimní zástupnou 

proměnnou pro hodnocení jedince (Vidovićová, 2005), čemuž tak ne vždy je. Ve 

skutečnosti jsme svědky toho, že většina sociálních výzkumů je rozdělena na základě věku 

osoby, nemluvě o genderu.   

Všudypřítomnost věku vedla k tomu, že se stal samotnou ideologií. V tomto smyslu 

se zaprvé z věku stává zbraň, která legitimizuje zájmy, které jsou ve vlastnictví osob se 

„správným“ věkem a vede tak zápas o statky, prestiž a moc ve společnosti. A zadruhé tak 

věk získává funkci zjednodušování problematické reality prostřednictvím stereotypů, které 

se o něj opírají (Vidovićová, 2008). Pro tuto práci je tato funkce stěžejní, jelikož právě 

matky, které se rozhodly otěhotnět ve „vyšším“ věku, jsou vystaveny těmto stereotypům 

ve společnosti a jsou tak nuceny potýkat se otázkami ze strany okolí: Proč tak pozdě?  

Proč je ale věk z biologického hlediska tak zásadní kategorií? Věk je totiž dáván do 

úzké souvislosti se stárnutím, což je proces, ve kterém nastávají v těle člověka strukturální 

a funkční změny, které jsou regresivní, neopakují se a jsou nevratné. Jinými slovy jde 

o fyziologický děj, který je cestou ke stáří. V rámci tohoto děje pak dochází v jednotlivých 

orgánech v těle člověka ke změnám degenerativním, morfologickým a funkčním 

(Pacovský, 1990). Avšak věk, o kterém se v rámci této práce bavíme, je věk kalendářní, 

neboli chronologický, věk, jehož výše je dána datem narození člověka. Kalendářní věk 

člověka lze tedy přesně určit, jedná se o číslo, které je vyjádřeno v letech a měsících, jeho 

podoba je tedy velmi jednoznačná a jednoduchá. Zároveň ale existuje ještě druhý typ věku, 

což je věk biologický, který vypovídá o konkrétní míře zestárnutí organismu jedince. Tento 

věk lze přesně určit jen velmi těžko. Existují tedy dva typy věku, přičemž ale medicína 

pracuje pouze s věkem kalendářním, který ovšem nevypovídá o morfologickém 

a funkčním stavu organismu (Kalvach, 1997). Z toho teda logicky vyplývá, že v podstatě 

není možné s jistotou tvrdit, že žena, které překročila kalendářní věk 35 let, bude mít 

problematické těhotenství, jelikož i její tělo je „staré“. Kalendářní věk se totiž může od 

věku biologického velmi lišit, co se týče vzhledu, výkonu, funkčnosti těla apod.  
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Zároveň se dá věk, zejména v kontextu reprodukce a rodičovství, a očekávání s ním 

spojená, považovat za genderově specifickou konstrukci, v rámci které velmi často záleží 

na tom, zda je daná osoba zařazena do kategorie mužů, či žen. Vidovićová (2008), která se 

ve svém výzkumu zaměřovala na věk a jeho sociální a sociálně-stratifikační funkce 

v moderních společnostech, podotýká, že zatímco ženám obecně ostatní záměrně odhadují 

nižší věk, u mužů se tyto zdvořilostní praktiky nevyskytují natolik často. Z tohoto 

poznatku se dá lehce usoudit, že u žen je preferovanější a více žádoucí nižší věk, než je 

tomu u mužů. Stejně tak je tomu u těhotenství, kterého se tato práce týká, a v rámci kterého 

je právě věk často frekventovaným výrazem. Pro ženy je jasně nadefinovaná hranice, která 

vymezuje vhodné období pro to, kdy by měly otěhotnět, ovšem pro muže tato hranice 

v podstatě neexistuje.  

Z již zmíněného vyplývá, že věk je kategorií, která je proměnlivá a to, že je 

„ideální“ věková hranice stanovená do 35 let ženy je samozřejmě kulturní konstrukt, který 

má určité disciplinační a regulační účinky na ženy samotné. Důkaz o proměnlivosti této 

kategorie také jistě poskytuje existence různě konstruovaných ideálních věkových 

reprodukčních hranic pro muže a pro ženy. Tato práce mimo jiné také poukazuje na to, že 

takto vykonstruovaná hranice 35 let u žen může mít zastrašující efekt, který na ženy 

v rámci jejich života samozřejmě působí a může mít tak vliv na jejich rozhodování se 

o budoucím těhotenství, a zároveň může vzbuzovat negativní pocity u žen, které jsou již 

těhotné, a nevešly se do této společenské uměle vytvořené „ideální“ kategorie. Věk je 

velice fluidní kategorií a to, co je brzy a naopak pozdě, je velmi relativní a právě proto se 

jedná o problematiku, která je zajímavá ke zkoumání.  

Konstruovanost věku a jeho proměnlivost nám mimo jiné také potvrzuje skutečnost, 

že to, co je v oblasti těhotenství považováno za „normální“, je neustále redefinováno 

(Lee, Jackson, 2002). Normy, které se týkají těhotenství a rodičovství se neustále mění 

i prostřednictvím mediálně úspěšných kritických komentářů, které vzešly z úst různých 

lékařů a lékařek, politiků a političek, novinářů a novinářek a sociálních vědců a sociálních 

vědkyň. Tyto komentáře se často týkají neustálého upozorňování na klesající porodnost, 

krizi důchodového systému apod. V tomto případě se jedná o názornou ukázku fungování 

pastýřské moci, o které hovoří Foucault, v praxi (Hašková, Zamykalová, 2006). Mladí lidé 

by měli zajistit štěstí a spokojenost ostatním lidem v jejich společnosti, v kontextu 

konstrukce reprodukčního věku právě tím, že se rozhodnou, co nejdříve pro početí dítěte 

a to hlavně pro dobro „stáda“. Existuje zde tedy norma „ideálního“ reprodukčního věku, 
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při jejímž nedodržení jsou příslušné osoby, v tomto případě ženy, sankciovány. Již 

zmíněná pastýřská moc rozvíjí techniky moci zaměřené na tyto ženy, i když na první 

pohled se může zdát, že se jedná o moc laskavou a ochranitelskou (Slepičková, 

Šlesingerová, Šmídová 2012). Ve skutečnosti jsme svědky přímého propojení mezi 

fungováním této moci a rozhodováním ženy o věku, ve kterém se rozhodne mít dítě. Právě 

stáří ženy je jednou z norem, která je v kontextu těhotenství nejvíce zdůrazňována, proto se 

dá tvrdit, že věk a sociálně konstruované věkové hranice hrají v rozhodování se 

o budoucím mateřství ženy zásadní roli (Bartošová, 2007). Nutno dodat, že na ženu není 

vytvářen nátlak k tomu, aby měla dítě ve společnosti akceptované životní etapě, jen pro 

dobro „stáda“, ale také pro dobro budoucí matky a samotného dítěte. Dítě je předem 

definováno jako zdravé, ovšem jeho zdraví je možné ohrozit věkem matky, která není 

dostatečně zodpovědná, aby jej počala včas. Svým nezodpovědným chováním tedy 

vystavuje riziku, jak své dítě, tak i sebe, což bývá často zdůrazňováno lékaři/kami. 

Zároveň je také nutné, aby dítě bylo zdravé v zájmu společnosti jako takové, což se dá 

považovat za určité dědictví kolektivního pojímání společnosti v Československu z období 

socialismu, kdy mělo být úkolem každé ženy přivést na svět co nejvíce budoucích 

práceschopných občanů (Kučera, 2000). Názor lékařů/řek bývá v tomto kontextu často 

považován za relevantní a ten jediný pravdivý, vzhledem k tomu, že biologie je 

považována za objektivní vědu. Nicméně Fausto-Sterling (1997) tvrdí, že nic takého jako 

objektivní biologická věda neexistuje. Biologické vědění je podle jejího názoru pouhý 

konstrukt a specifický výsledek kulturního produktu, který se vždy utváří v určitém 

kontextu. Avšak pro mnoho lidí biologie spíše funguje dle jejího názoru jako legitimizující 

úkaz pravdy, který se vyskytuje v přírodě. Tito lidé ale už nevnímají to, že jakýkoliv 

biologický výzkum je vždy jen interpretací dat. V případě mé práce to tedy znamená, že 

jestliže určité procento žen, které porodily své první dítě ve vyšším věku, než je 35 let, 

mělo problém s otěhotněním, či se v průběhu jejich těhotenství objevily nějaké 

komplikace, výskyt těchto problémů nutně nemusel být způsobem věkem této ženy. 

Tvrzení, které poté vyplývá ze statistik o tom, že „starší“ ženy mají komplikovanější 

těhotenství, nemusí být nutně pravdivé a aplikovatelné na všechny ženy stejným 

způsobem. 

V českém kontextu se tématu prodlužující se délky bezdětnosti věnovala Hana 

Hašková (2009), která pracovala s daty ze sčítání lidu a dalších výběrových šetření a také 

prováděla mezi roky 2004 až 2006 68 rozhovorů s 30 bezdětnými muži a 38 ženami a to 
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především ve věku 30-40 let. Hašková argumentuje, že na prodlužování období bezdětnosti 

mají vliv především faktory jako je rodinný stav, typ partnerského soužití, neexistence 

stálého partnera, ale také hodnotové proměny společnosti. Z její studie také vyplynulo, že 

období, ve kterém se muž se ženou rozhodnou zplodit potomka, je věkově odlišné pro 

muže a pro ženy, a také, že toto rozhodnutí mimo jiné závisí na míře podobnosti jejich 

názorů a to například na shodě partnerů o počtu dětí, o načasování rodičovství, apod. Výše 

vzdělání se ve výzkumu Haškové ukázala také jako velmi významný faktor, který silně 

ovlivňuje délku bezdětnosti u žen. Dále pak Hašková ukazuje, že rozhodnutí o založení 

rodiny závisí nejen na těchto strukturálních okolnostech, ale také na hodnotových 

faktorech. V rámci hodnotových faktorů došlo během posledních několika let k mnoha 

změnám. V dnešní době současní bezdětní lidé kladou mnohem větší důraz na svoji 

bytovou a ekonomickou situaci, tito lidé tedy odkládají rodičovské povinnosti na dobu, 

která pro ně bude ekonomicky příznivější pro založení rodiny. Strategie odkládání 

mateřství a rodičovství obecně do pozdějších let může být také zapříčiněna tím, že pro 

stále bezdětné osoby již není klíčová jejich touha po dítěti, nýbrž uvažují praktičtěji a 

mnohem důležitější roli pro ně hraje jejich partnerská situace, do které by měli toto dítě 

přivést. Bezdětní také v dnešní době kladou větší důraz na volnočasové aktivity, než tomu 

bylo dříve. Bariéra v nastávajícím rodičovství může být také pro mladé lidi viděna v jejich 

aktuální situaci v zaměstnání, ať už se bavíme o zaměstnání partnera, či ženy samotné, 

nebo také v jejich touze po seberealizaci právě v zaměstnání, což často může konkurovat 

právě případným rodičovským povinnostem.  

Kdy je tedy pro ženy společensky „správné“ mít děti? Hašková a Zamykalová (2006) 

ve svém výzkumu na téma bezdětnosti identifikují věk třiceti let jako klíčovou dobu pro 

změnu v přemýšlení nad budoucím početím potomka. Podle autorek je to doba, kdy se 

užívání antikoncepce začíná měnit na nezodpovědnost spojenou s riziky. Následný věk 

pětatřiceti let u žen je už poté vnímán jako alarmující, kdy tlak vyvíjený na bezdětné, opět 

pouze na ženy, dosahuje svého maxima. Tuto věkovou hranice jen stěží můžeme vnímat 

pouze jako orientační, jelikož je dána i legislativně. Do věku třiceti pěti let mají například 

páry naději na adopci kojence, či ženy mohou pouze do tohoto věku darovat svá vajíčka. 

Z toho teda vyplývá, že reprodukce žen je opravdu chtěná a žádaná pouze do jejich 35 let. 

Michaela Bartošová (2007), která se zaměřovala ve svém výzkumu právě na ženy, 

které byly bezdětné až do svých třiceti let, dále zdůrazňuje věk dvaceti pěti let jako období, 

ve kterém žena začne poprvé vážněji přemýšlet o budoucím potomkovi. Avšak samy ženy, 
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se kterými ona prováděla rozhovory, se v tomto období ještě necítily na mateřství 

připravené, ať už to bylo z důvodu nedostatečné psychické dospělosti či nenaplněné 

statusové identity, která je spojována s finančním zabezpečením, manželským závazkem 

nebo vzděláním. Naopak věk čtyřiceti let byl ženami považován za závěr reprodukčního 

období, ve kterém jsou tlačeny do definitivního rozhodnutí, zda otěhotnět, či nikoliv.  

Důvody pro odsunutí těhotenství do pozdějšího věku mohou být socioekonomické, 

ale důležité je zmínit i hodnotovou a kulturní změnu, která odkazuje k individualismu 

a seberealizaci ženy, jež je spojována s novými možnostmi a příležitostmi 

(Bartošová, 2007). Nutno podotknout, že u mužů je jejich seberealizace viděna jako něco 

„přirozeného“, co je součástí jejich osoby od narození, přičemž zplození potomka 

u zástupců mužského pohlaví není viděno jako překážka v jejich vlastní seberealizaci 

a v cestě za vlastním sebenaplněním. To zřejmě souvisí s genderovými stereotypy, v rámci 

kterých muž vystupuje jako sebejistý, sebevědomý, podnikavý, aktivní, nezávislý a silný 

a žena naopak jako povolná, nerozhodná, nesamostatná, závislá bytost, která vyžaduje 

ochranu muže a je nepochybně milovnice dětí (Hartmut, 2006). Forma sebenaplnění se zde 

tedy velmi liší v závislosti na genderové příslušnosti dané osoby, protože u ženy je její 

vlastní seberealizace často viděna právě v porození dítěte, jelikož už se u ní automaticky 

počítá s tím, že toto dítě bude milovat, a bude si ho přát, vzhledem k tomu, že je žena. 

Z toho vyplývá, že normativní reprodukční věk je silně genderově specifický, čemuž se 

podrobněji věnuje následující kapitola. Zároveň je nutné také podotknout, že posun období 

bezdětnosti do vyššího věku může být způsoben tím, že obsah genderových rolí v naší 

společnosti už není tak radikálně oddělený, jelikož ženy mají možnost se realizovat nejen 

v domácí sféře.  

Jak vysoký věk je tedy vnímám ve společnosti u žen jako nejvyšší možný pro 

zplození dítěte? Věk čtyřiceti let je podle žen, se kterými prováděla Bartošová (2007) 

rozhovory, vnímán jako konečný mezník v rozhodování o budoucím mateřství a to hlavně 

z důvodu zdravotních rizik, které by mohlo pozdní těhotenství způsobovat. Mezi zdravotní 

obtíže, které jsou často lékařskými pracovníky/nicemi vyzdvihovány v souvislosti s vyšším 

věkem matky, patří zvýšená frekvence potratu v 1. trimestru, zvýšený výskyt 

chromozomálních anomálií u plodu, mateřské mortality a perinatálních úmrtí, 

hypertenzních onemocnění, gestačního diabetu, vícečetného těhotenství a dalších 

porodních patologií (Roztočil a kol, 1994). Nicméně názory těhotných žen a jejich obavy 

z těchto případných rizik jsou postavené na interpretacích medicínského diskursu, které 
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tyto ženy přijímají a vzhledem k autoritativní povaze této vědy, jsou tyto názory 

považovány za nezpochybnitelné a jejich obavy jsou tedy vnímány za více než 

opodstatněné. 

Vyšší věk budoucí matky je lékařským diskursem tedy často dáván do spojitosti 

s obavami týkajícími se možných komplikací a vyšší mírou rizika. Výskyt anomálií 

u novorozených dětí je jedním z těchto obav, se kterými se setkává mnoho žen, které 

uvažují o těhotenství ve vyšším věku (Biermann, Raben, 2006). Jednou z těchto obav může 

být například vyšší riziko potratu, které se dle názoru lékařské literatury zvyšuje s věkem 

matky, přičemž tento počáteční rizikový věk je definován ve věku 35 let ženy. U žen, které 

přesáhly věkovou hranici 35 let, je uváděno pětinásobně větší riziko potratu než u žen mezi 

30 a 35 lety. U žen, které jsou těhotné do 30 let, nemá věk muže, se kterým dítě počaly, 

žádným způsobem vliv na pravděpodobnost výskytu potratu. Pokud ale žena přesáhne tuto 

stanovenou hranici třiceti let a jejímu partnerovi je nad 40 let, riziko potratu se 

mnohonásobně zvyšuje, nicméně jako rizikový faktor je stále vnímána pouze žena, u muže 

se v rámci pravidelných vyšetření věk žádným způsobem neproblematizuje. Toto jsou 

údaje, které uvádí prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. ve své známé monografii s názvem 

Rizikové a patologické těhotenství (2004). Ve své kapitole věnující se věku těhotné ženy 

píše: „Je všeobecně známo, že pokročilý věk matky je spojen s větším počtem těhotenských 

komplikací“ (Hájek a kol., 20004: 235). Hájek také tvrdí: „Dále je možné, že stárnoucí 

děloha nefunguje tak dobře“ (Hájek a kol., 2004: 235). Tato tvrzení zde ovšem nejsou 

podložena jasnými důkazy o jejich existenci. V knize pana Hájka nenalezneme žádné 

odkazy na studie, které by jeho tvrzení potvrzovaly, ani na číselná data, která by 

dokazovala zmíněné problémy či komplikace spojené s vyšším věkem matky, např., že 

s vyšším věkem matky se zvyšuje výskyt úmrtí u dítěte, apod. Otázkou také zůstává, co je 

to „pokročilý“ věk matky? Zde jsme svědky toho, jak se tvrzení lékaře stává všeobecně 

uznávaným a nezpochybnitelným faktem. Jelikož tvrzení, že je něco „všeobecně známo“ 

je ničím nepodložené, ale protože pan Hájek zde vystupuje z pozice uznávaného 

odborníka, stává se obava z pozdního těhotenství pro okolí najednou podloženým faktem, 

který je zaštítěný lékařskou autoritou. Evidence toho, že je pokročilý věk matky spojen 

s větším počtem těhotenských komplikací, je tedy založena na stereotypech, které jsou ale 

v závěru pojímány jako daná fakta, u kterých neexistuje pochyb o jejich existenci. Tedy 

i přesto, že pan prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc. žádným způsobem nedokazuje svoje 

tvrzení, sám ho pojímá za všeobecně známé a vzhledem k autoritativní pozici medicíny je 
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poté toto tvrzení popisováno jako lékařsky podložený důkaz o existenci komplikací 

u matek, které porodily dítě ve vyšším věku. 

Z lékařské perspektivy, kterou jsem já sama analyzovala, se ideální věk ženy pro 

zplození prvního dítěte konkrétně pohybuje mezi 20. až 24. rokem, přičemž 

pravděpodobnost na otěhotnění od 30 let dál rapidně klesá.  Na těhotenství žen ve vyšším 

věku je často nahlíženo negativně právě na základě klesající pravděpodobnosti dítě počít 

a také na základě spojení vyššího věku s vyšším rizikem těhotenských komplikací. 

Z tohoto důvodu jsou lékaři tyto ženy nazývány rizikovými těhotnými a na základě těchto 

argumentů by jim podle lékařského personálu měla být věnována zvýšená pozornost. Ženy 

nad 35 let by se měly samy zúčastňovat speciálních vyšetření zaměřených na diagnostiku 

vrozených vývojových vad a pravidelně navštěvovat prenatální poradnu a dbát jí 

udělených rad (Macků, Macků, 1998). Ovšem vzhledem k tomu, že riziko výskytu 

vývojových vad u plodu po 35. roce se pohybuje kolem 1%, nejedná se o příliš relevantní 

argumenty, pokud vezmeme v potaz vliv tohoto všudypřítomného rizika na psychiku ženy.    

Kromě vyššího rizika potratu u starších žen se také často hovoří o Downově 

syndromu a jiných chromozomových anomáliích. V tomto případě je ale nutné podotknout, 

že tyto poruchy se sice vyskytují frekventovaněji u žen vyššího věku, avšak zároveň se řadí 

do poškození způsobených poruchami nastalými již před porodem, které tvoří pouze půl 

procenta veškerých různých anomálií, se kterými se můžeme u novorozenců setkat 

(Biermann, Raben, 2006). Jako zásadní na mě působí skutečnost, že žena starší 35 let je 

pro plod vnímána jako riziková s ohledem na vyšší pravděpodobnost výskytu Downova 

syndromu u jejího plodu. Zároveň však také bylo zjištěno, že stejně rizikovým faktorem 

může být i věk muže, který se má stát otcem a jeho věk je vyšší než 50 let (Švarcová, 

2000). Zaprvé, rizikový věk muže je v tomto případě posunut o 15 let později, než je tomu 

u ženy. A zadruhé, věk muže se žádným způsobem v rámci prenatálních diagnostik 

neproblematizuje a není považován jako zásadní podnět k provedení těchto vyšetření. 

Naopak těhotné ženy jsou pouze na základě svého věku posílány na celou řadu různých 

vyšetření a tato prenatální vyšetření jsou jim plošně doporučována, čemuž se podrobněji 

věnuji také v kapitole s názvem Medikalizace těhotenství „starších“ žen 
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2.2.1  „ŽENSKÝ“ A „MUŽSKÝ“ VĚK V KONTEXTU REPRODUKCE 
 

Tato práce se mimo jiné zabývá tím, že na věk v rámci reprodukce je pohlíženo 

odlišně z hlediska genderu. Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, věk je stejně jako 

další sociální kategorie konstrukt, který je ale jinak uchopený pro muže, a jinak pro ženy. 

Věk tedy nemůžeme chápat jako neutrální kategorii. Nicméně stereotypní představy stojí 

na tom, že pro ženu je „přirozené“ mít potomka a je tím pádem považována za primárního 

rodiče, který nejen že více zodpovídá za dané dítě, ale je pro něj i samozřejmé, že tohoto 

potomka bude chtít.  

Pro muže dále neexistují tak rigidní hranice pro to, kdy by se měli stát rodiči, jako je 

tomu u žen. V případě, že se žena rozhodne dítě nemít, či ho pouze nechce v určité životní 

etapě, která je společensky vnímaná jako ta „správná“, je nutně vystavena společenskému 

stigmatu. Na tyto ženy je dle Janebové (2006), i Haškové (2009), pohlíženo jako na 

podivné, neúplné a neženské a to z toho důvodu, že ženská identita je úzce spjata 

s mateřstvím. Smysl života ženy je tedy často viděn v plození dětí a to v omezeném čase, 

který je společensky akceptován.  

U mužů tomu tak ale není. Věková hranice, která je definována jako hraniční pro 

zplození potomka, je silně genderově asymetrická. Jana Chaloupková (2010: 45), která se 

zabývala proměnami rodinných a profesních startů, a jejíž výzkum čerpá z kvantitativních 

výzkumů provedených v České republice i z mezinárodních srovnávacích projektů a z dat 

kvalitativních výzkumů, tvrdí, že obyvatelé České republiky obecně jako správný a ideální 

věk pro zplození potomka identifikují 25. rok v životě ženy, ovšem pro muže je tato 

věková hranice vyšší o tři roky. Což znamená, že pro zhodnocení „ideálního“ věku na 

první dítě je klíčová právě genderová příslušnost člověka.  

Hašková se Zamykalovou (2006) ve svém článku o normativitě a bezdětnosti v české 

společnosti podotýkají, že věkové limity znevýhodňují především ženy, kterým dávají 

jasně najevo, kdy je žádoucí a legitimní, stát se matkou. Co se týče například asistované 

reprodukce, tak umělé oplodnění je částečně hrazeno zdravotní pojišťovnou pouze ženám 

do 39 let. Věkové limity jsou tedy určující i pro ženy, které jsou samy neplodné. Jejich věk 

je neustále vyzdvihován skrze lékařská doporučení a statistiky, skrze limity stanovené 

zdravotními pojišťovnami, skrze vlastní vnímání své fyzické a psychické kondice ve 

vztahu k budoucímu mateřství a právě také skrze věkové normy „správného“ mateřství 
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nastavené společností. Věk ženy je také vnímán jako jeden z rozhodujících  faktorů 

v kontextu asistované reprodukce, na kterém závisí úspěšnost léčby, přičemž ale věk muže 

v této oblasti není pojímán jako problém, či riziko (Slepičková, 2009). Vyšší věk partnera 

podle lékařů žádným výrazným způsobem nevede ke vzniku vývojových vad 

u nenarozeného dítěte. U mužů je věk uváděn v souvislosti s plodností, která začíná klesat 

podle Pařízka (2015) až po 50. roce života. Je tedy vidno, že zde rozdíl mezi doporučeným 

hraničním reprodukčním věkem u ženy a u muže činí opět 15 let. Z toho vyplývá, že pokud 

žena nechce zůstat bezdětná, je na ni vyvíjen s přibývajícími roky čím dál tím větší nátlak, 

naopak pro muže věk není natolik omezujícím faktorem. 

 Co se týče mužů a jejich reprodukce, tak jejich kvalita spermatu se s přibývajícím 

věkem ale také snižuje (Mardešić, 1996). Ovšem muži většinou mají dostatek spermií pro 

to, aby byli plodní i v pokročilém věku. Obecně sice s přibývajícím věkem množství 

spermií klesá, stejně jako jejich pohyblivost, ovšem tyto změny jsou částečně 

zaznamenány až kolem 50. roku života muže. Skutečně zřetelný vliv věku na kvalitu, 

množství a pohyblivost spermatu je možné na základě názoru lékařů/řek rozpoznat až 

okolo 65 let. Stejně tak existuje velice malá pravděpodobnost souvislosti mezi vrozenými 

vadami vyskytujícími se u dítěte a věkem otce (Trewinnard, 2006). Tedy přesto, že 

argument vady plodu je obecně vztahován pouze k ženám, zde vidíme, že i sperma staršího 

otce může vést k problémům u nenarozeného dítěte. Tato druhá strana problematiky je 

ovšem zdůrazňována jen zřídkakdy. 

U žen tedy bývá jejich věk zdůrazňován o hodně vehementněji, než je tomu 

u mužů. Věk muže sice může ovlivnit jeho reprodukční schopnosti, avšak méně než 

u ženy, jelikož zde se počítá s tím, že i přesto, že počet spermií se zvyšujícím věkem 

u muže klesá, jejich tvorba pokračuje i ve vysokém věku, tudíž je zde celkem vysoká šance 

na to, že se nějaká ze spermií „uchytí“. S přibývajícím věkem ovšem klesá také kvalita 

spermatu, což je nejčastěji způsobeno vnějšími vlivy, jako jsou například toxické látky. 

Muži se také setkávají s problémy, které jsou spojeny s poruchami pohlavní aktivity, 

poruchami vytváření spermií ve varlatech a nadvarlatech, příčiny neplodnosti mohou být 

i hormonální, či imunologické (Mardešić, 1996). I přesto, že se tedy kvalita spermií může 

s přibývajícím věkem zhoršovat, veškerá pozornost lékařů a lékařek je směřována 

především k zástupkyním ženského pohlaví.  
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 Z výše uvedených argumentů není příliš obtížné si odvodit, že věk je jako překážka 

identifikován a hodnocen hlavně u žen. Věk žen tak bývá často viděn jako příčina 

nezodpovědného chování, v rámci kterého si ženy zahrávají s nebezpečným rizikem 

výskytu vývojové vady u jejich dítěte. Toto nezodpovědně chování je založeno nejen na 

případných zdravotních rizicích, ale také na genderových stereotypech, které 

předpokládají, že žena by měla být nejen matkou, ale hlavně aktivní matkou 

a pečovatelkou. V případě, že tato očekávání žena nenaplní, je vystavena stigmatu ze 

strany většinové společnosti (Janebová, 2006). Nezodpovědnost je v této souvislosti viděna 

především v určité sobeckosti těchto žen, které stále ještě nemají děti, jelikož u nich hrozí, 

že budou mít dítě „pozdě“, což se pojí s tím, že tyto ženy už možná nebudou natolik 

fyzicky zdatné a aktivní, aby mohly vykonávat stoprocentně roli matky tak, jak by tuto roli 

v rámci společenského diskursu vykonávat měly. 

Věk muže bývá tedy málokdy zdůrazňován tak frekventovaně, jako je tomu 

u budoucích matek. Důkazem toho je i přístup lékařů k bezdětnosti párů v rámci asistované 

reprodukce. Už počátky asistované reprodukce byly spojeny se snahou vědců vyvinout 

účinnou léčbu pouze ženské neplodnosti. Postupem času se sice asistovaná reprodukce 

začala obracet také k mužům a jejich neplodnosti, nicméně mužská neplodnost je i nadále 

napravována prostřednictvím těl plodných žen (Zamykalová, 2003). Právě oblast 

asistované reprodukce je tou, v rámci které se nám může prokázat, že rigidně nastavené 

věkové hranice pro otěhotnění žen jsou skutečně kulturním konstruktem. Drtivá většina 

odborné literatury se v kontextu reprodukce vztahuje pouze k páru, jehož součástí musí být 

nutně žena a muž. Oblast asistované reprodukce je tou, ve které toto „pravidlo“ neplatí. 

Pokud se tedy bavíme o rodičích, nemusíme mít vždy na mysli pouze ženu a muže. Rodiči 

mohou být stejně tak dvě ženy, které společně vychovávají dítě. Pokud se lesbické ženy 

rozhodnou pro otěhotnění, většinou se musejí v tomto ohledu obrátit na lékaře/ky, kteří jim 

pomohou skrze asistovanou reprodukci. Je zajímavé, že pokud zaměříme pozornost na 

lesbické matky, které využily právě služeb asistované reprodukce, zjistíme, že tyto matky 

jsou starší. Kateřina Nedbálková, které se zabývala ve své publikaci s názvem Matky 

kuráže (2011) lesbickými rodinami v pozdně moderní společnosti, hovořila v rámci svého 

výzkumu se 14 lesbickými rodinami, kde se věk informátorek pohyboval až do věku 52 let, 

přičemž věk jejich dětí se pohyboval v rozmezí 1-8 let. Tyto lesbické matky ve většině 

případů využily asistovanou reprodukci k tomu, aby mohly mít společně dítě, a věk 

u těchto žen nebyl klíčovou kategorií v rámci jejich těhotenství. Tyto matky jsou obecně 
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starší, než heterosexuální matky. To dokazuje i práce Evy Poláškové, která se ve svém 

výzkumu také zabývala lesbickými rodinami a její výzkumný vzorek tvořilo 

10 rodičovských lesbických párů ve věkovém rozmezí 28-42 let (Polášková, 2009). Dá se 

předpokládat, že tyto ženy nejsou ze strany svého okolí či svým gynekologů/žek vystaveny 

tlakům ohledně jejich stoupajícího věku, pokud nemají dítě. Gender tedy hraje významnou 

roli ve formování normativních hranic pro zplození dítěte nejen ve vztahu k jednotlivcům, 

ale také ve vztahu k sexualitě páru. Heterosexuální pár bude zaručeně vystaven vyšším 

tlakům ze strany okolí, než pár homosexuální, pokud se rozhodne, že zůstane bezdětný 

déle, než je běžné, což je dáno především skutečností, že u homosexuálního páru se naopak 

předpokládá bezdětnost, nikoliv rodičovství.  Zde se opět setkáváme se stratifikovanou 

reprodukcí (Ginsburg, Rapp, 1991), v rámci které je u některých lidí reprodukce více 

žádoucí, než u jiných.  

 Na ženy je vytvářen mnohem vyšší nátlak ohledně toho, kdy by měly mít děti, než 

na muže, ať už se bavíme o oblasti asistované reprodukce, různých vyšetřeních, která 

musejí „starší“ prvorodičky podstupovat, apod. Celkově se velmi dbá o to, aby těhotná 

žena byla hlavně zdravá a mladá. Muž je v této oblasti viděn až na druhém místě, jeho věk 

není zásadní a ve skutečnosti není vůbec neproblematizovaný. Naopak věk ženy se zdá být 

klíčovým faktorem pro hladký průběh těhotenství a zdraví plodu samotného. Je nutné se 

ale ptát, zda je věk budoucí matky ohrožením zdravotním, či spíše společenským. 

Společenským v tom smyslu, že žena je v oblasti výchovy dítěte považována za primární 

pečovatelku a primárního rodiče. Její „vyšší“ věk tedy nemusí být nutně definován jako 

rizikový z důvodu zdravotních komplikací, ale z důvodu ohrožení podoby tradičně 

nastavených genderových rolí, v rámci kterých by měla být žena aktivní matkou 

a pečovatelkou.  

 

2.3 KONCEPT RIZIKA A ODPOVĚDNOSTI V KONTEXTU 
REPRODUKCE 

 

Foucaut hovoří o disciplinaci těl, která je pro každého jedince v rámci společnosti 

nevyhnutelná. Koncept rizika je bezesporu jednou z těchto disciplinačních kategorií. 

Ženy, které se rozhodnou pro mateřství ve „vyšším“ věku, jsou často označované za 

nezodpovědné, jelikož údajně tímto svým jednáním zvyšují riziko zdravotních komplikací 
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pro své nenarozené dítě. Výraz riziko se celkově objevuje velmi často v lékařské literatuře. 

Čím může být toto riziko způsobeno, resp. jaké chování je rizikové pro těhotnou ženu a její 

nenarození dítě? Lékařská literatura uvádí, že velmi důležitý vliv na průběh těhotenství 

samotného má životospráva těhotných žen. Tyto ženy by měly pravidelně spát dostatečný 

počet hodin, měly by pravidelně odpočívat, nekouřit, nepít alkohol, měly by dodržovat 

pravidelnou hygienu, jíst zdravou a vyváženou stravu, a také by se měly vyhýbat vyšší 

tělesné námaze. Pokud tyto rady těhotná žena neuposlechne, může její chování vést 

k poruchám vývoje u plodu, či ke zkomplikování průběhu těhotenství 

(Roztočil a kol., 2008). 

Rizikové faktory v těhotenství lze rozdělit dle Roztočila (1994) do tří kategorií. Do 

první kategorie, která nese název Rodinná anamnéza, se řadí hypertenze, vícečetná 

těhotenství, mentální retardace matky, či otce dítěte, vrozené vývojové vady vyskytující se 

u rodičů, atd. Do druhé kategorie, která se jmenuje Všeobecná anamnéza je zařazen 

socioekonomický status rodičů, věk matky, kouření, domácí násilí, užívání drog 

a alkoholu atp. Třetí kategorie je vztahuje ke komplikacím při předchozích porodech 

matky. Zaprvé si rozhodně nelze nevšimnout toho, že např. u vývojových vrozených vad 

v rámci rodinné anamnézy se diagnostika rizika vztahuje jak na matku, tak na otce. 

V případě věku se zde ovšem hovoří pouze o věku ženy. Dle Roztočila může být tedy 

rizikovost těhotenství způsobena pouze stářím matky, nikoliv otce.  

Zadruhé, kategorii věku nalezneme zařazenou ve stejné kategorii jako je kouření, 

domácí násilí, apod. Avšak kouření cigaret, pití alkoholu, atd. jsou všechno faktory, které 

může žena svým chováním ovlivnit. Ovšem i přesto, že věk považuji za konstrukt, výši 

tohoto čísla žena ovlivnit nemůže, jeho výše je plošně společensky určena u každého 

člověka stejně, tj. datem jeho narození. V rámci medicíny jsme tedy svědky předpokladu 

týkající se toho, že společensky určené číslo, které získá každý člověk na základě toho, 

kolik let uběhlo od jeho narození, je zásadní údaj o tom, v jakém stavu se nachází jeho tělo. 

V případě definice rizika těhotenství se tedy vůbec nebere v potaz individualita každé ženy 

zvlášť, zda tato žena v minulosti sportovala, žila zdravě, jak se cítí, jak po fyzické, tak po 

psychické stránce, s čím se během svého života potýkala, apod. Medicína předpokládá, že 

tato informace o tělesném stavu ženu bude dostatečně popsána a identifikována na základě 

věku. Riziko je v tomto případě definováno tedy na základě počtu roků, které uběhly od 

jejího narození a tento rizikový faktor je hodnocen na stejné úrovni jako kouření, užívání 

drog, či pití alkoholu. 
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Pro označení těhotenství v pokročilém věku ženy je často používán výraz rizikové 

těhotenství. Rizikovým těhotenstvím je nazýváno těhotenství takové, při kterém jsou 

budoucí matka i plod vystaveni zvýšenému nebezpečí. Tomuto nebezpečí podle lékařů lze 

zčásti předejít skrze pravidelné návštěvy v prenatální poradně (Hájek a kol., 2004). Z toho 

vyplývá, že rizikovost těhotenství je přímo závislá na zodpovědném přístupu matky 

k pravidelným lékařským prohlídkám a na tom, kolik je jí let. Představuje ale skutečně pro 

matku a dítě její „vyšší“ věk nebezpečí? Můžeme s jistotou říci, že zde existuje kauzální 

vztah mezi počtem pravidelných lékařských prohlídek, kterých se žena zúčastní 

a nebezpečím, kterému vystavuje své nenarozené dítě i sebe v případě své absence na 

těchto prohlídkách? Z tvrzení, že nebezpečí lze předejít skrze pravidelné návštěvy 

v prenatální poradně (Hájek a kol., 2004) vyplývá jasná existence kontradikce, jelikož 

pravidelnými prohlídkami se jistě věk ženy nesníží. Pravidelné prohlídky sice mohou 

informovat o pravděpodobnosti výskytu prenatálních vad, tj. o výskytu rizika v daném 

těhotenství, ale riziko věku, které lékaři/ky zdůrazňují, zde i nadále zůstává, jelikož věk 

ženy lékař/ka evidentně neovlivní. Toto tvrzení také dokládá, že v rámci těhotenství je 

lékař či lékařka tou jedinou autoritou, která může míru rizika předpovídat. Pokud se ale 

žena rozhodne tyto pravidelné návštěvy u lékaře/ky nepodstoupit, automaticky podstupuje 

riziko a to nejen riziko komplikací u ní a jejího nenarozeného dítěte, ale také riziko 

odmítnutí ze strany okolí, že ji zhodnotí a odsoudí v případě, že cokoliv bude špatně a to 

z toho důvodu, že odmítla následovat klasické postupy, které jsou předem nastolené 

lékařskou autoritou. Toto odmítnutí ze strany okolí může u těhotné ženy způsobit stres, 

který ale může paradoxně zvyšovat riziko případných komplikací. Zároveň odmítnutí 

tradičně zaběhnutých postupů dostává ženu do situace, že v případě, pokud bude v průběhu 

jejího těhotenství cokoliv špatně, bude za to zodpovědná jen ona sama. V tomto případě 

můžeme tedy riziko vidět hlavně v tom, jakým způsobem bude žena a její reprodukční 

chování a přístup vnímán a přijímán jejím okolím.  

Vysoká míra zodpovědnosti, která poté padá jen na ženu samotnou, je způsobena 

medikalizací těhotenství samotného, v rámci které se objevuje právě koncept rizika, který 

působí na budoucí matku jako všudypřítomná hrozba. Proces tzv. medikalizace není 

v rámci tématu této práce možné vypustit, jelikož je nedílnou součástí medicínského 

diskursu a procesu těhotenství samotného. Perer Conrad (1992) vysvětluje medikalizaci 

jako proces, ve kterém jsou nemedicínské problémy definovány a léčeny v termínech 

nemoci. Tento problém je tedy popisován v lékařských termínech a je použita lékařská 
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intervence k jeho léčbě. Také Foucault hovoří o tom, že existence, jednání, chování i lidské 

tělo jsou postupně od 18. století zasazovány do stále hustší lékařské sítě 

(Foucault in Tinková, 2014: 108).  

Proces medikalizace je mnohdy také spojován s procesem profesionalizace, který 

odkazuje k tomu, že v moderní společnosti od konce 19. století byla lékařská profese 

vnímána jako umění, které si nemůže jen tak někdo osvojit, nýbrž se jednalo o službu, 

která je poskytována vysoce specializovanými lékaři na základě objektivních kritérií. 

Jednalo se tedy o profesi, která vlastnila sociální, symbolický kapitál, i prestiž 

(Tinková, 2014). Vzhledem k vysoké prestiži tohoto povolání se autorita lékaře stává nejen 

v rámci těhotenství nezpochybnitelnou a ten, kdo se ji pokusí zpochybnit, automaticky 

získává nálepku nezodpovědné osoby, která si nese sama odpovědnost za případná rizika. 

Medikalizace těhotenství je považována za velmi aktuální problém. Každé těhotenství 

je už od svého počátku v medicínském diskursu prezentováno jako potencionálně 

patologické (Hasmanová Marhánková, 2008). Porodníci a lékaři zaručeně hrají velmi 

důležitou roli v ochraně života jak rodičky, tak dítěte, v průběhu celého těhotenství 

i samotného porodu. Nutná přítomnost lékaře u každého těhotenství se ovšem stala rutinní 

záležitostí bez jakéhokoliv důkazu o její účinnosti (Johanson, MacFarlane, 2002). Lékaři 

pomáhají ženám s mnoha problémy v průběhu těhotenství, což by se jistě dalo hodnotit 

pozitivně, ale současně dochází skrze těla těchto žen k neustálému intenzivnímu 

klinickému dohledu (Lee, Jackson, 2002). Oblast ženského reprodukčního zdraví žen je 

právě tou, kde se v kontextu společenských témat medikalizace nejvíce projevuje. Žena je 

zde pojímána spíše jako pasivní „nevědoucí“ objekt, jehož prožitky a procesy jsou 

marginalizované a neustále hodnocené vědeckým pohledem a to většinou prostřednictvím 

lékařských technologií (Hrešanová, 2012). Ženám je například vnucováno elektronické 

fetální monitorování, které symbolizuje rozšiřující se a všudypřítomnou medikalizovanou 

praxi péče o matku (Johanson, MacFarlane, 2002). Těhotenství je tedy považováno za 

proces, který je nutno pozorovat okem odborníka, za proces, který je rizikový už ze své 

podstaty a „pokročilým“ věkem budoucí matky toto riziko jen narůstá. 

 Medikalizaci těhotenství „starších“ těhotných žen potvrzuje i ta skutečnost, že toto 

těhotenství je interpretováno lékařským diskursem jako samostatná diagnóza. Jinými 

slovy, těhotenství ve vyšším věku žen je považováno za abnormální a patologické, což 

dokazuje to, že těhotenství „starších“ žen se vyskytuje v mezinárodní klasifikaci nemocí 
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jako přímá diagnóza. V českém vydání tohoto systému položek, který obsahuje konkrétní 

nemoci a jejich varianty podle dohodnutých a stanovených kritérií a hodnot, najdeme 

těhotenství „starších“ prvorodiček pod kategorií s názvem Vysoce rizikové těhotenství, 

která nese označení Z 35. Tato kategorie označuje ženy, jejichž vysoce rizikové, nebo již 

ohrožené těhotenství, je nutné podrobit dostatečnému lékařskému dohledu. Pod tuto 

kategorii mimo jiné spadají diagnózy s názvem Dohled nad těhotenstvím s anamnézou 

neplodnosti, Dohled nad těhotenstvím s anamnézou abortivního výsledku, Dohled nad 

těhotenstvím s jinou nepříznivou reprodukční porodnickou anamnézou apod. Konkrétní 

diagnóza založená na „vyšším“ věku těhotné ženy je poté obsáhlá pod další dílčí 

diagnózou této kategorie, která nese název Dohled nad starší prvorodičkou. V tomto 

případě se jedná o konkrétní kategorii, které je označena kódem Z 355. 2 Nátlak na nutnost 

medikalizace těhotenství „starších“ prvorodiček je tedy také ukotven a podpořen samotnou 

existencí diagnózy v soupisu všech chorob, přičemž tato diagnóza je definována pouze na 

základě věku budoucí matky. Důležité je také zmínit, že v rámci této diagnózy není v české 

podobě této klasifikace přímo napsáno, že vyšší věk prvorodičky musí být nutně spojen 

s věkem 35 let. Tento věkový mezník je tedy v oblasti těhotenství neustále vyzdvihován 

a velmi efektivně a zarytě funguje uvnitř společnosti, nicméně v seznamu chorob o tomto 

konkrétním číslu nenalezneme žádnou zmínku, což hodnotím opravdu jako velmi 

pozoruhodné. Velmi zajímavě na mě také působí ta skutečnost, že tuto publikaci, která 

podrobně vypisuje veškeré klasifikace lidských onemocnění a dalších zdravotních 

problémů, vydává Světová zdravotnická organizace, nicméně ale každý stát si může vydat 

modifikovanou verzi této publikace, kterou přizpůsobí svým lokálním specifickým 

podmínkám. V originální verzi této publikace spadá těhotenství žen ve „vyšším“ věku pod 

kategorii ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems) 

10-CM-009, což je kategorie označující vysoce rizikové těhotenství z důvodu nízkého, či 

příliš vysokého věku matky. Zároveň je ale v rámci tohoto rizikové faktoru uvedeno, že 

ženy spadající do této kategorie mají pouze vyšší pravděpodobnost výskytu preeklampsie a 

vysokého krevního tlaku, nemluví se zde tedy o žádném zvýšeném riziku výskytu 

prenatálních poruch u plodu, apod. Zároveň zde Světová zdravotnická organizace 

upozorňuje na to, že věk ženy nemůže být sám o sobě považován za komplikaci. Za 

komplikaci může být považován až ve chvíli, kdy se těhotná žena skutečně setká 

                                                             
2 Seznam diagnóz. 2013. Ministerstvo zdravotnictví. Dostupné z www.symptomy.cz/diagnoza/kod?id=Z35 
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s problémy během svého těhotenství a tyto problémy jsou zapříčiněny jejím věkem 3, což 

je dle mého názoru důležité upozornění, které v českém vydání absentuje.   

Na druhou stranu Slepičková se Šmídovou upozorňují na to, že charakter medicíny 

jako elitní profese, je postupně zpochybňován a že kritika lékařské praxe roste stejně 

rychle jako počet tzv. informovaných pacientů. Tito pacienti se stávají konzumenty a do 

popředí se dostává jejich významná role jako zdroje zisku pro poskytovatele zdravotní 

péče. Právě tento trend můžeme v posledních letech zaznamenat také především 

v reprodukční medicíně, kde dochází k silné komercializaci (Slepičková, Šmídová, 2014). 

Pacient je v rámci tohoto konzumerismu viděn jako aktivní aktér, který se sám rozhoduje 

mezi různými zdravotnickými službami, které má k dispozici. Těhotná žena se tedy 

nachází v roli spotřebitelky, která má možnost si vybrat mezi komoditami, které jí 

zdravotní systém nabízí (Hrešanová, 2008). Ovšem tato možnost výběru s sebou nese 

i přesunutí zodpovědnosti za případná rizika na samotnou budoucí matku.  

Hrešanová s Marhánkovou (2008) také problematizují roli peněžního zisku 

v reprodukční medicíně, v rámci které dochází dle jejich výzkumu k neustálému 

navyšování počtu císařských řezů. Ony upozorňují na to, že ženy si často samy žádají 

o císařský řez, anebo je jim nabízen přímo lékaři/kami právě proto, že tento výkon je 

o hodně dražší, než běžný porod, představuje tedy pro lékařský personál, či pro samotnou 

nemocnici, možnost vyššího finančního výdělku. Lékař/ka z tohoto důvodu často ženě 

doporučí císařský řez bez existence relevantního důvodu, proč by k tomuto zákroku mělo 

právě u této ženy dojít. Poté dochází ale k tomu, že v rámci statistik rapidně stoupá počet 

císařských řezů, což ale nutně nemusí znamenat, že charakter těhotenství těchto žen, které 

císařský řez při porodu podstoupily, byl nutně problematický, či patologický. Za tyto 

zákroky pojišťovna lékařům vyplácí vyšší úhrady, což je důvodem pro to, proč lékaři/ky 

sami těhotné ženy tlačí do toho, aby rodily tímto způsobem. Těhotné ženy často na tento 

způsob porodu přistoupí, tím se samozřejmě zvýší v rámci statistik počet porodů, které 

proběhly císařským řezem, ale tato skutečnost poté může být zpětně použita jako důkaz 

o zvyšující se patologii těhotenství. 

                                                             
3High-Risk Pregnancy. 2017. Outsource Strategies International: Resources. Dostupné z 
www.outsourcestrategies.com/resources/high-risk-pregnancy-icd-10-coding-changes-2017.html 
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Na jedné straně je samotný proces těhotenství silně medikalizován a je tedy vnímán 

jako proces, u kterého je zapotřebí lékařského dozoru. Ovšem na straně druhé jsme 

v reprodukční medicíně svědky „konzumentského“ přístupu rodiček, který je často 

lékařským personálem kritizován, a v rámci kterého si těhotné ženy v roli pacientky samy 

hodnotí kvalitu poskytovaných služeb a samy se rozhodují o tom, kterou cestu si zvolí. 

S tím se samozřejmě ale pojí vyšší míra zodpovědnosti pro ženy, které chtějí bezpochyby 

zajistit svému nastávajícímu potomkovi jen to nejlepší.  

Zodpovědná těhotná žena by se měla tedy snažit co nejvíce snižovat rizika, která by 

mohla jakýmkoli způsobem ohrozit její nenarozené dítě. Hasmanová Marhánková (2008) 

píše: „Zahalování těhotenství do hávu rizikovosti je tak mimo jiné symptomem společnosti, 

která se snaží eliminovat jakékoliv hrozby toho, že dokonalosti nebude dosaženo.“ 

Dokonalostí je myšleno tzv. perfektní dítě, které splňuje představu společnosti o normalitě. 

Na odklonění od přirozeného pojetí těhotenství upozorňuje také Helena Máslová, česká 

psychogynekoložka, která se specializuje především na psychosomatickou léčbu, a která 

kritizuje to, že namísto toho, aby těhotná žena přijímala energii, kterou jí dává během 

těhotenství příroda, dochází k tomu, že se z těhotenství stává zápas, v rámci kterého musí 

tato žena překonávat překážky, aby došla k vytyčenému cíli. Jako překážka je v tomto 

kontextu viděna série prohlídek a vyšetření, díky kterým žije žena v napětí, jak dopadnou 

jednotlivé testy. Pokud žena tyto prohlídky odmítne, což může, je označena za asociální či 

nezodpovědnou (Máslová, 2011). Tato žena zároveň nese sama odpovědnost za případná 

rizika.  

Co konkrétně si ale představit pod termínem riziko, kterému jsou vystaveni „starší“ 

matky? Rizikové těhotenství je takové těhotenství, u kterého je identifikován vyšší výskyt 

patologií, perinatální úmrtnosti a perinatální nemocnosti, přičemž tento více frekventovaný 

výskyt je porovnáván s populačním průměrem. Ovšem označení těhotenství za rizikové 

ještě přímo neimplikuje jeho patologický průběh. K reálným komplikacím během 

rizikového těhotenství dochází ve 20-30% případů (Hájek a kol., 2004). Nejedná se tedy 

o vlastní onemocnění žen, nýbrž pouze o stav, který je definovaný biologickými či sociálně 

rizikovými faktory, které zvyšují u žen pravděpodobnost výskytu patologického 

těhotenství, které může následně vést k potratu, předčasnému porodu nebo perinatálnímu 

úmrtí (Roztočil a kol, 1994). 
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Pokud tedy k reálným komplikacím dochází ve 20-30% případů 

(Hájek a kol., 2004), tak jinými slovy v 80-70% případů probíhá těhotenství žen ve vyšším 

věku bez problémů, ovšem takto sepsanou pravděpodobnost najdeme v odborné lékařské 

literatuře jen stěží. Asociační důsledek této formulace je ale v druhém případě absolutně 

odlišný, i přesto, že se jedná ve své podstatě o tytéž výroky. Problém tedy není v tom, že 

jsou ženy, které se rozhodly otěhotnět ve vyšším věku, upozorňovány na možná rizika, ale 

v tom, že i přesto, že se komplikace vykytují u jedné čtvrtiny těchto žen, tak je každé 

těhotenství ve vyšším věku interpretováno a definováno jako rizikové a to navzdory tomu, 

že u drtivé většiny případů probíhá celý průběh těhotenství absolutně bez komplikací. Žena 

je tedy zcela zbytečně vystavena zastrašování z možných komplikací, které se ani netýkají 

poloviny žen, které jsou těhotné po 35 roce života, a už od samotného počátku jejího 

těhotenství je zařazována do rizikové skupiny.  

 Zvýšená míra rizika u „starších“ těhotných žen je tedy napojena na vyšší míru 

komplikací během těhotenství. Problém je ale v tom, že z odborné literatury se nedozvíme, 

jak tyto komplikace reálně vypadají. Jaký je ve skutečnosti obsah neustále zmiňovaného 

rizika u budoucích matek, kterým je nad 35 let? Termín možné komplikace je totiž velmi 

neurčitý a elastický. Jak již bylo zmíněno, rizikové těhotenství je dle lékařů takové 

těhotenství, které může následně vést k potratu, předčasnému porodu nebo perinatálnímu 

úmrtí (Roztočil a kol, 1994). Nicméně žádná z mnou nastudovaných odborných lékařských 

knih nedokládá, že by těhotenství žen, které překročily věkovou hranici 35 let, nutně vedlo 

alespoň ve většině případů k předčasnému porodu, perinatálnímu úmrtí, apod. Avšak 

pokud je těhotenství ve vyšším věku rizikové, mělo by obsahovat možnost těchto 

konkrétních komplikací u většiny případů, což ovšem lékařská literatura nedokládá. 

Nejbližší konkrétní problém, se kterým je těhotenství ve „vyšším“ věku spojováno, je 

možnost výskytu Downova syndromu u dítěte, avšak za prvé tato pravděpodobnost je 

pouhých 0,5% a také se stejnou pravděpodobností může dojít při odběru plodové vody, 

které má složit k odhalení tohoto syndromu, k potratu (Biermann, Raben, 2006). A za 

druhé, Downův syndrom může být vždy u nenarozeného dítěte vyjádřen pouhou 

pravděpodobností. Může se tedy stát, že se matce narodí zdravé dítě, nehledě na to, jak 

vysokou pravděpodobnost odhalily testy, a naopak. Zároveň je u vrozených vad prokázána 

v 10-30% prokázána falešná negativita (Königsmarková, 2006).   

Kdo konkrétně má podíl na vytváření tohoto konceptu rizika a odpovědnosti? 

Obrovský hlas ve formování toho, co je v oblasti reprodukce považováno za normální a co 
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nikoliv, vlastní reprodukční biomedicína, která je vnímána jako nezpochybňována prestižní 

a expertní autorita v tématu reprodukce. Reprodukční biomedicína bezpochyby ovlivňuje 

životy každého jedince a zároveň každý, kdo se rozhodne vystoupit z její působnosti je 

vystaven různých sankcím jako je například střet s okolím, s lékaři a lékařkami, mnohdy 

i se zákonem. Ovšem je nutné mít na paměti, že i tato disciplína disponuje normativním 

věděním, tzn., že rozhodně není objektivní, naopak odráží dominantní společenské hodnoty 

a uspořádání. Jedná se o oblast, která definuje pravidla toho, v jakém věku je „normální“ 

porodit dítě a kdy už je naopak těhotenství považováno za rizikové či patologické. 

(Slepičková, Šlesingerová, Šmídová 2012). Zamykalová (2003), stejně jako Ginsburg 

a Rapp (1991), které hovoří o stratifikované reprodukci, tvrdí, že reprodukce nikdy nebyla 

záležitostí pouze konkrétního páru, o které by si mohli dva lidé svobodně rozhodovat. 

Naopak, součástí reprodukce je široká série norem, očekávání, zákazů a příkazů, při jejichž 

nedodržení je daný člověk nucen se potýkat s různými společenskými sankcemi, které 

k němu přicházejí nejen ze strany lékařského personálu, ale také často ze strany většinové 

společnosti. 

Vliv biomedicíny na konstrukci normality ve společnosti není možné popřít, její pole 

působnosti je možné nalézt v médiích, kde je prezentována jako prestižní profese, která se 

setkává se zázračnými technologickými progresy, ve veřejném diskursu, ve kterém utváří 

podobu potencionálních rizik (Slepičková, Šlesingerová, Šmídová 2012). Plodnost žen, 

která se vztahuje ke konkrétnímu věku je právě jedním z těchto „strašáků“, jejichž 

argumenty jsou opírány o specifické expertní vědění, které disponuje řadou 

nejmodernějších technologií, tudíž se nemůže mýlit.  

Z této kapitoly tedy vyplývá, že lékařský diskurs zastrašuje budoucí matky 

pravděpodobností, která ve skutečnosti neposkytuje jasné důkazy o tom, že se během jejich 

těhotenství budou potýkat s problémy. Skutečný obsah neustále zmiňujícího rizika je tedy 

velmi nejasný, elastický, proto strach, který z existence tohoto rizika vyplývá, může být 

interpretován jako abstraktní. Pro ženy je ale často názor lékaře primární, jelikož lékař/ka 

k nim promlouvá z pozice autority, jejíž názor je jediný správný a to z toho důvodu, že je 

zasazen do rámce objektivní nezpochybnitelné medicínské vědy. Skrze lékařský diskurs 

tedy dochází k regulaci reprodukčního chování žen a to prostřednictvím strachu 

z komplikací a také díky aplikaci odpovědnosti za tyto komplikace přímo na ženy. 

Těhotenství ve „vyšším“ věku je vnímáno jako patologické, či problematické, přičemž ale 

v  tomto bodě považuji za nutné podotknout, že to co je vnímáno jako tzv. anomálie či 
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patologie je opět kulturním konstruktem. Fausto-Sterling (1997) tvrdí, že celá biologie je 

založena právě na rozdělení na normální vs. nenormální. V rámci přírody máme dle jejího 

názoru neskutečné množství variací, ale biologie neustále usiluje o jejich rozdělení do 

dvou skupin na normální a patologické, přičemž to co se vyskytuje menšinově, je 

automaticky považováno za anomálii.  

 

2.4 SOCIOHISTORICKÝ KONTEXT REPRODUKCE V ČESKÉ 
SPOLEČNOSTI 

 

Na rozhodování žen o tom, kdy by měly otěhotnět má jistě také vliv sociohistorický 

kontext, kterému se věnuje tato kapitola. Historické a sociální podmínky nejen v České 

republice totiž také sehrávají důležitou roli v rozhodování žen o případném těhotenství 

a zároveň tyto podmínky zásadně určují, v jakém věku je těhotenství vnímáno jako 

vhodné, a v jakém už nikoliv. 

Zásadní změna v posunu těhotenství do vyššího věku nastala během 90. let, kdy se 

průměrný věk pro první dítě u žen posunul z věkového rozmezí mezi 20 až 24 let do 

věkové kategorie 25-29 let. Ještě v roce 1990 byl jako věk u žen, ve kterém se rodí nejvíce 

dětí, identifikován 21. rok jejich života, v roce 2003 už byl tento věk posunut na 27 let 

(Fialová, 2005). Faktorů, které mají vliv na posun těhotenství do vyššího věku, je skutečně 

mnoho, nicméně domnívám se, že odkrytím a definováním těchto možných ovlivňujících 

faktorů můžeme lépe porozumět zkušenostem žen, procesům jejich vyjednávání v rámci 

této oblasti a v neposlední řadě nám tyto faktory a jejich historická proměnlivost podávají 

jasný důkaz o tom, že norma reprodukčního věku je bezesporu společensky 

vykonstruovanou kategorií, jejíž obsah a pravidla se v průběhu let velmi mění. Zároveň 

tato kapitola poukazuje na to, že reprodukční věk je skutečně intersekcionální kategorií, na 

kterou má vliv celá řadu možných faktorů. 

Kuchařová, Nedomová a Zamykalová (1999) na konci minulého století provedly 

studii zaměřenou na rodinné chování mladé generace, která byla založena na názorech více 

jak 2000 mladých lidí z České republiky. Autorky definují posunutí mateřství do 

pozdějšího věku jako alternativní typ reprodukčního chování a upozorňují na to, že jeho 

počet bude jen stoupat. Vzrůstající tendenci zapříčiňují především vyšším počtem 

vzdělaných lidí, většímu důrazu na profesní dráhy lidí a obecně nárůstu možností 
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seberealizace. Věk, ve kterém se žena tedy rozhodne otěhotnět, je otázkou priorit, v rámci 

kterých si žena vybírá mezi studiem, profesí, mateřstvím, ale i různými jinými zájmovými 

činnostmi. Každá volba představuje určité plusy a mínusy, které je nutné dopředu 

zhodnotit. 

V mnoha západoevropských zemích docházelo od poloviny 60. let ke změnám, které 

jsou pojmenovávány jako druhý demografický přechod, nebo druhá demografická tranzice. 

Pro tento přechod je charakteristický úbytek lidí vstupujících do manželství, naopak nárůst 

nesezdaných soužití, zvyšování průměrného věku při sňatku a nárůst rozvodovosti. 

S poklesem sňatečnosti šel ruku v ruce také pokles porodnosti. Tato demografická změna 

byla patrně propojena se změnami společenskými, v rámci kterých docházelo k nárůstu 

individualismu, prosazování emancipace žen a jejich ekonomické nezávislosti, lidé začali 

mnohem více studovat a odmítat tradiční hodnoty (Kučera, 2000). Podle Kučery (2000) 

sehrál velkou roli také nárůst nezaměstnanosti, díky které byli mladí lidé opatrnější 

a uvážlivější při rozhodování o sňatku či dítěti. Tyto změny ve společnosti jistě tedy měly 

vliv na posunutí načasování těhotenství do pozdějších let.  

Za autory konceptu druhé demografické tranzice, které jsme v západní Evropě 

svědky od 60. let 20. stol., jsou považováni Dirk van Kaa a Ron Lesthaeghe, přičemž jejím 

hlavním demografickým rysem je pokles plodnosti (Rabušic, 2001). Podle autorů je druhá 

demografická tranzice tvořena logickou sekvencí následných fází, přičemž mezi tyto fáze 

řadí „1. posun od manželství k nesezdanému soužití, 2. posun od antikoncepce jako 

prostředku ochrany před nechtěným těhotenstvím k antikoncepci, která umožňuje 

sebenaplňující volbu, zda dítě vůbec mít a kdy ho mít, 3. Posun od éry, v níž dítě bylo 

středobodem života rodičů, k éře, kdy středobodem života je pár a jeho dítě, a konečně 

4. Posun od uniformních rodin a domácností k pluralitním formám rodin a domácností“ 

(Rabušic, 2001: 178).  

Tyto demografické a společenské změny jistě můžeme považovat za možné příčiny 

toho, proč čím dál tím více žen „odkládá“ těhotenství až do pozdějšího věku a podávají 

nám jasný důkaz o tom, že to co je v oblasti reprodukce považováno za „normální“, je 

neustále redefinováno. V tomto bodě je ale nutné podotknout, že k těmto změnám 

nedocházelo ve stejném čase v tehdejším Československu. Vlivem komunismu u nás 

můžeme hovořit o druhé demografické tranzici až po listopadu 1989, přičemž její 

vygradování nastalo až od roku 1993 (Kučera, 2000).  
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Pokud tedy shrneme již zmíněné argumenty, dojdeme k tomu, že v České republice 

sice dochází k posunutí těhotenství českých žen do vyššího věku, nicméně k tomuto trendu 

dochází mnohem déle, než tomu bylo v jiných evropských zemích. Rabušic (2001) na 

příkladu výzkumu, který prováděl Kučera a Šimek v roce 2000, a který se zabýval 

specifickou plodností podle věku, ukazuje, že ačkoliv například v Nizozemí v roce 1999 

ženy poprvé rodily převážně až po dosažení věku 30 let, české ženy prvorodičky se 

průměrně v tom samém roce pohybují ve věkovém rozmezí mezi 25 až 27 lety. Můžeme 

tedy říci, že České republika je v tomto směru oproti jiným evropským zemím, které 

nejsou zatížené historií komunistického režimu, pozadu.  

Dále podle Rabušice (2001) můžeme názory, které se zabývají příčinami nízké 

porodnosti v české společnosti, či jejího odsouvání do vyššího věku, rozdělit do dvou pólů. 

Na jedné straně máme autory, kteří se domnívají, že nižší porodnost českých žen je 

zapříčiněna ekonomickou a sociální krizí, která je součástí transformace české společnosti. 

Tento názor zastává například Rychtaříková (2003), která tvrdí, že lidé odsouvají své 

rodičovské povinnosti hlavně z důvodu vysoké nezaměstnanosti, snížené úrovně sociálního 

zabezpečení a snížené životní úrovně obyvatelstva. Otázka po tom, zda mít dítě, pro ně 

představuje důležité rozhodnutí, které je nutné si důkladně promyslet, jelikož se pojí 

s vysokými ekonomickými náklady. Druhý názor zdůrazňuje vliv již zmíněné druhé 

demografické tranzice, v rámci které došlo k zásadní změně hodnot a hodnotových 

preferencí mladých lidí narozených v polovině 70. a na začátku 80. let. Tato změna byla 

umožněna díky politickému převratu, ke kterému došlo v roce 1989. Mezi zastánce tohoto 

názoru patří například Rabušic (2001). 

Jak již bylo řečeno, demografické ukazatele zaznamenaly velkou změnu v průběhu 

90. let, kdy u nás razantně ubylo sňatků a intenzita sňatečnosti klesla až na polovinu. 

Zhruba 70% dětí se v této době rodilo v manželství. V rámci sňatečnosti můžeme sledovat 

také rozdíl mezi muži a ženami, neboť došlo k největšímu poklesu sňatečnosti u mužů 

kolem 25 let, kteří se průměrně začali ženit až ve věku 28 a 29 let a u žen se sňatečnost 

přemístila z nejfrekventovanějšího období kolem 20 let jejich života do věku 25 až 27 let. 

V roce 2003 se dokonce průměrný věk lidí, kteří se rozhodli uzavřít manželství, vyšplhal 

na 30 let u mužů a 28 let u žen (Kretschmerová 2004). Na základě těchto argumentů 

můžeme tedy usuzovat, že posun sňatečnosti do vyššího věku s sebou nesl také posun 

těhotenství a rodičovských povinností do pokročilejšího věku. 
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Další příčina pro posun těhotenství do vyššího věku může být viděna ve změně 

postoje českých žen k užívání antikoncepce, což můžeme mimo jiné také sledovat na 

poklesu frekvence umělého přerušení těhotenství. V roce 2004 bylo v České republice 

zaznamenáno pouze 27,6 tisíc případů uměle přerušeného těhotenství. V roce 1988 bylo 

naopak evidováno 108 tisíc potratů (Fialová, 2005). Můžeme se tedy domnívat, že česká 

společnost změnila svůj přístup k užívání antikoncepce a také k tomu, že primárním 

účelem sexuálního života partnerů nemusí vždy nutně být zplození potomka. Nutno 

poznamenat, že různé druhy antikoncepčních prostředků jsou dostupné v mnohem vyšší 

míře, než tomu bylo v minulosti. 

V rámci tématu této práce bezesporu nelze opominout období státního socialismu, 

které je v českých dějinách považováno za velmi specifické, co se týče reprodukce. Jedná 

se o období, v rámci kterého byly věkové hranice pro otěhotnění ženy nastaveny o hodně 

rigidněji (Sobotka, 2006; Vašková, 2006; Hašková, 2009). V tomto období byla rodinná 

politika založená hlavně na ekonomických a populačních funkcím, což jinými slovy 

znamenalo, že žena měla pracovat, být sama výdělečně schopná a zároveň byla systémem 

podporována k tomu, aby co nejdříve založila se svým mužem rodinu. Rodinná politika, 

která se v Česku od roku 1948 formovala, stála na ideálech, které ženám slibovaly jejich 

osvobození, plné politické, kulturní, sociální a ekonomické zrovnoprávnění, možnost 

rozvodu, osvobození žen od jejich primární role v domácnosti a možnost jejich realizace 

v zaměstnání. Socializační a výchovná funkce rodiny byla přesunuta na školy, školky 

a jiné instituce, díky čemuž mohli oba rodiče každý den pracovat. Malé rodiny byly 

vymaňovány z širších příbuzenských vazeb, byly jim nabízeny malé byty, kde mohli 

samostatně žít bez tlaku rodičů a prarodičů. 4  

Nicméně skutečnost pro ženu nebyla až tak ideální. Ženy sice začaly chodit do 

práce, nicméně po příchodu ze zaměstnání byly vystavené tzv. druhé směně, v rámci které 

je doma čekala ještě péče o domácnost a děti. V roce 1947 v Československu bylo přes 

milion žen zaměstnáno v zemědělství, více jak půl milionu v průmyslu, dílnách, obchodech 

a kancelářích, kde tyto ženy tvrdě pracovaly, avšak po příchodu z práce musely ještě 

obstarat veškeré domácí práce a péči o rodinu. Podíl žen, které zůstávaly v domácnosti, se 

neustále velmi rychle snižoval, ovšem zapojení žen na trh práce rozhodně neznamenalo 

                                                             
4 Národní zpráva o rodině (2004), MPSV, str. 15-16 
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vyšší zapojení mužů v domácnosti. Postavení žen v domácnosti bylo tedy stále stejné, 

avšak nároky na ně se zvyšovaly (Laníková, Sourolová, 2015). 

Oproti jiným zemím bylo Československo v období socialismu typické brzkým 

vstupem mladých lidí do manželství, který se zároveň pojil i s brzkým příchodem prvního 

potomka. Československo se od západoevropského modelu lišilo především velmi nízkým 

průměrným věkem matek při porodu (Vašková, 2006). Založení rodiny bylo u mladých lidí 

často viděno jako jediná alternativa, jak se mohou osamostatnit od rodičů a být nezávislí. 

Průměrný věk prvorodiček v této době se pohyboval mezi 22-23 lety a bezdětnost byla 

považována za velmi zřídka kdy se vyskytující jev, který téměř nikdy nebyl dobrovolný. 

Více jako 95% narozených dětí prvních v pořadí se narodilo matkám prvorodičkám do 

30 let (Sobotka, 2006). Ničím neobvyklým také nebylo těhotenství dívek ve věku 18 či 

19 let. Naopak těhotenství v tomto raném věku bylo častější, nežli těhotenství žen starších 

29 let (Vašková, 2006). Reprodukce se účastnila drtivá většina žen, která se většinou 

nespokojila jen s jedním dítětem. Kučera (2000: 12) na základě sociologického průzkumu 

o demografickém chování mladých lidí v druhé polovině 90. let uvádí, že „v souboru 

vdaných žen ve středním věku po 10 letech trvání manželství zůstávalo bezdětných jen 

2-3%.“ Počet sňatků se také udržoval na velmi vysoké úrovni a zpravidla se uzavíraly 

velmi brzy. V 50. letech byl průměrný věk pro uzavření sňatku stanoven ve věkovém 

rozmezí 24 až 25 let u mužů a 21 až 22 let u žen. Sňatek byl velmi často vynucen právě 

díky brzkému otěhotnění ženy. Antikoncepce reálně k dostání téměř vůbec nebyla, 

a ačkoliv zde byla od roku 1958 možnost potratu pro ženu, ženy, které byly těhotné 

poprvé, této možnost využívaly jen zřídkakdy (Fialová, 2005). Postoje české socialistické 

společnosti vůči rodičovství byly velmi tradiční. Jako hlavní úděl v životě ženy bylo 

viděno zplození potomka a dobrovolná bezdětnost byla všeobecně odmítána a odsuzována. 

Zplození dítěte ovšem nebylo jen čistě zájmem ženy, nýbrž její povinností a zodpovědností 

vůči společnosti. Zájmy celku byly viděny jako důležitější než zájmy individua. Pokud se 

žena tedy rozhodla dítě nemít, byla jí automaticky přiřknuta nálepka nezodpovědné 

a sobecké osoby (Sobotka, 2006). Tento model reprodukčního chování lze nazývat jako 

východoevropský, který spočívá v tom, že stát vede své občany k tomu, aby zajistili 

reprodukci obyvatelstva tak, aby docházelo k nárůstu počtu práceschopných obyvatel 

a také nárůstu počtu budoucích vojáků. V rámci socialistického režimu šlo poměrně dobře 

sladit práci a péči, ostatně nic jiného ani ženám nezbývalo. Lidé měli k dispozici 

novomanželské půjčky, rozvinutou síť jeslí, mateřských škol, dotované ceny potravin 
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a dětského zboží apod. (Kučera, 2000). Mateřství bylo také pro některé ženy jedinou 

možností, na základě které mohly rezistovat okolnímu nátlaku k tomu, aby vstoupily do 

KSČ (Havelková, 2015). Na základě těchto argumentů můžeme tedy tvrdit, že socialistický 

systém byl navržen nepřímo tak, aby donutil mladé lidi k založení rodiny, pokud možno co 

nejdříve.  

Součástí toho byla samozřejmě také medicína, které byla v této době pojímána jako 

neideologický obor. Byla vnímána jako objektivní věda, která je imunní proti komunistické 

politice. Lékaři a lékařky se těšili obrovskému respektu a bylo na ně pohlíženo jako na 

autority, jejichž názor je vždy správný. Nezpochybnitelná autorita lékaře šla ruku v ruce 

s ideálem komunistického Československa, těhotenství bylo velmi silně medikalizováno 

a o donošení potomka bez lékařského dohledu v této době nemohla být řeč. V rámci tohoto 

procesu medikalizace bylo k ženám přistupováno jako k nemocným a během celého 

těhotenství tak musely být pod dohledem lékařských expertů (Hrešanová, Hasmanová 

Marhánková, 2008). Dovolím si tedy tvrdit, že právě komunistický režim, pojetí medicíny 

jako údajně ideologicky nezatížené objektivní vědy a silná medikalizace těhotenství, které 

bylo nutné mít pod dohledem lékaře, způsobovaly to, že bylo na ženy, které se rozhodnou 

otěhotnět později, nazíráno velmi negativně. Dle mého názoru zde není ani třeba hovořit 

v minulém čase, jelikož i přesto, že se průměrný věk, ve kterém má žena první dítě stále 

posouvá výše a výše, silné postavení medicíny a silně zakořeněné komunistické myšlenky 

v našich hlavách a v hlavách našich rodičů a prarodičů, jsou příčinou toho, proč se tomu 

neděje rychleji a proč jsou tyto ženy stále vystaveny stigmatizaci a jsou nuceny obhajovat 

svá rozhodnutí, proč počaly potomka „až tak pozdě“.  

Jak již bylo zmíněno, těhotenství žen starších 35 let v tuto chvíli spadá v rámci 

Mezinárodní klasifikace diagnóz pod diagnózu s číslem Z 355, která vyžaduje lékařský 

dohled nad starší prvorodičkou, avšak v rámci této diagnózy není určen pevně hraniční 

věk, který se již považuje za rizikový. Interpretace této diagnózy tedy do jisté míry závisí 

na samotném lékaři/ce, jakým způsobem si ji vyloží a jaký věk oni sami již považují za 

rizikový. V období komunismu byla tato riziková věková hranice vnímána ještě v nižším 

věku, který byl prosazován jak medicínským diskursem, tak komunistickou stranou tak, 

aby byl v souladu s jejími vizemi a hodnotami. Vzhledem k tomu, že jsem nenašla žádné 

informace, které by vypovídaly o přesně stanoveném rizikovém věku pro prvorodičky 

v období komunismu, se můžeme domnívat, že v rámci diagnózy záleželo v tomto období 

opět na přístupu samotného lékaře/ky, který měl konkrétní ženu během jejího těhotenství 
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„na starost“. Nicméně na základě toho, že za jeden z mála pochopitelných a zřetelných 

důvodu pro provedení interrupce v socialistickém Československu byl považován právě 

věk matky vyšší než 40 let (Dudová, 2009), je snadné si odvodit, že těhotenství ve vyšším 

věku bylo v období komunismu považováno za jasně nežádoucí a tento nežádoucí 

charakter byl utvrzován právě medicínou, která promlouvala k těhotným budoucím 

matkám ze silně autoritativní pozice. 

Dále je zde nutné podotknout, že medicína během komunistické éry neuvažovala 

o budoucí matce intersekcionálně, její schopnost zplodit dítě byla velmi limitována 

většinou pouze s ohledem na její věk.  Intersekcionální přístup se v rámci vědy a zkoumání 

v České republice objevil o hodně později, než tomu bylo v jiných zemích a to hlavně 

z toho důvodu, že po pádu komunistického režimu ve společnosti převažovat odpor vůči 

další levicové ideologii, za kterou byl feminismus považován a slepota vůči rasovým a 

etnickým rozdílům v rámci feminismu samotného. Samotný komunismus sliboval 

osvobození žen, které mělo přijít s nastolením beztřídní společnosti a jejich ekonomické 

soběstačnosti, ovšem fakticky se nic takového nedělo (Havelková, 2015).  

Hana Hašková (2009) také upozorňuje na to, že v České republice dochází 

k posunutí průměrného věku prvorodiček později, než je tomu v jiných zemích, což 

odůvodňuje právě následujícími faktory, které byly součástí české společnosti před rokem 

1989: nižší rozšíření hormonální antikoncepce, neexistence sexuální výchovy na školách, 

omezené možnosti studia a seberealizace na trhu práce, zvýhodňování mladých sezdaných 

heterosexuálních párů s dětmi, vnímání rodiny jako jediného místa pro seberealizaci nebo 

únik před státní mocí, omezení volnočasových aktivit, atd.  

Avšak od dob komunismu se leccos změnilo. Pád komunismu vedl k otevření mnoha 

dalších cest a příležitostí pro mladé lidi, zvýšila se rozmanitost životních drah a tím byly 

rodičovské a mateřské povinnosti odsunuty do vyššího věku. Po roce 1989 se také zvýšilo 

riziko nezaměstnanosti a rozšířila se nabídka možného vzdělávání. Mladí lidé tak začínají 

naplno využívat svých možností, a co nejrychlejší založení rodiny pro ně již přestává být 

prioritou (Chaloupková, 2010). Také dle Vaškové (2006) se reprodukční chování českých 

obyvatel po pádu železné opony velmi proměnilo. Změna v tomto chování byla příčinou 

poklesu celkového počtu narozených dětí, zvýšení počtu narozených dětí mimo manželství, 

poklesu výskytu manželství a v neposlední řádě příčinou zvyšování průměrného věku při 

narození dítěte.  
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Jinými slovy po roce 1989 dochází ke společenské transformaci, v rámci které 

k mladým lidem začíná pronikat konzumní způsob života a také existenční nejistota 

spojená s nezaměstnaností a sociálním rozvrstvením ve společnosti. Bezdětným se zároveň 

zvyšují možnosti seberealizace, zvyšuje se také počet studujících v zemi. Sobotka 

(2006: 60-61) píše: „Životní dráhy mladší populace se začaly rozrůzňovat, došlo 

k intenzivnímu posunu v časování vstupu do manželství a rodičovství do pozdějšího věku.“ 

Demografické údaje ze závěru 20. století také dokazují, že po pádu socialismu zcela 

odezněl model reprodukčního chování, který prosazovala komunistická strana. Česká 

republika se naopak inspirovala způsobem reprodukce ve vyspělých evropských zemích, 

kde už několik let docházelo k odsouvání sňatku i rodičovství do vyššího věku, k nárůstu 

nesezdaných soužití a rozvodů, k vyššímu výskytu rození děti mimo manželství 

a k prodlužující se délce bezdětného života (Fialová, 2005).  

Další z těchto změn, ke kterým v české společnosti došlo, je vysoká společenská 

hodnota, která je v dnešní době připisována vzdělání a také skutečnost, že ve vzdělávacím 

procesu se studenti/ky již v dnešní době nesetkávají s nátlakem komunistického režimu, 

který měl v podstatě tu moc k tomu, aby určil, kdo půjde na vysokou školu, a kdo nikoliv. 

Jinými slovy, vzdělání je další z kategorií, která může mít vliv na trend posunutí 

reprodukčního období do vyššího věku. Strategické odkládání těhotenství do vyššího věku 

je demograficky charakteristické pro ženy s vysokoškolským vzděláním, které již mají 

stálého partnera, ovšem trápí je obava ze socioekonomické nejistoty (Bartošová, 2007). 

Obecně jsou za nositele nových liberálních trendů a nové hodnotové orientaci považovány 

osoby s vysokoškolským diplomem (Rychtaříková, 2003). Porod dítěte ve vyšším věku se 

dá považovat za právě jeden z těchto liberálních a moderních trendů. Také ženy, které 

dosáhly středoškolského vzdělání s maturitou, zůstávají stále déle bezdětné 

(Hašková, 2009). 

Je důležité zdůraznit, že prodloužená doba studia vysokoškolaček má také vliv na 

jejich plánování správného načasování pro zplození dítěte. Celkové nastavení západní 

ekonomiky přímo vybízí k tomu, aby lidé odkládali svou reprodukční činnost do vyššího 

věku. Zplození potomka, jakožto ekonomicky nákladná záležitost, je tedy odkládáno na 

základě budoucího výdělečného potenciálu studentů/tek vysokých škol. Tento výdělečný 

potenciál je symbolicky osobám předán na základě jejich oficiálního dokladu o ukončení 

studia, který je zároveň i dokladem o jejich schopnostech a dovednostech, a určuje tak 

jejich následující postavení na trhu práce (Hamplová, 2003).  
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Sobotka (2006) také tvrdí, že zde existuje spojení mezi dosaženým vzděláním u žen 

a prodlouženým obdobím jejich bezdětnosti a dodává, že toto spojení je nejviditelnější 

v zemích, kde je obtížné skloubit práci s péčí o dítě. Pokud se žena rozhodne mít dítě, 

znamená to pro ni často snížení příjmu, nejistotu ohledně budoucího zaměstnání a také 

snížení pravděpodobnosti na nalezení ideální práce, která by korespondovala s jejím 

vzděláním (Sobotka, 2006). Dobré zaměstnání tak v dnešní době staví nejen 

vysokoškolsky vzdělanou ženu do situace, kdy je nucena si vybírat mezi kariérou 

a dítětem. Nutno dodat, že se jedná o jev, který je u nás poměrně nový a v období 

komunismu se nevyskytoval. 

 Delší období bezdětnosti je u žen, které studovaly vysoké školy logické, jelikož 

dochází k jejich pozdějšímu vstupu na trh práce, také k relativně pozdějšímu vstupu do 

manželství a zakládání vlastní domácnosti. Ambice těchto žen na pracovním trhu jsou 

mnohdy také vyšší a vzdělané ženy se také setkávají s referenčními skupinami, v rámci 

kterých je rodičovství ve vyšším věku více akceptováno a realizováno. Ženy s vyšším 

vzděláním mají také na trhu práce více příležitostí k vlastní seberealizaci a mají také vyšší 

příjmy, kterých se často nechtějí vzdát (Hašková, 2009). Obecně české ženy, které mají 

vysokoškolský titul, či ukončily středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, „vnímají 

založení rodiny z hlediska své výdělečné činnosti jako problematické“ 

(Hašková, 2009: 89). 

Zároveň v současné době už nedochází k tak tvrdému přechodu mezi dospíváním 

a samotnou dospělostí, jako tomu bylo za socialismu. Právě tento zanikající přechod byl 

v kontextu komunismu brán jako vhodný pro početí prvního dítěte a založení rodiny. Tato 

zanikající tendence tvrdého přechodu adolescentů do dospělosti se dá považovat za jeden 

z důvodů, proč je dnes těhotenství a téma reprodukce oddalováno mladými ženami do 

pozdějšího věku. Tuto změnu a novou specifickou fázi v životních drahách jedinců dobře 

vystihuje teorie amerického sociologa Jefferyho Jensena Arnetta s názvem emerging 

adulthood, v českém překladu se jedná o teorii vynořující se dospělosti. Arnett zkoumal 

mladé Američany ve věku od 18 do 25 let a na základě jejich výpovědí a dostupných 

demografických dat přišel s tím, že právě v tomto věku vzniká nová vývojová přechodná 

fáze, ve které se tito lidé necítí již ani jako adolescenti, ovšem ani sami sebe nevnímají 

jako dospělé osoby (Arnett, 1998, 2000). Pro tento koncept je charakteristická hlavně 

nezávislost mladých lidí na společenských rolích a očekávaných zvyklostech. Tito lidé již 

nejsou závislí jako děti či adolescenti, zároveň ovšem nejsou schopni přijmout 
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zodpovědnost od nich očekávanou v dospělosti. Jejich možnosti jsou v tomto období širší 

než kdykoliv jindy, a proto se těší nezávislému zkoumání těchto různých cest (Arnett, 

2000). 

Hlavní změna se podle Arnetta (1998) odehrává v tom, že dříve bylo důležité pro 

dosažení dospělosti naplnit určitou roli ve společnosti, jako je například svatba či početí 

potomka. Ovšem v posledních několika desetiletích se dostávají do popředí charakterové 

vlastnosti, přičemž mezi ty nejdůležitější byla nejčastěji zařazována schopnost přijmout 

zodpovědnost za důsledky svých činů, rozhodovat se o názorech a hodnotách nezávisle na 

rodičích a jiných vlivech, dále také finanční nezávislost a schopnost vést sám chod 

domácnosti. V kontextu tématu této práce je nutné podotknout, že schopnost péče o dítě 

byla na tomto žebříčku umístěna u žen až na 14. místo a u mužů na místo 15. Schopnost 

zplodit dítě byla zařazena v kritériích dospělosti až na 25. příčku u mužů i u žen. Jako 

podmínka dospělosti mít minimálně jedno dítě byla respondenty a respondentkami 

identifikována až na 35. místě (Arnett, 1998). Zde považuji za nutné podotknout, že tento 

výzkum je založen na názorech mladých lidech z USA, otázkou tedy zůstává, jakým 

způsobem se dá aplikovat na současnou českou mladou generaci. Nicméně je důležité 

pochopit, že v rámci této teorie nejde o odmítání dospělosti jako takové, spíše jde o to, že 

velká část lidí z této věkové skupiny dlouho studuje a odmítá přijetí rolí, které jsou tradičně 

spojovány s dospělostí. Mezi tyto role jistě patří například hledání stálého zaměstnání, ale 

také právě vstup do manželství nebo rodičovství. Jedná se tedy o jakýsi mezi-status, ve 

kterém se mladí lidí subjektivně identifikují jako dospělí, zároveň si však nepřipadají příliš 

staří na plánování a přijímání dlouhodobých závazků, jakým je pro ně právě dítě 

(Chaloupková, 2010).  

Do roku 1989 tedy reprodukční chování žen kopíruje komunistický model, uvnitř 

kterého platilo v podstatě pravidlo, že čím dříve má žena dítě, a čím více dětí porodí, tím 

lépe. Po pádu železné opony postupně dochází ke změnám, v rámci kterých se těhotenství 

žen posouvá do vyššího věku. K tomuto posunu ovšem v České republice nedochází tak 

rychle, jako v jiných zemích a to především vlivem historických podmínek, které zahrnují 

poslušnost autoritě a nezpochybnitelnost lékařského diskursu. Také zde dochází k druhé 

demografické tranzici, jejíž nutnou součástí je i posun těhotenství žen do vyššího věku. 

Ženy začínají déle studovat a celkové primární hodnoty mladých lidí se velmi mění. 
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Posunutí rodičovských povinností do vyššího věku hodnotím jako neoddělitelnou 

součást těchto společenských změn, jelikož se jedná o trend, který šel ruku v ruce 

s historickou a politickou proměnou podmínek na území našeho státu. Avšak tento trend 

byl poté díky jeho neustále stoupajícímu výskytu najednou definován jako riziko, které je 

nutné mít nějakým způsobem pod kontrolou. Tedy i přesto, že prodloužené období 

bezdětnosti žen je logickou součástí určité společenské změny a navazuje na vývoj 

společnosti jako takové, oblast reprodukce je natolik svázána se zájmy státu 

(Ginsburg, Rapp, 1991), že není možné, aby zůstala nekontrolovatelnou. „Ideální“ hranice 

pro otěhotnění ženy tak zůstávají stále velmi rigidně nastavené, i přesto, že se počet žen, 

které otěhotněly po 35. roce života, rapidně zvýšil. Tato vzrůstající tendence je více než 

logická vzhledem ke společenským změnám, ke kterým postupně docházelo, a v rámci 

kterých došlo k velké proměně preferencí, které se týkaly toho, co by mělo být v daném 

věku pro ženy primární, a co nikoliv. Na základě těchto argumentů a vyjmenovaných 

společenských změn je tedy celkem paradoxní, že „vhodné“ věkové hranice pro otěhotnění 

ženy zůstávají stále stejně pevně nastaveny. 

 

2.5 MEDIKALIZACE TĚHOTENSTVÍ „STARŠÍCH“ ŽEN 
 

I celkový systém zdravotní péče se po roce 1989 velmi proměnil. Zdravotnictví na 

jednu stranu začalo rozšiřovat své služby a lidé měli mnohem větší prostor pro vlastní 

rozhodování. Do roku 1989 ženy o svém mateřství mohly rozhodovat jen velmi omezeně, 

a to i přesto, že tato oblast byla vnímána jako pro ně prioritní. V průběhu devadesátých let 

přichází do oblasti zdravotnictví koncept konzumerismu, který se stává také nedílnou 

součástí zdravotní péče o budoucí matku. Lékař už není vnímán jako nezpochybnitelná 

autorita, naopak hlavním aktérem se stává pacient/ka, který si sám může zvolit, jakou 

z nabízených služeb využije (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008). Nejdůležitější 

součástí konzumerismu jako takového je ale užitek, který klient získává. „V tržním pojetí 

zdravotnictví se nabízená péče stává zbožím, jehož cena je poskytovateli určována na 

základě očekávaných nákladů a zisků.“ (Hrešanová, Hasmanová Marhánková, 2008: 91). 

S příchodem konzumerismu dochází také k rozšíření možností, kterých mohou těhotné 

ženy v rámci své prevence využívat. Nutno podoktnout, že odmítnutí této prevence je 

interpretováno lékařským diskursem jako rizikové a nezodpovědné chování budoucí 

matky. Lékaři z pozice autority ženám doporučují různé procesy pro údajné snížení 
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rizikovosti jejich těhotenství a zároveň toto jejich doporučení je zaštítěné neustále 

opakovanou pravděpodobností rizika a mírou zodpovědnosti, kterou by měla těhotná žena 

za své nenarozené dítě mít. Jinými slovy, pokud se tato žena rozhodne chovat 

nezodpovědně, tj. ne podle představ lékařů a nepodstoupí doporučená vyšetření, nese si 

riziko za bezpečnost průběhu svého těhotenství sama, a stejně tak za zdraví plodu. 

Hasmanová Marhánková (2008), která se zabývala tím, jakým způsobem lékařský personál 

reaguje právě na odmítnutí žen podstoupit některá vyšetření, tvrdí, že lékaři v tomto 

případě zastrašují ženy tím, že potencionální vývojovou vadu u dítěte zjistí až po porodu, 

kdy už se s tím nebudou moci „nic dělat.“ Hasmanová Marhánková (2008) na základě 

analýzy devíti narativních rozhovorů se ženami, které již měly nějakou zkušenost 

s těhotenství, podotýká, že lékaři/ky často automaticky předpokládají, že v případě 

pozitivního výsledku testu, půjdou ženy na potrat a dobrovolně tak přeruší svoje 

těhotenství. Umělé přerušení těhotenství lékaři/ky tak pojímají jako logický krok, který je 

třeba udělat ještě před tím, než „nebude cesty zpět.“ Zajímavé ovšem je, že následky 

takového rozhodnutí poté nejsou interpretovány jako problematické pro matku, či pro dítě 

samotné, ovšem jsou pojímány jako negativní následek pro společnost a pro stát. Tento 

argument se ztotožňuje s tím, co tvrdí Ginsburg a Rapp (1991) v kontextu stratifikované 

reprodukce a to sice, že role státu je v rozhodování o budoucím mateřství velmi podstatná. 

Pohled nejen na těhotenství ve vyšším věku, ale i pohled na těhotenství obecně je 

stále v České republice spojen s rizikem. Dle zákona u nás těhotenství spadá mezi nemoci 

či stavy ohrožující zdraví a tím pádem péče o nastávající matku není preventivní, ale 

dispenzární (Königsmarková, 2006).  Právě takovýto postoj k těhotenství samotnému je 

důvodem k výskytu obrovského množství vyšetření těhotných žen v České republice, 

přičemž frekvence těchto vyšetření se často zvyšuje právě s věkem budoucí matky. Ivana 

Königsmarková (2006), viceprezidentka Unie porodních asistentek, prováděla dotazníkové 

šetření, do něhož bylo zahrnuto 47 žen a 46 zdravotníků/nic. Výsledky tohoto šetření 

dokazují, že těhotné ženy nejsou dostatečně informované o vyšetřeních, o tom k čemu 

slouží, ani o jejich případných rizicích. Nastávající matka často tedy není obeznámena 

s podstatou testů, anebo jeho smyslu nerozumí. A i přesto, že většina dotázaných 

zdravotníků/nic si myslí, že by ženy měly být o těchto skutečnostech informovány, ve 

skutečnosti se tomu tak rozhodně neděje u většiny žen.  

Ženám spadající do kategorie těhotných nad 35 let je doporučována celá řada 

vyšetření pro údajné snížení rizikovosti jejich těhotenství, přičemž nejčastěji se jedná 
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o vyšetření, které spočívá v odběru plodové vody, tzv. aminocentéza, která je považována 

za více invazivnější metodu, než je tomu u screeningů a ultrazvukových vyšetření, která se 

u nás provádějí zcela běžně a často bez informovanosti a souhlasu těhotné s tímto 

vyšetřením. Postoj ke genetickým screeningům se dá považovat v České republice za 

celkem specifický. Jeho výskyt je velmi častý, screeningy se provádějí plošně a jsou 

považovány za automatickou záležitost, v rámci které se často lékaři/ky ani neptají na 

názor budoucí matky, zda o takovéto vyšetření vůbec stojí. Na rozdíl od jiných zemí EU, 

kde si tato vyšetření ženy často hradí samy a obvykle se také provádějí pouze 

v odůvodněných případech, jako je například výskyt vrozené vady v rodině, či přímo na 

přání ženy, na území naší republiky se o provedení těchto vyšetření v podstatě nediskutuje 

(Königsmarková, 2006).  Například Königsmarková (2006) kritizuje ten předpoklad, 

v rámci kterého se očekává, že pokud je žena starší, musí být pro ni podstoupení těchto 

vyšetření zcela nezbytné. Ona sama vidí příčinu celoplošně se vyskytujících screeningů 

a ultrazvukových vyšetření právě v tom, jakým způsobem je u nás pojímáno těhotenství 

samotné a píše: „Tato skutečnost vychází z rozdílné filozofie pohledu na těhotenství. 

Těhotenství není choroba, ale jen „jiný” fyziologický (normální) stav v životě ženy.“ 

(Königsmarková, 2006: 1). 

První ultrazvukové vyšetření je u žen zpravidla prováděno přibližně po 6. týdnu 

těhotenství, kdy má toto vyšetření spolehlivě potvrdit, zda má žena skutečně uložený plod 

v děloze. První screeningová vyšetření se provádějí po 11. týdnu těhotenství. Ve druhém 

trimestru se poté provádí další screening ultrazvukem, který by měl spolehlivě určit počet 

plodů, stáří plodu, množství plodové vody, výskyt vrozených vývojových vad, určení 

uložení placenty a sledování srdeční činnosti plodu. Následné třetí screeningové vyšetření 

ve třetím trimestru je schopné zpozorovat pohybové aktivity plodu, posoudit stav placenty 

a určit polohu plodu (Pařízek, 2015). Tato vyšetření jsou lékaři stoprocentně doporučována 

a jsou často považována za automatická nejen u žen ve vyšším věku. A proč jsou tato 

vyšetření ženami podstupována a lékaři/kami doporučována? Díky screeningovým 

vyšetřením je možné včasně odhalit vrozenou vadu dítěte, která provází 3-5% všech 

diagnostikovaných těhotenství. Úkolem screeningu je tak nalézt osoby, u kterých se 

objevuje významné riziko určité choroby a to ještě před tím, než dojde ke klinické 

manifestaci, jinak řečeno ještě před tím, než se projeví příznaky této nemoci 

(Königsmarková, 2006). To je jeden pohled na věc. Na druhou stranu se musíme ptát, na 

kolik jde skutečně pouze o zdraví nenarozeného dítěte a jakou roli v těchto vyšetřeních 
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hraje snaha státu mít pod kontrolou jak porodnost, tak celkově celý medicínský sektor. 

Opomenout také nemůžeme finanční náročnost těchto vyšetření, která jsou proplácena 

zdravotními pojišťovnami, což ale nutně vede k otázce, na kolik jsou tato vyšetření nutná 

z hlediska zdraví budoucí matky a jejího dítěte, a nakolik se jedná o záležitost byznysu 

a finančního výdělku ze strany zdravotnictví a firem, které z těchto vyšetření profitují. 

Jak již bylo zmíněno, problém v rámci České republiky nastává v případě, že žena 

toto rutinní vyšetření odmítne podstoupit, čímž se dostává do konfliktu jak s institucemi, 

tak se samotnými profesionály, kteří ji mají během jejího těhotenství „na starosti“ 

(Hasmanová Marhánková, 2008). Königsmarková (2006) také upozorňuje na psychickou 

zátěž, kterou tyto testy často způsobují těhotným ženám, a která je způsobena tzv. falešnou 

pozitivitou, která odkazuje k tomu, že test identifikuje většinu těhotenství se zdravým 

plodem, ale skutečně postižen vadou je asi jen každý dvacátý plod s pozitivním výsledkem 

screeningu. Falešně pozitivní výsledek může být také způsobem nepřesným datováním 

těhotenství. A také naopak je u vrozených vad prokázána falešná negativita, která se 

pohybuje v rozmezí mezi 10-30%. Z výskytu falešné negativity vyplývá, že jedno dítě ze 

tří s Downovým syndromem není rozpoznáno. Například detekční citlivost Triple testu pro 

rozštěpové vady páteře se pohybuje kolem 70%.  

Kromě screeningů a ultrazvukových vyšetření je těhotným ženám po 35. roce jejich 

života doporučována již zmíněná anmiocentéza. V případě amniocentézy jde o punkci 

plodové vody, na základě které se dá provést analýza chromozomů, která následně vyvrací 

či potvrzuje výskyt chromozomálních anomálií, které u dítěte způsobují již zmíněný 

Downův syndrom. Na aminocentézu bývají často posílány ženy v případě, že jejich 

screeningový test je pozitivní, ovšem bez ohledu na již zmíněnou falešnou pozitivitu. 

Punkce plodové vody je zpravidla prováděna až po 14. týdnu těhotenství, kdy dosáhne 

plodový vak dostatečné velikosti a probíhá tak, že se odebírá obvykle 20 mililitrů plodové 

vody přes břišní stěnu z amniové dutiny těhotné ženy (Biermann, Raben, 2006). Jedná se 

o metodu, která má těhotným ženám zajistit jistotu „bezproblémového“ dítěte, a zároveň 

vyvrátit riziko „problémového“ dítěte. Avšak tato metoda je sama o sobě riziková a ani 

není schopna zaručit stoprocentní spolehlivost. Dále je také nutné podotknout, že díky 

aminocentéze nelze této poruše žádným způsobem předcházet, či ji léčit. 

 Zde tedy vidíme na jedné straně riziko pro plod, které v očích lékařů/ek představu 

vysoký věk matky a na druhé straně jsme svědky i takového rizika, které způsobuje 
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samotná metoda pro údajné snížení rizikovosti těhotenství. Tato skutečnost nám poskytuje 

důkaz o tom, že kategorie rizika, je stejně jako kategorie věku, sociálně a kulturně 

konstruována, přičemž význam a obsah toho, co riziko představuje, se mění. 

Königsmarková (2006) upozorňuje právě na rizika, které s sebou nese odběr plodové vody 

jak pro matku, tak pro dítě, a uvádí, že cca 1% těhotenství končí potratem právě díky 

odběru plodové vody. K potratu zpravidla dochází až tři týdny po vyšetření, vzácně kdy se 

stává, že následky se objeví až při porodu. V České republice je za jeden rok průměrně 

počato 150 dětí, u kterých je identifikován Downův syndrom. U 70 případů dochází 

k přerušení těhotenství, stejný počet dětí se narodí, jelikož matka o existenci Downova 

syndromu u svého dítěte neměla tušení a zbytek tvoří děti, u nichž se ženy dobrovolně 

rozhodnou k donošení svého dítěte, i přesto, že u něj byl odhalen Downův syndrom. Na 

odběr plodové vody jsou ženy posílány ze dvou nejčastějších důvodů: Zaprvé z důvodu 

pozitivního výsledku při Triple testu a zadruhé právě z důvodu pokročilého věku matky. 

Z dotazníkového šetření Königsmarkové rovněž vyplynulo, že ne všichni lékaři/ky 

informují své pacientky o možných rizicích aminocentézy. Někteří lékaři/ky dále uvádějí, 

že pravděpodobnost špatně provedené amniocentézy, která vede k následnému potratu je 

pouhých 0,5%, což se dá považovat za zanedbatelnou odchylku (Biermann, Raben, 2006). 

Na druhou stranu, jak již bylo zmíněno, odběr plodové vody má sloužit primárně 

k odhalení Downova syndromu, jehož pravděpodobnost výskytu je odhadována na 

stejných 0,5%. Je jen na uvážení každé budoucí matky, jakým způsobem jsou pro ni tato 

čísla rozhodující, nicméně tyto ženy by měly mít jistě k dispozici veškeré informace ještě 

předtím, než se pro tento zákrok rozhodnou a měly by si být vědomy toho, že stejně jako 

u screeningových vyšetření, pravděpodobnost odhalení výskytu vady rozhodně není 

stoprocentní. Naopak, ve skutečnosti většina gynekologů a gynekoložek nemá k dispozici 

kvalitní přístroje, ani nemá tolik zkušeností k tomu, aby spolehlivě odhalila výskyt 

vrozených vad. Nicméně těhotným ženám jsou plošně tato vyšetření doporučována, často 

pouze na základě jejich věku, a pokud jejich provedení žena odmítne, jelikož má strach 

z takto silně invazivní diagnostiky, a zároveň nechce nést riziko aminocentézy, zdravotníci 

a zdravotnice nejsou schopni toto její rozhodnutí akceptovat (Königsmarková, 2006). Tyto 

ženy jsou poté považovány za příliš lehkovážné z toho důvodu, že se nerozhodly otěhotnět 

dříve a také z toho důvodu, že si neuvědomují případná rizika.  

Jako nejčastější důvod k indikaci prenatální diagnostiky prostřednictvím 

aminocentézy je považován právě věk budoucí matky, přičemž za rizikový je považován 
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věk po 35. roce života těhotné (Šípek, 2011). Z genderového hlediska za velmi zajímavou 

považuji neinformovanost veřejnosti o věkové hranici, která je taktéž stanovena pro muže. 

V případě prenatálních vyšetření je pro plod identifikován jako rizikový ten otec, který je 

starší 45 let (Roztočil, 1998). Zde se tedy nabízí otázka, proč je věková hranice pro muže 

posuta o deset let výše než je tomu u žen? Například Švarcová (2000) také uvádí, že 

v případě Downova syndromu může být jako rizikový faktor pojímán i věk otce, nejen 

matky, věk muže ale představuje riziko až v případě, že překročí hranici 50 let. Věková 

hranice u mužů je tedy stanovena o 15 let déle, než je tomu u žen. Pravděpodobnost rizika 

je tak odvozována na základě genderu, přičemž nastavení možných rizik je definováno tak, 

že znevýhodňuje především ženy. Na základě těchto argumentů tedy nutně vyvstává 

otázka, zda je hranice 35 let opravdu riziková pro samotnou ženu a pro dítě, anebo je 

představa matky starší 35 let spíše riziková pro společnost a pro to, jak je nastavená?  

Mým cílem při popisu těchto všemožných vyšetření, která jsou doporučována nejen 

„starším“ těhotným ženám bylo poukázat na to, že i přesto že samotný výkon lékařského 

vyšetření představuje určité riziko pro plod, toto riziko je v rámci medicíny vnímáno jako 

součást „procesu“, není lékařským personálem vyzdvihováno, a často na něj nejsou ani 

samotné těhotné ženy upozorňovány. Naopak riziko, kterému vystavuje žena své 

nenarozené dítě v případě, že odmítne tato vyšetření, je vnímáno jako nezodpovědnost 

a lehkovážnost ze strany budoucí matky. To, co je, a co není riziko, tedy záleží čistě na 

interpretaci medicíny a na tom, jaký význam tomuto riziku připisuje. Obsah a význam 

rizika je tedy velmi proměnlivý a mimo jiné také genderově nevyvážený, jelikož i muži 

a jejich věk mohou představovat určité riziko pro plod, nicméně toto riziko je medicínským 

diskursem vyzdvihováno jen zřídkakdy.  

V rámci reprodukce se tedy otevírají brány širokému spektru všemožných metod, 

které jsou ženám doporučovány pro údajné snížení rizikovosti jejich těhotenství, nicméně 

i tyto metody spoluutváří koncept rizikového těhotenství na základě „vysokého“ věku. 

Tato vyšetření se podílejí na tom, jakým způsobem je vnímáno těhotenství žen ve „vyšším“ 

věku, a zároveň potvrzují definici rizikové věkové hranice 35 let pro otěhotnění. 

Těhotenství žen, které otěhotní po 35. roce života, je i díky těmto vyšetřením automaticky 

považováno za patologické, nenormální, či nutně problematické. Pokročilý věk 

prvorodičky představuje hrozbu, kterou je potřeba kontrolovat, či mít „pod dohledem“ 

právě skrze tato vyšetření. Amniocentéza a ostatní vyšetření zde fungují jako prostředky 

spoluutváření konceptu rizikového těhotenství na základě věku, přičemž zároveň zde 
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považuji za nutné zmínit, že tyto metody jsou samozřejmě velmi finančně náročné, většina 

z nich je hrazena pojišťovnami, tudíž není divu, že jsou těhotným ženám skrze lékaře/ky 

plošně doporučovány, někdy i vnucovány. Na jednu stranu se tedy těhotná žena stává 

součástí komerčního prostředí, v rámci kterého dochází k vysokým ziskům. Na druhé 

straně ovšem stojí těhotná žena jako pacientka, která se sice stává součástí tohoto 

fenoménu klientství a konzumerismu, avšak tato žena a její věk představuje riziko, jelikož 

vyčnívá z normy reprodukčního věku, který je běžný. Tato žena by tedy měla nutně 

podstoupit celou řadu procesů pro snížení rizikovosti jejího těhotenství, ovšem na riziko, 

které naopak představují tyto procesy pro ni, či pro její plod, již důraz kladen není, 

nemluvě o tom, že určitým rizikovým faktorem může také být věk otce jejího dítěte, ovšem 

na tento věk se ze strany lékařského personálu upírá pozornost jen málokdy. Pokud těhotná 

žena tato vyšetření odmítne podstoupit, je zastrašována vysokou pravděpodobností rizika, 

které zbytečně vystavuje sebe i své dítě, ovšem na to, že toto vyšetření samotné může být 

paradoxně rizikem, již nikdo důraz neklade. 

 Z předchozích kapitol vyplývá, že celý medicínský diskurs straší budoucí matky, 

které se rozhodly otěhotnět později, než je běžné, výskytem komplikací během jejich 

těhotenství. Díky medicíně se nad těmito ženami neustále vznáší hrozba tzv. rizika, které je 

ale založené na pouhé pravděpodobnosti, která nám říká, že případný problém může nastat, 

ale ne že nastane, což považuji jako specifickou záležitost, která se váže právě na oblast 

těhotenství ženy. Tyto případné komplikace se zdaleka nevyskytují ve většině případů 

„starších“ matek, ba ani v polovině, ani ve třetině, nicméně lékaři a lékařky je neustále 

vyzdvihují. Tato možná rizika jsou sice založena na procentech, jejichž interpretace jsou 

ale silně zavádějící, jelikož i přesto, že většina z těchto „pozdních“ těhotenství dopadne 

dobře a bez komplikací, tak lékaři/kami jsou zdůrazňována pouze ta čísla a případy, ve 

kterých těhotenství takto nedopadlo. Koncepty rizika, odpovědnosti a bezpečnosti se 

v rámci medicínského diskursu prolínají stále dokola a vytvářejí tak nátlak v první řadě na 

ženy samotné, ale také například ovlivňují politické debaty, či mají vliv na ochotu 

pojišťoven platit určité výkony, apod. Odborná literatura je plná těchto konceptů, ale nikde 

se nedozvídáme nic o tom, jak to vnímají samotné ženy. Interpretují těhotenství ve 

„vyšším“ věku samy jako riziko, nebo koncept tohoto rizika funguje jen jako 

neopodstatněná obava, kterou těmto ženám podstrkuje okolí? Na tyto otázky se snažím 

odpovědět v analytické části této práce.  
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3 METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

Předkládaná výzkumná práce se zabývá tématem konstrukce „správného“ 

reprodukčního věku, věnuje se tlakům, kterým jsou vystaveny ženy, které otěhotněly ve 

společensky definovaném vysokém věku, a interpretuje zkušenosti žen s touto konstrukcí. 

Metodologická část osvětluje přesné znění výzkumných otázek vztahující se k této oblasti, 

vysvětluje, jakým způsobem došlo ke sběru dat, jak probíhaly jednotlivé rozhovory, 

a jakým způsobem mohla průběh těchto rozhovorů ovlivnit má vlastní pozicionalita.  

 

3.1 POZICIONALITA A ETIKA VÝZKUMU 
 

Jak jsem již uvedla, tuto práci považuji za feministický výzkum, pro který je mimo 

jiné i velmi důležitá sebereflexe badatelky a její vlastní pozice v rámci výzkumu. Tudíž 

výzkumnice samotná je ve feministickém bádání považována za součást výzkumu, jelikož 

její situovanost ovlivňuje samotný proces získání poznání (Letherby, 2003; 

Reihnarz, 1992).  Každý výzkumník/nice tedy přichází do terénu s určitými názory na dané 

téma, s určitými předpoklady, které bezpochyby na jeho poznání působí a ovlivňují ho. 

Úkolem výzkumnice poté je vliv těchto předsudků co nejvíce minimalizovat, či je co 

nejlépe reflektovat.  

Jedním z předpokladů, se kterými jsem tuto práci začala psát, byla skutečnost, že 

jsem se už předem sama domnívala, že na ženy, které se rozhodly otěhotnět později, je 

vytvářen větší celospolečenský tlak ze strany okolí, lékařského personálu apod., než je 

tomu u žen mladších. Také jsem očekávala, že čím je žena starší, tím více je její 

těhotenství medikalizováno. Tyto mé názory byly založené na mých osobních 

zkušenostech, respektive zkušenostech mé matky, o kterých hovořím v úvodu této práce. 

Nicméně během provádění samotných rozhovorů jsem se snažila působit jako nezaujatá 

výzkumnice a usilovala jsem o to, aby tyto mé předsudky nebyly součástí rozhovorů, 

nezasahovaly do nich a zároveň, aby se nevyskytovaly ani v otázkách, které jsem 

pokládala svým komunikačním partnerkám. Avšak zkušenost mé matky byla pro mě často 

„odrazovým můstkem“ při navazování intimnějšího vztahu se ženami a to především na 

začátku rozhovorů. Na druhou stranu se ale domnívám, že ta skutečnost, že já sama jsem 

bezdětná a nemám tedy zkušenost s těhotenstvím, naopak fungovala jako určitá nevýhoda 
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v průběhu rozhovorů. Komunikační partnerky mi v určitých situacích naznačily, že já sama 

určitým zkušenostem nemohu porozumět, jelikož za sebou nemám tuto specifickou životní 

zkušenost. 

Samotný výzkum bezpochyby také ovlivňuje paradigma, ze kterého daný 

výzkumník/nice vychází a také výběr metodologie, na které daný výzkum stojí. Morrow 

hovoří o tom, že samotná práce s metodologií je politickým úkonem, jelikož dle jeho 

názoru je výběr metodologie totožný s výběrem ideologie, jelikož vždy volíme na základě 

vlastních hodnot a názorů (Morrow, Brown, 1994). Nutno tedy podotknout, že samotný 

výběr metody je dozajista ovlivněn mými hodnotami. Pro interaktivní metodu rozhovorů 

jsem se rozhodla z toho důvodu, že mně samotné je metoda rozhovorů v rámci širokého 

spektra existujících metod, které bych mohla pro tento výzkum použít, osobně nejbližší. 

Bližší důvody pro tento výběr interpretuji v kapitole Metody výzkumu.  

Kvalitativní metody jsou obecně více používané spíše ve společenských vědách 

(Letherby, 2003), mezi které se genderová studia, v rámci kterých píši tuto práci, určitě 

zařadit dají. Přínos kvalitativního výzkumu vidím především v tom, že jeho cílem není 

najít objektivně danou realitu, v rámci tohoto typu výzkumu se spíše snažíme prozkoumat 

způsoby, jakými účastníci/ce výzkumu realitu sami interpretují. Na počátku kvalitativního 

výzkumu není třeba stanovovat přesně znění proměnných, či formulovat jakékoliv 

hypotézy, v rámci kvalitativního výzkumu se pokoušíme dopodrobna prozkoumat široce 

definovaný jev, našim cílem je přinést o tomto jevu co největší množství informací. 

Podstata kvalitativnímu výzkumu tedy nespočívá v dedukci, ale spíše v indukci, kdy až po 

dostatečném sběru dat začínáme pátrat po pravidelnostech a souvislostech, které jsou 

součástí nasbíraných dat (Švaříček, Šedová, 2007). 

Jako studentka katedry genderových studií jsem také při provádění výzkumu 

ovlivněna různými feministickými teoriemi, které jsem si během svého studia osvojila. 

Dále pak další možný vliv na provádění výzkumu můžeme vidět v tom, že má vlastní 

genderová identita je ženská. To potvrzuje i Reinharz (1992), která upozorňuje na to, že 

gender výzkumníka či výzkumnice hraje velkou roli v tom, jakým směrem se výzkum 

ubírá. Skutečnost, že má vlastní genderová identita je ženská, mohla vést například k tomu, 

že jsem si k ženám mohla v průběhu rozhovorů vybudovat větší důvěru, díky které jsme se 

mohly bavit o intimnějších tématech, jelikož já sama jsem s těmito ženami sdílela jejich 
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ženskou kolektivní identitu, se kterou se pojí určité předpokládané zkušenosti, které jsou 

v rámci společenského diskursu vnímány jako typicky ženské. 

Pro feministický výzkum je také důležité navazování specifického vztahu se 

„zkoumanými“ (Reinharz 1992). Literatura, která o tomto vztahu hovoří, nahlíží na 

účastníky/nice výzkumu jako na informátory/ky, respondenty/ky, participanty/ky apod. 

Nicméně já sama jsem se rozhodla za účelem rozvolnění mocenských pozic v průběhu 

výzkumu, používat zásadně termín komunikační partnerky, jelikož svou pozornost 

nesoustředím primárně na ženy jako takové, ale na jejich názory, postoje, či příběhy, se 

kterými se mi tyto ženy rozhodly svěřit. Feministický výzkum je dle Letherby (2003) 

přístup, v rámci kterého je výzkumník/nice ohleduplný vůči svým informátorům/kám 

a přistupuje k nim jako k subjektům, nikoliv jako k objektům poznání (Letherby, 2003). 

Snažila jsem se tedy co nejvíce snížit mocenskou asymetrii mezi mnou a komunikačními 

partnerkami a také o to, abych ke svým komunikačním partnerkám nepřistupovala z vyšší 

hierarchické pozice. A to hlavně z toho důvodu, že klíčový pro tento výzkum byl hlavně 

jejich názor, jejich perspektiva a jejich hodnocení daného tématu. Reinharz (1992) se 

mimo jiné také zabývá otázkou navazování vztahů s komunikačními partnery/kami, 

přičemž tvrdí, že čím důvěrnější vztah s nimi máme, tím spíše dojde z jejich strany k větší 

upřímnosti a otevřenosti. Na druhou stranu ale dodává, že i tento přístup ke komunikačním 

partnerkám má svá úskalí. Jedním z nich je například skutečnost, že badatel/ka se v rámci 

blízkého vztahu s informátorem/kou nevědomky začne stávat jeho partnerem/kou a dojde 

z jeho/její strany ke ztrátě badatelského odstupu. V tu chvíli se z tohoto výzkumníka/ce 

stává zaujatý „advokát“ dané skupiny, což může vést k jeho zkreslenému uvažování. 

Badatel/ka při navazování bližšího vztahu s komunikačními partnery/kami také může být 

více zranitelná a může začít prožívat bolest zkušeností komunikačních partnerů/rek, což 

může mít potencionálně velký vliv na to, jakým způsobem poté přistupuje ke svému 

vlastnímu zkoumání.  

 Dále bych ráda zmínila, že jsem vždy své komunikační partnerky, ještě před 

proběhnutím samotného rozhovoru, upozornila na to, že si jejich výpovědi nahraji na 

mobilní telefon, s čímž neměla žádná z nich problém. Tuto informaci jsem jim také sdělila 

písemně prostřednictvím informovaného souhlasu, který si každá z nich mohla před 

začátkem rozhovoru pročíst a poté jej podepsat. V tomto informovaném souhlasu jsem 

komunikační partnerky mimo jiné ujistila o tom, že jejich anonymita bude v rámci tohoto 
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výzkumu stoprocentně zachována a že se nikde neobjeví jejich skutečná jména, ani 

konkrétní charakteristiky, podle kterých by bylo možné je identifikovat.  

 

3.2 VÝZKUMNÉ OTÁZKY A CÍL PRÁCE 
 

Hlavním výzkumným cílem této práce je odkrýt perspektivu žen, které poprvé 

otěhotněly ve věku vyšším, než je 35 let a přispět tak k porozumění jejich zkušenosti 

s těhotenstvím, které se odchyluje od společenské normy. Výzkumné otázky, které 

pomáhají k naplnění předem definovaného cíle, a na základě kterých byl sestavený scénář 

rozhovorů, jsem se rozhodla rozdělit na dvě části: hlavní výzkumnou otázku a dílčí 

podotázky. 

Ústřední výzkumná otázka této práce zní: Jakým způsobem ženy vnímají své první 

těhotenství po 35. roce jejich života a to ve vztahu k riziku, které je lékařským diskursem 

interpretováno ve spojení s vyšším věkem matky? 

Dílčí výzkumné otázky jsem si poté stanovila následovně: 

1. Jakým tlakům jsou vystaveny ženy, které se rozhodly otěhotnět ve vyšším věku a jak 

se tyto tlaky projevují? 

2. Jak tato konstrukce „správného“ reprodukčního věku ovlivňuje jejich zkušenosti? 

3. Jakým způsobem na tyto tlaky ženy reagují, jak na ně působí?  

4. Jakým způsobem tyto ženy pojímají „správný“ normativní reprodukční věk a jakou 

roli v tomto jejich vnímaní hrají tlaky, které na ně celospolečensky působí?  

5. Jak tyto ženy samy přemýšlejí o vztahu mezi věkem a reprodukcí? 

6. Odrážejí se ve zkušenostech, názorech a postojích těchto žen normativní 

konstrukce rizikového těhotenství?  

 

3.3 METODY VÝZKUMU  
 

Jelikož tato práce vychází z konstruktivistického paradigmatu, rozhodně by se mělo 

jednat o kvalitativní výzkum, ve kterém se badatel či badatelka a zkoumaný/á vzájemně 

ovlivňují, a který je založen na interaktivním způsobu sběru dat (Guba, Lincoln, 1994). 
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Kvalitativní výzkum je takový výzkum, k jehož výsledkům se nedochází pomocí 

statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Jedná se o výzkum, který se často 

zaměřuje na život lidí, jejich příběhy, chování a vzájemné vztahy a k jehož výsledkům se 

často dochází právě pomocí metody rozhovorů (Strauss, Corbin, 1999), pro jejichž 

provádění jsem se rozhodla i já sama. 

Definice výzkumné otázky do značné míry určuje samotnou výzkumnou metodu 

práce (Strauss, Corbin, 1999). Na výše stanovené výzkumné otázky jsem se snažila nalézt 

odpovědi právě pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které jsem během svého sběru dat 

prováděla se ženami, které otěhotněly až po 35. roce jejich života. Tuto metodu jsem se 

rozhodla zvolit z toho důvodu, že má výzkumná práce je feministickým výzkumem, 

v rámci kterého je metoda polostrukturovaných rozhovorů viděna jako více než vhodná 

(Letherby, 2003). Reinharz (1992) uvádí, že rozhovory jsou pro feministický výzkum 

zásadní metodou, jelikož díky rozhovorům mohou komunikační partnerky užívat vlastní 

jazyk a slova k popisu svým nápadů, myšlenek a životních postojů. Dále pak díky 

rozhovorům získáme poznání, které je založené na skutečném prožívání dotazovaných 

a můžeme tak dávat hlas těm, kteří ho dosud neměli, a kteří nyní mohou mluvit sami za 

sebe.  Rozhovor je dle jejího názoru také nejlepší metodou k vyrovnávání mocenských 

pozic mezi badatelem/kou a komunikační partnerkou, jelikož zahrnuje možnost diskuse.  

Z široké škály možností, jakým způsobem rozhovor uchopit, jsem se rozhodla provádět 

rozhovory polostrukturované. Tento typ rozhovorů je dle Miovského (2006) velmi 

rozšířenou metodou sběru dat a to hlavně z toho důvodu, že kombinuje prvky 

nestrukturovaného a naopak plně strukturovaného rozhovoru a díky tomu eliminuje jejich 

nevýhody, které spočívají v obtížné analýze dat u nestrukturovaného rozhovoru 

a v omezeném prostoru pro výzkumníka/nici i komunikační partnery/ky u plně 

strukturovaného rozhovoru. Tento typ rozhovoru je charakteristický tím, že 

výzkumník/nice má předem stanové okruhy otázek, které chce s komunikačními 

partnerkami probírat, nejedná se však o pevnou strukturu, které je nutné se přesně držet. 

Pořadí předem stanovených otázek může měnit v závislosti na tom, jakým směrem se 

rozhovor ubírá. Předem definované okruhy tvoří jádro výzkumu, které by mělo být stejné 

pro všechny rozhovory, nicméně během polostrukturovaného rozhovoru se také mohou 

vynořit témata nová, která by nebyla při provedení pevně strukturovaného rozhovoru 

vůbec zpozorována. Polostrukturovaný rozhovor se pak zdá být vhodnou metodou pro 

práci s „cílovými skupinami, které nevykazují příliš extrémní anomálie ve svém chování, 
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avšak současně s nimi není vždy lehké komunikovat" (Miovský, 2006: 161). Během 

polostrukturovaného rozhovoru se také můžeme komunikačních partnerek doptávat skrze 

doplňující otázky, které nás napadají až při samotném průběhu rozhovoru, a které mohou 

velice napomoci většímu porozumění a objasnění interpretací komunikačních partnerek. 

Polostrukturované rozhovory se tedy zdají být velmi vhodnou metodou pro tento výzkum, 

jelikož dávají komunikačním partnerkám dostatečně velký prostor pro vyjádření jejich 

zkušeností a názorů, a zároveň, pomocí předem stanovených okruhů otázek, dokáží udržet 

správný směr rozhovoru (Hendl, 2005). 

Metodu polostrukturovaných rozhovorů jsem zároveň zkombinovala s metodou 

biogramu, které ženy vyplnily ještě před provedením samotného rozhovoru. Tento biogram 

podává základní informace o ženách, které souhlasily s účastí v rozhovorech. Ženy si 

v tomto dotazníku volí pro zachování jejich anonymity jméno, pod kterým budou v rámci 

výzkumu vystupovat a také zde udávají informace o věku, ve kterém měly své první dítě, 

kolik let bylo v této době jejich partnerovi/manželovi, dále informují o tom, kde je jejich 

bydliště, jaké mají nejvyšší dosažené vzdělání, apod. Jedná se tedy o základní 

demografické údaje o každé komunikační partnerce, která souhlasila s provedením 

rozhovoru. Tento identifikační demografický biogram sloužil především ke kontextualizaci 

komunikačních partnerek a byl také důležitý k provedení intersekcionální analýzy, jelikož 

vypovídá o tom, s jakými jinými charakteristikami komunikační partnerky vstupovaly do 

rozhovorů.  

 

3.4 PRŮBĚH ROZHOVORŮ  
 

Celkem bylo uskutečněno 6 rozhovorů, které byly provedeny v poměrně dlouhém 

časovém rozmezí téměř jednoho roku. První rozhovory jsem realizovala na jaře 2017 

a poslední rozhovor proběhl v lednu 2018. Při výběru vzorku jsem se zaměřovala pouze na 

ženy, které otěhotněly po 35. roce jejich života, a zároveň se jednalo o jejich první 

těhotenství. Na tento vzorek jsem směřovala pozornost z toho důvodu, že jsem se 

domnívala, že tyto ženy budou mít největší zkušenosti se společenskými tlaky ohledně 

normativního reprodukčního věku, jelikož spadají do kategorie, která je vzhledem k jejich 

věku interpretována lékařským diskursem jako riziková. Konkrétní ženy jsem vybírala 

pomocí účelového vzorkování, které je považováno za volbu informačně bohatých případů 
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ideálních pro hlubší studium (Hendl, 2005). Vybraný vzorek v tomto případě má sloužit 

k co nejhlubšímu pochopení konkrétních případů. Účelové vzorkování probíhá tak, že 

vybereme konkrétní osoby a to na základě určité charakteristiky, kterou mají tyto osoby 

bezpodmínečně disponovat (Hendl, 2005). Touto charakteristikou v kontextu mé práce 

bylo otěhotnění ženy ve věku vyšším, než je 35 let. V praxi vypadalo toto účelové 

vzorkování následovně: Pomocí sociální sítě Facebook jsem se snažila vyhledat 

potencionální komunikační partnerky. Napsala jsem zprávu všem známým a přátelům 

a ptala jsem se jich, zda ve svém okolí neznají ženu, která poprvé otěhotněla až po věkové 

hranici 35 let, a která by byla ochotná se mnou absolvovat přibližně hodinu dlouhý 

rozhovor, který by se týkal právě jejího těhotenství. Nutno podotknout, že jsem oslovila 

velké množství lidí a mnoho z nich mi poskytlo kontakty na případné komunikační 

partnerky. Nicméně hlavní problém spočíval v tom, že po oslovení už konkrétních žen 

jsem se často potýkala s komplikací, že tyto ženy byly ochotné na toto téma poskytnout 

nějaké informace, bohužel se se mnou ale nechtěly setkat osobně, spíše preferovaly 

komunikaci přes e-mail, či by raději vyplňovaly pouze dotazník. Avšak nakonec jsem 

tímto způsobem získala čtyři komunikační partnerky, se kterými jsem se později sešla 

a provedla rozhovor. 

 Zároveň existuje mnoho typů účelového vzorkování, přičemž já sama jsem účelové 

vzorkování zkombinovala s metodou tzv. sněhové koule, která je založena na volbě dalších 

případů na základě doporučení již zkoumaných jedinců (Hendl, 2005). Právě tato metoda 

je dle Hendla (2005) vhodná pro výzkum založený na rozhovorech. Díky metodě sněhové 

koule se mi podařilo sehnat další dvě komunikační partnerky, které nakonec byly součástí 

tohoto výzkumu. Kontakt na tyto ženy jsem získala na základě doporučení komunikačních 

partnerek, se kterými jsem již rozhovory provedla. V jednom případě se jednalo o známou 

komunikační partnery ze zájmového kroužku a ve druhém případě se jednalo o spolužačku 

komunikační partnerky z vysoké školy. 

 O tom, kdy a kde budou rozhovory probíhat, už rozhodovaly samotné komunikační 

partnerky. Dala jsem těmto ženám najevo, že v tomto ohledu se jim samozřejmě 

přizpůsobím, jelikož mým primárním záměrem bylo, aby se ony samy cítily při rozhovoru 

příjemně, nejlépe aby rozhovor proběhl v prostředí, které je jim blízké. Všechny rozhovory 

proběhly v různých kavárnách po Praze, nebo na západě Čech. Pouze v jednom případě 

jsem místo setkání zvolila já, jelikož komunikační partnerka mi dala jasně najevo, že bude 

raději, když místo vyberu já sama.  
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 Setkání trvala v průměru přibližně jednu hodinu. Na začátku jsem komunikační 

partnerky seznámila s tématem mé práce a poté se jich ptala na dané téma. Při rozhovorech 

mi pomáhal předem připravený scénář rozhovoru (Příloha 8. 1.), který obsahoval základní 

témata a okruhy, kterých jsem se chtěla v rámci rozhovorů dotknout. Scénář rozhovoru 

zahrnoval také téměř 50 otázek, které mě předem v souvislosti s jednotlivými tematickými 

okruhy napadaly, a které také vyplývaly z teoretické části mé práci, kterou jsem již měla 

v této době rozpracovanou. Ovšem v žádném rozhovoru nezazněly všechny tyto předem 

stanovené otázky, které jsem vnímala jen jako pomocný návod, který mi pomůže například 

v případě, že daná komunikační partnerka nebude v rámci nějakého tématu příliš sdílná. 

Většinou nebylo potřeba se při rozhovorech ptát jednotlivě na každou otázku, jelikož 

komunikační partnerky mě často „předběhly“ a odpovědi na některé otázky již zazněly 

v jejich předchozích interpretacích. Rozhovory jsem tedy vedla především na základě 

jednotlivých témat, nicméně po vyslovení daného tématu jsem se snažila nechat ženy 

mluvit samotné. Pořadí otázek se většinou měnilo v závislosti na průběhu konverzace. 

Zároveň jsem si v průběhu rozhovorů sama dělala poznámky o zásadních interpretacích, 

které během rozhovoru zazněly, a které na mě působily jako klíčové.  

Průběh rozhovorů jsem si se souhlasem partnerek nahrávala na mobilní telefon. 

Zároveň byl ženám před začátkem rozhovoru podán informovaný souhlas, který samy 

podepsaly, a který je informoval o účelu daného výzkumu, o tom, že jejich účast na 

projektu je dobrovolná, tudíž ji mohou kdykoliv v průběhu rozhovoru odmítnout a hlavně 

o tom, že jejich identita zůstane v rámci tohoto výzkumu v anonymitě a žádné jejich 

názory nebudou v rámci práce spojeny s jejich vlastními jmény. Tento souhlas podepsaly 

všechny ženy ještě před začátkem rozhovoru společně s krátkým informativním 

biogramem, ve kterém si mimo jiné také samy volily přezdívku, pod kterou by rády 

v rámci tohoto výzkumu vystupovaly. 

 Po proběhnutí rozhovorů jsem se snažila rozhovory přepsat v co nejkratším 

časovém intervalu. K analýze dat jsem tedy měla připravený široký materiál, který se 

skládal především z doslovných výpovědí jednotlivých komunikačních partnerek, ale také 

z úvodních biogramů, které ženy vyplnily a také z mých poznámek, které jsem si 

zaznamenávala při průběhu rozhovorů.   
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3.5 MEDAILONKY KOMUNIKAČNÍCH PARTNEREK 
 

Věk komunikačních partnerek byl v podstatě jedinou společnou charakteristikou, 

kterou těchto 6 žen disponovalo, v ostatních aspektech života se komunikační partnerky 

lišily. Z toho důvodu jsem se rozhodla tuto kapitolu věnovat samotným ženám 

a konkrétním informacím o nich a to hlavně pro lepší pochopení souvislostí v rámci 

empirické části práce.  

Mou první komunikační partnerkou byla paní Nikola, což je přezdívka, kterou si tato 

účastnice výzkumu sama zvolila. Paní Nikola porodila své první dítě ve věku 38 let, 

nicméně v této chvíli ve věku 40 let je opět těhotná. Její přítel je o 2 roky mladší než ona 

a seznámili se, když paní Nikole bylo 35 let a cestovala po Austrálii. Paní Nikola žije 

v Praze, vystudovala střední školu a živí se jako kadeřnice. Kontakt na ni jsem získala 

pomocí mé kolegyně z práce, paní Nikola je teta této kolegyně. Rozhovor s touto 

komunikační partnerkou probíhal v pražské kavárně, kde jsme strávily bezmála dvě 

hodiny, jelikož paní Nikola měla k tématu Konstrukce „správného“ reprodukčního věku co 

říci a zdálo se, že je jí toto téma hodně blízké. 

Další mou partnerkou, se kterou proběhl rozhovor, byla paní Marcela, která porodila 

své první a pravděpodobně i poslední dítě ve věku 39 let. Její partner, se kterým dítě 

počali, je o dva roky starší než ona a má z předchozího manželství dva dospívající syny. 

Jejich dítěti, které mají spolu, jsou v tuto chvíli 2 roky. Paní Marcela taktéž pochází 

z Prahy, je stejně jako její současný partner rozvedená, má vysokoškolský titul a také má 

svůj vlastní masážní salón, kde sama pracuje. Rozhovor s ní probíhal v klidné kavárně za 

Prahou, kterou vybrala ona sama. Kontakt na ni jsem dostala od mé bývalé kolegyně 

z práce.  

Třetí komunikační partnerkou byla paní Daniela, která má už 2 děti. První dítě 

porodila ve věku 37 let a druhé dítě poté měla, když jí bylo 39 let. Její manžel je o rok 

mladší než ona a jejich prvnímu dítěti jsou v tuto chvíli 4 roky. Druhému dítěti je rok a půl. 

S manželem se seznámili již na vysoké škole, ovšem poté se na delší dobu rozešli a vzali se 

až v době, kdy paní Daniele bylo 36 let. Paní Daniela je vysokoškolsky vzdělaná žena, 

která se narodila v Praze a žije zde i doposud. Z toho důvodu rozhovor s ní probíhal také 

v Praze a to v kavárně, kterou ona sama předem vybrala. Paní Daniela se živí jako 

novinářka a píše různé články i během své rodičovské dovolené, na které už je 4 roky. 
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Kontakt na paní Danielu jsem získala právě skrze jednu z komunikačních partnerek, se 

kterou jsem rozhovor absolvovala už předtím.  

Další komunikační partnerka, která byla také z Prahy, si pro tento výzkum zvolila 

jméno Jana. Paní Jana porodila své první a jediné dítě ve věku 42 let. Její dceři jsou v tuto 

chvíli 3 roky. Jejímu tehdejšímu partnerovi bylo v době, kdy byla paní Jana těhotná, 45 let. 

Nicméně s otcem své dcery paní Jana už v této chvíli nežije. Paní Jana je středoškolsky 

vzdělaná žena, která v rámci svého zaměstnání řídí dvě zdravotní zařízení, je tedy velmi 

časově vytížená a na mateřské dovolené strávila dle jejích slov sotva týden, jinak celou 

dobu pracovala, i když ze začátku jen pár hodin týdně z domova. Na tuto komunikační 

partnerku jsem získala kontakt opět prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde mě na paní 

Janu odkázala jedna z mých kamarádek. 

Pátý rozhovor probíhal s paní Kateřinou, která se stala poprvé matkou před půl 

rokem, kdy porodila svého prvního syna na věku 40 let. Její partner je o pět let mladší 

a společně žijí v menším západočeském městě, ve kterém probíhal i můj rozhovor s ní. 

V jedné z místních kaváren mi paní Kateřina pověděla o tom, jak vystudovala střední školu 

a poté se chtěla věnovat hlavně její vášni k horám a jízdě na kole a o tom, proč se rozhodla 

otěhotnět právě ve věku 40 let. Paní Kateřina se živí jako zdravotní sestra. Kontakt na ni 

jsem získala stejným způsobem jako kontakt na paní Janu, tedy prostřednictvím své známé, 

která mě na ni odkázala. 

Poslední rozhovor, který jsem realizovala s paní Veronikou, proběhl v lednu 2018 na 

venkově, opět na západě Čech. Setkaly jsme se zde v jediné kavárně, která široko daleko 

byla, a bavily jsme se o tom, jaké to pro paní Veroniku bylo, porodit své první dítě ve věku 

43 let a to ještě v prostředí venkova, kde obecně mají ženy děti dříve, než je tomu ve 

velkých městech. Jejímu příteli bylo v době, kdy paní Veronika porodila, dnes už ročního 

potomka, 49 let. Na paní Veroniku jsem získala kontakt od jedné z komunikačních 

partnerek, s tím, že ona sama zná z vysoké školy také ženu, která otěhotněla „později“. 

Paní Veronika se se mnou více než ochotně sešla a podělila se se svými názory.  
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4.1 ANALÝZA DAT 
 

K analýze rozhovorů jsem se rozhodla použít program MAXQDA 2018, který je 

určen speciálně pro profesionální analýzu kvalitativních dat a organizaci poznatků 

především v sociálních vědách. Jednotlivé doslovně přepsané rozhovory jsem do tohoto 

programu nahrála a poté, co jsem je několikrát pročetla, jsem se pustila do jejich kódování, 

tj. do procesu analýzy údajů. Odrazovým můstkem pro mě v rámci tohoto kroku byl 

systém kódování, které navrhuje Strauss a Corbin (1999), kteří tvrdí, že ke kódování 

dochází nejprve prostřednictvím konceptualizace údajů, v rámci které přidělujeme 

jednotlivým větám nebo odstavcům jména, či názvy, které reprezentují jev v nich 

obsažený. Jelikož těchto reprezentačních jmen, pojmů, či názvů může být velmi mnoho, je 

nutné přistoupit k druhému kroku kategorizace, v rámci kterého dochází k seskupování 

podobných pojmů. Jev reprezentovaný určitou kategorií poté získá pojmové označení, 

které by mělo být abstraktnější, než jména pojmů, které tato kategorie obsahuje. Strauss 

a Corbin také rozlišují 3 typy kódování: otevřené, axiální a selektivní, přičemž tato práce 

pracuje s otevřeným a axiálním kódováním a to hlavně z toho důvodu, že i přesto, že 

„otevřené a axiální kódování jsou odlišné analytické postupy, badatel se při reálné analýze 

neustále pohybuje mezi oběma typy kódování“ (Strauss, Corbin, 1999: 71). Díky 

otevřenému kódování dochází k odhalování určitých témat, která jsou obsažená v datech 

a mají vztah k předem položeným výzkumným otázkám a předem sepsaným teoretickým 

konceptům, kterých se daná práce týká. Axiální kódování většinou následuje po otevřeném 

kódování a jedná se o soubor postupů, pomocí kterých jsou údaje znovu uspořádány a to 

prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi a subkategoriemi 

(Strauss, Corbin, 1999). 

 Na základě výše zmíněného způsobu kódování jsem po několikanásobném pročtení 

přepisů jednotlivých rozhovorů identifikovala několik hlavních kategorií a jejich 

podkategorií, do kterých bylo možné zařadit jednotlivé výpovědi komunikačních 

partnerek, a které souvisely s výzkumnými otázkami a také korespondovaly s předem 

nastudovanou literaturou. Celkem jsem pracovala se 4 hlavními kategoriemi: 
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1. První kategorii jsem nazvala „Proč tak pozdě?“ a zařadila jsem sem veškeré pasáže 

z rozhovorů, ve kterých se ženy zmiňovaly o tom, z jakého důvodu otěhotněly ve 

„vyšším“ věku. Na základě často se opakujících některých motivů, které vedly 

k tomuto rozhodnutí, jsem se poté rozhodla tuto kategorii ještě rozdělit na 

4 podkategorie, které nesly název:  

a. Životní zkušenosti 

b. Vzdělání 

c. Jiná doba 

d. (Ne)existence vhodného partnera 

 

2. V rámci tématu této práce není možné jako součást analýzy opominout kategorii 

„Ideální“ věk, kterou jsem se následně rozhodla rozdělit ještě na další dvě 

podkategorie na základě genderu: 

a. „Ideální“ věk ženy 

b. „Ideální“ věk muže 

 

3. Třetí kategorie se týkala veškerých vnějších tlaků, které mé komunikační partnerky 

zmiňovaly v souvislosti s jejich průběhem těhotenství, ale i v souvislosti s tím, co 

pro ně hrálo roli v rozhodování o budoucím mateřství. Tuto kategorii jsem nazvala 

Sociální tlaky a zahrnula jsem pod ní veškeré pasáže v rozhovorech, které se týkaly 

oblasti sociálních tlaků směřovaných na adresu žen ze strany jejich okolí a rodiny, 

a které byly často provázány genderovými stereotypy, v rámci kterých vystupuje 

žena především jako matka a pečovatelka. 

 

4. Pod čtvrtou kategorii s názvem Zdravotnická instituce a lékařský diskurs jsem 

zařadila veškeré výroky komunikačních partnerek, které se týkaly jejich zkušeností 

s lékařským personálem, gynekology a gynekoložkami, se zdravotními 

sestrami atd. Jednalo se o výroky, v rámci kterých ženy hovořily o tom, jak k nim 

tito lidé během jejich těhotenství přistupovali, zda nějakým způsobem upozorňovali 

na jejich věk apod. Také jsem do této kategorie přiřadila ty části rozhovorů, ve 

kterých se ženy zmiňovaly o tom, jak se k normě správného reprodukčního věku 

staví medicína a její zastupci/kyně obecně. Zároveň jsem pod tuto kategorii 

zahrnula i výpovědi žen, ve kterých se určitým způsobem odrážel autoritativní 
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charakter zdravotnictví jako instituce. Lékaři/ky pro samotné ženy totiž 

představovali určitý institucionální diskurs a expertní hlas. Těhotné ženy jsou 

nuceny za lékaři/kami docházet do instituce, čímž ale dochází k tomu, že 

disciplinační účinek na tyto ženy působí o hodně více, než kdyby k různým 

vyšetřením docházelo např. v jejich domácím prostředí. Současně jsou ženy v 

rámci této instituce pod permanentním dohledem odborníků/nic. Tuto kategorii 

jsem se rozhodla zároveň ještě rozdělit na dvě různé podkategorie, které jsou ale 

silně provázány s lékařským diskursem a pojetím zdravotnictví jako instituce.  

a. Tato mnou navržená podkategorie kódů nese název Diskurs rizika a štěstí 

a zaštiťuje téma rizika, ať už ho ženy v průběhu svého těhotenství nějakým 

způsobem pocítily, či naopak zmínily, že si jeho existencí nebyly vědomy. 

Podobu tohoto rizika jsem poté opět rozdělila do dvou kódů: 

- Riziko pro budoucí matku 

- Riziko pro plod 

 

b. Poslední podkategorie zahrnuje veškeré výroky, ve kterých se ženy 

zmiňovaly o metodách a různých vyšetřeních, která jim byla lékaři/kami 

doporučována pro snížení rizikovosti jejich těhotenství. Tyto metody jsou 

většinou zaměřeny právě na ženy, které otěhotněly ve věku vyšším, než je 

35 let. Tato podkategorie nese název Metody prevence rizika. 

 

4.2 „PROČ TAK POZDĚ“? 
 

Součástí rozhovorů, které jsem prováděla se svými komunikačními partnerkami, 

byly mimo jiné dotazy týkající se toho, proč se rozhodly otěhotnět právě v daném věku, co 

je k tomuto rozhodnutí vedlo, resp. jaké faktory byly pro ně nejdůležitější při uvažování 

o budoucím potomkovi. V rámci těchto otázek vyvstalo najevo mnoho působících vlivů, 

které byly při rozhodování o tom, zda už je pro ně ten správný čas na zplození dítěte, 

klíčové. Zároveň mi odpovědi žen na otázky týkající se této oblasti poskytly jasnou 

představu o tom, co pro ně konkrétně znamená riziko v kontextu jejich těhotenství a jaká je 

jeho podoba. 
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4.2.1 ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI 
 

Důležitý faktor, který se objevil ve výpovědích komunikačních partnerek, souvisel 

s tím, že ženy, které otěhotněly po 35 letech, nasbíraly během předchozích let velké 

množství zkušeností, jejichž existence je pro jejich nadcházející rodičovství velmi důležitá, 

což vede ke dvěma základním věcem: Tyto ženy samy sebe identifikují jako zkušenější 

a mentálně vyspělejší, než mladší matky, což hodnotí jako pozitivní skutečnost především 

pro jejich dítě. Paní Daniela například říká: „Já mám teď načteno o deset let více časopisů 

o výchově a vnímání života, než třicetiletá žena a to je ten rozdíl, který tam je. Je to podle 

mě celé o nějaké vyzrálosti. Tím, že na to teď mám víc času, jelikož to bylo chtěné 

těhotenství, tak si to člověk chce a může více vychutnat.“ Stejného názoru je i komunikační 

partnerka Nikola, která ze své vlastní zkušenosti říká: „Když jsem byla mladá, tak jsem si 

užívala, cestovala jsem. Když si představím, že bych to dítě měla dřív, tak si myslím, že 

bych nepochopila spoustu věcí, které bych chtěla tomu dítěti teď dát. V tom mi to přijde 

lepší, mít to dítě déle.“ Zkušenosti žen se v těchto případech tedy zdají být jako klíčové 

hlavně pro budoucí dítě, o které se „starší“ matka poté stará zodpovědněji, její myšlení je 

vyzrálejší a dokáže porozumět určitým věcem týkající se výchovy lépe, než mladší 

prvorodička. Naopak případná nevyzrálost, kterou komunikační partnerky spojovaly 

s nižším věkem, se ukázala jako rizikový faktor, který je dle nich v uvažování o budoucí 

roli matky velmi důležitý. 

Zadruhé, toto vetší množství nabitých zkušeností je úzce propojeno s tím, že ženy, 

které se rozhodly otěhotnět později, mají již na mateřství více času, tzn., že už například 

nemají potřebu samostatně cestovat, užívat si časté večery s přáteli, a tím pádem se mohou 

naplno věnovat jejich dětem. Tato skutečnost byla během rozhovorů několikrát 

vyzdvihována a to například paní Janou: „Pozitivum vidím v tom, že člověk má pocit, že si 

všeho už dost užil. Já nemám pocit, že bych něco zanedbala, já jsem studovala dlouho, 

dlouho jsem cestovala, žila jsem v Anglii, něco jsem nějakým způsoben sama dokázala. 

Nemám pocit, že bych měla něco dohánět. Teď už přišlo na řadu to dítě.“ Stejně to vidí 

i komunikační partnerka Kateřina, která tvrdí, že ve svém věku už má jiné potřeby, než 

před 10 lety, což hodnotí jako pozitivní hlavně pro její dítě: „Člověk má všechno, co chtěl 

zažité. Máte za sebou všechny noční akce a pařby a už prostě nemáte potřebu od malého 

někam utíkat. Sedíte doma a vůbec vám nevadí, že jste doma, že byste třeba chtěla někam 

jet. Myslím si, že když má člověk dítě třeba ve dvaceti, nebo pětadvaceti, tak ještě nechce se 
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zavřít doma, ale mně to teď už vůbec nevadí.“ Těhotenství je tedy často posouváno do 

vyššího věku právě z toho důvodu, že ženy v současné době se v průběhu jejich života 

nejprve rády zaměří samy na sebe, na svoje vlastní touhy a sny, a teprve poté po naplnění 

alespoň některých z jejich vlastních životních cílů, přijde vhodný čas na dítě. Toto 

strategické odsunutí těhotenství poté hodnotí jako pozitivní, jak pro ně samotné, tak i pro 

jejich dítě.  

Eventuální riziko bylo tedy komunikačními partnerkami viděno v případné 

nerozvážnosti, také v lehkovážnosti v mladším věku, nevyzrálosti a nezodpovědnosti 

mladších žen. Toto jsou vlastnosti, které komunikační partnerky spojovaly hlavně 

s těhotenstvím v mladším věku, a které byly jimi interpretovány jako případné riziko jak 

pro dítě, tak pro ně samotné. Paní Veronika například říká: „Když budu mluvit za nás, tak 

si myslím, že teď už člověk má díky životním zkušenostem nějaký nadhled, člověk už je 

klidnější, má srovnané životní hodnoty, ví, co chce. Kdybychom měli to dítě dřív, tak se asi 

taky nic nestane, ale myslím, že bychom nebyli tak zodpovědní rodiče.“ V tomto případě 

není riziko viděno tedy ve vysokém věku těhotné ženy, ale naopak v jejím nízkém věku, 

který byl mými komunikačními partnerkami dáván do souvislosti s nedospělým 

a nevyzrálým jednáním, které může být pojímáno za nezodpovědné. To jsou faktory, které 

nejsou medicínským diskursem vůbec interpretovány, či problematizovány, a není jim 

přikládána žádná váha. Z toho vyplývá, že intersekcionální přístup, v rámci medicíny 

ohledně rizikového těhotenství z důvodu věku, zcela absentuje, jelikož výpovědi žen 

prokázaly, že ony samy hodnotí jako rizikové spíše vlastnosti, které vidí jako typické pro 

mladší věk, což lékařský diskurs naprosto ignoruje. Tyto ženy samy sebe nevnímají pouze 

jako ženy, kterým už bylo 35 let, což je pohled, jakým na ně nazírá lékařský diskurs, ale 

pojímají se jako ženy, které už něco poznaly, něco zažily a mají velké množství zkušeností, 

které by rády předaly svému budoucímu potomkovi. 

 

4.2.2 VZDĚLÁNÍ 
 

Další často zmiňovanou hodnotovou změnou, která je specifikem dnešní doby, je 

důležitost vzdělání u žen, která v současné době nabírá na váze. Prodlužovaná doba 

bezdětnosti je charakteristická spíše pro ženy s vysokoškolským vzděláním 

(Bartošová, 2007) a taktéž pro ženy, které dosáhly středoškolského vzdělání s maturitou 
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(Hašková, 2009). Dá se říci, že v tomto případě tedy platí úměra, že čím déle žena studuje, 

tím déle se poté rozhodne pro otěhotnění. Polovina žen, se kterými jsem prováděla 

rozhovory, disponovala vysokoškolským titulem. Druhá polovina zakončila střední školu 

maturitní zkouškou. Jelikož se v rámci tohoto výzkumu vždy jednalo o ženu, která porodila 

první dítě po 35. roce jejího života, můžeme říci, že v případě této práce tato úměra platí. 

Prodloužená délka studia jde ruku v ruce s pozdější finanční nezávislostí, která je 

dle slov komunikačních partnerek také klíčová pro rozhodnutí o tom, kdy si pořídit dítě. 

Například paní Jana zdůrazňuje: „Školu je samozřejmě také dobré mít za sebou, protože co 

znám pár případů žen, které neplánovaně otěhotněly na vysoké, tak u nich nebylo úplně 

jednoduché dostudovat, i když se to asi taky dá. A pak je důležité mít nějaké to zázemí 

a bydlení, na které samozřejmě potřebujete peníze, které si nejste moc schopná vydělat při 

té škole.“ Paní Kateřina také potvrzuje tento vztah mezi finanční nezávislostí, délkou 

studia a početím ve vyšším věku: „Prostě teď dostudujete, pak chcete třeba chvíli někde 

pracovat, abyste si vydělala nějaké peníze a ono je vám 35 let hned.“ Vliv vzdělání žen na 

posun jejich těhotenství do vyššího věku má tedy dvě roviny důvodů. Prvním z těchto 

důvodů je důvod ekonomický. Česká republika i nadále zůstává zemí, ve které je těžké 

skloubit práci s péčí, a přivedení dítěte na svět pro ženu tím pádem často znamená rapidní 

snížení příjmu (Sobotka, 2006). Žena bez praxe si po několikaleté rodičovské dovolené 

těžko hledá takové zaměstnání, které by odpovídalo jejímu vzdělání. Po ukončení školy je 

tak žena v podstatě nucena si vybrat mezi potencionálním dítětem, nebo dobrou prací, 

která byla během dob jejího studia viděna jako velmi podstatná. Druhou rovinu důvodu 

vidím v potřebě vlastní seberealizace ženy, která samozřejmě také souvisí s ekonomickou 

stránkou věci. Ambice žen, které studují vysoké školy, jsou často vyšší a vzhledem k jejich 

vzdělání se jim na pracovním trhu otevírá více možností (Hašková, 2009). Ženy se tak 

často rozhodnou po škole nejprve realizovat na trhu práce a tuto realizaci je jen velmi těžké 

skloubit s dítětem, a to právě díky nastavení rodinné politiky, ve kterém matka vystupuje 

jako primární rodič, a v rámci kterého je obtížné zvládat práci v zaměstnání a péči 

o domácnost a dítě zároveň. Pokud tedy žena vidí svoji primární hodnotu ve vlastní 

kariérní seberealizaci, většinou tato hodnota nejde dohromady s plánovaným otěhotněním. 

Prodloužená doba studia a ne příliš vyhovující systém rodinné politiky jsou tedy jednou 

z dalších příčin a důvodů pro to, proč se ženy raději rozhodnou s prvním dítětem počkat do 

vyššího věku.  
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4.2.3 JINÁ DOBA 
 

Na co tyto výsledky poukazují? Zaprvé to, že posun těhotenství do vyššího věku 

ženy je z velké části zapříčiněn zásadní změnou hodnot a hodnotových preferencí mladých 

lidí v dnešní době (Rabušic, 2001). Dítě není již viděno jako základní hodnota a cíl, který 

by měl být naplněn co nejdříve, nýbrž zplození dítěte zde vystupuje spíše jako další 

zásadní zlom v životě mladých lidí, kterého je sice potřeba v životě dosáhnout, ale zároveň 

mu musejí předcházet zkušenosti, které jsou pro tyto lidi v mladším věku hodnoceny jako 

důležitější. Dítě je v tomto smyslu v mladém věku viděno spíše jako překážka, která brání 

mladým lidem v cestování, užívání si svobodného společenského života apod., jelikož po 

jeho příchodu na svět již nebude možné se těmto aktivitám stoprocentně věnovat. Bezdětní 

se tedy snaží zaměřit na tyto aktivity ještě před příchodem dítěte, díky čemuž může 

docházet k nárůstu let, která poté stráví žena jako bezdětná. Z výpovědí komunikačních 

partnerek také vyplývá, že v současné době dochází k vzestupu individualismu a odmítání 

tradičních hodnot, o kterém hovoří Kučera (2000). Nárůst individualismu vidím ve 

výpovědích žen především v tom, že ženy se chtějí během jejich mládí věnovat hlavně 

samy sobě. Dítě je v jejich perspektivě viděno jako důležitá životní etapa, ke které ale 

dojdou postupně, ale to až poté, co si dostatečně užijí nezávislý život. Paní Veronika 

například zdůvodňuje své těhotenství ve 43 letech takto: „Člověk už je více ukotvený, ví, co 

chce, a co nechce. Myslím si, že se také daleko méně stresuje. Alespoň já tohle vnímám na 

sobě. Člověk nemá pocit, že mu něco uniká, co se týče vzdělání, práce, nějakého 

společenského vyžití a tak.  Člověk už má srovnáno v hlavě, co si bude muset na nějakou 

dobu odepřít, když bude mít dítě, a čemu se nebude moci momentálně věnovat. Ale protože 

už tyhle věci mám za sebou, tak už je ani nepotřebuji.“ Tato výpověď paní Veroniky 

a další podobné výpovědi mých komunikačních partnerek se v tomto smyslu ztotožňují 

s teorií vynořující se dospělosti J.J. Arnetta (1998), který upozorňuje mimo jiné na zásadní 

názorovou a hodnotovou změnu u mladých lidí. Pro dosažení dospělosti u těchto lidí jsou 

již důležité jiné události v jejich životech, než je početí potomka. Dříve byl člověk okolím 

hodnocen jako dospělý jen na základě změny v jeho společenské roli. Pokud hovoříme 

o ženách, jednalo se buď o okamžik, kdy se vdávaly, či o období, ve kterém přišly do 

„jiného stavu“. V tomto směru ale došlo k velké změně, kdy pro zhodnocení člověka jako 

dospělého je důležitá spíše jeho schopnost přijmout zodpovědnost za důsledky svých činů, 

či jeho finanční nezávislost, nebo schopnost vést sám/a vlastní domácnost 

(J.J. Arnett, 1998). Mladí lidé tedy dnes spíše prozkoumávají různé životní cesty, než aby 
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se rovnou vrhali do rodinného života. Mít vlastní dítě se v žebříčku hodnot současné 

generace posunulo o několik příček dál, na základě čehož je pochopitelné, že průměrný 

věk prvorodiček neustále narůstá. 

Za důležité také považuji podotknout, že všechny ženy, se kterými jsem prováděla 

rozhovory, se narodily a vyrůstaly v Čechách v období komunismu. Avšak období, ve 

kterém se ony již mohly zaobírat otázkou mateřství, u nich nastalo až po pádu železné 

opony, tedy po ukončení působení komunistického režimu. Před rokem 1989 byly věkové 

hranice pro ženu nastaveny o hodně rigidněji a průměrný věk prvorodiček se pohyboval 

okolo 22. a 23. roku života ženy (Sobotka, 2006). Jak již bylo zmíněno v teoretické části, 

s pádem komunistického režimu došlo k velkým změnám v rámci reprodukčního chování 

českých žen a jednou z těchto změn bylo právě odsunutí těhotenství do vyššího věku. 

Tento trend tedy mimo jiné také potvrzují i mé komunikační partnerky, které všechny 

porodily své první dítě až v době, kdy byla Česká republika demokratickou zemí, a které 

patří právě mezi zástupkyně tohoto trendu, jelikož všechny byly poprvé těhotné ve věku 

vyšším, než je 35 let. Zároveň se v průběhu rozhovorů objevily i takové názory, které 

potvrzovaly tvrzení Haškové (2009) o tom, že Česká republika je v tomto směru poněkud 

„opožděná“ a specifická, a že u nás dochází vlivem historie komunistického režimu 

k pomalejšímu posunutí průměrného věku prvorodiček, než je tomu v jiných zemích, které 

nejsou zatížené odkazem komunismu. Paní Nikola, která několik let cestovala po světě, 

také vnímá v tomto ohledu určitou specifičnost České republiky a říká: „My máme třeba 

v Austrálii spoustu kamarádů a oba dva s partnerem jsme tam žili a tam jsou ti lidé 

v tomhle prostě jiní. Tam na to koukají úplně jinak a neřeší tolik věk. Já když jsem se 

tenkrát vrátila zpátky do Čech, tak se mi každý ptal, kdy už budu mít miminko, ale když 

jsme žili v zahraničí, tak tam to nikoho vůbec nenapadlo mi pokládat tyto dotazy jen proto, 

že už mi bylo 30.“ Tento rozdílný přístup v různých státech je možné si vysvětlit již 

zmíněným postkomunistickým charakterem České republiky, nebo také tím, že australská 

genderová kultura je v mnohém odlišná od té české. Nicméně v této výpovědi se mimo jiné 

opět objevuje tlak okolí, který je na ženu neustále vyvíjen ohledně „ideálního“ věku, ve 

kterém by měla otěhotnět, a který se projevuje prostřednictvím neustále se opakujících 

otázek týkajících se neexistujícího těhotenství, a který je velmi často směřovaný ke stále 

ještě bezdětným ženám. 
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4.2.4  (NE)EXISTENCE VHODNÉHO PARTNERA 
 

Jedním z hlavních důvodů pro otěhotnění ve „vyšším“ věku byla pro většinu 

komunikačních partnerek existence dlouhodobého a spolehlivého partnera v jejich životě. 

Najít takového muže, který by se rád stal otcem, byl by zodpovědný a o dítě by se dobře 

staral, bylo v uvažování o budoucím potomkovi pro většinu dotázaných žen primární. Toto 

zjištění dokládají i následující citace komunikačních partnerek. Paní Nikola například říká: 

„Já jsem chtěla otěhotnět do 28 let, ale nevyšlo mi to. Ne že by to nešlo, ale nebyl tatínek, 

nebylo s kým. Měla jsem teda přítele, ale o tom jsem věděla, že mi nepomůže v krizových 

situacích. Chce to i tatínka, je strašně důležité, aby na to byli dva. Já si vůbec nedovedu 

představit, že bych na to byla sama, ani po psychické, ani po fyzické stránce. Potřebujete 

podporu toho chlapa, když přijde domů.“ Z této citace jsou patrné dvě věci: Zaprvé, že 

paní Nikola vnímá normativní reprodukční věk do 28 let života ženy, tudíž ona sama již 

přemýšlí o svém těhotenství tak, že určitým způsobem vybočuje z normy. A zadruhé, že 

v jejím případě je jako eventuální riziko definován partner, konkrétně absence tohoto 

partnera. Důležitou roli otce v rozhodování o budoucím těhotenství také potvrzuje paní 

Kateřina, která poprvé otěhotněla ve věku 40 let a otěhotnění právě v tomto věku 

vysvětluje následovně: „Našla jsem správného tatínka. Do té doby ten správný chlap 

prostě nebyl.“  

Zároveň se pro dotazované ženy ukázalo jako velmi důležité, aby vztah s tímto 

potencionálním otcem byl harmonický a bez výskytu velkých problémů a rozdílných 

názorů na zásadní věci v životě. Paní Marcela, která se po několikaletém manželství 

rozvedla a až poté poprvé otěhotněla ve věku 39 let se svým nynějším přítelem, vysvětluje 

svoje rozhodnutí takto: „Hlavně s tím přítelem to bylo fajn, byli jsme v pohodě. To je 

strašně důležité, aby ten vztah byl v pořádku. Když si teď představím, že bych to dítě měla 

s tím předchozím partnerem, tak mám pocit, že by to nebylo v pohodě. Tam jsme už měli 

velké problémy mezi sebou a ono to dítě pak všechno vyostří mezi těmi lidmi, takže není ani 

dobré ho do takového vztahu přivádět.“ Tyto argumenty potvrzují zjištění Haškové (2009) 

a Bartošové (2007), které tvrdí, že přítomnost dlouhodobého partnera je při rozhodování 

o budoucím dítěti rozhodující. Hašková (2009) tento faktor hodnotí jako zásadní 

skutečnost, která má vliv na prodlužování období bezdětnosti u žen. Hašková také 

zdůrazňuje (2009), že pro ženy v dnešní době hraje velkou roli mimo jiné i podobnost 

názorů, kterou se svým partnerem sdílejí, což dokládá výše zmíněná výpověď paní 
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Marcely i dalších komunikačních partnerek, které se zúčastnily tohoto výzkumu. Právě 

neexistence dlouhodobého a spolehlivého partnera může být jedním z důvodů, proč je 

mateřství žen čím dál tím častěji odkládáno do vyššího věku (Sobotka, 2006; 

Hašková, 2009).  

Z výpovědi komunikačních partnerek je tedy patrné, že absence partnera pro ně 

představovala zásadní riziko v jejich rozhodování o nadcházejícím těhotenství. Vzhledem 

k tomu, že tento faktor se objevoval v jejich výpovědích nejčastěji a mnohokrát se také 

jednalo o jednu z prvních věcí, kterou ženy v souvislosti s jejich těhotenstvím 

zdůrazňovaly, se domnívám, že pro tyto ženy přítomnost partnera v podstatě určovala 

„ideální“ věk otěhotnění a zároveň pro ně představovala neexistence spolehlivého partnera 

mnohem větší riziko, než různé eventuální zdravotní komplikace, které vyzdvihuje 

medicínský diskurs, což jasně potvrzuje paní Jana: „Já si nemyslím, že jsem udělala chybu, 

že jsem čekala tak dlouho. Žádné zdravotní komplikace jsem neměla a podle mě se jejich 

role dost přeceňuje. Já dítě nemohla mít dřív, protože nebyl chlap, který by to dítě chtěl. 

Dnes je velký nedostatek partnerů, kteří by chtěli založit rodiny.“ Mít po boku 

spolehlivého partnera se tedy ukázalo jako zásadní faktor v rozhodování žen o tom, kdy je 

pro ně vhodné otěhotnět a zároveň se tento faktor prokázal jako největší riziko, které ženy 

v uvažování o svém budoucím těhotenství vnímaly. Z již zmíněného vyplývá, že charakter 

medicíny je z tohoto hlediska opravdu velmi omezený, jelikož nebere v potaz význam 

těchto faktorů, jakým může být právě riziko v neexistenci dlouhodobého partnera, což je 

projev rizika, na který kladly hlavní důraz mé komunikační partnerky v průběhu 

rozhovorů. Z tohoto hlediska se dá tvrdit, že to, co je důležité pro těhotné ženy samotné, 

není důležité pro lékařský personál při definování toho, co je vlastně v rámci těhotenství 

považováno za rizikové. Medicína často ignoruje tyto vlivy a stejně tak jejich propojenost 

v určité oblasti. 

Zásadní věc, která z poznatku o důležitosti přítomnosti spolehlivého partnera 

vyplývá, se vztahuje k tomu, že ideální věk je ve své podstatě definovaný přítomností, či 

absencí partnera. Nejde tedy pouze o důvod, proč ženy oddalují svá těhotenství, ale jedná 

se o zásadní a klíčovou intersekcionální kategorii pro konstrukci „ideálního“ 

reprodukčního věku, kterému se věnuji v následující kapitole. 
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4.3 „IDEÁLNÍ“ VĚK 
 

Skutečnosti, že ve společnosti došlo k hodnotové změně a k poklesu důležitosti 

tradičních hodnot, jako je právě co nejrychlejší zplození potomka, silně napovídají 

výpovědi komunikačních partnerek, které se během rozhovorů často zmiňovaly o tom, že 

doba se mění a s tím i samozřejmě pojetí toho, co je považováno za běžné a „normální“, 

a co nikoliv. Všechny komunikační partnerky se shodly na tom, že věk, který je v dnešní 

době považovaný za ideální, se mění v závislosti na historickém kontextu. Věkové hranice, 

které byly viděny jako ty „správné“ pro zplození dítěte jsou dnes úplně jinde, než byly před 

20 lety. Paní Jana tvrdí: „Moje máma mě měla ve 26 a už byla stará . Dneska už je to 

ale úplně jinak.“ Normativní věk pro zplození prvního dítěte se tedy posouvá čím dál tím 

výše, což mimo jiné potvrzuje jeho sociálně konstruktivní charakter. Nicméně i přes tuto 

skutečnost je „ideální“ reprodukční věk ženy dáván neustále do souvislosti s biologií a 

medicínskými riziky, které jsou na vyšší věk prvorodičky nabalené, což potvrdily i 

samotné komunikační partnerky. 

 

4.3.1  „IDEÁLNÍ“ VĚK ŽENY 
 

Všechny ženy, které participovaly na mém výzkumu, hodnotily jako „ideální“ 

reprodukční věk u ženy v současné době období jejího života kolem 30 let. Volbu tohoto 

věku většinou obhajovaly právě tím, že se jedná o věk, ve kterém je žena již mentálně 

vyspělá, má za sebou dokončené vzdělání, absolvovala určitou pracovní zkušenost, měla 

dostatek času pro to, aby si užila svobodného a nezávislého života, a zároveň se nejedná 

ještě o věk, ve kterém by byla během těhotenství ohrožena nějakými zdravotními 

komplikacemi právě kvůli jejímu věku. Paní Veronika věk 30 let hodnotí jako ideální pro 

zplození potomka a tento názor zdůvodňuje následovně: „Velká část populace dneska po 

střední škole studuje ještě vysokou školu, nebo si pak chce zabezpečit bydlení, odstartovat 

kariéru apod. Ten věk 30 let si myslím, že je dobrý věk, ale myslím si, že se to bude 

posouvat ještě dál. Ale také si myslím, že je to strašně individuální a stojí to na tom, jak se 

ta žena cítí a samozřejmě je to rozhodnutí i muže, celého toho páru, jak se na tom domluví, 

pokud tedy ta žena není moc stará na to, aby třeba svým věkem nějakým způsobem 

ohrožovala to dítě.“ Jak lze dobře vypozorovat z této citace, a také z mnoha dalších citací 

komunikačních partnerek, tak ideální věk pro otěhotnění lze jen velmi těžko určit, jelikož 
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se jedná především o individuální záležitost každé konkrétní ženy, kdy se ona sama 

rozhodne otěhotnět. Většina komunikačních partnerek uvedla, že se jedná o rozhodnutí, 

které je propleteno velkým množstvím faktorů, které pro danou ženu mohou, ale také 

nemusejí, být důležité. Nicméně i přesto, že většina dotázaných hodnotí otěhotnění jako 

individuální a subjektivní rozhodnutí, na druhou stranu se v jejich výpovědích objevují 

pasáže, ze kterých je patrné, že je pro ně také velmi důležité stanovisko medicíny 

a normativních hranic, které definuje tato věda. Tyto hranice jsou ovšem ženami 

považovány za objektivní, jelikož jsou součástí medicínského diskursu. Dotázané ženy 

nepředpokládají, že by reprodukční medicína disponovala normativním věděním, které by 

odráželo dominantní společenské hodnoty (Slepičková, Šlesingerová, Šmídová 2012), 

naopak se domnívají, že věkové hranice určené lékaři/kami jsou nezpochybnitelné a to 

i přesto, že všechny do jedné tyto doporučené hranice překročily a během jejich těhotenství 

se nepotýkaly s žádnými závažnějšími zdravotními problémy. Například paní Kateřina 

říká: „Tak určitě to má svojí negativní stránku, která spočívá asi hlavně v  různých 

zdravotních rizicích. Ty já tedy neměla, ale asi je tam větší pravděpodobnost, že je žena 

bude mít, když je starší.“ Tato citace jasně dokazuje skutečnost, že i přesto, že tyto ženy 

spadaly během svého těhotenství do medicínsky definované rizikové kategorie, a zároveň 

se s žádnými problémy během svého těhotenství nepotýkaly, tak samy tento pocit, či obavu 

z rizika způsobeného vyšším věkem matky sdílejí. Tyto ženy si internalizují diskurs 

představovaný lékařskou vědou týkající se případného rizika či ohrožení, které nutně plyne 

z těhotenství ženy ve vyšším věku a dále ho reprodukují. 

Věk je v této souvislosti tedy pojímán jako pevně daná kategorie, která je úzce 

svázána s biologickým tělem ženy, což koresponduje s tím, co tvrdí Kolářová (2008), která 

upozorňuje na to, že i přesto, že věk je sociálním konstruktem, který se proměňuje v čase 

a prostoru, je velmi problematické jej oddělit od biologických souvislostí. Na věk jsou 

v kontextu tématu této práce poté nabalena očekávání týkající se právě otěhotnění žen ve 

věku, který je medicínským diskursem pojímán za „ideální“. I přesto, že rozhovory 

probíhaly se ženami, které všechny otěhotněly po 35. roce jejich života, tedy až za hranicí, 

která je medicínou vnímána jako ideální, se komunikační partnerky ve svých výpovědích 

shodly na tom, že skutečně není dobré mít dítě „až moc pozdě“ a to hlavně z toho důvodu, 

že s věkem se zvyšuje pravděpodobnost možných komplikací při těhotenství, jelikož 

stárnutí ženy jde dle jejich názoru ruku v ruce s vyšším rizikem zdravotních komplikací. 

Paní Marcela například říká: „Mít dítě kolem 45 už je podle mě u ženy pozdě. Vím, že 
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dneska je možné třeba pro ženu otěhotnět i v padesáti, ale nemyslím si, že zrovna u té ženy 

je to to pravé. To už je fakt znát, že už je člověk unavený a přeci jenom to tělo už je staré 

a je tady vzhledem k tomu věku o hodně větší riziko, že pak při tom těhotenství nebude 

všechno tak, jak by mělo být.“ Zde považuji za nutné podotknout, že žádná z mých 

komunikačních partnerek se těmito komplikacemi během těhotenství nesetkala. Z citace 

paní Marcely také vyplývá, že sama vnímá jasně odlišné reprodukční hranice, jak pro 

muže, tak pro ženy. Vyšší věk ženy je v její výpovědi vnímán jako něco, co má jasný 

důsledek pro funkci těla a jako něco, co může přímo ohrozit průběh těhotenství. 

„Pokročilý“ věk těhotné může způsobit, že „nebude všechno tak, jak má být“- jinými 

slovy, dotazované ženy mají velmi idealizovanou představu o „hladkém“ průběhu 

těhotenství. Každé vybočení z předem naplánovaného a očekáváného průběhu těhotenství 

představuje „komplikace“ a jakékoliv nečekané situace jsou jimi samotnými definovány 

jako „problémy“. Paní Veronika například uvádí: „Každý týden byl dobrý a vlastně jsem 

žádné zdravotní problémy neměla. Tím, že už jsem byla starší, tak jsem si ani nemyslela, že 

to půjde všechno tak snadno a hladce, pořád jsem se asi trochu obávala, že přijde nějaký 

ten problém, který nechcete během toho těhotenství řešit.“ Výpověď paní Veroniky opět 

jasně dokazuje internalizaci diskursu o případném riziku u těhotenství ve „vyšším“ věku, 

kterou ženy přijímají, a která se stává součástí jejich uvažování. Zároveň zde vyvstává 

existence určitého „ideálního“ těhotenství, kterou ženy ve svých výpovědích často 

zmiňovaly. Podoba tohoto těhotenství je charakteristická jeho hladkým a bezproblémovým 

průběhem. Jeho obsah je ovšem určován především lékařským diskursem, který v tomto 

případě určuje, jak toto bezproblémové těhotenství má vypadat, a naopak.  

Tato práce tedy mimo jiné ukázala, že dotázané ženy, i přesto, že samy překročily 

lékaři stanovenou „ideální“ reprodukční hranici, tak rozhodně nepojímají věk za kulturní 

konstrukt, který by měl regulační a disciplinační účinky na ně samotné, nýbrž ho vidí jako 

objektivní skutečnost, která je bytostně spjata s jejich těly. Zároveň ale tyto ženy 

mnohokrát v průběhu rozhovorů uvedly, že dnes je doba jiná a že s touto změnou dochází 

i k posunutí období, kdy je ideální zplodit dítě, což vnímám jako zásadní rozpor v jejich 

uvažování, jelikož tyto dva názory jdou v podstatě proti sobě. Paní Daniela například 

podotýká: „Maminka mě měla ve 25 letech a byla vnímána jako relativně stará matka. No 

a dnes je úplně normální, že je ženám třeba 32, když mají první dítě, nikdo se nad tím 

vůbec nepozastaví.“ S tím se shoduje i výpověď paní Veroniky: „Když si člověk uvědomí, 

v jakém věku otěhotněla jeho máma, tak se ta hranice určitě v čase posouvá… Jasně, 
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někteří lidé si klepají na čelo, že tak pozdě, ale to dělají lidé, kteří to měli třeba jako moji 

rodiče a měli děti brzo, třeba hned po střední škole. Prostě to měli jinak nastavené. 

A dneska už nejsem sama, kdo třeba má z mých kamarádek to první dítě takhle pozdě.“ 

Ženy tedy vnímají, že v současné době není jejich těhotenství vnímáno tak negativně, jako 

by tomu bylo dříve. Při komparaci jich samotných s jejich matkami konstatují, že „ideální“ 

věkové hranice pro mateřství se neustále posouvají. Na druhou stranu ale tyto ženy 

předpokládají, že zdravotní rizika během těhotenství jsou spojena s vyšším věkem a tato 

skutečnost se dle jejich názoru nemění, naopak zůstává pořád stejná. 

Ženy tedy primárně nevnímají věk jako kulturní konstrukt, což je dle mého názoru 

do značné míry dáno tím, jakým způsobem je věk pojímán v rámci medicínského diskursu, 

který tyto ženy vnímají z pozice autoritativní vědy. Na druhou stranu všechny 

komunikační partnerky zmínily, že ideální hranice pro zplození prvního dítěte se velmi 

rychle posouvají a bude tak tomu nejspíše i do budoucna, což potvrzuje i výpověď paní 

Daniely, která říká: „Tak spíš to lidé všeobecně odkládají. Dřív to bylo určitě jinak. Šouplo 

se to o generaci, o 10 let si osobně myslím. A určitě se ty věkové hranice budou posouvat 

i dál.“ Z této formulace jasně vyplývá, že ideální reprodukční věk je normativní kategorií, 

která je závislá na historickém kontextu a jedná se o kategorii, která se neustále mění. 

Zároveň nám proměnlivost této kategorie dokazují i demografické údaje České republiky 

zmíněné v teoretické části práce, které udávají, že průměrný věk těhotné ženy se například 

v roce 1990 pohyboval kolem 21. roku jejího života, nicméně v roce 2003 byl tento 

průměrný věk stanoven na 27 let (Fialová, 2005). I přesto, že si ženy samy proměnlivost 

této kategorie věku v čase uvědomují, i nadále ji vnímají jako něco přirozeného, jako něco, 

co nemá člověk možnost ovlivnit. Komunikační partnerky nepředpokládají, že to, co je 

spojováno s určitým věkem, je často výsledkem stereotypních představ, na jejichž 

vytváření se podílejí i ony samotné a to tím, že tyto představy potvrzují svým jednáním 

a svými postoji. Například paní Marcela tvrdí: „No tak určitě u toho těhotenství je lepší, 

když je ten člověk mladší, pak se to lépe asi zvládá, je to prostě fyzicky náročné, nemá pak 

žádné komplikace a nemusí být tolik pod dohledem tich doktorů.“ Paní Marcela svým 

názorem sama potvrzuje, že u těhotenství ve vyšším věku je větší pravděpodobnost 

komplikací, sama o věku neuvažuje jako o konstrukci, naopak ho pojímá jako něco 

přirozeného, co je přímo spojené s tím, jak „dobře“ funguje tělo člověka. V neposlední 

řadě paní Marcela touto formulací podporuje ten pohled, který předpokládá, že těhotenství 

ženy ve vyšším věku musí být nutně pod drobnohledem lékařského personálu, což 
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pokládám já sama za poněkud paradoxní, jelikož lékař, či lékařka, nejsou schopni žádným 

způsobem toto potenciální riziko eliminovat, jelikož i přesto, že těhotná žena podstoupí 

mnoho vyšetření, která ji tento lékař/ka doporučí, její věk zůstane stále stejný, tím pádem 

i eventuální riziko, které je následkem vyššího věku budoucí matky, musí být logicky stále 

stejné. 

Konstruktivní povahu normativního reprodukčního věku taktéž potvrzuje to, že tento 

„ideál“ není pro všechny aktérky diskursu stejný. I přesto, že odpovědi komunikačních 

partnerek na otázku, kdy je podle nich „nejlepší“ mít dítě, se pohybovaly okolo věku 30 let 

ženy, každá z nich uváděla jiné konkrétní číslo. Paní Nikola například říká: „Já si myslím, 

že z té mentální stránky je to ideálně věk po třicítce.“ Paní Veronika zase tvrdí: „Já bych 

řekla, že nejlepší je asi ten věk kolem 27 let.“ Komunikační partnerka Kateřina to zase vidí 

takto: „Já si myslím, že nejlepší je mít dítě tak do třicítky, okolo 30.“ Hranice pro 

normativní reprodukční věk jsou tak v očích komunikačních partnerek velice fluidní a ne 

všechny tuto hranice vnímají nutně stejným způsobem. 

 

4.3.2 „IDEÁLNÍ“ VĚK MUŽE 
 

 Za nutnost v rámci tématu této práce považuji podotknout, že tyto uměle 

vykonstruované „ideální“ věkové hranice se nedotýkají všech lidí stejně. Naopak jsme 

svědky obrovské asymetrie, která se v oblasti reprodukčního chování osob vztahuje 

k genderu. Normativní reprodukční věk a jeho regulační a disciplinační účinky se 

bezesporu dotýkají spíše žen, než mužů. Vidovićová (2008) uvádí, že kategorie věku se dá 

jistě považovat za genderově specifickou. S tím naprosto souhlasím, nicméně na základě 

provedené analýzy rozhovorů bych ráda toto tvrzení doplnila s tím, že stejně tak 

normativní reprodukční věk je genderově specifickou oblastí, v rámci které jsou 

znevýhodňovány spíše ženy, na které je zároveň vytvářen vyšší nátlak ze strany 

společnosti týkající se jejich dřívějšího otěhotnění, než je tomu u mužů. Vyšší míru nátlaku 

na ženy potvrzuje i výpověď paní Nikoly, která podotýká: „Chlap může mít dítě v 70, 

u toho je to jedno. Do toho dítěte je pořád tlačená jen ta žena.“  Skutečnost, že „ideální“ 

věkové hranice pro reprodukci se dotýkají mužů méně, než žen, reflektuje i paní Jana, 

která tvrdí: „Na muže není kladen takový společenský tlak. Můj bratr bude mít letos 38 let, 

je svobodný, bezdětný a myslím si, že na něj žádný tlak vyvíjen není, ani vlastně ještě sám 
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neuvažuje o dítěti. Takže u mužů se to podle mě moc neřeší. To že chlap má dítě ve 40, 

nikoho vůbec nezarazí, to je normální.“  

Svých komunikačních partnerek jsem se mimo jiné také ptala na to, jaký věk 

u muže hodnotí jako „ideální“ pro to, aby se stal otcem. Nutno říci, že v případě mužů byly 

věkové ideální věkové hranice viděny většinou o hodně déle, než tomu bylo u žen. Tak to 

vidí například paní Nikola, která říká: „Chlapi by podle mě měli mít nejdéle děti tak ve 45 

letech a ženy tak do 40. 45 let mi už u ženy přijde moc.“ Dále pak, toto období pro správné 

načasování otcovství bylo ve většině případů identifikováno v širším rozpětí, než u žen. 

Paní Marcela například tvrdí: „Chlap může mít dítě klidně v 50, ale když bych měla říct 

ideálně, tak asi od těch 30 do 45. U ženy mi přijde ten věk 45 už moc vysoký.“  

Věk partnera zároveň také nehrál u dotazovaných žen žádnou významnou roli 

v jejich rozhodování o budoucím potomkovi. Paní Daniela například k tomuto tématu říká: 

„Jeho věk pro mě neměl žádnou váhu, to vůbec. Já si myslím, že u toho chlapa je to spíše 

o jeho vyzrálosti. Musí mít na to dítě energii a musí chtít. Já znám čtyřicátníky, kteří jsou 

sobci a to dítě berou jen jako svoji vizitku a znám naopak třicetileté kluky, kteří jsou skvělí 

tátové.“ Připravenost muže na dítě a jeho schopnost se o něj postarat je v tomto případě 

tedy dána především jeho sociální vyspělostí a vyzrálostí, přičemž případné zdravotní 

komplikace, které jsou dávány do souvislosti s vyšším věkem těhotných žen, se mužů 

v podstatě netýkají. Nutno podoktnout, že vyzrálost muže nevnímaly ženy tak, že by byla 

přímo vázána na jeho biologický věk. Oproti tomu vyzrálost ženy je podmíněná tím, že je 

starší, na což jsem již poukázala v předchozí kapitole Životní zkušenosti, ale u muže tomu 

tak není. U muže je primární jeho vyzrálost, která ale jak interpretuje paní Daniela 

v předchozí citaci, souvisí s jeho energií, spolehlivostí, nikoliv s jeho biologickým věkem. 

 Paní Marcela také odmítá, že by na její rozhodování o tom, jestli již otěhotnět, či 

nikoliv, měl nějaký vliv věk partnera: „Ne, to vůbec nehrálo roli. Jemu je teprve 43.“ Jak 

je patrné z této formulace, věk 43 let u muže není vůbec vnímán jako riziko, či jako 

problém. To pokládám za zajímavé hlavně z toho důvodu, že partnerovi paní Marcely bylo 

v době, kdy byla ona poprvé těhotná 41 let, avšak jeho věk nebyl lékaři/kami v průběhu 

jejího těhotenství, ani samotnou paní Marcelou, vůbec problematizován, nikdo se nad ním 

nepozastavil a jak ona sama říká: „Nikdo se mi na jeho věk nikdy neptal.“ Věk muže tedy 

rozhodně není zásadní informací, kterou by bylo nutné ověřit pro určení míry rizikovosti 
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těhotenství, naopak věk ženy je v kontextu těhotenství neustále zdůrazňován 

a vyzdvihován. 

 Z provedených rozhovorů tedy jasně vyplynulo, že pro muže rozhodně neexistují 

tak rigidní hranice pro to, kdy by se měli stát otci, jako pro ženy a pro to, kdy by se měly 

stát matkami. Tento výsledek se dal vzhledem k předem nastudované literatuře, o níž se 

zmiňuji v teoretické části, předpokládat. Nicméně v průběhu rozhovorů na povrch vyvstala 

další velmi zajímavá skutečnost, která se také týká rozdílného nazírání na ideální 

reprodukční věk mužů a žen a to sice, že u žen je v souvislosti s reprodukcí neustále 

upozorňováno na případná zdravotní rizika, která se s jejich věkem zvyšují, zatímco pro 

muže je v této oblasti určující spíše jejich mentální vyspělost a vyzrálost, než stav jejich 

biologického těla. Jinými slovy, u muže lze hůře určit ideální věkovou hranici, pro to, kdy 

by se měl stát otcem, jelikož záleží na tom, jak je tento muž vyspělý, co má za sebou, zda 

se již cítí na to, aby měl dítě, avšak žena je v tomto směru limitována hned dvěma aspekty: 

zdravotními riziky a genderovým stereotypem, který říká, že u ní je touha po dítěti 

„přirozená.“ Paní Veronika názor o tom, že u mužů nejsou jejich biologické reprodukční 

schopnosti natolik vyzdvihovány jako u žen, potvrzuje svými slovy: „U chlapů je to 

strašně individuální, protože někteří chlapi se ve třiceti cítí mentálně jako úrovni dědečka 

a znám chlapy, kteří jsou v šedesáti tak energičtí, že tyhle třicátníky strčí do kapsy. Takže 

tam spíš záleží na tom, co má ten chlap v hlavě a jestli už je na to dítě připravený. U 

chlapů není ten věk tak důležitý.“ Z rozhovoru s paní Veronikou a i z dalších provedených 

rozhovorů vyplývá, že pro určení „správného“ reprodukčního věku muže je zásadní jeho 

mentální vyspělost a schopnost dobře se postarat o své budoucí dítě, přičemž tuto 

schopnost mohou mít někteří muži ve 20 letech, jiní ve 40, či v 50. Nicméně vyspělost 

muže není pevně svázána s jeho biologickým věkem, tak jak je tomu u ženy. Pokud se 

ovšem žena rozhodne pro strategické posunutí svého těhotenství, je automaticky 

upozorňována lékařským personálem na případná zdravotní rizika, která s sebou nese 

těhotenství ve „vyšším“ věku a také na případnou „nefunkčnost“ jejího biologického těla. 

I přesto, že kvalita spermatu, jejich pohyblivost a množství s věkem muže klesá 

(Trewinnard, 2006), na sníženou schopnost reprodukce biologických těl mužů je 

upozorňováno jen zřídkakdy, což potvrzuje i výpověď paní Kateřiny: „Nikde se nepíše, že 

chlap by měl mít dítě do tolika a do tolika. Když čtete všude ty články, tak se píše, do kolika 

by měla mít dítě žena, píše se o ideálním věku pro mateřství, ale nikde ani čárka o tom, co 

je ideální pro otcovství. Přitom každý ví, že kvalita spermatu s věkem muže také klesá, ale 
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na ty chlapy nikdo netlačí, protože i když jim to třeba nejde, tak jim pak mohou pomoci 

v centrech asistované reprodukce. Vyberou jim ty nejlepší spermie a je to. A když ty 

spermie nejsou dostatečně rychlé, tak je přendají uměle do těla té ženy a problém vyřešen. 

Věk mužů se ani v tich centrech asistované reprodukce moc neřeší.“ Tato citace paní 

Kateřiny jednoznačně potvrzuje skutečnost, o které hovoří Slepičková (2009), že pouze 

věk ženy je vnímán jako jeden z rozhodujících faktorů v kontextu asistované reprodukce, 

nikoliv věk muže. Pokud se tedy hovoří o reprodukci v souvislosti s věkem muže, 

pozornost se upírá na kvalitu jeho spermií, nikoliv na případné riziko pro plod, které by 

mohlo být způsobeno věkem muže. Naopak u žen je jejich věk vyzdvihován v souvislosti 

s důsledky, jaké by mohl tento věk mít pro nenarozené dítě. 

 Pokud se tedy žena rozhodne mít dítě později, je na ni vytvářen neustálý tlak ze 

strany okolí také z toho důvodu, že v „pozdějším“ věku se může potýkat s problémem, kdy 

nemůže otěhotnět, nebo s tím, že její věk může být příčinou různých komplikací pro plod. 

Její věk může být také impulzem pro výskyt problémů, se kterými se může setkat během 

svého těhotenství. Muži ovšem tomuto zastrašování z případných komplikací podléhat 

nemusejí. Paní Marcela, která se s tímto neustálým upozorňováním na případné problémy 

setkala během svého těhotenství a to sice ze strany lékařů, říká: „Mně doktoři říkali, že už 

po tom 30. nebo 35. roce života ženy strašně klesá její plodnost a zvyšují se všelijaké 

rizikové faktory a pravděpodobnost různých genetických poruch a já nevím, co všechno, 

v tom jsem vnímala ten nátlak. Ale u těch mužů jsou ta rizika vlastně taky, ale u nich se to 

neřeší, přitom ty genetické poruchy, které pak třeba mohou být u toho dítěte, se vyskytují 

taky u chlapů, kteří mají to dítě ve vyšším věku, ale nad jejich věkem se nikdo 

nepozastaví.“  

 Zároveň, jak již bylo zmíněno, vyšší reprodukční věk je hodnocen negativněji spíše 

u ženy z toho důvodu, že její touha po dítěti je definována jako přirozená a automatická. 

Jak upozorňuje Janebová (2006), na ženy, které se nerozhodnou otěhotnět do určitého 

věku, je pohlíženo jako na neúplné a neženské a to především z toho důvodu, že jejich 

identita je bytostně spjata s mateřstvím. Tento rozsáhle rozšířený stereotyp pak ale vytváří 

na stále ještě bezdětné ženy nátlak v tom smyslu, že pokud ještě nemají dítě, jejich život je 

neúplný, jelikož se automaticky předpokládá, že touha po dítěti musí být nedílnou součástí 

jejich životů. Samy ženy si tento pocit zvnitřňují a stává se součástí jejich životů. 

Například paní Jana k tomuto tématu podotýká: „Každý vám říká, že byste měla mít už to 

dítě a nikoho nenapadne se zamyslet nad tím, jestli ho vůbec chci. Ale já vlastně dělám to 
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samé, ne že bych si to konstruovala nějak vědomě, ale asi jako podvědomě to trochu 

vnímám, že žena musí prodělat to těhotenství, že musí být matkou, ale u mužů to tak 

nemám. Když je chlap celý život bezdětný, tak si řeknu, že asi prostě nechtěl děti. Tečka.“ 

Disciplinace tzv. poslušných těl, o kterých hovoří Foucault (1999), funguje na základě této 

výpovědi i rámci genderu, kdy i v oblasti reprodukce biomoc vede k sebedisciplinaci členů 

společnosti a nevědomě ovládá jejich mysl. Jednání lidí se děje v souladu s potřebami 

společnosti, přičemž toto jednání je interpretováno samotnými členy společnosti jako 

svobodné, ovšem ve skutečnosti jde o autocenzuru každého z nás, v rámci které je vnímaná 

svoboda pouze zdánlivá. Ženy si v podstatě nemohou každá za sebe rozhodnout o tom, zda 

chtějí mít děti a také v jakém věku by je chtěly, ve skutečnosti žijí ve společnosti, ve které 

jsou již normativní pravidla pro jejich reprodukční chování předem definována. Tato 

pravidla jsou součástí uvažování každé z nich, i když tyto ženy své jednání často 

interpretují jako svobodné. Pokud žena nenaplní očekávání, která na ni tyto pravidla 

přenášejí, je vystavena nátlaku a dalším sankcím ze strany společnosti. Na základě těchto 

pravidel zároveň přemýšlí žena jak o sobě samotné, tak o těhotenství žen ostatních. 

Z rozhovorů s komunikačními partnerkami vyplynulo, že normy a pravidla v oblasti 

reprodukce se velmi liší v závislosti na tom, pokud hovoříme o muži, či o ženě. V oblasti 

reprodukce jsme totiž svědky toho, že u mužů je v souvislosti s jejich budoucím 

rodičovstvím kladen důraz především na sociální aspekty jejich života, například na jejich 

mentální vyzrálost. Naproti tomu u žen jsou v této oblasti dávány do popředí pouze 

biologické faktory, které souvisejí se stářím jejího těla a s případným rizikem, které může 

toto „staří“ mít na plod nebo průběh těhotenství. Jinými slovy, i když se věk tváří jako 

neutrální biologická kategorie, na základě těchto argumentů jasně vidíme, že „vhodný věk“ 

je sociální, nikoliv biologickou kategorií, která je pevně svázána s konstrukcí maskulinity 

a femininity. Biologický věk ženy je silně svázán s konstrukcí „ideálního“ věku, nicméně 

u mužů tomu tak není, jelikož u mužů je při uvažování o budoucím dítěti primární jejich 

vyzrálost, která ovšem nesouvisí s jejich biologickým věkem. Z toho plyne, že na muže 

a na ženy jsou vytvářeny naprosto odlišné tlaky ohledně toho, kdy by měli mít dítě, a právě 

tyto tlaky analyzuji v následující kapitole. 
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4.4 SOCIÁLNÍ TLAKY 
 

Při provádění rozhovorů jsem se více než jednou setkala s kritikou žen, která 

směřovala k tomu, že pokud se ve svém okolí zmíní o tom, že měly první dítě až ve 

„vyšším“ věku, automaticky je na ně pohlíženo jako na kariéristky, které upřednostňují své 

vlastní profesní zájmy před rodinným životem. Paní Jana se například od tohoto označení 

silně distancuje a říká: „Z mé zkušenosti a z toho, co vím od lidí okolo sebe, tak to není tak, 

že by ženy odsouvaly děti a chtěly budovat kariéru, ale spíš že si připadají, že nejsou 

z nějakého důvodu ještě připravené a že nemají toho pravého partnera a že nejsou ty 

ideální podmínky. Ale mě tohle fakt rozčiluje, jak si každý myslí, že já jsem taková ta 

matka, která staví kariéru nad děti jenom proto, že jsem chtěla nejdřív něčeho dosáhnout.“ 

Důvod, proč tuto citaci zmiňuji je takový, že bych ráda touto výpovědí poukázala na tlaky, 

které přicházejí k ženám, které se rozhodly otěhotnět „později“, přičemž tyto tlaky jsou 

zapříčiněné pouze tím, jaká je genderová identita těchto žen. Jak vyplývá z citace paní 

Jany, v konstrukci normativního reprodukčního věku hraje ne malou roli genderový 

stereotyp, který předpokládá, že žena je primárně matkou a ze své podstaty by měla být 

milovnice dětí (Hartmut, 2006). Pokud se žena rozhodne těhotenství odložit z kariérních 

důvodů, je na ni pohlíženo jako na sobeckou osobu bez „přirozených“ sklonů k mateřství. 

Zajímavé je, že samotné ženy tento pohled na ně zásadně odmítají, distancují se od něj 

a nechtějí být definovány jako ty, pro které je kariéra primární a jako ty, které kvůli kariéře 

odkládají rodinný život. To dokazuje i výpověď paní Veroniky, která se vyjádřila slovy: 

„Asi úplně nejvíce mi vadilo, že se na vás dívají jako na kariéristku, která přichází 

s křížkem po funuse, protože všude se píše:  Ženy těhotenství odkládají kvůli kariéře. Ano, 

to je asi u některých pravda, ale já taková nebyla.“ Ženy, které se rozhodnou otěhotnět 

„později“ musejí tedy neustále toto své rozhodnutí obhajovat před svým okolím 

a vyjednávat o tom, proč se rozhodly tak, jak se rozhodly. Tyto ženy ale zároveň odmítají 

spadat do kategorie žen, pro které je kariéra tou nejdůležitější sférou v životě a od tohoto 

označení se radikálně distancují, jelikož na ně vrhá ne příliš pozitivní světlo. 

Tlaky, které působí na ženy ohledně normativního reprodukčního věku, tedy 

nezaznívají pouze z úst lékařských pracovníků/nic, ale také ze strany jejich okolí, které na 

tyto ženy tlačí v případě, že se v určitém věku stále věnují kariéře, a stále nemají žádné 

dítě. Ženy, se kterými probíhaly rozhovory, se tak snaží určitým způsobem distancovat od 

označení kariéristek a různými způsoby svá rozhodnutí ohledně „pozdního“ těhotenství 
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obhajují a to z toho důvodu, že nechtějí spadat do této negativně hodnocené kategorie žen, 

které dávají kariéře přednost před dítětem. Tyto ženy tento pohled na ně samotné zásadně 

odmítají, čímž ho ale v podstatě podporují, jelikož skrze svá odmítnutí ukotvují 

společensky stereotypní představu o tom, že žena by se měla věnovat spíše rodinnému 

životu, než kariéře. V této oblasti je opět nutné upozornit na existenci genderové 

nerovnováhy, v rámci které je muž, který se věnuje své práci a kariéře, hodnocen 

pozitivně, jelikož je schopný ekonomicky zajistit rodinu. Naopak v případě ženy je toto 

chování hodnoceno jako sobectví. Existuje zde tedy „dvojí metr“ pro to, jakým způsobem 

nahlížet na kariéru a ekonomický výdělek lidí, jelikož muž v případě, že je plně 

ekonomicky výdělečný, tak rozhodně není charakterizován jako sobec, protože je schopný 

vydělat peníze a zajistit rodinu. Oproti tomu žena je nestále definována pouze vztahově, 

což znamená, že by neustále měla přemýšlet v rámci vztahů. Ekonomická soběstačnost 

tedy není u žen hodnocena natolik pozitivně, jako je tomu u mužů, a to nejen v případě, že 

se jedná o dosud bezdětné osoby. 

Na otázku, zda se ženy setkávaly během svého těhotenství s tlaky ohledně 

„správného“ věku ze strany svého okolí, většina žen odpověděla, že ne. Zároveň však 

z jejich výpovědí bylo patrné, že skutečnost je jiná, že se naopak s těmito tlaky setkávaly 

velmi často. Nedomnívám se, že by tyto ženy záměrně lhaly, můj názor je takový, že tyto 

tlaky jsou natolik zakořeněné v rámci společenského konsensu, že je ženy již vůbec 

nereflektují.  Například paní Jana říká: „Všichni používali takový ten argument, že už bych 

si měla pospíšit s tím dítětem, protože jestli to takhle půjde dál, tak až bude dítě maturovat, 

bude mi šedesát.“ Výpověď paní Kateřiny také potvrzuje tlaky ze strany okolí, které 

přicházejí k ženám, které v určitém věku stále nemají děti: „Když jsem otěhotněla, tak 

všichni měli radost, protože se všichni báli, že už to nikdy nebude. Pořád mi vlastně někdo 

říkal, jestli vůbec děti chci, když je ještě nemám a otázky typu proč je pořád nemám, se 

přiznám, že mi docela vadily.“ Vliv okolí a neustále se opakujících otázek na téma stále 

neexistujícího těhotenství se tedy ukázal jako velmi často se vyskytující faktor, se kterým 

se ženy před, nebo i během svého těhotenství, setkávaly, a který u nich vyvolával někdy až 

frustrující pocity. Komunikační partnerka Nikola vliv okolí interpretovala tímto způsobem: 

„No tak to víš, že jsem se setkala s různými názory. Hlavně moje máma se mě pořád ptala, 

kdy už budu mít ty děti, sestra taky. Vlastně i v práci se mě každý ptal, proč ještě nemám 

děti.  Nejlepší je, že mají vždycky obavy ty lidi okolo tebe a ty je vůbec nemáš.“ 
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Tento typ sociálního nátlaku směřovaného k ženám ohledně „ideálního“ 

reprodukčního věku se opírá o normativní typ femininity a to v tom smyslu, že touha po 

dítěti je považována za nutnou součást jejich ženské identity. Jak ženy samy uvedly, lidé 

v jejich okolí automaticky předpokládají, že dítě mít budou a z toho důvodu je i velmi 

často obtěžují otázkami týkající se toho, kdy „už konečně“ otěhotní. Ženy se zároveň silně 

distancují od toho, že by pro ně kariéra byla důležitější než dítě, jelikož v případě takto 

uspořádaných priorit je na ně ze strany jejich okolí nazíráno často velmi negativním 

pohledem. 

 V rámci rozhovorů s komunikačními partnerkami jsem tedy zaznamenala mnoho 

typů tlaků, které byly sociálního charakteru. Tyto tlaky zaznívaly ze strany okolí těhotné 

ženy a byly součástí neustále se opakujících otázek na adresu žen, které se týkaly toho, že 

stále ještě nejsou těhotné. Tento typ sociálního tlaku velmi dobře interpretovala paní 

Veronika, když říkala: „Třeba tchýně se mi neustále ptala na to, kdy už budeme mít dítě. 

Jednou mi dokonce řekla, že snad ani ty děti nechci, když s tím tak otálím.“ Tyto na první 

pohled nevýznamné poznámky směřované ke stále ještě bezdětným ženám se ve 

výpovědích komunikačních partnerek vyskytovaly poměrně často. Jejich váha na osobní 

smýšlení bezdětných žen ovšem už tak nepatrná nebyla. Tyto ženy při rozhovorech 

mnohokrát zmínily, že se při těchto komentářích ohledně jejich věku rozhodně necítily 

příjemně, což dokazuje i výpověď paní Jany:  „Jedna mladá dívka, které bylo kolem 

pětadvaceti, mi řekla větu: „No, vy máte teda odvahu.“ To mě tehdy velmi překvapilo, ještě 

tedy od téhle generace a popravdě jsem z toho byla docela špatná.“ S těmito komentáři se 

ženy setkávaly nejen ještě před tím, než otěhotněly, ale také i v období, kdy již bylo jejich 

těhotenství potvrzeno. Paní Kateřina například zdůrazňovala nepříjemné poznámky, se 

kterými se potýkala ve chvíli, když někomu ve svém okolí sdělila, že je těhotná: „To byly 

takové ty reakce typu: „No konečně!“ To mi vždycky jako trochu zamrzelo a musím říct, že 

to bylo docela často a zaznívalo to tedy hlavně od blízkých lidí, protože nikdo cizí si tohle 

nedovolí…. Ono když máte tedy takovou radost, tak vám ji těžko může někdo zkazit, ale 

stejně to člověk zaregistruje a mrzí ho to.“ 

Komunikační partnerky dále pak v rámci rozhovorů interpretovaly sociální tlak, 

který jsem zatím nezmiňovala, a který je součástí uvažování žen o možných negativních 

důsledcích jejich rozhodnutí stát se matkami „později“. V tomto případě je ale nutné si 

uvědomit, že tato uvažování žen samotných jsou rovněž součástí celospolečenského 

diskursu, který nastavuje to, co je „vhodné“, a co naopak není. Paní Daniela k tomuto 
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tématu například podotýká: „Já už třeba nebudu umět matematiku, až moje dítě bude ve 

škole a bude potřebovat pomoci s nějakými věcmi, tak já už na to nebudu mít mozek. Ten 

rodič už bude starší a já už třeba se svoji dcerou nepůjdu na diskotéku, což jsem chtěla. 

Aby člověk vydržel no.“ Tato citace mimo jiné potvrzuje společensky uznávaný stereotyp, 

který předpokládá, že být mladším rodičem, znamená být rodičem lepším, jelikož 

skutečnost, že paní Daniele bude přes 50 let v období, kdy její dcera začne společensky žít, 

ještě nutně nemusí znamenat, že ona nebude součástí tohoto období. Nicméně nastavení 

společnosti je takové, že tento typ společenského vyžití je spíše vhodný pro osoby 

„mladší“, což automaticky paní Danielu z tohoto druhu zábavy vylučuje. Paní Daniela dále 

ve své výpovědi pokračovala slovy: „Nejspíš už se také nedožiji vnoučat, pokud to takhle 

půjde dál věkově, že se to posune i u té další generace. Je tady riziko, že si člověk nezažije 

to babičkovství. Nebude tam ten generační vliv, který by mělo každé dítě mít. Moji rodiče 

už jsou hodně staří a vím, že už budou fungovat jen chviličku.“  Roli prarodičů, která může 

často při výchově dítěte absentovat, interpretovala také jako určitou nevýhodu „pozdního“ 

mateřství i paní Jana, které říká: „Negativa můžou být v tom, že třeba už jsou hodně staří 

prarodiče, co mě tak napadá. My tedy máme docela aktivní prarodiče, takže já to tak 

nevnímám. Moje mamka se hodně stará, to je pravda. Zase naši rodiče nás měli poměrně 

brzy. Kdybychom měli rodiče, co nás také měli po třicítce, tak by to také bylo jiné a už by 

mi třeba nemohli tolik pomáhat, nebo už by třeba všichni nežili.“ V rámci společenského 

konsensu je tedy role prarodičů pro dítě vnímána jako velmi důležitá součást jejich života, 

přičemž jejich absence je považována za nevýhodu v souvislosti s „vyšším“ věkem matky. 

V tomto bodě na mě velmi pozoruhodně působí ta skutečnost, že i samotná důležitost 

prarodičů je silně genderovaná, jelikož jak ukazuje výpověď paní Jany, tak v jejich rodině 

„se hodně stará“ především babička. Jak již bylo zmíněno, norma reprodukčního věku 

předpokládá, že ženy by měly být především aktivními matkami. Já bych ráda zároveň 

upozornila na to, že nejen matky by měly být aktivními pečovatelkami, ale také ženy 

o generaci starší. Pokud se žena rozhodne mít dítě „později“, hrozí, že se nedočká své role 

babičky. Ovšem problém je v tom, že nestačí, aby tato babička pouze existovala a byla zde 

pro svá vnoučata, důležité je, aby byla aktivní, aby mohla o své vnouče či vnučku pečovat, 

a zároveň aby mohla spolehlivě suplovat stát při zajišťování péče o vnoučata. Tuto 

skutečnost tedy hodnotím jako silně genderově diferenciovanou. 

Tlaky ohledně normativního věku tedy nezaznívají pouze ze strany okolí, ale jsou 

součástí hodnot žen samotných, přičemž je ale nutné mít na paměti, že tyto hodnoty jsou 
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součástí celospolečenského diskursu a toho, jak je tento diskurs nastaven, a co konkrétně je 

v rámci tohoto diskursu považováno za žádoucí, a co naopak za nechtěné. Tlaky 

v souvislosti s „ideálním“ reprodukčním věkem se zároveň často objevují v podobě 

neustále se opakujících otázek směřujících k tomu, kdy bude mít daná žena dítě 

a poznámek na toto téma, které jsou většinou zaštítěné genderovými stereotypy. Ovšem 

zcela specifickým tlakem, který je vyvíjen na ženy, které se rozhodly otěhotnět „později“ 

je tlak, který zaznívá na jejich adresu ze strany zdravotnické instituce a celého lékařského 

diskursu. 

 

4.5 ZDRAVOTNICKÁ INSTITUCE A LÉKAŘSKÝ DISKURS  
 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, svých komunikačních partnerek jsem se 

samozřejmě také ptala na to, co hodnotí jako negativní stránku věci. S jakými problémy, 

negativními pocity, či nepříjemnými situacemi se tyto ženy během svého těhotenství 

setkaly, přičemž nejčastěji tyto ženy hovořily o přístupu lékařského personálu obecně, 

který jim dával jasně najevo, že vybočují z normy, tj. že jejich věk je vyšší, než je u žen 

prvorodiček běžné. To se dělo většinou prostřednictvím komentářů a poznámek týkajících 

se věku ženy, který byl viděn jako příčina toho, že její těhotenství musí být definováno 

jako rizikové. Paní Marcela například říká: „Já to vůbec nevěděla, že by můj věk mohl 

nějak extra vadit, to až u toho doktora mi řekli, že po tom 35. roce je to více rizikové, 

a proto mi budou muset udělat ta vyšetření navíc, které by normálně nedělali.“ V této 

citaci se zcela dokonale zrcadlí pointa celé této kapitoly, která spočívá v tom, že lékaři/ky 

sami konstruují koncept rizika a to skrze všudypřítomný strach z tohoto rizika, který 

v ženách vzbuzují. Existence tohoto rizika je poté potvrzována různými vyšetřeními, která 

jsou ženám doporučována na základě jejich věku jako prevence proti tomuto riziku. 

 

4.5.1 DISKURS RIZIKA A ŠTĚSTÍ 
 

Z předchozí citace jasně vyplývá, že za „normální“ těhotenství bylo u lékařů/řek, se 

kterými se setkala paní Marcela, považováno těhotenství „mladší“ ženy. Naopak paní 

Marcela z této normy vybočovala tím, že přesáhla věkovou hranici 35 let, přičemž tento 
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věk byl v jejím případě viděn jako potencionální impulz pro možné komplikace. Paní 

Marcela, ale i ostatní komunikační partnerky, spadala v očích lékařského personálu do 

kategorie žen, které vybočují ze společnosti nastavených pravidel a normativních struktur 

ohledně „správného“ reprodukčního chování. Z toho důvodu jsou tyto ženy sankciovány, 

jelikož nezapadají do normativního běžného rámce, který je vybudován medicínským 

diskursem. Na vyšší věk je v kontextu těhotenství medicínským diskursem nazíráno jako 

na rizikový faktor, který může ohrozit průběh samotného těhotenství a může mít zásadní 

vliv na zdraví budoucího dítěte. Stejně tak paní Nikolu lékaři/ky také neustále 

upozorňovali na to, že je „stará matka“, i přesto, že ona se tak rozhodně necítila. Paní 

Veronika se setkala s podobnými poznámkami, které se týkaly jejího věku: „Samozřejmě, 

že když půjdete k doktoru, tak vám řeknou, že jste stará. S tím si nikdo nedělá žádné 

servítky. Takže vám řeknou ano, už jste stará, ideální věk je tolik a tolik a uvědomte si, že 

tenhle věk už máte dávno za sebou. To vám rozhodně na náladě nepřidá.“ Toto jsou tedy 

způsoby, jakými jsou těhotné ženy, které překročily věkovou hranici 35 let, uváděny do 

nepříjemných situací, které mohou s ohledem na jejich psychiku, často spíše zhoršit průběh 

jejich těhotenství. Jak dokládá citace paní Veroniky, jedná se o komentáře, které rozhodně 

nejsou pozitivního charakteru, a které jsou ženám samotným více než nepříjemné.  

Dále pak je také samotné zplození dítěte viděno u žen starších 35 let jako 

problematické (Hájek a kol., 2004), s čímž na základě provedených rozhovorů nemohu 

souhlasit. Komunikační partnerky naopak v průběhu rozhovorů velmi často vyzdvihovaly 

tu skutečnost, že přišly do jiného stavu naprosto bezproblémově a většinou ještě rychleji, 

než samy očekávaly. Ovšem vlivem medicínského diskursu, který neustále interpretuje 

otěhotnění starších žen jako komplikované a problematické, se tyto ženy považovaly spíše 

za výjimky, které měly to štěstí, a povedlo se jim takto rychle otěhotnět. Důkazem pro toto 

tvrzení je případ paní Kateřiny, která sama otěhotněla velmi rychle, a která říká: „On tomu 

nevěřil ani ten doktor, ke kterému jsme chodili, že se to povedlo takhle rychle. Ten nám 

dával hrozně malá procenta šance a říkal, ať počítáme s tím, že vzhledem k mému věku to 

může nějakou dobu trvat. No a já jsem byla do měsíce těhotná. Prostě jsem měla štěstí.“ 

Paní Jana také otěhotněla o hodně rychleji, než sama původně očekávala, což komentuje 

slovy: „My jsme s manželem popřením takových klišé o lidech, jak ve 35 jde špatně 

otěhotnět a po 35 už vůbec ne. Nám se to povedlo hned. Mám kamarádku, která rodila ve 

43 letech, a taky hned na první pokus se jim to povedlo otěhotnět. Ta už měla asi fakt štěstí, 

protože 43 let už mi přijde docela pozdě na první dítě.“ Vlastní zkušenost těchto žen tedy 



87 
 

popírá existenci problémů, se kterými by se měly samy vlivem svého věku dle 

medicínského diskursu potýkat, když se rozhodnou otěhotnět ve vyšším věku. I přesto je 

ale působení medicínského diskursu natolik autoritativní a silné, že ženy samy, navzdory 

své vlastní zkušenosti, názorům a postojům lékařů/ek nadále věří, podporují je, rozšiřují je 

a samy sebe vidí pouze jako výjimečné případy, které měly to štěstí, že se jich tyto 

problémy s početím nedotkly. Z tohoto důvodu vnímám pozici lékařské vědy v českém 

prostřední jako velmi silnou a i nadále pojímanou jako nezpochybnitelnou a vždy 

správnou. Roli štěstí, které vyhrálo nad biologií a lékařskou vědou, interpretovala také 

komunikační partnerka Daniela, která říká: „Množství měsíců od plánování těhotenství do 

jeho uskutečnění byl jeden měsíc, což není úplně běžné v mém věku. Já jsem vlastně ta 

výjimka, která potvrzuje pravidlo, že se v pozdějším věku nedá otěhotnět napoprvé. Takže 

dá. Od okamžiku, kdy jsme se pro dítě rozhodli, jsem ihned otěhotněla, proto to 

překvapení, protože doktor mi říkal, ať s tím moc nepočítám, že to půjde rychle vzhledem 

k mému věku. Takže první emoce bylo překvapení a potom samozřejmě radost a vděk za to, 

že já mám takové štěstí, že nám to šlo takhle rychle.“ Role rizika v podobě neúspěšného 

početí se tedy ukázala pro tyto ženy jako velmi podstatná, i přesto, že se s ním většina 

z nich přímo nesetkala. Tyto ženy se nedomnívají, že by toto riziko bylo zveličováno, či by 

v reálu vůbec neexistovalo, naopak podporují jeho výskyt tím, že samy sebe vnímají jako 

ojedinělé případy, u kterých toto riziko naštěstí nenabilo reálnou podobu, o čemž hovoří 

i paní Nikola: „Já jsem teda měla pořád strach, že nám nepůjde otěhotnět. Nejdřív jsme to 

jen zkusili a já říkám tomu mému chlapovi, ať nepočítá s tím, že to musí hned jít. No 

a v Čechách jsme ještě nebyli ani rok a už jsme měli dítě. Takže nás se tohle naštěstí 

netýkalo, ale strach jsem z toho měla.“ 

 Dále pak i přesto, že ženy svoje vlastní těhotenství nehodnotily jako rizikové, na 

jeho abnormalitu bylo neustále poukazováno ze strany lékařských pracovníků/nic. Paní 

Nikola se s upozorňováním na její stáří setkala i na porodním sále: „Do porodu mi moje 

doktorka pořád říkala, že si musím uvědomit, že je mi čtyřicet. A při porodu vlastně taky. 

Já jsem se při porodu začala najednou zavírat, nešlo mi to a ona mi řekla, že je to věkem. 

Ale vedle mě ležela holka, která měla úplně ten samý problém, a bylo jí 20 let. Takže si 

nemyslím, že to bylo věkem.“ Tento citát paní Nikoly jasně potvrzuje to, že pokud se při 

těhotenství, či při samotném porodu, vyskytnou jakékoliv neočekávané situace, jsou tyto 

nechtěné situace interpretovány jako důsledek „pokročilého“ věku budoucí matky. Díky 

tomu, že lékařka paní Nikolu již od počátku jejího těhotenství upozorňovala na to, že je 
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„starší“ matka, dochází k tomu, že u jakéhokoliv následného problému během těhotenství 

je poté ona sama pojímána za viníka, jelikož se nezodpovědně rozhodla pro to, že bude mít 

dítě „pozdě“. Tato žena tudíž musí počítat s tím, že se vlivem jejího věku mohou objevit 

určité komplikace a to i přesto, že tyto komplikace se mohou objevit i u žen mladších, jak 

vypověděla paní Nikola. Věk budoucí matky v tomto případě v rámci lékařského diskursu 

funguje tedy spíše jako pachatel a všestranná příčina všemožných situací, na kterou se 

mohou v případě komplikací lékaři/ky kdykoliv odvolat, přičemž tímto odvoláním se 

svaluje odpovědnost za všechna eventuální rizika během těhotenství jen na ženu samotnou. 

Samy ženy své těhotenství vůbec jako rizikové nehodnotily. Naopak silně odmítaly 

pojmenování jejich těhotenství jako rizikového a striktně se od této kategorie distancovaly, 

jelikož podoba rizikového těhotenství je dle jejich slov jiná: „Rizikové těhotenství si 

představuji tak, že ta žena má zdravotní problémy, nebo pokud žena jde na rizikové 

těhotenství kvůli tomu, že dělá vysloveně v prostřední, které je vůči plodu rizikové, anebo 

má zdravotní potíže a to nějaké velmi vážné, kdy musí jen ležet a být v klidu. Já jsem tedy 

rizikové těhotenství rozhodně neprodělala, všechno bylo v pohodě.“- takto vidí rizikové 

těhotenství paní Veronika. Nicméně i přesto, že samy ženy své těhotenství za rizikové 

nepovažovaly, těhotenství ve vyšším věku spadá mezi lékařské diagnózy, jejichž charakter 

je patologický. Jak již bylo řečeno, konkrétně se jedná o diagnózu Z 355 s názvem Dohled 

nad starší prvorodičkou, která spadá pod vysoce riziková nebo již ohrožená těhotenství. 5 

Avšak tato diagnóza nemá pevně stanovenou definici, která by určovala, jaký konkrétní 

věk je již považován za hraniční, z čehož vyplývá, že záleží v podstatě na interpretaci 

lékařského personálu, kde přesně si on tuto hranici stanoví. V případě, že lékař či lékařka 

hned na začátku těhotenství označí jeho průběh za potencionálně patologický 

(Hasmanová Marhánková, 2008), dochází k tomu, že se v myšlenkách žen začnou 

objevovat neopodstatněné obavy, které souvisí právě s neustále se opakující možností 

rizika, která se nad jejich těhotenstvím vznáší. Například paní Marcela, která od počátku 

svého těhotenství neměla žádné problémy, celou dobu pracovala, a když otěhotněla, tak 

nevnímala žádná rizika související s jejím vyšším věkem, uvádí: „Tak v polovině 

těhotenství už jsem byla dost vystrašená tím, že mě lékaři neustále upozorňovali na vyšší 

riziko genetické poruchy u dítěte a proto jsem pak podstoupila invazivní vyšetření 

prostřednictví aminocentézy, které mi zase dalo pocit klidu, že je všechno v pořádku.“ 

                                                             
5 Seznam diagnóz. 2013. Ministerstvo zdravotnictví. Dostupné z www.symptomy.cz/diagnoza/kod?id=Z35 
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Pokud to tedy shrneme, naprosto zdravá žena je zbytečně vystavena stresu z případných 

problémů během jejího těhotenství, přičemž ale jediným indikátorem těchto problémů je 

věk této ženy, v rámci kterého ale záleží na tom, jak se k němu staví konkrétní lékař/ka. 

V případě, že lékař/ka vnímá věk těhotné ženy nad 35 let jako rizikový, může celé toto 

těhotenství označit za rizikové, zaštítit ho diagnózou Z 355, napsat této ženě neschopenku 

a přistupovat k ní v podstatě jako k „nemocné“ pacientce. V opačném případě, ve kterém 

daný lékař/ka naopak vůbec neproblematizuje věk těhotné, může dojít k tomu, že žena 

během svého těhotenství nepocítí žádnou abnormalitu spojenou s jejím věkem 

a zastrašující komentáře ohledně případných komplikací, které představuje její věk pro 

nenarozené dítě a pro samotný průběh těhotenství, se jí obloukem vyhnou, což dokazuje i 

výpověď paní Kateřiny: „Pod termínem rizikové těhotenství si představím nějaké zdravotní 

komplikace, že by člověk měl být více opatrný. Já se tak vůbec nevnímala, že do této 

kategorie spadám, ani mi to teda nikdo neřekl.“ 

Analýza rozhovorů přinesla hlavní výsledek v tom, že právě lékaři/ky a lékařský 

personál jsou strůjci disciplinačního diskursu, který na ženy působí během celého jejich 

těhotenství. Tyto ženy jsou zastrašovány možnými riziky dokonce ještě předtím, než se 

vůbec rozhodnou otěhotnět a tím, že vzhledem k jejich věku rozhodně nebude snadné přijít 

do jiného stavu. V případě, že se ženám povede otěhotnět rychle, je tento úspěch vnímán 

spíše jako výjimečná situace, v rámci které měla daná žena „prostě štěstí.“ Disciplinační 

diskurs vytvářený lékařským personálem se stejně tak dobře odráží v tom, s jakou 

frekvencí jsou během těhotenství ženy nad 35 let zdůrazňována případná rizika, která 

mohou být způsobena právě jejich věkem. Proti jakému riziku a jakým komplikacím zde 

„starší“ prvorodičky stojí? Jaká je skutečná podoba problémů, o kterých se zmiňují lékaři? 

Zaprvé toto riziko může představovat problém pro plod (Hájek a kol., 2004).  

Ani v jednom případě se u žen, které se mnou prováděly rozhovory, nevyskytly 

žádné komplikace, které by nějakým způsobem ohrozily plod. Avšak ani v jednom 

rozhovoru nezaznělo, co tyto komplikace ve skutečnosti znamenají. Ženy uváděly, že je 

pro budoucí dítě důležité, aby se ony samy cítily dobře, jinak by mohly nastat komplikace. 

Dále pak ženám byla nabízena různá vyšetření ze strany lékařů/řek, která velká část z nich 

podstoupila z obavy o to, aby se u plodu nevyskytla jakákoliv porucha. Tuto obavu měla 

například paní Marcela, která o ní hovoří takto: „Doktoři mi nabízeli, že mi udělají to 

vyšetření z té plodové vody, což třeba každému nedělají, ale řekli mi, že by to bylo docela 

vhodné, jelikož už mi bylo dávno 35 a že tím pádem by to dítě mohlo být nějakým způsobem 
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poškozené. Ale tak já jsem byla spíš ráda, že to bude stoprocentně jisté, že tam nebude 

nějaké porucha, tak jsem na to vyšetření šla.“ Z výpovědi paní Marcely tedy jasně 

vyplývá, že v jejím případě byl věk pojímán za zásadní rizikový faktor, který může být 

hlavní příčinou pozitivního výsledku při prenatálním vyšetření jejího plodu. Zajímavé 

ovšem je, že když jsem se těchto žen zeptala na to, z jaké konkrétní poruchy měly strach, 

ve více než jednom případě mi odpověděly, že jim vlastně nikdo neřekl, co by mohlo 

s dítětem eventuálně být, popř. jakou nemocí či poruchou by mohlo trpět. V rámci 

rozhovorů se jako nejkonkrétnější a v podstatě jako jediná určitá porucha ukázal Downův 

syndrom, jehož možnou pravděpodobnost výskytu odhaluje právě odběr plodové vody. 

Zadruhé může pokročilý věk matky implikovat riziko pro ženu samotnou 

(Hájek a kol., 2004). Výše jsem se už zmínila o tom, že u „starších“ matek je vyšší riziko 

toho, že pro ně bude obtížnější otěhotnět, což výpovědi mých komunikačních partnerek 

rozhodně neprokázaly. Problémy s početím jsou ale opět jediným konkrétním problémem, 

který můžeme v souvislosti s věkem a rizikem pro budoucí matku, ve výpovědích 

komunikačních partnerek odhalit. Žádná jiná další konkrétní podoba rizika pro matku se ve 

výpovědích žen neobjevila, stejně jako tomu bylo u odborné literatury.  

Z těchto zjištění tedy vyplývá, že obsah rizika, kterým jsou prvorodičky nad 35 let 

zastrašovány, je velmi neurčitý a jen těžko si pod ním můžeme představit nějaké konkrétní 

komplikace. Lékařský diskurs je v souvislosti s pokročilejším věkem matky plný termínů 

jako je riziko, problém, ovšem to, co je konkrétním obsahem této kategorie, nikdo ve 

skutečnosti neví a nevědí to ani ženy, kterých by se tyto komplikace měly nejvíce týkat. 

I přesto, že označení těhotenství „starší“ matky za rizikové se zdá být jako jednoznačně 

neopodstatněné, dochází k tomu, že v ženách je na základě této nálepky vzbuzován 

zbytečný pocit strachu z případných rizik, přičemž jediný důvod k jeho existenci je jejich 

věk. Příčinou tohoto strachu je jistě autoritativní pozice lékařů/ek, ze které jsou ženy na 

případné komplikace upozorňovány. Riziko je lékařským diskursem interpretováno v tom 

smyslu, že věk ženy může mít vliv na to, zda bude budoucí dítě „zdravé“ a 

„bezproblémové“. Riziko v podobě věku může mít z medicínského hlediska také negativní 

důsledky na průběh samotného těhotenství, či na to, zda se ženě vůbec podaří otěhotnět. 

Tato rizika biologického charakteru dobře shrnuje výpověď paní Jany, která říká: „Pořád 

se opakuje hrozící riziko Downova syndromu, což může být pro tu ženu dost frustrující, 

když jí doktoři pořád dokola říkají, že její dítě může být postižené. A pak se pořád omílá 

dokola, že bude problém v tom, že žena neotěhotní, že to určitě nepůjde přirozeně, nebo 
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když už, tak hrozně těžko, což se z mé zkušenosti strašně zveličuje. Pořád vám někdo říká, 

že je tady nějaké riziko problémů nebo komplikací, ale já jsem vlastně ani nevěděla, jaká ta 

komplikace by mohla být způsobená mým věkem a jaká třeba něčím jiným.“ 

 A nejenže obsah kategorií jako je riziko, či problémy je velmi neurčitý, stejně tak je 

tomu u kategorie „pokročilého“ věku, kterou si každý lékař/ka může nadefinovat sám za 

sebe na základě svých osobních přesvědčení. V případě, že by tomu tak nebylo, jak by 

potom bylo možné, že některé ženy se ze strany lékařského personálu setkaly s negativními 

komentáři směřovaných k jejich věku a jiné byly zase naopak svědkyněmi vstřícného 

přístupu ze strany svého gynekologa, či gynekoložky, který jejich věk žádným způsobem 

neproblematizoval? Například paní Kateřina byla celé své těhotenství v rukách 

gynekoložky, která se nikdy nezmínila o tom, že by Kateřina spadala do nějaké rizikové 

kategorie jen kvůli jejímu věku, naopak sama paní Kateřina se lékařky ptala, zda nehrozí 

nějaké komplikace vzhledem k jejímu věku: „Gynekoložka mi pak říkala, že to není 

pravda, že jsem stará matka, že neexistují žádné staré matky, že záleží na každém, jak se 

cítí. Prostě teď jsem matka a teď je to dobře a teď je to správně. Mě všichni podporovali 

v tom rozhodnutí, než že by zpochybňovali, jestli je to vůbec rozumné.“ Domnívám se, že 

pokud by ženy nad 35 let skutečně představovaly rizikovou kategorii, hranice pro její 

rizikovost by byly pevně určeny. Avšak v českém prostředí jsme spíše svědky toho, že 

normativní reprodukční věk je lékaři/kami pojímán velmi fluidně. Jeho proměnlivá podoba 

a hranice, které představuje, nepochybně poukazují na jeho kulturní povahu, jelikož 

v případě, že by se o kulturní konstrukt nejednalo, nebylo by možné dokázat jeho 

historickou proměnlivost a zároveň by také nebylo možné jeho hranice interpretovat 

různými způsoby. Nutno podotknout, že pevné hranice této kategorie nejsou ani určené 

v rámci samotné diagnózy Z 355, pod kterou rizikové těhotenství na základě vyššího věku 

prvorodičky spadá. Například paní Jana se setkala se dvěma lékařskými pracovníky/icemi, 

jejichž pohled na její těhotenství byl diametrálně odlišný: „První doktorka, u které jsem 

byla, byla to taková šedesátnice, tak ta mi řekla, že 36 let už je opravdu dost na první dítě a 

že to už je rozhodně vhodný věk pro amniocentézu, což jsem odmítla, jelikož moje 

kamarádka po amniocentéze potratila. Ale ona o tom, že bych na to vyšetření nešla, 

nechtěla nic slyšet, tak jsem přešla k jiné doktorce, která byla víceméně moje vrstevnice, 

takže ona nějaké úvahy o pozdním těhotenství opravdu neřešila a o mém věku se v podstatě 

vůbec nezmiňovala.“ I přesto, že je tedy těhotenství ve vyšším věku lékařsky 

identifikováno jako diagnóza Z 355, záleží na konkrétním lékaři/ce, jak se k danému 
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těhotenství postaví, a zda ho budou považovat za patologické, či věk matky v rámci 

těhotenství vůbec nebudou problematizovat. Přístup lékaře/ky a jeho vyhodnocení je 

ovšem klíčový pro psychiku těhotné ženy a pro to, jakým způsobem bude své těhotenství 

vnímat a prožívat.  

Zde bych ráda ještě jednou upozornila na to, že ženy samotné vidí riziko jejich 

otěhotnění v úplně jiné oblasti, než lékaři/ky samotní, což je patrné jak z výše uvedených 

argumentů, tak z kapitoly s názvem Proč tak pozdě? Jak již bylo zmíněno, riziko pro ženy 

samotné představovala především absence dlouhodobého spolehlivého partnera, jelikož 

nechtěly „být na své těhotenství samy“. Toto zjištění potvrzuje citace paní Jany: „Třeba 

kdyby ten život šel jinak, tak si umím představit mít dítě v pětadvaceti, kdyby ty okolnosti 

byly jiné, kdybych toho správného chlapa potkala brzy. Ten chlap je fakt strašně důležitý, 

protože bez něj je to těžké.“ Komunikační partnerky dále pak identifikovaly jako možné 

riziko pro dítě nezralost budoucí matky, kterou ovšem naopak spojovaly s těhotenstvím 

v mladším věku. Z toho vyplývá důležité zjištění, že pro komunikační partnerky 

nepředstavuje jejich „vyšší“ věk problém, či riziko, ale naopak tento věk vnímají jako 

výhodu, jak pro ně samotné, tak pro jejich dítě. Díky velkému množství zkušeností, které 

nasbíraly během jejich života, se již mohou svému dítěti naplno věnovat, nezanedbávají 

jeho potřeby, které jsou pro ně primární, s čímž se ztotožňuje i paní Nikola: „Já už byla 

o dost mentálně vyspělejší. Mám mladší kamarádky a ty pořád vnímají více sebe, než to 

dítě. Já se snažím víc vnímat jeho, sama sebe už znám, na sebe jsem měla už času dost.“ 

Vyšší věk matky tedy představuje výhodu v rámci těhotenství v tom, že ženy jsou již na 

dítě plně připravené a nestaví na první místo své vlastní potřeby, na které už měly dostatek 

času ještě před svým otěhotněním. Skutečnost, že měly dostatek času na to, aby se 

věnovaly samy sobě a svým vlastním potřebám, poté tyto ženy interpretují jako zdroj pro 

blaho dítěte. Jejich věk je tedy v tomto smyslu pojímán jako jejich pozitivní přednost před 

mladšími matkami, což dokazuje i výpověď paní Daniely: „Člověk si to dítě teď víc užívá, 

má na to čas i chuť, v určitých případech na to má třeba víc peněz. Člověk už má také jiné 

hodnoty, má něco odpracováno a má třeba za sebou i kariéru, takže nemusí řešit, že jí 

přeruší a pak zjistí, že by byl dobrý nápad věnovat se něčemu jinému. Celé to moje 

rodičovství krásně zapadlo do nějaké mé změny životního konceptu zbrzdit, prostě dělat 

něco jiného, něco lepšího. Kdybych měla dítě dřív, neměla bych na něj tolik času a jediný, 

kdo by to odnášel, by bylo to dítě.“ Své těhotenství ve „vyšším“ věku vnímala rovněž jako 

výhodu paní Nikola, která říká: „ Podle mě si až tak kolem 25 let srovnáš, co vlastně chceš, 
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a kdo jsi. Nebo já jsem to tak měla. Ve 27 jsem se uvědomila, že on má úplně jiné hodnoty, 

než jsem si myslela, že mám ve 20. Ty vyrůstáš, společnost tě mění, mění tě lidi kolem tebe, 

práce, kamarádi… Pořád se hledáš. Proto je podle mě i tenhle věk strašně brzo na to dítě, 

protože mu nemůžeš dát nějaký takový ten smysl toho života. Potřebuješ si ty věci zažít, 

abys je pak mohla předat tomu dítěti a to má podle mě do 30 jen málokdo. “ Komunikační 

partnerka Nikola tedy vidí pozitivum svého těhotenství ve „vyšším“ věku především 

v tom, že člověk má podle jejího názoru až ve „vyšším“ věku srovnané hodnoty a až 

v tomto období zjistí, co vlastně od života chce, což dle jejího názoru není charakteristické 

pro mladé lidi do 30 let. Tyto skutečnosti především dokazují, že to, co je lékařským 

diskurzem pojímáno jako nevýhoda a riziko, může být ženami samotnými chápáno naopak 

jako výhoda a přednost. Nicméně ženám je vnucována především ta možnost rizika 

a nevýhody, která je zaštítěna lékařskou autoritou, a na základě které je potřeba, aby tyto 

ženy podstoupily preventivní vyšetření pro údajné snížení rizikovosti jejich těhotenství, 

o čemž pojednává kapitola, kterou jsem nazvala Metody prevence rizika. 

 

4.5.2 METODY PREVENCE RIZIKA 
 

Hrešanová s Hasmanovou Marhánkovou (2008) upozorňují na narůstající trend 

konzumerismu, který se v devadesátých letech stává součástí reprodukční medicíny. Na 

základě tohoto trendu dochází k rozšíření služeb a možností, které mohou těhotně ženy pro 

údajné snížení rizikovosti jejich těhotenství využívat. Využití těchto možností prevence 

sice není povinné, nicméně pokud těhotná žena odmítne využít tyto metody, které jí 

lékaři/ky doporučili, je veškerá zodpovědnost z případných komplikací přenášena na ni 

samotnou. Tyto metody prevence považuji na základě provedených rozhovorů za 

specifický tlak lékařského personálu, jelikož pokud žena některé z vyšetření odmítne, je 

takovéto chování interpretováno jako hazardérství, v rámci kterého je za jakékoliv 

komplikace zodpovědná budoucí matka, která vystavila své dítě tomuto riziku. Tuto 

skutečnost dokazuje výpověď paní Daniely: „Já jsem plodovou vodu odmítla s tím, že 

všechny výsledky, které jsem měla, jsem měla naprosto v pořádku, takže mi přišlo zbytečné 

podstupovat to riziko, protože jsem žádná rizika nevykazovala. Prostě jsem měla normální 

přirozené těhotenství. Já jsem s ohledem na ty výsledky to riziko vůbec necítila. No doktoři 

z toho teda nebyli moc nadšení a říkali mi, že na to mám sice právo to odmítnout, ale že 

pak si za to v podstatě budu moct sama, když tomu dítěti něco bude.“ Paní Daniela tedy 
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tím, že odmítla vyšetření plodové vody, přenesla odpovědnost za veškerá případná rizika 

sama na sebe. Nutno zmínit, že z citace paní Daniely je patrné, že lékaři/ky automaticky 

předpokládají, že v případě, že by se u dítěte pozitivně projevil Downův syndrom, k jehož 

odhalení je primárně odběr plodové vody určen, tak paní Daniela nebude mít zájem toto 

dítě porodit. Vyšetření prostřednictvím aminocentézy dokáže sice odhalit pravděpodobnost 

výskytu tohoto syndromu, už ho ale nedokáže vyléčit, tudíž odpovědnost paní Daniely, 

o které zde mluvíme, spočívá v tom, že poté bude sama zodpovědná za to, že porodila 

„nezdravé“ dítě. Tato výpověď se tedy mimo jiné shoduje s argumenty Hasmanové 

Marhánkové (2008), která podotýká, že lékařský personál automaticky předpokládá, že 

v případě pozitivního výsledku testu, se těhotná žena rozhodne pro umělé přerušení 

těhotenství. Lékaři/ky se tedy k rozhodnutím žen týkajících se odmítnutí vyšetření stavějí 

velmi negativně, což dále potvrzuje i paní Kateřina: „Mně dělali na genetice různá 3D 

sona, kde všechno vidíte, pak také screeningy a tam změří každý orgán toho plodu, to 

člověk žasne. Ta sona jsem podstoupila na té genetice dvě, a potom jsem ještě podstoupila 

ten orální glukózový toleranční test, ten je po 35 letech jakože povinný. Jde to teda asi 

odmítnout, ale nějak se mi nikdo neptal, jestli bych to chtěla. Prostě mě tam poslali a mě 

nenapadlo říct, že bych tam nešla. Jen jednou jsem se vlastně zeptala, jestli je to potřeba 

a jedna sestra mi řekla, že jestli chci mít zdravé dítě, tak to potřeba je.“ Tato citace 

potvrzuje nejen nelibost lékařského personálu k odmítnutí jakéhokoliv vyšetření jako 

formu nátlaku, ale také způsob, jakým jsou těmto ženám tato vyšetření předkládána, 

tj. jako jejich určitá povinnost. Tato vyšetření nejsou nabízena jako různé možnosti, které 

může těhotná žena využít, nýbrž jako automatická součást procesu jejího těhotenství, 

kterou je nutné pro zdraví dítěte podstoupit. U paní Kateřiny bych ráda ještě upozornila na 

to, že se jedná o komunikační partnerku, která během rozhovorů zdůrazňovala vstřícný 

přístup svojí gynekoložky, která žádným způsobem neproblematizovala její věk. Tedy 

i přesto, že gynekoložka paní Kateřiny žádným způsobem netématizovala „vyšší“ věk této 

komunikační partnerky, paní Kateřina se na její doporučení objednala do centra genetiky, 

kde podstoupila výše zmíněná vyšetření. V průběhu jejího těhotenství se žádné jiné 

komplikace neobjevily, tudíž jediným impulzem pro tato vyšetření v genetickém centru byl 

opět věk komunikační partnerky, což poukazuje na vysokou míru neinformovanosti 

těhotných žen o tom, která vyšetření podstoupily, k čemu tato vyšetření sloužila a hlavně 

z jakého důvodu jim byla tato vyšetření provedena (Königsmarková, 2006). V případě, že 

žena naznačí, že by ráda vyšetření nepodstoupila, či dokonce radikálně tato vyšetření 

odmítne, automaticky se dostává do konfliktu s lékařským personálem, který ji tato 
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vyšetření nabídl (Hasmanová Marhánková, 2008), přičemž lékařští pracovníci a pracovnice 

nejsou schopni rozhodnutí budoucí matky, které není ve shodě s jejich názorem, 

akceptovat (Königsmarková, 2006). V případě metod doporučujících se pro snížení 

rizikovosti těhotenství se tedy nejedná o svobodné rozhodnutí, které by se obešlo v případě 

odmítnutí bez následků. Zodpovědnost za hladký průběh těhotenství se v tu chvíli dostává 

do rukou samotné ženy a případné komplikace budou až do porodu viděny jako důsledek 

jejího nezodpovědného chování, v rámci kterého tato žena odmítla postup navržený 

autoritativním profesionálem, tudíž za potencionální problémy je odpovědná jen a jen ona 

sama. 

Neustálá hrozba rizika v průběhu těhotenství tedy působí jako velmi účinný 

disciplinační nástroj, který těhotné ženy v podstatě tlačí k tomu, aby podstoupily vyšetření, 

která jim lékaři/ky doporučují, přičemž velmi často se ale nejedná ani tak o doporučení, jak 

dokazují výše zmíněné citace, jako spíše o nařízení ze strany lékařského personálu směrem 

k těhotné ženě. Tato vyšetření by měly těhotné ženy podstoupit pouze na základě jejich 

věku. Například paní Marcele bylo nabídnuto vyšetření plodové vody tímto způsobem: 

„Řekli mi, že je to možnost a že právě tím, že jsem starší matka, tak tam může vzniknout 

nějaké vyšší riziko genetické poruchy, které se tím vyšetřením ale odhalí stoprocentně, že 

jiným vyšetřením to spolehlivě odhalit nejde. Takže já jsem do toho šla, abych měla tu 

jistotu, že to bude v pohodě.“ Věk paní Marcely byl tedy v tomto případě opět považován 

jako zásadní indikátor pro toto vyšetření, přičemž odmítnutí vyšetření by znamenalo 

možné riziko ne pro plod, ale pro ni, jelikož v případě, že by toto vyšetření nepodstoupila, 

nemusela by se o genetické poruše u svého nenarozeného dítěte včas dozvědět, a tudíž by 

tento „problém“ nemohla už žádným způsobem řešit.  

Nicméně tato vyšetření jsou většinou pro ženu velkou psychickou zátěží 

(Königsmarková, 2006), která je ale ženami samotnými interpretována jako nezbytná. Tuto 

skutečnost problematizuje například paní Daniela, která říká: „Já jsem se pak cítila ve 

stresu díky všem těm kontrolám. Když dostanete papír, kde máte napsáno: věk rodičky, 

který je pro ty lékaře strašně důležitý, tak to pro vás není dobrý pocit. A pak se musíte 

rozhodnout, jestli půjdete na nějaká další vyšetření, a když nesplníte nějaký jimi stanovený 

ukazatel, tak musíte jít zase na další a další vyšetření. A když to chcete odmítnout, tak to 

riziko hodí na vás. Tak jsem si radši řekla, že půjdu na všechno, abych byla v klidu a pak 

třeba něčeho nelitovala.“ Lékařsky nastavené ukazatele v rámci různých vyšetření jsou 

tedy jediným měřítkem, na které se klade v rámci rizikovosti těhotenství důraz. Výsledky 
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těchto testů tak poskytují jediný relevantní důkaz o rizikovosti daného těhotenství, přičemž 

další pocity žen jsou v rámci neschopnosti medicíny uvažovat o těhotenství 

intersekcionálně, považovány za nepodstatné. Přitom jak vyplývá z citací komunikačních 

partnerek, výskyt těchto pocitů pro ně samotné rozhodně hrál roli v rámci jejich 

těhotenství. Případ nejen paní Daniely tedy potvrzuje hned dvě věci: Za prvé, že vyšetření, 

která jsou ženám doporučována, často dokonce vnucována, pro snížení rizikovosti jejich 

těhotenství, jsou velice psychicky náročná pro ženy samotné (Königsmarková, 2006) 

a uvádějí je do stresových situací, jejichž výskyt v průběhu těhotenství rozhodně není 

žádoucí, což prokazuje i výpověď paní Kateřiny, která říká: „Já jediné, kdy jsem měla fakt 

velký strach, tak to bylo při aminocentéze. To jsem měla strach o nás o oba, protože člověk 

fakt neví, do čeho jde, i když o tom máte přečteno spoustu věcí, tak si to vůbec člověk 

neumí představit.“ Paní Kateřina tedy v souvislosti s vyšetřením zvaném aminocentéza 

hovoří o pocitu strachu, který ji v průběhu tohoto vyšetření sužoval. Paní Daniela také 

v předchozí citaci interpretuje nepříjemné pocity, které na ni působily díky všem 

vyšetřením, která měla podstoupit, konkrétně hovoří o stresu. Strach a stres tedy vidím 

jako konkrétní reakce žen, které vznikají jako důsledek přílišné medikalizace jejich 

těhotenství na základě věku. 

Citace paní Daniely za druhé prokazuje, že těhotné ženy jsou často lékařskými 

pracovníky/icemi posílány na invazivní vyšetření, přičemž ale jediným důvodem pro 

provedení tohoto vyšetření je skutečně jen věk budoucí matky, což v průběhu rozhovoru 

potvrdila i paní Nikola: „Jediné vyšetření navíc, které bys měla podstoupit je ta plodová 

voda, což mi řekli, že na to bych fakt měla jít, když už mi bylo 35. Tak jsem šla.“ Paní 

Nikola byla poslána na odběr plodové vody jen na základě toho, že už jí bylo 35 let, což 

dokazuje, že lékařský personál a celý medicínský diskurs obecně není schopen uvažovat 

intersekcionálně, jelikož jediná kategorie věku je pro ně zásadní a klíčová při rozhodování 

o tom, jaká vyšetření by měla žena podstoupit, a to bez ohledu na další sociální kategorie, 

které mohou mít také jistě vliv na to, jak se žena cítí, a zda je vystavena nějakému riziku. 

Jinými slovy, medicínský diskurs pojímá kategorii věku jako oddělenou a nepropojenou 

s ostatními sociálními kategoriemi, namísto toho, aby o věku uvažoval jako o kategorii 

specifické, propojené s ostatními sociálními kategoriemi a závislé na kontextu (The 

Combabee River Collective Statement, 1997). Neschopnost medicíny uvažovat o kategorii 

věku intersekcionálně dokládá další výpověď paní Jany: „První doktorka mi řekla, to vám 

řeknu přesně: „No 36 let, to už máte rizikové těhotenství, to už musíte jít na 
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amniocentézu.“ A dál už se mi na nic neptala. Tak po tomhle jsem si hned našla jinou.“ 

V případě paní Jany byl tedy věk opět vnímán jako naprosto samostatná kategorie, kterou 

lze naprosto oddělit od veškerých dalších vlivů a jako kategorie, která je zásadní pro to, 

zda je těhotenství ženy pojímáno za rizikové, či nikoliv. Zároveň se zde opět setkáváme 

s tím, že kategorie rizika je skutečně velmi fluidní a proměnlivá a opravdu záleží na 

jednotlivém pojetí každého lékařského pracovníka/pracovnice, jak se k tomuto riziku staví, 

jelikož paní Jana tuto situaci vyřešila tím způsobem, že si jednoduše našla jinou 

gynekoložku, pro kterou nebyl její věk žádným důvodem k provádění invazivních 

vyšetření. Také paní Veronika, která byla poprvé těhotná ve 43 letech, nepodstoupila žádná 

speciální vyšetření, jejichž nutnost by byla dána právě jejím věkem, ani jí tato vyšetření 

nebyla doporučována. Sama říká: „Já jsem neabsolvovala nic navíc, co by neabsolvovala 

25 let stará žena. Měla jsem standartní genetická vyšetření, sonografická vyšetření 

v patřičných týdnech, ve kterých je třeba, krevní testy, co se týče krevního obrazu a tak, ale 

nikdo mi neposílal na nějakou aminocentézu nebo tak.“ Pojetí toho, jakým způsobem je 

věk rizikový, a jak velkou roli hraje tento faktor v určení rizikovosti těhotenství, se tedy 

velmi liší v závislosti na tom, s jakým lékařským pracovníkem/nicí se daná žena během 

svého těhotenství setká. 

Důležité je také v rámci tohoto tématu zmínit, že tato doporučovaná vyšetření jsou 

většinou hrazená pojišťovnami a jsou hojně využívána ženami, které nechtějí své 

nenarozené dítě vystavit zbytečnému riziku. Nutno ale podotknout, že se jedná o skutečně 

finančně nákladná vyšetření, díky čemuž se žena, která otěhotněla po 35. roce svého 

života, stává v podstatě velmi výhodným objektem pro byznys a finanční výdělek, jelikož 

tato žena pod hrozbou všudypřítomného rizika, které je ale dáno pouze jejím věkem, tato 

vyšetření většinou podstoupí. Existenci rizika v tomto případě tedy vnímám jako velmi 

strategicky promyšlenou záležitost, díky které může dojít k velkým finančním ziskům 

např. u výrobců přístrojů, díky kterým se vyšetření provádějí, ale také k finančním ziskům 

jednotlivých lékařů a lékařek. Paní Daniela tuto skutečnost komentuje slovy: „Já pracuji 

ve zdravotnictví, takže vím, kam se v tom zdravotnictví dávají finance a je zřejmé, že u nás 

například strašně rostou centra asistované reprodukce a jezdí k nám i lidé ze zahraničí. 

To, že ženy nemohou otěhotnět, je problém, na kterém se ale vydělává spoustu peněz. 

A když už se to ženě povede, tak jde většinou pro jistotu na spoustu dalších vyšetření 

a v tom je taky strašný byznys.“ Finanční zisky v oblasti asistované reprodukce tématizuje 

Speier (2016), která stejně jako paní Daniela tvrdí, že umělé oplodnění na českých 
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klinikách vyjde výrazně levněji v porovnání s klinikami v USA, což je důvod, proč 

Američanky stále častěji navštěvují zdejší kliniky. V tomto bodě je tedy nutné alespoň 

uvažovat nad otázkou, zda jsou všechna tato vyšetření, která jsou ženám doporučována pro 

údajné snížení rizikovosti jejich těhotenství v „pozdním“ věku, skutečně prováděna se 

zájmem o zdraví dosud nenarozeného dítěte a zdraví samotné budoucí matky, či se spíše 

jedná o ekonomicky promyšlenou činnost, jejímž cílem je co nejvyšší finanční výdělek, 

což samozřejmě souvisí s otázkou, která se line celou touto prací o tom, zda je těhotenství 

ve vyšším věku skutečně rizikové. V případě mnou provedených rozhovorů bych se 

přikláněla spíše k možnosti, že nastavení horních věkových hranic pro otěhotnění ženy se 

dá chápat také jako ekonomicky výdělečná činnost, jelikož ani jedna komunikační 

partnerka, která se mého výzkumu zúčastnila, neprodělala během svého těhotenství žádné 

komplikace, kterým by se dala přisuzovat spojitost s jejím vyšším věkem, a ani 

u jednoho/jedné z dětí komunikačních partnerek se nevyskytly žádné zdravotní obtíže. 

Nicméně i přes neexistenci těchto problémů, byla ženám ve většině případů doporučována 

celá řada různých vyšetření, která většinou podstoupily, jelikož chtěly mít jistotu, že je 

opravdu vše v absolutním pořádku. Tato perspektiva odpovídá výpovědi paní Kateřiny, 

která hovoří o tom, jakým způsobem jí byl nabídnut odběr plodové vody: „Bylo mi to 

doporučené. Ale i s tím, že jsou různé alternativní způsoby, že se tomu můžeme vyhnout, 

pokud budu chtít, ale že tohle je o hodně více spolehlivé a taky je tady výsledek do týdne. 

Tak jsem na to šla, abych měla tu jistotu, že je všechno v pořádku a pak jsem si fakt 

oddychla, když ty výsledky byly dobré a věděla jsem, že teď už se nic špatného nestane.“ 

Nicméně zde považuji opět za nutné zdůraznit, že ženy sice často podstupují tuto invazivní 

metodu pro jistotu, nicméně tato jistota je pouze zdánlivá, jelikož výsledek této metody je 

vždy jen procentuální, nemluvě o tom, že je zde určitá možnost, i když procentuálně velmi 

nízká, že při odběru plodové vody může dojít k nechtěnému potratu, což zdůrazňuje 

i Königsmarková (2006) a zároveň to dokládá i výpověď jedné z mých komunikačních 

partnerek: „Já měla výsledky z krve dobré, ani odběr plodové vody mi nemuseli dělat. Pak 

jsem šla ještě na velké screeningy, kde mi vyšlo, že procentuálně je to na 98% v pořádku, 

tzn., že mám 2% pravděpodobnost na nějaké ty vady, tak jsem si říkala, že na tu plodovou 

vodu nepůjdu, protože to by bylo pro mě o hodně větší riziko, že třeba potratím a bylo by to 

zbytečné, protože podle mě Downův syndrom může mít úplně stejně holka ve 20, jako holka 

ve 40 letech.“ Nicméně tato výpověď byla v rámci provedených rozhovorů spíše ojedinělá, 

jelikož většina žen toto vyšetření podstoupila právě díky obavě z potencionálního rizika. 
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5 ZÁVĚR 

 

Vyšší věk prvorodiček je lékařským diskursem interpretován jako rizikový. Pokročilý 

věk budoucí matky je považován za relevantní důvod pro pracovní neschopnost, přičemž 

definice tohoto těhotenství jako rizikového je zachycena pod lékařskou diagnózou Z 355 

pod názvem Dohled nad starší prvorodičkou. Z pohledu medicíny je tedy „vyšší“ věk 

v rámci těhotenství pojímán za jasnou nevýhodu pro budoucí matku, či pro její plod. 

Z rozhovorů ovšem vyplynulo, že ženy samotné tento svůj věk mohou chápat naopak jako 

jejich přednost, díky které se stanou schopnějšími matkami. Tato jejich výhoda spočívá 

především v tom, že už mají za sebou mnoho zkušeností, měly dostatek času věnovat se 

samy sobě, a z toho důvodu budou „lepšími“ matkami: „S dětmi máš prostě o hodně větší 

zodpovědnost. Z tohoto hlediska je lepší si něco užít, někde být, mít pak rozhled a pořádný, 

utříděný názor a teprve až pak mít děti, protože jako mladá nemáš moc, co dětem předat.“ 

Nabité životní zkušenosti tedy byly v interpretacích žen pojímány jako zdroj blaha pro dítě, 

které již nebude strádat tím, že by jeho matka byla nerozvážná, neměla utříděné hodnoty 

a nevěděla, co od života očekává. To, co je tedy medicínou chápáno jako znevýhodnění, 

bylo samotnými ženami v průběhu rozhovorů interpretováno naopak jako výhoda, která 

znamená plus jak pro ně samotné, tak pro jejich dítě. Z toho plyne, že „vyšší“ věk žen 

v tomto smyslu nepředstavoval pro ně samotné tak velké riziko, jako vlastnosti týkající se  

nerozvážnosti, či lehkomyslnosti, které se naopak váží dle jejich názoru spíše na věk 

mladší.  Zároveň ženy v rámci rozhovorů zmiňovaly, jako pro ně velmi důležité hodnoty, 

jejich dokončené vzdělání, které se v jejich očích přímo váže na určitou finanční svobodu, 

která je z jejich perspektivy také velmi podstatná v rozhodování se o budoucím potomkovi. 

Analýza rozhovorů tedy ukázala, že rizika, která ženy vnímají v rámci svého 

„pozdního“ těhotenství se soustředí hlavně do oblastí, které jsou lékařským diskursem 

opomíjeny a nejsou jím žádným způsobem interpretovány jako možné rizikové faktory. 

Jako jedno z těchto nejobávanějších rizik byla shledána případná absence partnera, ať už 

během těhotenství, tak během následujícího rodičovství. Existenci spolehlivého muže, 

kterého je nutné mít po svém boku v období těhotenství, vyzdvihovaly komunikační 

partnerky velmi často a zároveň zmiňovaly, že vztah s tímto mužem musí být v případě, že 

se rozhodnou pro dítě, harmonický, bez větších komplikací a problémů. V případě, že 

těhotná žena vedle sebe nemá tohoto muže, znamená to pro ni velkou psychickou zátěž 

a pocit, že je na „všechno sama“.  V rámci vyjednávání o případném budoucím potomkovi 



100 
 

byla pro ženy přítomnost stabilního a spolehlivého partnera natolik důležitá, že hrála 

hlavní roli v tom, v jakém období se tyto ženy rozhodly otěhotnět. Pro tyto ženy tedy 

nebyla nejpodstatnější hrozba případných zdravotních rizik, která by se jich mohla týkat 

v případě, že se rozhodnou otěhotnět později, ale riziko nepřítomnosti spolehlivého 

partnera, na základě kterého byly ochotné své těhotenství „odsunout“ do vyššího věku: „Já 

čekala na to, až přijde ten chlap a řekne: „Chci mít s tebou dítě. Tuhle nabídku nahlas 

vyřčenou s reálným podtextem jsem dostala poprvé a přišla v mých 42 letech. Takže to bylo 

pro mě nejdůležitější, že ten chlap to chce, myslí to vážně a postará se, protože jinak bych 

to těhotenství asi tak dobře nezvládla, si myslím.“ Existence partnera se tedy ukázala jako 

jedna z dalších intersekcionálních charakteristik, která je ženami samotnými interpretována 

jako více než důležitá, jelikož určuje samotnou kategorii „ideálního“ reprodukčního věku. 

Nejedná se tedy pouze o důvod, proč ženy posunují svá těhotenství do „vyššího“ věku, ale 

jde o jednu ze stěžejních charakteristik pro konstrukci „ideálního“ reprodukčního věku. 

 Tlaky, které z úst žen během rozhovorů nejčastěji zaznívaly, a se kterými se ony 

samy setkaly během svého těhotenství, anebo v období předtím setkaly, lze identifikovat 

v několika podobách. První podoba tlaků směřovaným ze strany společnosti k ženám, které 

se rozhodly odložit své mateřství do vyššího věku, se opírala o genderové stereotypy, 

v rámci kterých by ženskou primární hodnotou mělo být zplození dítěte a péče o něj. Tento 

normativní typ femininity ženy v podstatě tlačil k tomu, že být matkou v určitém věku, je 

pro ně v podstatě nepsanou povinností. Existenci této normy opět potvrzovaly a dále 

reprodukovaly komunikační partnerky samotné a to tím, že se silně distancovaly od toho, 

že by pro ně v rámci jejich života byla kariéra důležitější než dítě, a rozhodnutí o odsunu 

těhotenství do vyššího věku tak zapříčiňovaly jinými faktory, jako byla například 

prodloužená jejich délka studia, neexistence stálého partnera, či finanční potíže. Výskyt 

tohoto typu tlaku nám mimo jiné také dokazuje, že pro ženy a pro muže existují odlišné 

normativní věkové hranice v oblasti reprodukce, což se také během rozhovorů potvrdilo. 

Dle názorů komunikačních partnerek mohou mít muži děti déle, než ženy. Časové období, 

uvnitř kterého by se měl muž stát otcem, bylo komunikačními partnerkami hodnoceno jako 

o hodně širší, než u žen. Tento názor většinou ženy odůvodňovaly tím, že pro muže je 

v rámci otcovství důležitá hlavně jeho psychická vyzrálost, která se ale může u každého 

muže objevit v jiném věku. Tato vyzrálost sice hrála roli i v případě žen a jejich 

reprodukce, ovšem v tomto bodě spatřuji velkou genderovou asymetrii hlavně v tom, že 

vyzrálost muže není závislá na jeho biologickém věku, naopak vyzrálost ženy je pevně 
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vázána na její biologický věk. Zároveň z výpovědí komunikačních partnerek vyplynulo, že 

konečný milník pro ženskou reprodukci by měl být dříve, a to z důvodu případných 

zdravotních rizik, která se pojí na těhotenství ve vyšším věku. Z toho vyplývá, že ačkoliv 

byly komunikační partnerky na základě jejich věku v očích lékařského personálu viděny 

jako součást nenormativní skupiny a s žádnými zásadními zdravotními komplikacemi se 

žádná z nich nesetkala, tak i přesto tyto ženy vnímají normu reprodukčního věku u žen za 

oprávněnou. Připravenost muže na budoucí rodičovství se tedy váže primárně na jeho 

mentální vyspělost, která nastává u každého muže individuálně, naopak připravenost žen 

na tuto životní etapu je primárně ovlivněna tím, kolik je jí let, jelikož dle názoru žen toto 

číslo v podstatě určuje, v jakém stavu je jejich tělo, a zda mohou ještě těhotenství 

a výchovu dítěte zvládnout. Kalendářní věk je tak v tomto případě zaměňován za věk 

biologický, který má vypovídat o biologickém stavu těla. Ve skutečnosti jsme tedy svědky 

toho, že o tomto biologickém stavu těla vypovídá věk kalendářní, jehož definice ale tuto 

schopnost popírá. Nutno zdůraznit, že stejným způsobem s věkem pracuje medicína, která 

kalendářní věk používá při svém odvolávání na případná rizika v průběhu těhotenství 

„starší“ ženy, nicméně z podstaty své definice není kalendářní věk schopný toto riziko 

určit. 

 Druhý typ tlaku je sociálního charakteru a opět, stejně jako předchozí genderově 

specifický typ tlaku, stojí na společenských stereotypech, které se ale v tomto případě 

nevztahují pouze ke kategorii genderu, ale hlavně ke kategorii věku a k tomu, co je 

v určitém věku vhodné, a co nikoliv. Ženy tento typ společenského tlaku interpretovaly 

především jako možné nevýhody toho, že své dítě porodily později. Jako tyto možné 

nevýhody viděly například to, že už se zřejmě nedožijí ve svém životě toho, že budou 

babičky, dále je možné, že až se půjdou podívat na své dítě na jeho maturitní ples, tak 

budou mít v ruce hůlku, jelikož už nebudou schopné chodit bez její pomoci, apod., což 

zdůrazňovala při rozhovorech i paní Veronika: „My víme, že budeme staří rodiče, když to 

takhle řeknu. Tak si z toho doma děláme legraci ve stylu, že partner bude běhat po lese, 

protože je lesník, ještě v důchodu, protože bude mít pořád vyživovací povinnost, nebo že až 

bude mít malá maturitní ples, tak my tam přijdeme o hůlce, protože už bez ní nebudeme 

schopni chodit, a tak. Takže si z toho děláme jako srandu, ale tak to prostě je.“ Na normě 

reprodukčního věku se tady také podílejí tyto společenské stereotypy, v rámci kterých 

vyhrává to dítě, které má mladší rodiče. Do tohoto typu tlaku také jistě spadají neustále se 

opakující otázky ze strany okolí týkající se stále ještě neexistujícího těhotenství, které na 



102 
 

bezdětnou ženu rozhodně nepůsobí pozitivně, ale také na první pohled nevinné poznámky 

ohledně věku ženy, se kterými se mé komunikační partnerky setkávaly poměrně často, 

a které u nich vzbuzovaly především pocit lítosti. Výpovědi komunikačních partnerek 

zároveň ukázaly, že normativní reprodukční věk obsahuje nejen genderový stereotyp 

týkající se toho, že každá žena by měla být primárně matkou a pečovatelkou, ale tato žena 

by také měla být aktivní babičkou, jejíž role je opět definována pouze vztahově. V případě, 

že se žena rozhodne mít dítě „později“, hrozí, že tuto svoji roli prarodiče již nebude 

schopná vykonávat stoprocentně aktivně, čímž vybočuje ze společenské normy, v rámci 

které vystupuje žena především jako pečovatelka. 

Další velmi specifická podoba těchto tlaků je biologického charakteru a spočívá 

v tom, že ženy jsou do brzkého těhotenství tlačené hlavně z toho důvodu, že případné 

odkládání mateřství může způsobit, že se jim poté díky jejich věku nebude dařit otěhotnět, 

což se v případě mnou provedených rozhovorů neprokázalo. I přesto ale ženy během 

rozhovorů zdůrazňovaly pocit strachu z neúspěšného početí dítěte, který prožívaly ještě 

před svým otěhotněním. Tato bezproblémovost při otěhotnění byla dále komunikačními 

partnerkami pojímána jako náhoda, tyto ženy se spíše cítily jako výjimky, které měly to 

štěstí a neměly problém s početím, čímž ale samozřejmě dále reprodukují názory 

lékařského diskursu v tom, že otěhotnět ve vyšším věku znamená problém. Ženy tento 

diskurs tím, že přesáhly jeho hranice, v podstatě vůbec nepopírají, naopak ho internalizují 

a tím, že se samy hodnotí jako výjimečné případy, potvrzují výskyt případných rizik, která 

plynou z těhotenství ve vyšším věku.  

Další tlak biologického charakteru zazníval na adresu dotazovaných žen v tom 

smyslu, že jejich věk může zároveň určitým způsobem ohrožovat zdraví zatím 

nenarozeného dítěte a to konkrétně tak, že se u plodu může objevit výskyt genetické 

poruchy, či jiné dysfunkce, která by měla vliv na jeho zdraví. Zároveň jsou všechny 

případné neočekávané situace v těhotenství v očích lékařského personálu interpretovány 

jako důsledek „vyššího“ věku matky, tzn., že věk je brán jako příčina veškerých rizik. Pro 

snížení těchto rizik byla ženám velmi často nabízena různá nadstandardní vyšetření, která 

by mohla výskyt těchto „vad“ objevit. Za stěžejní považuji v tomto bodě podotknout, že 

z výpovědí žen vyplynulo, že tato vyšetření jim nebyla mnohdy pouze nabídnuta, nýbrž 

ženy na tato vyšetření byly lékařským personálem automaticky posílány, a to bez ohledu 

na to, zda s nimi ony samy souhlasily, či nikoliv. Ženy většinou neměly ani šanci svůj 

názor vyjádřit, a zároveň v podstatě žádný názor často neměly, protože jim nikdo neřekl, 
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k čemu tato vyšetření slouží, a z jakého důvodu tato vyšetření musí podstoupit. Zároveň je 

přístup lékařského personálu k těmto vyšetřením takový, že se jedná o vyšetření nutná, 

i přesto, že tato vyšetření nejsou ani v nejmenší míře schopná odhalenou vývojovou vadu 

nějakým způsobem potlačit, či vyléčit. Lékařští pracovníci/nice tedy bez jakékoliv 

interpretace ženy předpokládají, že v případě, že test pozitivně prokáže výskyt vývojové 

vady u plodu, tak se tato žena rozhodne pro umělé přerušení svého těhotenství. Nutno 

zmínit, že pocity, které ženy při těchto vyšetřeních provázely, byly v rámci rozhovorů 

identifikovány jako stres a strach, což považuji za prožitky, které rozhodně nejsou žádoucí 

u těhotných žen s ohledem na jejich psychiku a její důsledky na průběh těhotenství 

samotného. Z těchto argumentů vyplývá, že tyto metody pro snížení údajného rizika se dají 

považovat za specifický nátlak na ženy ze strany lékařského personálu, který jasně 

konstruuje normativnost reprodukčních hranic. 

 Na základě výpovědí komunikačních partnerek hodnotím oblast těhotenství v rámci 

lékařského diskursu jako velmi specifickou, jelikož ještě předtím, než žena vůbec 

otěhotnění, tak se dozvídá o všemožných rizicích, která ji mohou během těhotenství potkat 

a „zastrašování“ na základě těchto rizik ji poté provází po celou dobu jejího těhotenství, 

což se v jiných oblastech medicíny neděje. Pokud jde někdo například na plastiku, před 

operací mu běžně lékař/ka řekne o rizicích, či jen tento člověk podepíše papír, ve kterém 

jsou možná rizika vyjmenovaná, poté už se ale o případných komplikacích nemluví, pokud 

skutečně nenastanou. Určitý paradox dle mého názoru také spočívá v tom, že (nejen) 

lékařský diskurs tlačí na ženy v tom, že jim v podstatě diktuje, do jakého věku by měly 

otěhotnět, tím ovšem jeho diktát nekončí. V případě, že tyto ženy otěhotní, jsou tímto 

diskursem považovány za „nenormální“ a rizikové případy, které je nutné sledovat ještě 

více okem odborníka, a to i přesto, že jako rizikový faktor je v jejich případě pojímán věk, 

který daný lékař/ka těžko může nějakým způsobem změnit. Zároveň je na každém 

lékaři/ce, jak bude tento věk těhotné vnímat, jelikož rizikové těhotenství z důvodu vyššího 

věku matky je sice zachyceno v seznamu diagnóz, ovšem určení konkrétního věkového 

mezníku v jeho definici absentuje, což taktéž prokázaly výpovědi komunikačních 

partnerek tím, že ne na každou z nich jejich gynekologové, či gynekoložky nazírali jako na 

rizikový případ. Někteří lékaři/ky naopak jejich věk vůbec neproblematizovali 

a nepřikládali mu žádný význam. Z toho plyne, že hranice pro normu reprodukčního věku 

u žen se v očích lékařů/řek velmi liší, stejně tak v očích samotných žen. Obsah a význam 

rizika je tedy vytvářen konkrétním lékařským pracovníkem/nicí, neustále se mění, přičemž 
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tato práce prokázala, že to, co spadá v očích lékařského diskursu pod kategorii rizika 

v rámci těhotenství, je určeno především věkem a genderem dané osoby. Výpovědi 

komunikačních partnerek také prokázaly, že i přesto, že ony samy své těhotenství za 

rizikové nepokládaly, na pohledu lékařského personálu na jejich těhotenství to nic 

nezměnilo. Intersekcionalita  žen je tedy medicínou v tomto ohledu naprosto opomíjena, 

lékařský personál se v případě ženy soustředí jen na to, kolik je jí let a už nebere v potaz, 

že tato žena sama sebe nevnímá jen jako ženu, které už bylo 35 let, ale také jako ženu, 

která má za sebou velké množství zkušeností, jako ženu, pro kterou je důležité mít vedle 

sebe během těhotenství stálého partnera, se kterým má fungující vztah atd.  
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8 PŘÍLOHY 

8.1 SCÉNÁŘ ROZHOVORU 
 

ÚVOD 

1. Seznámení s tématem práce a jejím cílem. 

2. Zajištění anonymity skrze informovaný souhlas. 

3. Vyplnění dotazníku. 

 

NORMA REPRODUKČNÍHO VĚKU 

4. Jaký věk je dle Vašeho názoru vnímán v české společnosti jako ideální pro 
otěhotnění? 

5. Z jakých zdrojů tento Váš názor vychází, na čem stojí? Odkud čerpá toto 
Vaše přesvědčení? 

6. Ztotožňujete se Vy osobně s tímto nastavením? 

7. Jaký věk je dle Vašeho názoru ideální pro to, stát se rodičem a proč? 

8. V kolika letech jste měla své první dítě? Kolik dětí máte? 

9. Proč jste se rozhodla otěhotnět právě v tomto věku? 

10. Uvažovala jste o těhotenství už dříve? 

11. Myslíte si, že se tato hranice vnímána jako ideální věk proměňuje v čase? 
Proč? 

12. Vnímáte své rodičovství, jako že jste měla dítě „pozdě“? 

13. Domníváte se, že je na ženu vytvářen nátlak ohledně „správného“ věku, kdy 
by měla otěhotnět?  

14. Co za pozitiva a naopak negativa s sebou dle Vašeho názoru nese 
těhotenství ve vyšším věku než je lékaři doporučovaný „správný“ 
reprodukční věk? (35 let) 

15. Setkala jste se během svého těhotenství s nějakými společenskými tlaky, na 
základě kterých byl Váš věk interpretován jako pozdní pro těhotenství? 
Pokud ano, můžete uvést příklady? 

16. Pokud ano, od koho tyto tlaky přicházely? Jak konkrétně vypadaly? Jakým 
způsobem jste se při nich cítila? 
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17. Jakým způsobem se dle Vašeho názoru o této otázce hovoří v médiích? 

 

MOTIVACE 

18. Jakým způsobem se k Vašemu těhotenství stavělo okolí, rodina, přátelé, 
gynekolog/gynekoložka? 

19. Pamatujete si na svou reakci, když jste otěhotněla? Jaké byly Vaše pocity, 
když jste zjistila, že jste těhotná? (radost, obavy, strach, pocit 
zadostiučinění, zázrak) 

20. Jakým způsobem se k Vašemu těhotenství stavěl Váš partner? Jaká byla 
jeho reakce na Vaše otěhotnění? 

21. Co pro vás hrálo hlavní roli v rozhodnutí stát se matkou? 

22. Jaké faktory u Vás byly při rozhodování o tomto zásadním životním kroku 
klíčové, nejdůležitější? 

23. S jakými komentáři jste se setkávala během Vašeho těhotenství? (ze strany 
okolí, rodiny, kamarádů, kamarádek, gynekologa/gynekoložky) 

24. Domníváte se, že tyto komentáře nějakým způsobem měly vliv na vaše 
vlastní uvažování o těhotenství? 

25. Setkávala jste se s komentáři, které se týkaly Vašeho věku před tím, než jste 
otěhotněla? 

 

GENDEROVÁ NEROVNOVÁHA 

26. V kolika letech by podle Vás měly mít ženy/ muži první dítě? Měl by tento 
věk být podle Vás stejný nebo se u žen a mužů liší? Proč?  Z jakých důvodů 
by se měl lišit (nebo být stejný) a proč si to myslíte? 

27. Jaký věk u žen a u mužů považujete za závěrečný pro jejich reprodukční 
období a proč? (závěrečných věkem je myšlen maximální věk pro početí 
potomka) 

28. Měl na Vaše rozhodování o otěhotnění vliv věk otce dítěte? 

29. Vnímáte nějaký rozdíl mezi společenským tlakem, který je vyvíjen v této 
oblasti na muže a na ženy? Pokud ano, v čem spočívá dle Vás tento rozdíl? 
Je tento rozdílný tlak dle Vašeho názoru oprávněný, a proč? 
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MEDIKALIZACE 

30. Měla jste během těhotenství nějaké obavy? Strach z něčeho? Proč? 
(Obávala jste se zdravotních komplikací během svého těhotenství?) 

31. Vnímala jste své těhotenství jako rizikové? 

32. Co si pod tímto termínem „rizikové těhotenství“ představujete? Co pro Vás 
osobně znamená, když se řekne „rizikové těhotenství“? Měla jste pocit, že 
do této kategorie patříte? 

33. Jakým způsobem k Vám přistupoval lékař/lékařka a celkově zdravotnický 
personál? 

34. Domníváte se, že přístup lékařského personálu by byl odlišný, kdybyste 
byla mladší? 

35. Jaké lékařské procesy, které jsou doporučovány lékaři a lékařkami pro 
snížení rizikovosti Vašeho těhotenství, jste podstoupila? (screeningy, 
ultrazvuková vyšetření, amniocentéza)? 

36. Proč jste tato vyšetření podstoupila? Z vlastního rozhodnutí: Měla jste pocit 
volby? 

37. Jakým způsobem Vám byla tato preventivní vyšetření nabídnuta? 

38. Zažila jste během svého těhotenství pocit strachu? Pokud ano, kým anebo 
čím byl tento pocit vyvolán? 

39. Domníváte se, že Vámi zvolený postup a přístup k těhotenství souvisel 
s Vaším věkem či nikoliv? 

 

VÝCHOVA VS. TĚHOTENSTVÍ 

40. Domníváte se, že Váš věk má vliv na výchovu Vašeho dítěte? 

41. Jaké pocity ve Vás vyvolávalo nadcházející rodičovství? 

42. Vnímáte rozdíl mezi „ideálními“ věkovými hranicemi týkající se těhotenství 
a věkovými hranicemi, které jsou ve společnosti nastaveny a týkají se 
rodičovství? 

43. Pokud ano, máte s tímto odlišným přístupem vlastní zkušenost? 

44. Má dle Vašeho názoru věk muže vliv na výchovu jeho dítěte? 
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45. Jaké největší překážky jsou dle Vašeho názoru často vyzdvihovány ve 
společnosti jako ty, které by mohly nějakým způsobem mít negativní vliv na 
výchovu dítěte starším rodičem? 

 

ZÁVĚR 

46. Ráda byste ještě něco dodala nebo Vás napadá něco, co ještě nebylo řečeno 
a sama to považujete za důležité? 

47. Mohla byste mi doporučit někoho z Vašeho okolí, kdo měl také dítě po 35. 
roce života? 

48. Poděkování a ukončení rozhovoru. 

 

8.2 INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Byla jste zkontaktována k rozhovoru za účelem získání dat a informací pro kvalitativní 
výzkum k diplomové práci Bc. Kateřiny Vostré. Výzkum probíhá v rámci magisterského 
studia na Fakultě humanitních studií Karlovy Univerzity v Praze na téma Konstrukce 
„správného“ reprodukčního věku českých žen. Diplomová práce se zaměřuje na empirický 
výzkum, jehož cílem je odhalit, zda a případně jakým společenským tlakům jsou vystaveny 
ženy, které se rozhodly otěhotnět po 35. roce jejich života a jakým způsobem docházelo, či 
naopak nedocházelo k definování jejich těhotenství jako rizikového právě na základě věku. 

Vaše spolupráce na projektu je dobrovolná. Účast na projektu spočívá v nahrávaném 
rozhovoru, který potrvá zhruba 1 hodinu. Vaše identita zůstane v plné anonymitě a Vaše 
odpovědi jsou důvěrné, určené pouze pro potřeby tohoto výzkumného projektu. Vaše 
názory mohou být v projektu použity dle Vaší individuální pozice, ale žádná individuální 
jména nebudou v projektu zmíněna. Na kteroukoliv otázku můžete odmítnout odpovědět a 
kdykoliv v průběhu rozhovoru můžete interview ukončit. Ukončení rozhovoru a 
vystoupení z projektu pro Vás nebude mít žádné negativní důsledky. Vaše účast na 
projektu pro Vás nenese žádná rizika. V případě dotazů týkajících se tohoto projektu se 
můžete obrátit na jeho hlavní řešitelku, Bc. Kateřinu Vostrou (+420 722 940 289 nebo 
katerina.vostra.2@gmail.com). 

Svým podpisem zde souhlasíte se svou účastí na tomto projektu. Jedna kopie tohoto 
formuláře náleží Vám. 

Jméno komunikační partnerky a podpis: 

Jméno řešitelky projekt a podpis: 
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8.3 ÚVODNÍ BIOGRAM 
 

1. Zvolené jméno/přezdívka pro výzkum: 

 
2. Věk, ve kterém jste porodila Vaše poslední dítě: 

 
3. Věk, ve kterém jste porodila Vaše první dítě: 

 
4. Věk otce dítěte v období Vašeho těhotenství s posledním dítětem? 

 
5. Věk otce dítěte v období Vašeho těhotenství s prvním dítětem? 

 
6. Počet dětí a jejich věk: 

 
7. Bydliště:   

a. Velké město (nad 100 000 obyvatel) 

b. Malé město 

c. Venkov 

 

8. Dosažené vzdělání: 
a. Základní 

b. Středoškolské 

c. Vysokoškolské 

 


