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PROLOG

V červenci  2012 vydal  prof.  RNDr.  Stanislav Komárek na svém internetovém

blogu esej nazvanou „Bezdotyková společnost“. V ní dle mého názoru zcela výstižně

popisuje současnou společnost a její přístup k novorozeným dětem. Dovoluji si část této

eseje citovat a zvýrazňuji formulace, které mají úzký vztah k předmětu předložené práce

i činnosti sociálního pracovníka.

„Každý etolog z prvního semestru dobře ví,  jak kontaktní tvorové jsou všichni

primáti  –  mláďata  se  nepřetržitě  drží  svých matek,  v  každé  volné  chvilce  se  staří

shluknou do houfu a vzájemně si probírají srst, ve chvílích zděšení se i dospělí křečovitě

obejmou  po  způsobu,  který  nám  připadá  nápadně  povědomý  třeba  z  filmů

o bombardování. Není divu – po stránce emocí je člověk primát jako každý jiný, jen

způsobem uvažování a řečí našeho typu se od nich dosti zásadně odlišujeme. I lidé jsou

neobyčejně kontaktní, jak je ostatně patrno u všech archaických kultur a také u mnoha

vyspělých – každý návštěvník Iránu je překvapen tamní vřelostí a dotykovostí: oblíbené

osoby včetně cizích návštěvníků jsou hlazeny, objímány a pusinkovány při každé jen

trochu vhodné či z našeho hlediska i nevhodné příležitosti. Naše euroamerická kultura

si totiž zvolila zcela jinou cestu, v níž se každý postupně uzavírá do své osobní bubliny,

kterou mu nikdo nesmí narušit. Etologa vůbec nejvíc šokuje způsob zacházení s kojenci:

jejich  situace  se  ovšem  od  dob  našeho  dětství  zlepšila,  byť  mírně.  Odebírání

novorozeňat a jejich masové skladování odděleně od matek, kde křičela tak dlouho, až

upadla do mdlobného spánku, je asi nejhorší způsob týrání malých človíčků, jaký si

lze vůbec představit – kdyby takto v některé zoo zacházeli s novorozenými šimpanzi,

dočkali by se dnes brzy kriminálu.(...) Dnes už je to lepší, ale přesto  je stále zvykem

batolata odkládat k spánku do izolovaných postýlek v temné místnosti – není divu, že

se jim tam nechce.  Naopak můžeme vidět  bezproblémově spící  africká mimina na

zádech  jejich  matek okopávajících  řekněme  maniok,  ač  by  se  zdálo,  že  tam  příliš

pohodlí nemají – mají tam ovšem tělesný kontakt“ (KOMÁREK, 2012).
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ÚVOD

„Způsob, jakým zacházíme se svým dítětem, bude stejný,

jakým bude ono zacházet se světem.“

Peter Fedor-Freybergh

Předmětem diplomové práce je teoretická analýza porodu jako sociokulturního

konstruktu a dopady, které má jeho průběh na společnost. Cílem práce je popis porodu

nejen jako fyziologického procesu, jehož průběh je určován sociokulturním prostředím,

ale také jako procesu, který toto prostředí sám formuje a předurčuje, a dále upozorňuje

na  změny v přístupu  k tomuto  citlivému období  lidského  života,  které  mají  vliv  na

celkový vývoj společnosti a mohou poznamenat její budoucí vývoj.

Zde  lze  navázat  na  myšlenky školy  Osobnost  a  kultura,  jejíž  představitelé  se

zabývali studiem vzájemných vlivů mezi osobností a kulturou a zjistil rezonanci mezi

typem osobnosti  a  étosem  kultury.  Jako  jedna  z  prvních  antropoložek  se  porodem

zabývala Margaret Meadová (1901–1978). Zaznamenala první minuty života u Jatmulů

na Nové Guineji a komparovala jejich způsob zacházení s potomkem se způsobem ve

Spojených státech  amerických  a  na  Bali.  Ukázala,  že  již  od  prvních  vteřin  je  naše

osobnost formována zavedenou praxí porodu a zacházení s novorozencem.

Po  přečtení  nejnovějších  prací  francouzského  porodníka  Michela  Odenta

Chilbirth  in  the  Age of  Plastics (Porod v době plastové,  2011)  a  Chilbirth  and the

Future of Homo sapiens (Porod a budoucnost Homo sapiens, 2013) jsem si uvědomila,

jak je nutné najít odpověď na některé otázky, které ve svých knihách nastoluje a které

mají  celospolečenský  charakter.  Nejdůležitější  z  nich  je  ta,  zda  může  být  naše

společnost transformována v souvislosti se způsobem porodu dětí. A pokud ano, jak.

Diplomová  práce  je  strukturována  do  několika  teoretických  kapitol,  které

vykládají  problematiku  porodu  v rámci  fyziologických  predispozic  druhu  Homo

sapiens,  podávají  hlavní  milníky  vývojových  proměn  babictví  a  porodnictví  se

zvláštním  zřetelem  k evropskému  kontextu  a  dále  zdůrazňují  současné  přístupy

k porodu a případná rizika, která z nich plynou. 
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V první části dávám do souvislosti evoluci člověka a porodního procesu. Evoluční

předci  Homo sapiens,  kteří  se začali  pohybovat bipedně,  se na naší  planetě  objevili

zhruba před 6 miliony let. Jejich nový způsob pohybu měl zásadní vliv na stavbu těla,

a ovlivnil  tak i  proces rozmnožování.  Dodnes se vedou diskuze o vývoji  porodního

procesu a jeho okolnostech. Jisté je to, že bipedie měla zásadní vliv na způsob našeho

příchodu na svět. 

V  další  části  se  věnuji  historickému  vývoji  okolností  doprovázejících  porod.

Nejprve  se  porodu  věnovaly  jen  ženy.  Babictví  bylo  oborem  váženým,  ale  často

nedoceněným.  S rozvojem  vědy  a  techniky  se  porod  stával  více  záležitostí  mužů

a v současnosti je jimi zcela opanován. Přes všechny výhody, které s sebou modernizace

porodnictví přinesla, je důležité si uvědomit i rizika s nimi spojená, jako je například

stále rostoucí incidence hormonálních a imunitních poruch. 

V  předposlední  části  této  práce  se  zaměřuji  na  rituály  v současné  západní

společnosti, kterými je porodní proces zcela prodchnut, a na vliv, které mají na rodící

ženy.  Rituály působí  na členy společnosti  podprahovými informacemi.  V současném

porodnictví mají za úkol ovlivnit vnímání ženy a podpořit ji v přesvědčení, že právě

a pouze jen instituce jí může zajistit bezpečné přivedení potomka na svět. S institucí je

ale spojena i potřeba standardizace a centralizace jak porodního procesu, tak výsledného

„produktu“ – novorozence. 

V poslední části se věnuji porodu z pohledu sociální práce. Porod je sociokulturní

jev jehož průběh je formován nejen naší fyziologií, ale i okolnostmi ve kterých probíhá,

tedy kulturou, do které se dítě rodí. Naše osobnost je již od prvních chvil ovlivněna

prostředím,  ve  kterém  se  nacházíme  a  to  jak  pozitivně,  tak  i  negativně.  Úkolem

sociálních pracovníků a psychoterapeutů je mimo jiné pracovat i v primární péči, tedy

preventivně podporovat  kladné vlivy a  eliminovat  negativní  tak,  aby jak jednotlivce

(tedy dítě), tak i společnost ochránily před svými nepříznivými dopady.

Nové  přístupy  k porodu  s sebou  nesou  určitá  rizika  jak  pro  matku,  tak  i  pro

budoucí psychický a fyzický vývoj jejího dítěte. Celospolečenské dopady onemocnění

jako jsou autismus,  mentální  anorexie,  hyperkinetická porucha nebo posttraumatická

stresová  porucha,  na  které  upozorňuje  v souvislosti  s porodem  stále  rostoucí  počet

výzkumů, jsou pak nejvíce vidět nejen v přeplněných čekárnách lékařů, ale i ve stále
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větší  poptávce  po  sociálních  pracovnících,  psychoterapeutech,  sexuolozích

a partnerských poradcích. 

Jako  porodní  asistentka  mám to  štěstí  být  téměř  každý  den  svědkem zrození

nového života. Nesetkávám se však bohužel jen se světlou stránkou tohoto úžasného

procesu, ale i s matkami a jejich dětmi, které se potýkají s psychickými a fyzickými

problémy. Incidence „civilizačních nemocí“ stále stoupá a jejich kořeny sahají  často

právě do období okolo porodu. Tento křehký systém, který „Matka Příroda“ formovala

miliony let, je nyní systematicky ovlivňován moderními technologiemi, které v zájmu

jednoduššího  porodu  často  vedou  k  naprostému  opaku.  Jsou  to  ale  paradoxně  opět

moderní  technologie,  které  nám pomocí  výzkumů pomáhají  znovu  objevit  skutečné

potřeby matky a dítěte, jež jsou nutné k opravdu bezpečnému porodu.
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1 EVOLUCE BIPEDIE A JEJÍ VLIV NA VÝVOJ PÁNVE U 
RANÝCH HOMINIDŮ

„Není pochyb o tom, že mnoho problémů spojených s porodem paní H. Sapiens je

způsobeno kombinací úzké pánve a větší hlavy u tohoto druhu“ (KROGMAN, 1951,

s.  56)  tvrdí  antropolog Wilton M. Krogman (1903–1987),  který hodnotí  porod jako

„jizvu na evoluci lidstva“ (KROGMAN, 1951, s. 54). Jak to ale vlastně všechno začalo?

Jak  a  proč  se  naši  předci  najednou  postavili  na  zadní  dolní  končetiny  a  začali  se

pohybovat vzpřímeně? Na tyto otázky se dnes hledá odpověď jen obtížně.  Vědci se

vlastně jen snaží přiblížit skutečné pravdě, která je již nenávratně ztracená. Nejde ani

tak o to, že nemáme dostatek podkladů k popisu stavby těla prvních hominidů. Nejsme

hlavně schopni odpovědět na nejdůležitější otázku – na okolnosti, které vedly k bipedii.

Slovy Václava  Vančaty  chybí  nám „ekologická  nika“,  ve  které  první  hominidé  žili

(VANČATA, 2012).

1.1 Teorie vzniku bipedie

I přes nedostatek informací, které máme o okolnostech vzniku bipedie, existuje

mnoho  teorií  zabývajících  se  vývojem  lidské  chůze.  S prvními  z nich  přišel  již

přírodovědec Charles Darwin (1809–1882), který bipedii nevnímal jako důsledek změn

v lidském chování, ale naopak jako jejich příčinu. „Člověk by nikdy nebyl získal své

dominantní postavení ve světě, kdyby nedovedl používat své obdivuhodně uzpůsobené

ruce, provádějící všechno podle jeho vůle“ (DARWIN, 2006, s. 67) píše ve své knize

O původu člověka  z roku 1871. A dále vysvětluje, že díky bipedii se lidem uvolnily

horní končetiny, které přestaly být zatěžovány chůzí, a mohla se u nich vyvinout jemná

motorika, důležitá pro uchopování a nošení nástrojů (DARWIN, 2006). Vytvořila se tak

představa „člověka lovce“, která se stala velmi populární v šedesátých letech minulého

století a ve které je náš předek vnímán jako chytrý stopař s oštěpem v ruce, hledající

svou kořist.  Na tuto teorii  reagoval v sedmdesátých letech archeolog Lewis Binford

(1931–2011).  Přišel  s  představou  „člověka  mrchožrouta“,  který  sice  stopoval  stáda

zvířat, ale nikoliv za účelem jejich zabití, ale naopak přiživení se na tělech mrtvých či

slabých kusů. Bohužel proti oběma teoriím mluví fosilní nálezy zubů prvních hominidů,

jejichž  sklovina  nenese  znaky  po  pravidelné  konzumaci  masa.  Ta  je  patrná  až  na
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nálezech starých zhruba 1,5 milionu let,  tedy z období, ve kterém žil  Homo erectus.

Zároveň se nenašly ani žádné nástroje, spadající do takto raného období naší historie

(BENEŠ, 1994).

Ve  stejné  době  jako  Lewis  Binford  přišla  s vlastní  teorií  o  vzniku  bipedie

i antropoložka Adrienne L. Zihlmanová (narozena 1940). Vychází z představy, že naši

předci se živili rostlinnou stravou, a tvrdí,  že středem sociální struktury nebyl „muž

lovec“,  ale  „žena  sběračka“.  Svoji  hypotézu  staví  na  silných  sociálních  vztazích

vzniklých mezi  matkou a jejími dětmi,  ve kterých se otec ocitá na okraji,  jak je to

možné vidět i u jiných primátů. Ženy podle Zihlmanové používaly k získávání potravy

dřevěné nástroje, kterými vyhrabávaly rostliny ze země. Bipedie pro ně byla výhodná

vzhledem  k životu  v otevřené  krajině  a  nutnosti  přenášet  děti  i  potravu  na  velké

vzdálenosti (BENEŠ, 1994).

Antropolog C. Owen Lovejoy (narozen 1943) se podobně jako Zihlmanová dívá

na vznik bipedie sociokulturním pohledem. Ve svém článku The origin of man (Původ

člověka,  1981) přišel  s teorií  „muže opatrovníka“,  který se stará o svou ženu a děti

a vzpřímenou chůzi využívá k lepšímu zásobování rodiny potravou. Jeho žena se tedy

může věnovat potomkům a rodit v kratších intervalech. Lovejoy tak vytváří z bipedie

strategii  napomáhající  reprodukčnímu  úspěchu  obou  pohlaví.  Podle  něj  „intenzivní

rodičovství,  prodloužená doba učení a posílení sourozeneckých vztahů má významně

příznivé účinky na přežití“ (LOVEJOY, 1981, s. 348). A svou představu dále rozvádí

a  zdůrazňuje,  že  otec  se  ale  stará  o  svá  mláďata  jen  v případě,  že  si  je  jist  svým

rodičovstvím. Jeho kritici tvrdí, že tak vlastně de facto vysvětluje nikoliv bipedii, ale

monogamii (BENEŠ, 1994; FOLEY, 1998).

Antropologové Peter S. Rodman (narozen 1945) a Henry M. McHenry (narozen

1944)  staví  svoji  hypotézu  o  vzniku  lidské  chůze  do  souvislosti  s její  energetickou

náročností ve srovnání s kvadrupedií a kotníkochodecvím u hominidů. Ve svém článku

Bionergetics and the origin of human bipedalism (Bioenergie a původ bipedie u lidí,

1980) tvrdí,  že tlaky, které postavily naše předky na zadní končetiny,  byly převážně

ekologické povahy a jednalo se o změny v distribuci existujících potravních zdrojů. Se

změnou podnebí, řidším výskytem stromů a rozptýlením potravy do vzdálenějších míst

začali naši předkové využívat rychlejšího a méně náročného způsobu pohybu – chůzi po

dvou (FOLEY, 1998; LEWIN, 2005, RODMEN a McHENRY, 1980).
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Dalšími hypotézami o vzniku bipedie je například snaha o vyhnutí se dravcům,

možnost vidět daleko do otevřené krajiny, souboje ve vzpřímeném postoji pro vytváření

a udržování sociálních vztahů, předvádění se před sexuální partnerkou, nošení břemen

nebo jako v teorii o „pojídačích semen“ změny v potravních návycích (BENEŠ, 1994;

LEWIN, 2005).

Antropolog  Václav  Vančata  (narozen  1952)  upozorňuje,  že  nejdůležitější  pro

vznik  bipedie  musely  být  změny  v chování  a  v sociální  struktuře,  spojené

s ontogenetickým vývojem, a nikoliv změny morfologické a biomechanické. Podle něj

šlo  nepochybně  o  „komplexní  proces,  který  musel  mít  jisté  výhody  ve  větší  škále

ekosystémů, který musel mít positivní reflexi v daném sociálním systému a, v neposlední

řadě, který nepřinášel zbytečné riziko ani dospělcům ani dětem, u kterých ještě nebyla

vyvinuta výkonná bipedie“ (VANČATA, 2012, s. 92). 

1.2 Morfologické změny pánve

Mezi rané hominidy se řadí nálezy Sahelanthropus tchadensis z Čadu, jehož stáří

se  odhaduje  na  7–6 milionu  let,  a  Orrorin  tugenensis z Tugen  Hills,  který  je  starý

zhruba 6–5,8 milionu let. Za nejstaršího předchůdce člověka je pak považován 5,6–4,4

milionu  let  starý  rod  Ardipithecus  a  jeho  dva  druhy  Ardipithecus  kadabba

a  Ardipithecus ramidus,  kterého v roce 1994 objevil  antropolog Tim White (narozen

1950) v Etiopii (SOUKUP, 2011). Morfologické analýzy ukazují, že již byl přizpůsoben

bipední  lokomoci,  čemuž  odpovídá  například  stavba  skeletu  nohou  a  rukou  nebo

posunutí týlního otvoru do středu base lební. Přesto se jeho způsob pohybu nepodobal

žádnému nám u primátů známému typu chůze (VANČATA, 2012).

Protože byli Ardipitéci poměrně malí, domnívají se někteří vědci, že nepatří do

přímé vývojové linie dnešního člověka a že přímým předchůdcem rodu Homo jsou až

pozdější  Australopitéci.  S přibývajícími  nálezy  se  sice  potvrzuje  domněnka,  že

Ardipitéci jsou předchůdci i již objevených Australopitéků, ale zároveň přibývají i nové

otázky. Zda a jak se je podaří badatelům zodpovědět, nám prozradí až budoucí vývoj

paleoantropologie.  Čím  se  však  vědci  mohou  zabývat  již  nyní,  jsou  morfologické

změny,  které  na kostře  člověka zanechala bipedie,  a  vliv,  jaký tyto  změny měly na

lidský život.  Vedly totiž  k zásadním změnám na celém těle  člověka.  Ať už se jedná

o  humorální  regulaci,  nervovou  činnost,  cévní  zásobení,  termoregulaci,  reprodukci,
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změny mozku či kostry a kloubů (VANČATA, 2012). Vzhledem k zaměření diplomové

práce na porod se budu zabývat hlavně změnami pánve a jejich dopady na reprodukci

člověka.

Při srovnávání pánevních kostí současného člověka a Australopitéka jsou rozdíly

patrné  na  první  pohled.  Pánevní  fosílie  patřící  k druhu  Australopithecus  afarensis

a člověka mají,  na rozdíl  od pánve lidoopa či  opice,  znatelně kratší  a širší  pánevní

lopatky s výraznými pánevními trny. Je tomu tak kvůli svalům, které musí mít dostatek

místa k připojení na kostech, aby udržely tělo zpříma. Další změnou je spojení kosti

křížové  (os sacrum),  které  změnilo  svoji  polohu  směrem  dozadu,  a  tím  posunulo

i těžiště těla až za kyčelní kloub. Pánev má také jiný vnitřní tvar.  Je širší,  okrouhlá

a lopatky směřují k mediální ose těla, tedy proti sobě. Porodní kanál opic a lidoopů je

oválný a podélný. Naproti tomu homininé ho mají zkrácený, rozšířený a ovál je příčný

(SMALLOVÁ, 2012; ŠMAHEL, 2003).

Obrázek 1: a) pánev šimpanze, b) pánev Australopithecus aferensis, c) pánev ženy Homo sapiens, d) pánev muže 
Homo sapiens (LOVEJOY, 2005)

Dále  došlo  k novému  uspořádání  svalů,  které  se  upínají  na  pánevní  kosti.

Hýžďový sval (musculus gluteus maximus) se zvětšil a stal se základním stabilizátorem

trupu. Tím byly ovlivněny vnitřní prostory pánve.  Kaudální  část  os sacrum se stala

tlustší a širší a kvůli podpoře pánevních orgánů směřuje dovnitř pánve, tedy směrem ke

sponě stydké (symphisis pubica), která je na přední stěně pánve. Tím se z původního
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pánevního kanálu,  který připomínal pravidelný válec, stal prostor, který se nečekaně

lomí,  a  dítě  tak  musí  před  porodem  projít  sérií  na  sebe  navazujících  pohybů.

(LOVEJOY, 2005; SMALLOVÁ, 2012). 

Jak  uvádí  Lovejoy,  za  těmito  změnami  stojí  primárně  nutnost  reprodukce.

Primární  transformace  pánve  neodráží  přeměnu  lokomočního  aparátu.  Schopnost

úspěšného rozmnožování  byla  mnohem mocnější  silou než  schopnost  pohybovat  se.

Změny, ke kterým došlo ve stavbě pánve mezi Australopithecus aferensis a moderním

člověkem, tak byly primárně řízené problémy spojenými s rozením potomků s mnohem

větším mozkem (LOVEJOY, 2005).

1.3 Evoluční změny ženských pohlavních orgánů

S evolučními změnami v rámci bipedie došlo i ke změnám u vnitřních a vnějších

pohlavních orgánů. Nepřístupné a skryté  vnější  ženské pohlavní orgány jsou jedním

z morfologických znaků,  který lidi  odlišuje  od  ostatních  primátů.  Jsou kryty tmavší

kůží,  porostlé chlupy a ze zadní části  těla jsou překryty hýžďovými svaly.  Pohlavní

orgány u non-humánních primátů jsou naopak dobře přístupné a viditelné (TOSEVSKI

a TOSEVSKI, 2006).

Změnami, které proběhly ve stavbě pánve a které jsou uvedeny výše, se změnilo

i postavení vnitřních pánevních orgánů. Zkrátil se příčný průměr pánve a prodloužil se

podélný průměr, což nevyhnutelně vedlo k tomu, že se vnitřní pánevní orgány posunuly

směrem k symphisis pubica. Vnější pohlavní orgány se tak staly nejméně přístupným

místem na ženském těle.  Vnitřní  pohlavní  orgány také změnily svoji  polohu a tvar.

Děloha se nachází v tzv. anteverzi anteflexi. To znamená, že osa dělohy svírá s osou

pochvy úhel 70°–100° (anterverzio uteri) a osa hrdla děložního k ose dělohy svírá úhel

160°–170°  (anteflexio uteri).  U opic  a  lidoopů  je  děloha  od  pochvy odchýlena  jen

nepatrně (CITTERBART et al., 2001; TOSEVSKI a TOSEVSKI, 2006).

U lidí  se spolu se změnou morfologie pánve změnil  i  přístup k rozmnožování.

K pohlavnímu styku může dojít jen se souhlasem ženy. Tím, že jsou ženské pohlavní

orgány mnohem méně přístupné,  než je tomu u non-humánních primátů,  může žena

pohlavnímu styku zabránit. Reprodukční úspěch muže tak závisí na jeho partnerce. Tato

okolnost zapříčinila sexuální selekci a reprodukční úspěch se tak spojil s intenzivním
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rozvojem emocionálních,  kognitivních a  paměťových systémů v mozku (TOSEVSKI

a TOSEVSKI, 2006).

1.4 Porod

Porod je děj, při kterém dochází k vypuzení nebo vynětí plodového vejce (tedy

plodu,  placenty,  pupečníku,  plodové vody a plodových obalů)  z těla  matky.  Plod je

považován za novorozence, pokud projevuje po porodu alespoň jednu známku života,

a to bez ohledu na váhu nebo délku těhotenství. Za mrtvého novorozence se považuje

dítě narozené bez známek života s porodní hmotností větší než 500 g, nebo narozené po

22.  týdnu těhotenství  nebo o délce  25 cm.  Za známky života  se  považuje  dýchání,

srdeční akce, pulzace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva bez ohledu na to, zda byl

odstřižen  pupečník  nebo  porozena  placenta  (ČECH  et  al.,  2006;  ČESKO,  2011;

ROZTOČIL a kol., 2008).

Podle ukončeného týdne těhotenství rozeznáváme: 

1. předčasný porod – porod plodu před ukončeným 37. týdnem těhotenství

2. porod v termínu – porod plodu mezi 38. – 42. týdnem těhotenství

3. opožděný porod – porod plodu po 42. týdnu těhotenství (ČECH et al, 2006).

Porod můžeme rozdělit na tři složky:

1. porodní cesty

2. porodní objekt

3. porodní síly (PAŘÍZEK a kol., 2002).

1.4.1 Porodní cesty

Při  porodu  prochází  plod  za  pomoci  děložních  kontrakcí  porodními  cestami

matky. Porodní cesty dělíme na tvrdé cesty porodní,  což je kostěná pánev, a měkké

cesty porodní.
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1.4.1.1 Tvrdé cesty porodní – kostěná pánev

Pánev  (pelvis)  má  několik  funkcí.  Jednak  je  v ní  uloženo  těžiště  těla,  chrání

vnitřní orgány, které jsou v ní umístěné, a v neposlední řadě je součástí porodních cest

(LEIFER,  2004).  Tvoří  ji  spojení  dvou  pánevních  kostí  (ossa coxea),  které  jsou

připojeny ke kosti křížové (os sacrum) a kostrči (os coccygis).

Pánevní kost (os coxae) se skládá ze tří kostí spojených chrupavkou. Je to kost

kyčelní (os ilium), kost sedací (os ischii) a kost stydká (os pubis). Tyto kosti srůstají

v jamce kyčelního kloubu (acetabulum).  Os ilium se nachází nad acetabulem a tvoří

převážnou kraniální část  pánevní kosti.  Os ischií a  os pubis pak tvoří kaudální část.

V přední  části  pánve  se  obě  pánevní  kosti  spojují  v oblasti  os pubis,  a  to  vrstvou

vazivové chrupavky (symphysis  pubica).  V zadní  části  pánve se  k pánevním kostem

připojuje os sacrum, na kterou navazuje os coccygis. Os coxae a os sacrum jsou spojeny

křížokyčelním  kloubem  (articulatio  sacroiliaca).  Vzhledem  k tomu,  že  musí  pánev

držet  více  než  polovinu  váhy  lidského  těla,  je  toto  kloubní  spojení  prakticky

nepohyblivé a podpořené řadou vazů. Avšak v době těhotenství a porodu jsou tyto části

pánve  díky  hormonům  prosáklé  a  rozvolněné,  což  umožňuje  nepatrné  rozšíření

porodních cest.  Mírně pohyblivou částí  je na pánvi  také  os coccygis,  která  má tvar

plochého jehlanu a kraniálně je spojena s os sacrum. Hrot os coccygis směřuje do malé

pánve, ale je volný a částečně pohyblivý, což umožňuje zvětšení rozměrů pánevního

východu (ČECH et al, 2006; ČIHÁK, 2001; TREVATHAN, 1987).

Pánev je tedy pevný kruh, který přenáší váhu těla na obě dolní končetiny.  Při

pohodlném  stání  je  pánev  nakloněna  mírně  dopředu.  Hrot  os coccygis se  nachází

kraniálněji než dolní okraj symphysis pubica. Anatomicky je pánevní pletenec rozdělen

na malou pánev (pelvis minor) a velkou pánev (pelvis major). Pomyslnou dělicí čarou je

linea terminalis,  která  vede  od  promontoria  páteře  přes  os sacrum a  dále  po  linea

arcuata na  os ilium až na horní okraj  symhysis pubica.  Pelvis major je umístěna nad

linea terminalis a je součástí dolní stěny dutiny břišní. Pelvis minor má tvar válce, leží

pod  linea terminalis a  jsou  v ní  umístěny  orgány  malé  pánve  –  močový  měchýř,

pohlavní  orgány,  konečník.  U ženy je  součástí  porodních  cest  (ČECH et  al.,  2006;

ČIHÁK, 2001; ROZTOČIL, 2008). 
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1.4.1.2 Pánevní rozměry

Za zakladatele moderního porodnictví je považován francouzský lékař Francois

Mauriceau  (1637–1709).  Ten  se  jako  jeden  z  prvních  v  novodobé  historii  zabýval

pánevními kostmi a iluzivní teorií o jejich rozestupu při porodu. Skutečné anatomické

popisy  pánve  ale  najdeme  v porodnických  textech  až  v 18.  století.  Spolu  s nimi  se

objevují i první nástroje na měření pánevních rozměrů. Nejdůležitějším a i v současnosti

nejpoužívanějším  se  stal  pelvimetr  podle  Baudelocquea-Breiskyho.  Jean-Louis

Baudelocque  (1745–1810)  byl  francouzský  porodník,  který  v oblasti  měření  pánve

navázal  na  práci  svého  anglického  kolegy  Williama  Smellieho  (1697–1763)

(DOLEŽAL, 2001; WALRATH, 2003).

Rozeznáváme tyto zevní pánevní rozměry

- distantia bispinalis je  vzdálenost  mezi  okraji  horních  předních  trnů  kostí

kyčelních (spina iliaca anterior superior), měří cca 25–26 cm;

- distantia bicristalis je  rozměr mezi  hřebeny kostí  kyčelních  (crista iliaca),

měří cca 28–29 cm;

- distantia bitrochanterica udává  vzdálenost  mezi  zevními  okraji  kyčelních

kloubů a je přibližně 31–32 cm;

- conjugata externa (diameter Baudelocquei)  udává  vzdálenost  mezi  trnem

pátého bederního obratle a zevním horním okrajem  symphysis pubica,  měří

cca 18–20 cm (PAŘÍZEK a kol., 2002).

Obrázek 2: Zevní pánevní rozměry (PAŘÍZEK a kol., 2002)
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Na kostěné pánvi dále rozlišujeme tyto 4 roviny.

1. Rovina pánevního vchodu (apertura pelvis superior s. aditus pelvis) má příčně

oválný tvar a nalezneme ji na linea terminalis. Určujeme na ní přímé, příčné

a šikmé průměry. 

a. Přímé průměry 

i. diametra recta (conjugata anatomica)  je  vzdálenost  mezi

promontoriem a kraniálním okrajem  symphysis pubica.  Je  to

nejkratší rozměr, má cca 11 cm. 

ii. conjugata obstetrica je  nejdůležitější  z rozměrů  pánevního

vchodu,  jedná  se  o  vzdálenost  předního  okraje  promontoria

a zadního okraje symphysis pubica (cca 10,5 cm).

iii. conjugata diagonalis není typický rozměr pánevního vchodu,

ale  je jediný,  který lze měřit  vaginálně.  Vede od kaudálního

okraje  symphysis pubica k přednímu okraji  promontoria  a  je

dlouhý  asi  12,5  cm  (cca  od  2–2,5  cm  více  než  diametra

obstetrica).

b. Příčný průměr (diameter transversa) se měří napříč pánví a to z jedné

strany linea terminalis na druhou. Je to největší rozměr pánve a má cca

13 cm. 

c. Šikmý  průměr  (diameter obliqua)  se  měří  šikmo  na  pánvi  od

sakroiliakálního skloubení k okraji  linea terminalis a jeho rozměr je

cca 12 cm. 

2. Rovina  pánevní  šíře  (amplitudo  pelvis)  má  téměř  kruhový  tvar.  Tvoří  ji

pomyslná linie vedoucí na páteři od obratlů S 2–S 3, přes střed acetabula až ke

středu symphysi pubica a je přibližně 12,5 cm.

3. Rovina pánevní úžiny (angustia pelvis) má podélně oválný tvar. Tvoří jí linie

mezi  hrotem  os sacrum,  tuber ischiadicum a  spodním okrajem  symphysis

pubica. Vzdálenost mezi hrotem  os sacrum a kaudálním okrajem  symphysis

pubica (diameter  recta)  je  dlouhá  asi  11,5  cm.  Vzdálenost  mezi  tuber

ischciadicum (diameter transversa)  měří  cca  10,5  cm  a  je  tím  nejmenší

pánevní rozměr.
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4. Rovina pánevního východu (apertura pelvis inferior s. exitus pelvis) má tvar

kosočtverce.  Předozadní  rozměr  (diameter recta)  se  měří  mezi  kaudálním

okrajem symphysis pubica a os coccygis. Má asi 10 cm. Protože je os coccygis

nepatrně pohyblivá, může se při průchodu plodu pánví tento rozměr i mírně

zvětšit, a to až na 11,5 cm. Příčný průměr (diameter transversa) se pak měří

mezi  spina ischiadica a je dlouhý cca 11 cm (ČECH et al., 2006; LEIFER,

2004; ROZTOČIL a kol., 2008).

Obrázek 3: Pánevní vchod (PAŘÍZEK a kol., 2002) Obrázek 4:Pánevní šíře (PAŘÍZEK a kol., 2002)

Obrázek 5: Pánevní úžina (PAŘÍZEK a kol., 2002) Obrázek 6: Pánevní východ (PAŘÍZEK a kol., 2002)

Středy všech přímých průměrů pánevních rovin tvoří tzv. osu pánve (axis pelvis).

Jeví se jako dopředu otevřený oblouk a za porodu je vodící linií pro rodící se plod.

Pánev  je  mírně  nakloněná  dopředu.  Fyziologický  sklon,  který  zaujímá  při  stání,  je

nejvíce patrný na úhlu 60°,  který svírá  conjugata anatomica s horizontální  rovinou.

Hrot os coccygis se nalézá kaudálněji než kraniální okraj symphysis pubica (PAŘÍZEK a

kol., 2002).
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Obrázek 7: Pánevní sklon, pánevní osy a přímé průměry pánevního vchodu (PAŘÍZEK a kol., 2002)

V roce 1885 anatom William Turner (1832–1916) publikoval článek The index of

the  pelvic  brim  as  a  basis  of  classification (Index  pánevního  vchodu  jako  základ

klasifikace, 1885). Byl jedním z prvních, kdo cíleně měřil pánevní rozměry a stanovil

tzv.  pánevní  index  (vyčíslený poměr  mezi  přímým a  příčným průměrem pánevního

vchodu).  Vzhledem  k tomu,  že  se  chtěl  vyhnout  otázkám  sexuálního  charakteru,

zkoumal  pouze  pánve  u  mužů.  Díky rozvíjející  se  antropologii  používal  ke  svému

výzkumu pánevní podklady z různých koutů světa. Na základě svých měření rozdělil

pánve do několika typů – na pánev dolichopelickou, platypelickou a mesatipelickou.

Vzhledem k tomu,  že  se  Turner  cíleně  zabýval  rozdíly  na  lidské  kostře  u  různých

národností, vyznívá jeho článek z dnešního pohledu dosti rasisticky (TURNER, 1885;

WALRATH, 2003). 

Na Williama Turnera navázal  anatom William W. Greulich (1899–1986) spolu

s  porodníkem  Herbertem  Thomsem  (1885–1972).  Ti  rozdělili  pánve  podobně  jako

Turner podle poměru mezi přímým a příčným rozměrem pánevního vchodu a přidali

čtvrtý typ pánve – pánev brachypelickou (WALRATH, 2003).

V současnosti  se  nejběžněji  používá  kategorizace  podle  porodníka  Williama

E. Caldwella (1880–1943) a gynekologa Howarda C. Moloye (1903–1953) z roku 1933.

Ti určili pánevní typologii podle tvaru pánevního vchodu a ke svému výzkumu použili

nejen znalosti antropologů, ale i tehdejší nejmodernější techniku – rentgen. „Svoji práci

prezentují jako typologii anatomických variací způsobenou rasovými, sexuálními nebo
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komplexními dědičnými vlivy spíše než patologickými změnami na kostech samotných“

(WALRATH, 2003, s. 10).

Rozlišujeme tedy tyto 4 typy pánve: 

1. Gynekoidní  typ  –  jedná  se  o  normální  ženskou  pánev.  Vchod  je  oválný,

pubický oblouk široký, tento typ pánve je pro porod novorozence ideální. Je

nejběžnějším typem pánve a je mu přiznáván „normální“ průběh porodu, který

je jako takový jedním ze znaků, které odlišují lidi,  ostatní primáty a fosilie

hominidů. Přesto se ale nevyskytuje ani u 50 % žen.

2. Androidní typ – tento typ má v pánevním vchodu alespoň jeden mužský znak,

nejčastěji  je  to  jeho  srdcovitý  tvar,  pubický  oblouk  bývá  úzký,  tuberae

ischiadicum vyčnívají  do  pánve.  Porod u žen  s tímto  typem pánve nebývá

jednoduchý,  i  když  prognóza  je  tím  lepší,  čím  je  širší  pubický  oblouk.

Vyskytuje se asi u 30 % žen.

3. Antropoidní typ – tento typ pánve je velmi podobný mužské pánvi, je úzký

a  dlouhý,  pánevní  vchod  je  oválný,  pubický  oblouk  je  úzký  a  tuberae

ischiadicum vyčnívají do pánve. Ženám s tímto typem pánve se častěji rodí

děti  v tzv.  zadním  postavení  (zády  k páteři  matky,  obličejem  k symfýze).

Přesto je díky dlouhému příčnému průměru považována za nejlepší pánev pro

porod. U žen bílé rasy se vyskytuje asi jen ve 20 %, u ostatních ras ve 40 %.

Tuto skutečnost již zmiňovaný William Turner dával do souvislosti s pánvemi

primátů  a  viděl  v ní  reprezentanta  degradovaného  nebo  animalistického

uspořádání, jaké je možné pozorovat u nižších ras.

4. Plypeloidní  typ  –  tzv.  plochá  pánev.  Pánevní  vchod  je  široký,  předozadní

průměr je úzký, pubický oblouk je rozšířený,  tuberae ischiadicum jsou více

vzdáleny od sebe, os sacrum je krátká, pro porod není příznivá, vyskytuje se

u méně než 3 % žen.  Tuto pánev na rozdíl  od předešlého typu považoval

Turner  za  znak  civilizovaného  a  pokročilého  lidstva.  Je  označována  jako

„ultra-human“,  z čehož  vyplývá  jistá  nepřirozenost  a  obtížnost  u  porodu

novorozence (LEIFER, 2004; ROZTOČIL a kol., 2008; WALRATH, 2003).
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Obrázek 8: Pánevní typologie podle Caldwella a Moloye (WALRATH, 2008)

1.4.1.3 Pohlavní rozdíly pánve

Ženská pánev je přizpůsobena své funkci porodního kanálu, kterým prochází plod

při  porodu. Od mužské pánve se liší  především tím, že je širší  a nižší.  To se na ní

projevuje hned v několika směrech.

1. Lopata kosti kyčelní (ala ossis ilii) je u ženské pánve více ve frontální rovině

a více se rozevírá (proto mají ženy výraznější boky).

2. Sedací hrboly (tubera ischiadica) jsou od sebe více vzdálené než na mužské

pánvi.  To způsobuje  i  větší  vzdálenost  mezi  velkými  trochantery,  které  na

ženské pánvi vystupují na povrch.

3. Symphysis pubica ženy je nižší než muže, spolu s os pubis tvoří tupý úhel, což

zvětšuje pánevní východ.

4. Rovina  vchodu  pánevního  má  u  ženy oválný tvar,  promontorium je  méně

nápadné než u mužské pánve, kde vybíhá značně dopředu a pánevní vchod má

díky tomu srdčitý tvar.

5. Os sacrum je u ženy nižší a širší.

6. Insicura ischiadica je u ženy prostornější a širší, u muže úzká a hluboká.

7. Ramena kosti stydké (ramus ossis pubis) jsou u ženy delší než u muže.
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8. Foramen obturatorum je  u  ženy trojúhelníkového  tvaru,  u  muže  oválného

(ČIHÁK, 2001; ROZTOČIL a kol., 2008).

1.4.1.4 Měkké cesty porodní

Jedná se především o svaly a vazivová spojení, která se nacházejí ve spodní části

pánve.  Můžeme  je  rozdělit  na  dvě  skupiny:  diaphragma  pelvis (pánevní  dno)

a diaphragma urogenitale. 

Diaphragma pelvis má  tvar  ploché  nálevky a  nalézá  se  v pánevním východu.

Svaly,  které  se  nacházejí  v této  části  pánve,  mají  původ  v kaudálním oddílu  páteře

a k jejich přestavbě došlo v důsledku vzpřímení člověka. Hlavní funkcí pánevního dna

je úloha tzv. podpůrného aparátu děložního, který pomáhá udržovat dělohu ve správné

poloze. Svalové snopce obepínající vaginu fungují jako svěrače pochvy, to samé platí

u svěrače konečníku (ČECH et al.,  2006; ČIHÁK, 2001; ROZTOČIL a kol.,  2008).

Svaly se sbíhají od stěn malé pánve až k místu průchodu konečníku a vpředu močové

trubice. U ženy se mezi močovým měchýřem a konečníkem nachází děloha a nalézáme

zde i průchod pochvy. Diaphragma pelvis se skládá ze dvou hlavních svalů

- musculus levator ani – tento silný, plochý sval se rozděluje na dvě části: pars

pubica (neboli  musculus pubococcygeus)  a  pars iliaca (neboli  musculus

iliococcygeus).  Pars pubica se  upíná  na  os pubis asi  1  cm  laterálně  od

symfýzy, obkružuje průchody pro pochvu a konečník, znovu se upíná na druhé

straně  pánve  na  ligamentum anococcygeum.  Pars iliaca je  boční  částí

diaphragma pelvis. Odstupuje od os pubis až k tuberae ischiadicum a znovu

se upíná u os coccygis na ligamentum anococcygeum;
- musculus coccygeus  – je  slabý sval,  upíná  se na  tuber ischiadicum a  běží

dorzálně  směrem k os sacrum a  os coccygis.  (ČIHÁK,  2001;  ROZTOČIL

a kol., 2008).

Diaphragma urogenitale je  vazivová  svalová  ploténka  trojúhelníkového  tvaru,

která se rozpíná mezi rameny  os pubis a  os ischii, okrajem  symphysis pubica a mezi

spinae ossis ischii. Jejím podkladem jsou tyto svaly a vazy:

- musculus transversus perinei profundus – odstupuje od ramen os pubis až po

tuber ischiadicum a směřuje do středu pánve k centrum perineale. Je to hlavní

sval této oblasti a tvoří největší oporu pro pánevní orgány;
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- musculus spincter urethrea  – odděluje  se  od  musculus transversus perineii

profundus a obkružuje močovou trubici;

- musculus transversus perinei superficialis  –  u  žen  není  příliš  výrazný,

odstupuje od tuber ischiadicum a upíná se v centrum perineale;

- ligamentum transversum perinei  –  vazivový  okraj  musculus transversus

perineii profundus,  který  obkružuje  oblouk  os pubis,  prochází  jím klitoris

(ČIHÁK, 2001; ROZTOČIL a kol., 2008).

Třetí skupinou jsou svaly, které se připojují k zevním pohlavním orgánům.

- musculus ischiocavernosus – párový sval, který jde od kaudálního okraje  os

ischii a os pubis dopředu k symphisis pubica a upíná se do fascie clitoridis;

- musculus bulbospongiosus – párový sval, který vede od  centrum perineale,

u  ženy  obkružuje  vchod  poševní  a  směřuje  ke  klitorisu  (ČIHÁK,  2001;

ROZTOČIL a kol., 2008).

Pro úplnost se k svalům zevních pánevních orgánů řadí i  musculus sphincter ani

externus, který funguje jako zevní svěrač konečníku (ČECH et al., 2006).

K měkkým porodním cestám se dále řadí dolní děložní segment, děložní hrdlo,

pochva a  zevní  rodidla.  Dolní  děložní  segment  rozeznáváme na děloze přibližně od

čtvrtého  měsíce  těhotenství.  Při  porodu  se  za  pomocí  kontrakcí  vytahuje  vzhůru

a přetahuje děložní hrdlo přes hlavičku plodu. Pochva se při porodu rozšiřuje a téměř

zdvojnásobuje svoji délku. Spolu s vulvou, malými a velkými stydkými pysky a hrází

tvoří součást porodního kanálu, kterým plod za porodu prochází (ČECH et al., 2006;

ROZTOČIL a kol., 2008).

1.4.2 Porodní objekt

Za objekt porodu je v lékařské terminologii považován plod, který v období těsně

před porodem nejčastěji zaujímá podélnou polohu hlavičkou nebo koncem pánevním.

Porod  hlavičkou  se  vyskytuje  v 96,5  %  všech  porodů.  U  plodu  tedy  rozeznáváme

hlavičku  a  pánevní  konec,  které  označujeme  jako  velké  části  plodu.  Horní  a  dolní

končetiny a pupečník patří mezi malé části plodu (ČECH et al., 2006).

Na hlavičce plodu popisujeme tvrdou lební část a měkkou obličejovou část. Tvrdá

lební část je tvořena párem temenních kostí (ossa parietalia), párem čelních kostí (ossa
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frontalia) a párem spánkových kostí (ossa temporalia),  křídly klínových kostí (alaes

ossis sfenoidei) a záhlavní kostí (os occipitale). Kosti jsou od sebe odděleny ne zcela

osifikovanými  blanitými  švy  a  fontanelami,  které  jim  umožňují  nepatrný  rozsah

pohybu. Mezi ossa frontalia se nachází šev čelní (sutura frontalis), ossa parietalia dělí

šev  šípový  (sutura sagitalis),  mezi  okraji  ossa  frontalia a  ossa  parietalia je  šev

věncovitý (sutura coronaria) a os occipitale odděluje od ossa parietalia šev lambdový

(sutura lamdoidea).  Fontanely rozlišujeme dvě – malou (fontanella minor)  a  velkou

(fontanella major). Fontanella major má tvar nepravidelného kosočtverce a nachází se

na  temeni  hlavičky  mezi  os parietalis a  os frontalis.  Fontanella minor má  tvar

trojúhelníku a  najdeme ji  na  záhlaví  hlavičky mezi  ossa parietalia a  os occipitale.

Fontanely a švy je možné vyhmatat při vaginálním vyšetření v průběhu porodu, kdy

slouží  jako  orientační  body  pro  posouzení  postupu  plodu  porodními  cestami

a mechanismu porodu (ČECH et al., 2006; ROZTOČIL, 2008).

Přestože lební kosti  nejsou zcela osifikované,  je hlavička plodu tuhá a celkem

nepoddajná.  Její  rozměry mají  proto  spolu  s rozměry pánve  matky určující  vliv  na

průběh porodu. Na hlavičce plodu rozeznáváme tyto průměry a obvody:

1. Malý příčný průměr (diameter bitemporalis) je určený nejvzdálenějšími body

na sutura coronaria, což je asi 8 cm.

2. Velký příčný průměr (diameter biparietalis) je vzdálenost mezi hrboly  ossa

parietalia a měří cca 9,5 cm.

3. Malý šikmý průměr (diameter suboccipitobregmatica) spojuje střed fontanella

major a   protuberantia occipitalis posterior na  os occipitale.  Měří  9,5 cm.

Tento průměr tvoří  obvod  circumferentia suboccipitobregmatica,  který měří

32 cm. Jedná se o nejmenší obvod na hlavičce plodu a také o obvod, který je

nejčastějším  obvodem  prostupujícím  pánví  u  normálního  porodu  v poloze

podélné záhlavím.

4. Předozadní průměr (diameter frontooccipitalis) sahá od středu čela, respektive

kořene nosu, k nejvzdálenějšímu bodu na záhlaví. Jeho délka je cca 12 cm.

Obvod je circumferentia frontooccipitalis, který měří 34 cm a je prostupujícím

obvodem při temenní poloze.

5. Modifikovaný  velký  šikmý  průměr  (diameter maxiloparietalis/

mentooccipitalis) spojuje střed horní čelisti a nejvzdálenější bod na záhlaví.
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Měří  přibližně  13  cm  a  je  od  něj  odvozen  obvod  circumferentia

maxilloparietalis. Ten je největším obvodem na hlavičce plodu, měří cca 36

cm a je prostupujícím obvodem při porodu plodu v čelní poloze. Vzhledem

k tomu, že je tento průměr zároveň paralelní s nestlačitelnou částí baze lební,

je porod plodu v této poloze nejobtížnější.

6. Diameter submentobregmatica sahá od středu velké fontanely k jazylce. Měří

cca  9  cm a  vztahuje  se  k němu  obvod  cirmuferentia submentobregmatica,

který má 32 cm. Tento obvod je prostupujícím obvodem při  porodu plodu

v obličejové poloze (ČECH et al., 2006; ROZTOČIL a kol., 2008).

Obrázek 9: Podélné průměry na hlavičce donošeného plodu (PAŘÍZEK, 2008)

Obrázek 10: Příčné průměry na hlavičce donošeného plodu (PAŘÍZEK, 2008)

Na trupu plodu rozpoznáváme šířku ramen (diameter biacromialis), která měří cca

12 cm, a k ní příslušný obvod circumferentia biacromialis, který má 35 cm. Dále šířku

kyčlí (diameter iliaca) měřící 9 cm a obvod circumferentia iliaca, který je 27 cm. Při

porodu plodu v poloze podélné koncem pánevním rozeznáváme na hýždích genitoanální

rýhu s pohyblivým hrotem os coccygis a po stranách hýždí spina ischiadica (ČECH et

al., 2006; ROZTOČIL a kol., 2008).

Plod může být v děloze uložen v různých pozicích. Jsou definovány čtyři základní

parametry určující  polohu, postavení,  držení  a naléhání plodu ve vztahu k porodním

cestám. Poloha plodu v děloze je určována podélnou osou plodu k podélné ose dělohy.

Nejběžněji (v 99,5 % případů) se vyskytuje poloha podélná hlavičkou nebo koncem

pánevním, kdy podélná osa dělohy je rovnoběžná s podélnou osou plodu. Zbylé polohy

jsou polohy příčné, kdy se hlavička plodu nalézá na jedné z kyčelních lopat a osa plodu
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svírá  s osou  dělohy  pravý úhel,  a  polohy šikmé,  které  jsou  polohami  přechodnými

a mění se buď v podélnou anebo příčnou polohu. Postavení plodu je určeno vztahem

hřbetu  plodu  k hraně  dělohy.  Nejčastěji  rozeznáváme  levé  přední  a  pravé  zadní

postavení, kdy je hřbet plodu uložen v levé respektive pravé děložní hraně (ČECH et al.,

2006).

1.4.3 Porodní síly

Porodní síly pomáhají plodu opustit při porodu dělohu matky. Řadíme mezi ně

děložní kontrakce a břišní lis. Děložní kontrakce jsou definovány jako mimovolné stahy

děložní svaloviny a z porodních sil jsou nejdůležitější,  nejprozkoumanější,  ale svým

způsobem  i  nejzáhadnější.  Dodnes  se  neví,  co  způsobuje  jejich  rozběhnutí,  a  tím

i porod. Jsme sice schopni detekovat mechanismus jejich začátku, ale přesný postup

není  znám.  S blížícím  se  koncem  těhotenství  roste  motilita  a  dráždivost  svalových

vláken a objevuje se první kontrakční činnost, tzv. Braxton-Hicksovy kontrakce. Ženy

tuto  děložní  činnost  nevnímají  nijak  bolestivě,  popisují  ji  jako  „tvrdnutí  dělohy“.

Můžeme je zaznamenat již od 20. týdne gravidity. V období okolo 40. týdne gravidity se

objevují  častěji  a  intenzivněji  a  jsou  označovány  také  jako  dolores praesagientes

(ČECH et al., 2006; PAŘÍZEK a kol., 2002; ROZTOČIL, 2008).

Od 36. týdne gravidity začíná období čtyř týdnů před porodem, které můžeme

nazvat přípravné (KOSFELD, 2012). Pozorujeme pokles fundu dělohy a ženě se díky

uvolněnému epigastriu  lépe  dýchá.  U primigravidních  žen  se  hlavička  plodu začíná

fixovat v pánvi. U multigravidních žen se hlavička obvykle fixuje v pánvi až těsně před

porodem  nebo  s jeho  začátkem.  Celý  porodní  děj  se  odehrává  pod  taktovkou

hormonálních  pochodů  v těle  těhotné  a  rodící  ženy.  Pod  jejich  vlivem  dochází  ke

změnám v děložní svalovině, která se stává dráždivější a aktivnější. Děložní hrdlo mění

svoji konzistenci i polohu, je značně prosáklé, proměklé a ze sakrálního postavení se

přesouvá  do  mediálního.  Všechny  tyto  změny  spolu  souvisí  a  navzájem  pomáhají

zahájení  porodní  činnosti  (ČECH et  al.,  2006;  PAŘÍZEK a  kol.,  2002;  ROZTOČIL

a kol., 2008).

Účelem děložních kontrakcí při porodu je rozevření děložní branky a přetažení

dolního děložního segmentu přes plod. Děložní kontrakce je dějem tzv. reverzibilním.

To znamená, že se jedná o děj opakující se v pravidelném rytmu, při kterém se svalové
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buňky nejprve stáhnou, a poté následuje jejich relaxace.  Opačný princip má děložní

retrakce,  kterou můžeme charakterizovat  trvalým zkrácením svalových buněk a tedy

ireverzibilním zmenšením objemu dělohy. Správná funkce dělohy a na sebe nasedající

kontrakce a retrakce jsou bezpodmínečným jevem fyziologického porodu (ČECH et al.,

2006).

Děložní  kontrakce  se  od  sebe  v různých  fázích  porodu  liší.  Přesto  se  u  nich

hodnotí stejné znaky jako je délka, intenzita, frekvence, pravidelnost a tvar. Na začátku

porodu  jsou  kontrakce  většinou  krátké,  trvají  jen  několik  sekund  a  jsou  značně

nepravidelné,  v rozmezí  jedna  až  dvě  kontrakce  za  deset  minut.  S postupujícím

porodem se prodlužují a jsou stále častější. Ve druhé době porodní pak mohou trvat i

déle  než  minutu.  Frekvence  kontrakcí  se  počítá  od  začátku jedné  do  začátku druhé

kontrakce a neměla by přesáhnout pět kontrakcí za deset minut. Při výpočtu intenzity

kontrakce  se  vychází  z bazálního  tonusu  dělohy,  kterým  se  myslí  intrauterinní  tlak

v mezikontrakčním období (ČECH et al., 2006; ROZTOČIL a kol., 2008). 

Intenzitou děložních kontrakcí a intrauterinním tlakem se zabýval lékař Roberto

Caldeyro-Barcia (1921–1996), který stál v čele výzkumné skupiny, jež tento problém

zkoumala. V roce 1949 pak představil tzv. Montevidejské jednotky (MU), které slouží

pro  posuzování  intenzity  děložních  kontrakcí.  Jedná  se  o  počet  kontrakcí

v desetiminutovém intervalu násobený změnou intenzity kontrakce (například intenzita

60 mmHg x 3 kontrakce/10 minut = 180 MU). Během porodu by neměla síla kontrakcí

v desestiminutovém intervalu přesáhnout 300 MU. Intenzita kontrakce a bazální tonus

dělohy značně ovlivňují zásobení plodu krví. Zároveň dochází k výkyvům nitrolebního

tlaku u plodu (ČECH et al., 2006).

Další důležitou děložní silou je břišní lis, který je definován jako „aktivní, vůlí

ovladatelné a řízené stažení svaloviny příčně pruhovaných svalů stěny břišní a bránice“

(ROZTOČIL a  kol.,  2008,  str.  112).  Zapojuje  se  do  porodu ve  druhé  době porodní

a rodička jím vědomě napomáhá vypuzení plodu z dutiny děložní. 

1.4.4 Průběh porodu

Porod je komplexním dějem, jehož průběh ovlivňuje mnoho složek. Nejedná se

jen  o  již  zmiňované  porodní  cesty,  porodní  objekt  a  porodní  síly.  Vliv  na  něj  má

i  psychická  nálada  ženy,  její  parita,  věk,  prostředí,  ve  kterém se  odehrává,  poloha,
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kterou žena zaujímá, okolnosti, jaké ho provázejí, nebo lidé, kteří při něm o ženu pečují

(KOSFELD, 2012; ROZTOČIL a kol., 2008).

Průběh porodu dělíme na čtyři části:

- I. doba porodní, doba otevírací

- II. doba porodní, doba vypuzovací

- III. doba porodní, doba k lůžku

- IV. doba porodní, doba poporodní (ROZTOČIL a kol., 2008).

První  doba  porodní  neboli  doba  otevírací  se  počítá  od  začátku  pravidelných

kontrakcí.  Dochází  při  ní  k postupnému  otevírání  děložního  hrdla,  jeho  zkracování

a změnu v tzv. porodnickou branku, která se v průběhu porodu dále rozšiřuje, až zcela

vymizí. Tuto porodní dobu dělíme na tři části – latentní fázi, aktivní fázi a tranzitorní

fázi.

Latentní  fáze  první  doby  porodní  je  období,  ve  kterém se  postupně  zkracuje

děložní hrdlo a mění se v branku o průměru 2–2,5 cm. Kontrakce jsou v tomto období

spíše krátké, s delší frekvencí a projevují se převážně bolestmi v podbřišku a zádech,

které  způsobují  hlavně  ligamenta,  vedoucí  od  úponů  na  kostech  pánve  k děloze.

V některých  zdrojích  se  tato  fáze  uvádí  až  do  branky  o  průměru  pět  centimetrů

(KOSFELD, 2012). V aktivní části porodu se kontrakce zintenzivňují, zkracuje se jejich

frekvence a prodlužuje doba trvání.  Počítá se do dilatace branky na osm centimetrů

(ROZTOČIL a kol., 2008).

Tranzitorní  fáze  trvá  do  úplného  zániku  branky.  V tomto  období  je  možné

pozorovat  mírné zpomalení  porodu a pozastavení  kontrakcí,  které  je  pravděpodobně

způsobeno  „přestavbou“  děložní  činnosti,  která  se  potřebuje  přizpůsobit  změně

v mechanismu  porodu.  Naléhající  část  plodu  sestupuje  do  nižších  rovin  porodního

kanálu.  V tomto období také nejčastěji dochází k spontánnímu odtoku vody plodové

a objevuje se samovolný třes dolních končetin tzv. dolores conquassantes. S blížícím se

zánikem  branky  může  žena  zvracet,  což  je  způsobeno  podrážděním  plexus solaris

a začíná pociťovat nutkání na tlačení, stejné jako při nucení na stolici. Ve chvíli, kdy

zaniká branka a děloha tvoří spolu s pochvou jednotný porodní kanál, končí první doba

a  začíná  druhá  doba  porodní  (PAŘÍZEK  a  kol.,  2002;  ROZTOČIL a  kol.,  2008;

ZWINGER et al., 2004).
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Druhá doba porodní začíná po zániku branky. V této fázi porodu se hlavička ještě

více flektuje a sestupuje do nižších částí pánve. Přes pánevní šíři a pánevní úžinu se

dostává do kontaktu s diphragma pelvis a dochází k její vnitřní rotaci. V té chvíli žena

reflektivně zapojuje břišní lis a spolu s kontrakcemi pomáhá tlačením dalšímu postupu

hlavičky. Ta se dostává do pánevního východu, svým záhlavím (hypomochlionem) se

opře o dolní okraj  symphysis pubica, dochází k její deflexi a začíná se objevovat ve

vchodu poševním. Postupně se rodí záhlaví, temeno, čelo a obličej plodu. V té chvíli

procházejí  pánevní  šíří  a  úžinou  raménka  plodu.  Jejich  rotaci  vnímáme jako vnější

rotaci  hlavičky.  Po porodu ramének již zbytek tělíčka novorozence volně vyklouzne

z matčina těla. Končí druhá doba porodní (ČECH et al., 2006; ROZTOČIL a kol., 2008;

ZWINGER et al., 2004).

Třetí doba porodní má dvě fáze – odlučovací a vylučovací. Dochází k výrazné

retrakci dělohy a kontrakce na nějakou dobu ustávají. Odlučuje se placenta, která se

spolu s plodovými obaly, pupečníkem a retroplacentálním hematomem rodí do několika

desítek minut po porodu plodu za pomoci již mnohem slabších kontrakcí (ČECH et al.,

2006; ROZTOČIL a kol., 2008).

Ve  čtvrté  době  porodní,  po  kompletním  vyprázdnění  dutiny  děložní  a  úplné

retrakci  děložní  svaloviny dochází  na místě  inzerce placenty k parciální  mechanické

hemostáze, stěny cév se slepí k sobě a zastavuje se krvácení. Děloha se zmenšuje, na

pohmat je cítit jako tuhý kulovitý útvar. Toto období trvá přibližně dvě hodiny a patří již

do raného šestinedělí (ČECH et al., 2006).

1.5 Evoluce mechanismu porodu

Problém porodu lidských potomků charakterizuje tzv. porodnické dilema (SELIN,

2009).  Konflikt  mezi  tvarem lidské pánve a hlavičkou plodu,  která má téměř stejné

rozměry jako  porodní  cesty.  Prostor  pánve,  do  kterého  hlavička  vstupuje,  je  příčně

oválný a dítě jím prochází šikmo. Přibližně v polovině pánve se pánevní prostory mění

a stávají se podélně oválné. V tomto prostoru se dítě otáčí, ještě více ohýbá hlavičku

mírně na stranu k hrudníku a přednímu raménku a rodí se obličejem prakticky přímo

k matčiným  zádům.  Zároveň  se  jeho  hlava  vzdaluje  od  hrudníku  a  znovu  se  celý

novorozenec stačí na stranu tentokrát k matčinu stehnu, a to proto, aby ho mohly ve

stejném sledu následovat raménka. 
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Zde se dostáváme k tomu, proč jsou naši potomci hned po porodu závislí na péči

ostatních. Kvůli tomu, že porod je limitován velikostí pánve a hlavičky plodu, je mozek

novorozenců nedozrálý a děti se tak rodí v podstatě nedonošené. Evoluční antropolog

Robert D. Martin udává, že gravidita člověka trvá správně jedenadvacet měsíců – devět

měsíců  v děloze  a  dvanáct  měsíců  mimo  dělohu  matky.  Pánev  naopak  nemůže  být

větších rozměrů, protože by bylo pro ženy nemožné chodit.  A tak jak mechanismus

porodu, tak i  narození bezmocného dítěte je dán kompromisem mezi chůzí po dvou

a expanzí mozku dospělého člověka (SMALLOVÁ, 2012).

Obrázek 11: Mechanismu porodu záhlavím u člověka (SELIN, 2004)

Obrázek 12: Mechanismus porodu u non-humánního primáta (SELIN, 2004)

Antropoložka Wenda Trevathanová spolu s kolegyní Karen Rosenbergovou jsou

přesvědčené,  že  tento  evoluční  kompromis  nemá  následky  jen  mechanické,  ale

i behaviorální a sociální a myslí si, že člověk, coby druh, vyvinul asistenci u porodu

jako  záležitost  nezbytnou  pro  přežití  svých  potomků.  Shrnují  podle  nich  tři

nejdůležitější  rozdíly  v mechanismu  porodu  u  lidí  a  u  ostatních  primátů.  Za  prvé

udávají, že lidské novorozeně se rodí s obličejem k zádům matky, což způsobuje matce
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u porodu problém nejen v chycení dítěte, ale i například v očištění jeho dýchacích cest

nebo odstranění pupečníku, který může být obtočený kolem krčku plodu. U opic tento

problém nenastává,  protože potomek se rodí s obličejem směřujícím dopředu – tedy

k matce, která na něj ihned vidí. Za druhé upozorňují, že se lidem rodí potomci, kteří

jsou tzv. sekundárně altriciální – tedy děti, které jsou závislé na vnější péči okamžitě po

porodu.  Proto  u  porodu  relativně  bezmocného  dítěte  asistují  další  lidé.  Ruce  navíc

mohou pomoci k přežití dítěte, zvláště pokud se narodí matce po dlouhém a únavném

porodu a samo zcela vyčerpané. Třetí rozdíl pak vidí v síle mateřských emocí, které se

váží k porodu a poporodnímu období. Žena zažívá vzrušení, nervozitu, strach, napětí,

radost  i  nejistotu.  To  vše  vede  k evolučnímu  impulsu  hledat  oporu  mezi  ostatními

ženami.  Emoce,  které  se  váží  k porodu  dítěte,  nás  podporují  v nalezení  doprovodu,

asistence a mohou být vnímány jako biokulturní adaptace na fyziologické komplikace,

které  nám  způsobil  bipedismus  (SELIN,  2009;  SMALLOVÁ,  2012).  Trevathanová

spolu  s  Rosenbergovou  jsou  přesvědčeny,  že  jsou  „naše  porody  záležitostí  nejen

biologickou, ale i sociální. Vyžadují pomoc rodiny a přátel a ukazují, jak jsou vzájemné

mezilidské vztahy pro lidský rod důležité“ (cit. dle SMALLOVÁ, 2012, s. 41). 

Nutnost  přítomnosti  další  osoby u  porodu je  hojně  diskutované  téma.  Někteří

vědci argumentují naším společenským způsobem chování. Socializace je podle nich

základním důvodem, proč ženy nerodí samy, ale za přítomnosti další osoby či osob.

Podle  Trevathanové  se  sice  porodní  proces  kvůli  rozvoji  bipedie  a  encefalizaci

zkomplikoval,  ale  zároveň  se  do  jeho  procesu  zapojili  další  lidé,  kteří  chránili

bezbrannou matku a dítě. Proto považuje život ve skupině za klíčový faktor rozvoje této

nové životní strategie. Pro většinu lidí je dnes představa ženy rodící o samotě naprosto

nemožná, přesto ale informace o porodech nejen u aliterárních společností potvrzují, že

je tento způsob porodu možný (ODENT, 2013; TREVATHAN, 1987).

Pocit, že někdo u „toho“ musí být, aby mohl „něco“ udělat. Této představě podle

francouzského  porodníka  Michela  Odenta  (narozen  1930)  odpovídají  i  přístupy

k předporodní  přípravě,  která  je  v současnosti  velmi  oblíbená.  Nejrůznější

psychoprofylaktické metody mají za úkol informovat ženu a naučit ji jak porodit. Žena

je pod tlakem kulturních tradic, které jí tvrdí,  že k porodu potřebuje experta, kouče,

podpůrnou osobu, která ji dodá energii a odbornou asistenci. Předporodní kurzy jsou ale

jen jedním ze způsobů, jak jednoduše a chytře ovlivnit vnímání těhotné ženy a posílit
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vliv společnosti. Odent tvrdí, že žena potřebuje jen zkušenou porodní asistentku, která

sedí v koutku, plete a přitom dohlíží  na porodní proces a v případě potřeby pomůže

správnou intervencí. Nadbytek přihlížejících osob má podle něj vliv na průběh porodu,

což může být vidět na výsledcích porodů v domácnosti, kdy jsou stále častější převozy

rodiček do nemocnice (ODENT, 2013).

V tomto názoru se částečně rozchází s americkou porodní asistentkou Inou May

Gaskin  (narozena 1940).  Ta  se také  zasazuje  o podporu rodících žen a  o vytvoření

správného a intimního prostředí pro porod. Na rozdíl od Odenta ale netvrdí, že je nutné,

aby žena byla sama jen s porodní asistentkou. Porodu se dle ní mohou zúčastnit všichni,

kterým to rodící žena dovolí. Její potřeby jsou na prvním místě. Pokud se cítí spokojená

a v bezpečí, může si zážitek z narození svého potomka dopřát s rodinou a přáteli tak, jak

si přeje (GASKIN, 2010). 

Sociální antropoložka Sheila Kitzinger (narozena 1929) upozorňuje na další úhel

pohledu, ze kterého se můžeme na doprovody u porodu dívat. Mezi účastníky, kterými

dříve  byly  hlavně  ženy,  se  předává  porozumění  a  pochopení  fyziologických

a  psychologických  aspektů  narození  dítěte.  Tyto  znalosti  pak  zabraňují  násilí

a  nevhodným intervencím,  které  mohou  být  na  ženách  a  dětech  použity  u  porodu

(KITZINGER, 2011).
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2 VÝVOJOVÉ PROMĚNY PORODU JAKO 
SOCIOKULTURNÍHO JEVU

Okolnosti porodu na počátku dějin lidstva si můžeme jen domýšlet. Do jaké míry

to byla událost společensky sledovaná,  zda u ní  asistovali  jiní  lidé,  jaké byly jejich

úkoly a jak porod probíhal, si můžeme pouze představovat. Určitý náhled sice získáme

například  při  sledování  porodu  primátů,  ale  i  to  nám  podává  jen  kusé  informace.

Předpokládá  se  tedy,  že  vývoj  okolností  porodu  byl  postupný.  Od  svépomoci  přes

pomoc okolí, rodiny, otce dítěte a žen, které již samy rodily, až k ženám, které se již

cíleně  zabývaly  těhotenstvím  a  porodem  a  shromažďovaly  informace,  předávané

z generace na generaci (DOLEŽAL, 2001; WALRATH, 2003). 

Naši předci pravděpodobně začali vyhledávat asistenci u porodu někdy v době,

kdy  naši  planetu  obýval  Homo ergaster.  Antropoložka  Karen  Rosenbergová  se

domnívá, že tehdy došlo k transformaci porodního procesu a jeho změně z izolované

biologické záležitosti  v proces kulturní  a  sociální,  který je  biologicky determinován.

Každá  z kultur  pak  vnášela  do  tohoto  neměnného  děje  vlastní  prvky  jako  dietní

omezení, rituály nezbytné pro snadný porod nebo podmínky, podle kterých je porodní

proces  hodnocen  v dané  společnosti  jako  normální.  Přesto  ale  podle  Rosenbergové

můžeme vysledovat podobné znaky a praktiky, nacházející se ve všech společnostech,

a to až do období průmyslové revoluce v 18. století. Jak udává, do té doby byl základ

všech kulturních a sociálních přístupů téměř shodný. Ženy po celém světě se mohly

během  porodu  volně  pohybovat,  měnit  svoji  polohu  v závislosti  na  bolestivosti

kontrakcí a fázi porodu. Jedly a pily dle svých potřeb. Rodily většinou ve svém domově

nebo v domově svých příbuzných. Nejčastější porodní poloha byla vzpřímená, sed nebo

klek,  používaly  porodní  křesla  nebo  cihly,  závěsná  lana  či  speciální  visutá  lůžka.

Porodní bába si těsně před porodem klekla pod ženu, aby chytila rodící se dítě. Poté ho

podala matce a dbala na to, aby dítě bylo v teple a žena mohla kojit.  Těhotná žena,

rodička i novorozenec se těšili velké úctě. Těhotenství bylo posvátné a tomu odpovídalo

chování lidí pohybujících se okolo ženy „v naději“ (in SELIN, 2009).
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2.1 Přední východ a Asie

První dochované písemné zmínky o průběhu a okolnostech porodu se nalézají na

sumerských  hliněných  destičkách  starých  čtyři  tisíce  let.  Jedná  se  o  lékařské  texty

z Mezopotámie,  které  obsahují  záznamy  o  těhotenství,  porodech,  potratech,  úmrtí

novorozenců i matek, šestinedělí a kojení. V této době se pravděpodobně také začalo

objevovat babictví jako povolání vykonávané vybranými ženami nazývanými „znalkyně

vnitřku“ (DOLEŽAL, 2001; FIALA, 2011a).

Početí,  těhotenství i porod byly vždy spjaté více se životem žen než s životem

mužů. Proto se právě ony zabývaly magií, rituály a obřady spojenými s těmito životními

událostmi. Lidé si byli vědomi, že je to příroda, a ne společnost, kdo řídí vývoj nové

bytosti. Těhotná žena vzbuzovala obavy i úctu, byla „samodruhá“ – v   jednom těle se

nacházely dvě duše a lidé se tedy snažili tuto tajemnou a nepochopitelnou záležitost

opanovat alespoň pomocí obřadů a rituálů (DAVIS-FLOYD, 1992; DOLEŽAL, 2001;

VRÁNOVÁ, 2007).

Záznamy o porodnictví ve starém Egyptě se nám dochovaly na papyrech známých

pod  jmény  Edwin  Smith,  pocházejících  z období  asi  1700  př.  n.  l.,  nebo  papyrus

Ebersův z roku 1600 př. n. l. Obsahují kompletní informace od početí po šestinedělí, od

určení  těhotenství  ženy,  jeho délky a  průběhu,  přes  popis  těhotenských onemocnění

a jejich léčbu až k možnosti  urychlení  porodu a řešení  komplikací.  Egypťanky jsou

nejčastěji vyobrazeny při porodu v kleku na stolici nebo hliněných cihlách. Rodily ve

speciálních místnostech, které byly k tomuto účelu zřizovány poblíž chrámů. Egypťané

měli  díky balzamování alespoň povšechné informace o anatomii člověka a medicína

byla na celkem dobré úrovni. Porodnictví ale bylo stále silně spjato s nadpozemskými

silami. Běžně se používaly modlitby a amulety, které měly za úkol pomoci dobrému

průběhu  těhotenství  a  snadnému porodu  a  také  chránily  ženu  i  dítě  před  možnými

komplikacemi, které podle starých Egypťanů způsobovaly zlé síly (DOLEŽAL, 2001;

FIALA, 2011a; VRÁNOVÁ, 2007).

Zprávy  o  tom,  jak  přistupovali  k těhotenství  a  porodu  první  Izraelité,  máme

z Talmudu,  kde  jsou  zaznamenány  informace  nejen  o  průběhu  gravidity  a  porodu

a poporodním období, ale i o menstruaci a nejrůznějších komplikacích spolu s návody

na jejich  řešení.  Zároveň jsou zde zodpovězeny i  filozofické otázky,  které  se  v této
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oblasti života vyskytují. V Talmudu je například uvedeno, že život matky má větší cenu

než život dosud nenarozeného dítěte,  a jsou zde i  jedny z prvních zmínek o aktivní

přítomnosti manžela u porodu (DOLEŽAL, 2001; FIALA, 2011a; VRÁNOVÁ 2007).

Jedněmi  z nejvýznamnějších  lékařských  dokumentů  z období  starověké  Indie,

které se dochovaly, jsou spisy lékaře Šustry z 5. až 6. století př. n. l. a lékaře Čarača

z  1.  až  2.  století  př. n.  l.  Jsou  v nich  popsána  pozorování  normálního  těhotenství

a porodu, polohy plodu a jejich patologie, i komplikace jako eklampsie, krvácení při

porodu  nebo  strangulace  pupečníkem.  Indové  měli  znalosti  jak  z anatomie,  tak

z fyziologie. Znali uložení dělohy v pánvi, znaky určující těhotenství i známky blížícího

se  porodu (DOLEŽAL,  2011;  FIALA,  2011a;  VRÁNOVÁ, 2007).  Šustra  popisoval

i prenatální život dítěte. Například vypozoroval, že nenarozený plod hledá podněty již

od  třetího  měsíce  těhotenství  a  mysl  plodu  pracuje  od  pátého  měsíce  těhotenství

(MAREK, 2001).

Ženy z vyšších  kast  byly  v době  těsně  před  porodem odvedeny do  zvláštních

místností  a omývány a natírány oleji.  Při  porodu jedly ovesnou polévku, která měla

pomoci  porodu  dítěte,  a  pro  zmírnění  porodních  bolestí  pily  sladké  dřevo

s citronovníkem, medem a ghí (rozpuštěným máslem). Porodní báby zpívaly mantry,

kterými  zvaly dítě  na  svět.  O těhotnou ženu,  zvláště  prvorodičku,  se  pak nejčastěji

starala její matka a přítelkyně. Žena v domě svých rodičů také rodila, a to pod dohledem

dají, ženy, která měla hluboké znalosti ženského těla a dohlížela na nastávající matku již

v těhotenství. Asi týden po porodu se konala slavnost, na které bylo dítě představeno

lidem.  Dají jsou i dnes v Indii velmi uznávány a ceněny. Jsou považovány za dalšího

člena rodiny, a to i přesto, že je jejich práce spojuje s nižšími kastami. Zásluhu na tom

má fakt, že jsou spjaty s významnými obdobími v životě člověka i rodiny, a to jak s již

zmiňovaným zrozením, tak i se svatbou nebo smrtí (MAREK, 2002).

Starověcí Číňané dbali na to, aby se dítě narodilo plánované a chtěné. Tvrdili, že

děti  počaté  neplánovaně  se  rodí  proti  vesmírnému  řádu  a  v budoucnu  mohou  mít

problémy  s vlastní  identitou,  mohou  být  nezvladatelné  a  také  mohou  být  zdrojem

stálých konfliktů (MAREK, 2002). Je zajímavé, že pokud se na tuto „pověru“ podíváme

optikou  dneška,  zjistíme,  že  MUDr.  Matějček  ve  své  slavné  studii,  tzv.  pražském

výzkumu, který se uskutečnil ve druhé polovině minulého století, zjistil totéž. Nechtěné

děti,  jak uvádí,  mají  méně příznivý vývoj  než děti  chtěné.  Je u nich například větší
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procento  pravděpodobnosti  špatného  prospěchu  ve  škole,  později  je  pro  ně

problematická péče o vlastní děti a rodinu (MATĚJČEK a LANGMEIER, 1986).

Čínské  rituály  vztahující  se  k těhotenství  se  týkaly  různých  oblastní  života.

Těhotná císařovna se například nesměla dívat na nic nepěkného, slyšet cokoliv, co by ji

mohlo rozrušit, mluvit hanlivě, či jen myslet na špatné věci. Rodina a okolí dbalo na její

naprostou pohodu a snažilo se zabránit tomu, aby se dostala do stresu třeba tím, že by se

potkala s nemocným člověkem. Přibližně 500 let př. n. l. začali čínští lékaři uznávat vliv

emocí, stravy a zdraví matky na budoucí vývoj novorozence. Čínský filosof Konfucius

(552/551–479 př. n. l.) napsal, že prostředí okolo nenarozeného dítěte ovlivňuje jeho

budoucí  chování  (in  MAREK,  2002).  V novodobé  historii  navázala  Čína  na  tyto

poznatky a v roce 1890 opět zavedla starověké nitroděložní stimulační techniky, mezi

které patří především hudba (MAREK, 2002; VRÁNOVÁ, 2007).

2.2 Starověká Evropa

Také  ve  starověkém  Řecku  a  Římě  byl  život  lidí  úzce  spjat  s náboženstvím

a rituály. Každou část lidského života opanoval jiný Bůh, který svým rozhodnutím mohl

zajistit  úspěch  nebo  nezdar  lidského  počínání.  Plodnost  žen,  úspěšné  těhotenství

a snadný porod zajišťovaly nejrůznější bohyně, ke kterým se ženy modlily a měly je

v úctě. 

Za otce lékařství je pokládán antický lékař Hippokrates (460–370 př. n. l.). Jeho

spisy  jako  například  Peri gynakeies fysios (O  povaze  ženy)  a  Peri aforon

(O neplodnosti) jsou jediné gynekologické a porodnické spisy, které se z tohoto období

dochovaly. Zde nalézáme nejen anatomické popisy dělohy, ale i praktické návody na

řešení těhotenských a porodních komplikací. Dozvídáme se tak například, že příčinou

potratu  je  malá  děloha,  otevřené  hrdlo,  anebo že  za  porodem stojí  hladovění  plodu

v děloze.  Hippokrates předpokládal,  že při  porodu se kost stydká rozestupuje. Porod

probíhal nejčastěji v posteli nebo na k tomu účelu zřízeném porodním lůžku. Asistovaly

u  něj  porodní  báby,  které  lékaře  volaly  jen  v případech  nouze  (FIALA,  2011b;

VRÁNOVÁ, 2007).

Dalším významným lékařem starověkého Řecka byl Aristoteles ze Stageiry (384–

322 př. n. l.), který považoval ženu za nedokonalého muže, postrádajícího jednu složku,

a tou je princip Duše. Menstruaci popisoval jako sperma v nečistém stavu. I on ve svých
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spisech  zaznamenal  informace  o  těhotenství,  jeho  délce  a  změnách,  které  při  něm

nastávají v organismu ženy. Dále se věnoval popisu porodů, různým druhům porodních

bolestí  nebo  novorozeneckým  malformacím  (DOLEŽAL,  2001;  FIALA,  2011b;

GASKIN, 2011).

Velmi  uznávaným  autorem  starověkého  Říma  byl  Aurellius  Cornelius  Celcus

(25 př. n. l–50 n. l.) Psal nejen spisy o lékařství, ale i válečnictví nebo zemědělství. Také

přeložil všechny Hippokratovy spisy do latiny. Ve svém díle De medicina (O lékařství),

které  je  považováno  za  klasický lékařský spis,  zaznamenal  i  řešení  velmi  složitých

komplikací, jako je například obrat plodu na konec pánevní a jeho extrakci při jiných,

než podélných polohách (DOLEŽAL, 2001; FIALA, 2011b).

Nejdůležitějším lékařem tohoto období  byl  ale  s jistotou  Soranus z Efesu  (98–

138 n. l.), který je autorem dvoudílného spisu De arte obstetrica morbisque mulierum

(O umění porodnickém a nemocech ženských). Tento spis se stal spolu s učebnicí pro

porodní  báby  Peri gynaikeion (O věcech ženských)  klíčovým dílem oboru.  Soranus

vždy vycházel  ze  své  vlastní  zkušenosti  a  k tradici  přistupoval  kriticky.  Jako  první

odděleně popsal dělohu a pochvu, k jejímuž vyšetření používal několikadílné zrcátko

„spekulum“.  Popsal  menstruaci  i  abortivní  nebo  antikoncepční  prostředky.  Rodit

doporučoval  na  porodnické  stoličce.  Zaznamenal  i  komplikace  u  porodu  a  také

prostředky, jak jim zamezit, jako byl například obrat na konec pánevní při nepříznivých

polohách  plodu.  Ve spisech  najdeme informace i  o  správné  výživě  nebo ošetřování

novorozence. Z jeho pera se také dochovala nejstarší definice porodní báby, která musí

dle Sorana mít „dobrou paměť, musí být pracovitá, vytrvalá, mravná, aby jí bylo možno

důvěřovat, obdařená zdravými smysly a silnou konstrukcí. Má mít dlouhé a jemné prsty

a krátce ostříhané nehty. O své ruce se má starat, aby byly stále měkké a citlivé, a dbát

na to, aby žádnou řemeslnou prací nezhrubly. Trpcí má utěšovat, s porozuměním jim

pomáhat, má být odvážná v každém nebezpečí. Dále má mít za sebou vlastní porody

a neměla  by  být  příliš  mladá.  Musí  být  teoreticky  i  prakticky  vzdělaná  ve  všech

oblastech  lékařského  umění,  zkušená,  aby  mohla  určovat  nejen  životosprávu,  ale

i chirurgické  a  lékárnické  pokyny.  Nesmí  být  pověrčivá,  ziskuchtivá“  (VRÁNOVÁ,

2007, s. 15). Pokračovatelem Sorana byl židovský lékaře jménem Moschion nebo Mose

(6 století  n.  l.).  Ten sepsal  jednu z prvních  učebnic  pro porodní  báby.  Byla formou
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otázek a odpovědí a obsahovala první anatomické kresby, které například vyobrazovaly

polohy plodu u mnohočetných těhotenství (DOLEŽAL et al., 2009; FIALA, 2011b).

2.3 Středověká Evropa

S postupně sílící mocí církve a náboženských dogmatiků se středověké lékařství

začalo odkloňovat od starověkých znalostí a jeho vývoj se zpomalil. Vztah k tělu byl

značně rozporný. Antické ideály se dostávaly do pozadí, tělo bylo označeno za hříšné

a  nečisté  a  převládaly duchovní  hodnoty.  Protože  tělo  nelze  plně  ovládat,  stanovila

církev pravidla,  kterými  určovala,  jak je  možné s tělem zacházet.  Přesto  ale  nahotu

nedokázala skrýt docela. Například lidé běžně chodili do lázní polonazí. Tělo tedy bylo

považováno,  jak  uvedl  papež  Řehoř  Veliký  (540–604),  za  „odporný  šat  duše“

(LE GOFF a TRUONG, 2006, s. 31), zároveň ale bylo uctíváno v památce na utrpení

Krista.  Středověký křesťan tak žil  v odříkání  a  v touze po posmrtném životu.  Touto

optikou byl poznamenán nejen pohled na ženu a její tělo, ale i těhotenství, porod nebo

kojení. Na jedné straně zde byla Eva pokušitelka a hříšnice, pro niž byly porodní bolesti

trestem,  na  druhé  straně  Marie,  vykupitelka  a  matka  Ježíše  Krista  (LE  GOFF

a TRUONG, 2006; SOUKUP, 2011).

Sami církevní hodnostáři se časem dostali do rozporu s tím jak Bibli vykládat.

Koncily, které se organizovaly proto, aby vzniklé nejasnosti vyřešily, se ale místo toho

staly místem politických jednání. Výklad Bible se tak postupně začal více než slovu

Božímu  podobat  politickému  programu  právě  vládnoucího  císaře,  krále  či  papeže.

Jedním z koncilů, které nejvíce poznamenaly povolání porodních bab, byl Tridentský

koncil, který se konal v polovině 16. století. Zakázal například zobrazování kojících žen

a uvedl v platnost povinnost křtu, jehož možnost provedení porodní bábou byla od té

doby více ctěna než její dovednosti a schopnosti porodnické (JEDIN, 2010; MAREK,

2002). 

Postavení ženy bylo ve středověku značně znevýhodněné. Žena byla považována

za  ďáblův  nástroj  a  za  zcela  podřazenou  mužům.  V tomto  názoru  se  vycházelo  ze

Starého Zákona, ve kterém se píše: (Bůh)  „ženě řekl: Velice rozmnožím tvé trápení i

bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad

tebou  bude  vládnout“ (Gen  1,  Mojž.  3,16)  (BIBLE,  2012).  Dominikánský  mnich

a  filozof  Albertus  Magnus  (1193  nebo  1206/7–1280),  ve  svém  textu  De  secretis
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mulierum (O ženských tajemstvích, 1655) popisuje ženu takto: „Menstruující ženy jsou

plné  jedu.  Zvířata  mohou  otrávit  zlým  pohledem,  děti  v kolébce  nakazit,  znečistí  i

nejčistší  zrcadlo

a kdykoli  s nimi má muž pohlavní  styk,  dostane  od nich lepru,  někdy rakovinu“ (in

GASKIN, 2010, s. 69) a Simone de Beauvoirová ve své knize Le deuxiema sexe (Druhé

pohlaví, 1949) upozorňuje na Efeský koncil, který potvrdil narození Krista z panny, aby

se vyhnul problému prvotního hříchu. (BEAUVOIROVÁ, 1967). Až do roku 1073, kdy

se  konal  koncil  v Rouenu,  dokonce  nesměly  mít  ženy,  které  zemřely  při  porodu,

křesťanský pohřeb (DOLEŽAL, 2001).

Církev zasahovala i do tak intimních záležitostí člověka, jako je pohlavní život.

Určovala,  ve  kterých  dnech  smí  mít  muž  se  ženou  pohlavní  styk,  anebo  polohy

a  způsoby,  jak  mohou  manželé  zplodit  potomka.  Jediná  dovolená  poloha  byla  tzv.

misionářská. Ostatní byly považovány za nečisté. V medicíně se postupně upouštělo od

pozorování  a  vědomosti  se  začaly stavět  na  dogmatech (DOLEŽAL,  2001;  FIALA,

2011c). 

Na  druhou  stranu,  právě  proto,  že  se  těhotenství,  porod  a  šestinedělí  staly

nečistými  záležitostmi,  nevěnovala  se  jim  přílišná  pozornost.  Lékařská  věda  se

gynekologií  a  porodnictvím  oficiálně  nezabývala  a  péči  o  těhotné  ženy,  rodičky

i  novorozence  zprostředkovávaly  porodní  báby,  které  měly  nejvíce  praktických

zkušeností a dovedností. (DOLEŽAL, 2001; LE GOFF a TRUONG, 2006).

Porodní báby byly většinou starší ženy, které již samy měly několik vlastních dětí

a  zkušenosti  získaly  jak  svými  porody,  asistencí  u  porodů  jiných  žen,  tak  i  díky

dovednostem, které si  předávaly samy mezi sebou. V komunitě byly považovány za

důvěryhodné,  moudré,  trpělivé  a  intuitivní  ženy.  Byly  dobrými  psychology

a pozorovatelkami, věděly o všem důležitém, co se ve vesnici nebo komunitě dělo, a to

nejčastěji od faráře, se kterým udržovaly dobré vztahy (KOSFELD, 2012). 

Práce porodní báby byl volený post. O tom, kdo bude toto povolání vykonávat,

rozhodovaly  ženy  v komunitě  za  přítomnosti  faráře,  starosty  a  dalších  úředníků.

Babictví pro ně nejčastěji bylo vedlejším řemeslem k jejich běžné práci, a to hlavně

proto, že nebylo nijak ohodnoceno finančně. Pracovaly nejčastěji jen za polévku, obilí

či jiné naturálie, boty nebo otop. Často zůstávaly u ženy doma a pomáhaly jí v období
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okolo porodu s domácností.  Jejich vztah byl hlubší, než jak jsme nyní zvyklí chápat

vzájemné postavení porodní asistentky a těhotné ženy. Byly si nejen sousedkami, ale

i přítelkyněmi. Jejich původní anglický název je „god-sibs“, tedy doslova „sisters in

God“ (sestry v Bohu). Byly to vesměs chudé ženy, jejichž úkolem nebylo jen asistovat

ženě u porodu. Jejich péče byla zcela komplexní a zahrnovala starost i o těhotné a kojící

ženy nebo novorozence. Radily ženám v otázkách výživy, reprodukce i sexuality, byly

volány k soudům například v otázkách určení panictví nebo znásilnění. Křtily děti, ale

i vypravovaly zemřelé na jejich poslední cestě. Měly hluboké znalosti léčivých bylin

i magických rituálů, které se dědily přes celé generace (DOLEŽAL, 2001; TINKOVÁ,

2010; KITZINGER, 2011).

Pozitivním jevem šíření křesťanství bylo zakládání klášterů a s nimi spojených

špitálů a ústavů nejprve pro poutníky a později pro bezmocné a sirotky. Kláštery byly

centrem vzdělanosti, mniši měli často velké znalosti různých léků a léčivých bylin, které

pěstovali v rozsáhlých klášterních zahradách. Čemu se ale nevěnovali, byly tzv. „krvavé

zásahy“.  Kvůli  jejich  nečistotě  je  ponechali  v pravomoci  ranhojičů,  kteří  svoje

zkušenosti nejčastěji nabírali za válek na bitevních polích. V klášterních knihovnách se

také  uchovávaly starověké spisy,  které  se  překládaly a  opatřovaly obrázky (FIALA,

2011c ; VRÁNOVÁ, 2007). 

S rozvojem  knihtisku  v 16.  století  se  začínají  častěji  objevovat  učebnice  pro

porodní báby.  Jedna z nejpopulárnějších knih,  která se dočkala kolem sta vydání,  se

jmenovala  Der Swangern Frawen und Hebammnen Rosegarten (Těhotných žen a bab

zahrada  růžová,  1513)  a  sepsal  ji  německý lékař  a  apatykář  Eucharius  Rösslin  (asi

1470–1526)  Obsahuje  ilustrace  a  je  psána  lidovým  jazykem  tak,  aby  ji  rozuměly

porodní báby bez ohledu na vzdělání. V roce 1519 vydal Nikolaus Claudian v Mladé

Boleslavi její překlad pod upraveným názvem Zprawa o nauczenie zienam tiehottnym

a  bábám  pupkorzezným  netoliko  prospiessna,  ale  také  potrzebná.  V rychlém  sledu

následovaly  další  knihy  s  anatomickými  vyobrazeními  lidského  těla  a  nákresy

porodnických nástrojů (DOLEŽAL, 2001; VRÁNOVÁ, 2007).

Objevují  se  také  knihy  psané  porodními  bábami.  Jednou  z prvních

a nejznámějších byla Louise Bourgeois Boursier (1563–1636). Pracovala a vyučovala

v pařížské  nemocnici  Hôtel-Dieu,  kde  vedla  i  první  metodický  kurz.  Radila  svým

kolegyním,  aby  přihlížely  pitvám  a  učily  se,  jak  vypadají  vnitřní  rodidla  ženy.
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Obhajovala  indukci  porodu  při  zúžené  pánvi,  popsala  obličejovou  polohu  plodu

a  možnost  její  záměny  s koncem  pánevním.  Také  sloužila  jako  porodní  bába

u francouzského královského dvora, ale její kariéra bohužel skončila nešťastně. V roce

1627  zemřela  na  horečku  omladnic  princezna  Marie  de  Bourbon-Montpesier  a  tato

událost byla přičítána za vinu madame Boursier. Na svoji obranu sepsala spis, který ji

ale nijak nepomohl, a její profesionální dráha tím de facto skončila (DOLEŽAL, 2001;

TINKOVÁ, 2010; VRÁNOVÁ, 2007).

Další významnou porodní bábou byla Margueritte du Tertre (1638–1706). Byla

vrchní porodní asistentkou v Hôtel-Dieu, kde vyučovala mladé porodní báby. Pro ně

sepsala  učebnici  Instruction  familiere  et  trés-facile,  faite  par  questions  et  réponses

touchant toutes les choses principales qu'une sage-femme doit sçavoir pour l'exercice

de son art (Pokyny známé a jednoduché, provázené otázkami a odpověďmi týkajícími

se všech základních věcí, které by měla porodní bába pro vykonávání svého povolání

znát, 1677) (DOLEŽAL, 2001).

Další  porodní  bába,  která  stojí  za  zmínku,  je  Justine  Dittrichin  Siegemundin

(1648–1705). Ta vydala v roce 1690 na vlastní náklady jednu z nejpopulárnějších knih

pro porodní báby vůbec, byla napsána německy a formou rozhovoru dvou porodních

bab.  Popisuje  v ní  například  abnormální  rotaci  nebo  obrat  plodu  na  nožky  při

nepříznivých polohách. Siegemundin byla velmi pobožná žena, což je vidět i z verše,

který asi nejlépe popisuje podstatu práce porodní báby: „S Boží pomocí a požehnáním

pohybovat šikovnou rukou, na tom je založena veškerá má činnost“ (VRÁNOVÁ, 2007,

s. 26).

Gynekolog  a  porodník  Antonín  Doležal  (narozen  1929)  o  porodnictví  ve

středověku hovoří jako o stagnujícím. Protože toto povolání vykonávaly jen nevzdělané

ženy, jeho vývoj podle něj naprosto ustrnul (DOLEŽAL, 2001). Otázkou zůstává, jaký

pokrok  můžeme  očekávat  v takové  oblasti  lidského  života,  která  je  daná  vývojem

lidského druhu. Porod jako proces určují naše biologické a fyziologické vlastnosti, které

jsme zdědily po našich předcích a které jsou neměnné minimálně od doby, kdy se na

naší planetě poprvé objevil Homo sapiens. Myslím si, že je nutné si uvědomit, že jsme

to my lidé, kdo je podřízen přírodě, a nikoliv opačně. Nutnost významné většiny zásahů

do porodu je buď neopodstatněná, anebo je daná změnou způsobu našeho života. 
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2.4 Novověká Evropa a vznik současného porodnictví

Centrem  moderních  znalostí  se  stala  Paříž,  respektive  nemocnice  Hôtel-Dieu

ležící u Seiny v blízkosti Notre Dame. Špitál na tomto místě stál již v raném středověku.

V průběhu let  ho začaly vyhledávat jako útočiště  chudé těhotné ženy.  Podmínky,  ve

kterých zde přebývaly, byly dosti žalostné. Na jedné posteli spalo několik žen i se svými

dětmi,  místnosti  byly  špatně  větrané,  špinavé.  Na  hygienu  se  nedbalo,  nic  se  o  ní

nevědělo.  Později  vznikla  při  chrámu  Val-de-Grâce  nová  nemocnice  Hospice  de  la

Maternité. Zde již, na rozdíl od Hôtel-Dieu, mohli porodu přihlížet i muži, a tak ženy

rodily za přítomnosti velkého množství studentů. Rodičky byly považovány za učební

nástroje sloužící dobru výuky (TINKOVÁ, 2010).

Pokud vezmeme v úvahu nejnovější výzkumy, zabývající se vhodným prostředím

k porodu, uděláme si lepší obrázek o chybách, kterých se lékaři v minulosti dopustili.

Dnes je naprosto známým faktem, že žena může dobře porodit  jen tam, kde se cítí

bezpečně. Jen v těch podmínkách, které jí poskytují jistotu, jsou vyplavovány hormony,

které jsou pro porod potřeba, jako je oxytocin a nikoliv hormony, které naopak porodu

brání. Jak se za takových okolností, které panovaly v porodnicích, jako byla Hospice de

la Maternité, mohly ženy cítit v pohodlí a bezpečí, se dá dle mého názoru jednoduše

odhadnout. 

S nástupem 18. století a s rozvojem chirurgie se do popředí stále častěji dostávají

muži.  Mezi  nejznámější  porodníky,  kteří  působili  v Hôtel-Dieu  a  měnili  tvář

porodnictví, patřili například François Mauriceau (1637–1709), André Levret (1703–

1780) nebo Jean-Luise Baudelocque (1746–1810). Tito lékaři se o porodních babách

vyjadřovali velmi pohrdavě. Baudelocque například používal při popisu porodní báby

přídavná  jména  jako  nevědomá,  pasivní  nebo  strašná  a  porod  nazval  mechanickou

operací odpovídající zákonům pohybu (DOLEŽAL et al., 2009; TINKOVÁ, 2010).

Do Hôtel-Dieu se jezdili učit chirurgové z celé Evropy. Postupně se tak rozšířil

trend potlačování  pravomocí  porodních bab a  posilování  vůdcovské pozice lékařů –

chirurgů. Vzniklo nové povolání nejčastěji označované jako akušér. Jediná země, kde si

porodní báby dokázaly udržet své postavení,  byla  Anglie.  Zde se ženy bránily proti

nepřirozeným zásahům do porodu, které často vedly ke zbytečným zraněním. Rozdělily
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se tak dva směry porodnictví – „intervencionistické“,  které mělo základy ve Francii

a „vyčkávací“, které je spojováno s Velkou Británií (TINKOVÁ, 2010).

Druhou polovinou 18.  století  lze  považovat  za  klíčovou  pro  vznik  moderního

přístupu  k porodu.  Dochází  k velkým  obratům  nejen  v porodnictví,  ale  v medicíně

celkově.  Nastává  období,  kdy se  mění  celá  společnost.  Věda a  technika  se  pomalu

dostávají do popředí zájmů. Výzkumy rozšiřují lidem obzory, mění se přístup k životu.

Dochází k postupnému rozvoji průmyslu a tím přeskupení obyvatelstva, které se stěhuje

do měst.  Objevují  se  nové,  doposud neznámé problémy,  které  logicky vedou  vlády

k novým  opatřením.  Základem  státu  se  stává  populace,  která  je  producentem

i konzumentem práce. Na její velikosti,  schopnosti produkovat výrobky a zároveň je

kupovat, leží úspěch a bohatství vlastníků výrobních zdrojů. A tak se růst obyvatelstva

stává  hlavním  pilířem  nové  politiky  státu.  Klade  se  důraz  na  imigraci,  podporu

sňatečnosti a samozřejmě porodnost (TINKOVÁ, 2010; DOLEŽAL et al., 2009).

Francouzský filozof Michel Foucault (1926–1984) od tohoto období odvíjí snahy

o disciplinaci a manipulaci člověka, tedy respektive jeho těla, a 18. století označuje za

nástup éry biomoci a biopolitiky. Biomoc se podle Foucaulta zaměřuje na tělo jako na

poslušný stroj.  Usiluje  o  zvýšení  jeho  potenciálu,  snaží  se  o  předcházení  nehodám

a  úrazům,  podporuje  růst  jeho  užitečnosti  a  poslušnosti,  a  tím  napomáhá

k předvídatelnosti lidského chování. Jedná se tedy o určitou disciplinaci lidského těla.

Biopolitikou pak myslí intervence a regulativní kontroly nad tělem. Tělo je prostoupené

mechanikou  živého  a  slouží  jako  podklad  biologických  procesů,  jako  je  například

plodnost a porodnost. Tím, že se vládnoucí třídy zabývají zdravím lidu a přebírají o něj

péči,  uplatňují  větší  moc,  než  pokud by jejich  přístup  byl  založen na hrozbě smrtí.

Z populace  se  stává  soubor  individuí  statisticky  poznatelných  a  tím  jednoduše

manipulovatelných,  ale  zároveň  závislých  na  kulturním  a  sociálním  systému

a ovlivněných celou řadou faktorů, jako je materiální okolí, intenzita obchodu, vyvěnění

dcer, práva novorozenců a výchova dětí. Státním zájmem se stává zdravé a čisté tělo,

které pracuje k obohacení státu ve zdravém a čistém prostoru. Vzniká tzv. „ekonomie

zdraví“, která je spjatá s procesem medicinalizace a která spočívá v podpoře neustálého

zlepšování nejen zdraví, ale také věd a služeb se zdravím spojených. Tato nová podoba

moci sleduje tři cíle – řád, obohacování a již zmiňované zdraví (FOUCAULT, 1999;

TINKOVÁ, 2010).
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Konec 18. a  začátek 19.  století  je obdobím, kdy se do popředí zájmů dostává

racionalita  myšlení,  která  postupně  opanuje  všechny  oblasti  lidského  života  včetně

sexuality nebo emocionality.  Důraz,  za kterým se skrývá snaha o maximální využití

lidského potenciálu, se klade na tělo, na jeho fyzickou zdatnost, zdraví a délku života.

Snahou vědců je vytvořit definice a standardy na všechny oblasti lidského života, a to se

týká i medicíny,  která se modernizuje a profesionalizuje. Stoupá prestiž lékařů, kteří

rozšiřují pole své působnosti, a tím roste i jejich politický a sociální vliv. Definuje se

normalita  a  vytváří  se  hranice  toho,  co  se  již  za  normální  nepovažuje.  Speciálně

v rozmachu zdravotnictví a zdravotních věd je vidět neuvěřitelný pokrok, který nastal

během několika málo desítek let. Rodí se věk myšlení a rozumu (TINKOVÁ, 2010).

Do  období  18.  století  také  Foucault  datuje  vznik  kliniky.  Nemocnice  začínají

sloužit jako výuková pracoviště pro novodobé lékaře, kteří se učí a nabírají zkušenosti

nejen  u pitevního stolu,  ale  i  při  pozorování  nemocných a asistence  u jejich lůžka.

Zaměření  na  nemoc  a  na  nemocného  člověka  ale  vedlo  k tomu,  že  lékaři  odvrátili

pohled od člověka zdravého, přestali mít znalosti o tom, jak vypadá zdraví, a zcela se

zaměřili jen na to, jak vypadá nemoc (FOUCAULT, 2010). Do popředí se tak místo

presumpce  zdraví  dostala  presumpce  nemoci,  a  to  ve  všech  oborech  zdravotnictví,

porodnictví nevyjímaje. Tento princip přetrval až do dnešních dní. Americká porodní

asistentka Ina May Gaskin o tomto modelu péče mluví jako o „wellness modelu“, který

je typický pro práci porodní asistentky a který podporuje fyziologické procesy v těle

a „illness modelu“, který je vidět u lékařů a jehož podstatou je právě zaměření na nemoc

(GASKIN, 2011).

Babictví bylo neuchopené povolání, bez kontroly či vlastního cechu. Porodní báby

byly nezávislé,  nikým neplacené,  nikomu se nezodpovídaly.  Výjimkou byly městské

porodní báby, které se těšily nejen větší úctě než porodní báby z venkova, ale také měly

mnohem větší vliv, a to hlavně pokud jejich muž zastával významnější politický post.

Například v Lipsku v 17. století spadaly porodní báby do kompetence starostovy ženy.

Často také již za své služby dostávaly plat. Církev i stát se snažily získat nad povoláním

porodních bab kontrolu. Nejprve se jim to dařilo hlavně ve městech. Začaly vznikat

babické řády, které vymezovaly působnost porodních bab a nařizovaly jim podřízení se

vrchnosti (TINKOVÁ, 2010).
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Hlavním zájmem se po již zmiňovaném Tridentské koncilu stala nutnost pokřtít

narozené dítě. Bez křtu by nemělo naději na spásu a posmrtný život. Nenarozeným nebo

umírajícím novorozencům tuto nezbytnost poskytovala právě porodní bába. A tak se její

další  nezbytnou  charakteristikou  stala  nejen  křesťanská  víra,  ale  i  znalost  křestního

rituálu.  Tyto  hlavní  požadavky  začaly  omezovat  možnosti  výběru  porodní  báby

a rozšířily řadu institucí, pod jejichž kontrolu spadala. Vedle moci státní přibila moc

církevní a brzy i univerzitní (TINKOVÁ, 2010; JEDIN, 2010).

Měnila se také úloha porodní báby ve společnosti, stávala se jakousi prodlouženou

rukou státní  a  církevní  moci  a  prostředkem k cílům,  které  přesahovaly běžnou péči

o matku a novorozence.  Dostávala se totiž „do nitra rodin, zejména ve venkovských

komunitách,  které  byly  stále  považovány  za  potenciální  zdroje  nepokojů

a nonkonformního chování. Právě tam mohla speciálně vybraná porodní bába sehrát

roli „policie“, která vyhledává, ohledává a udává těhotné dívky, eviduje tajné porody

a  potraty.  Využití  porodních  bab  mělo  vést  ke  snazší  disciplinaci  venkova,  k lepší

sociální  péči  i  k sociální  kontrole  a  také  rekatolizaci“  (TINKOVÁ,  2010,  s.  107).

Přestalo být důležité, jaké zkušenosti a znalosti porodní bába má, ale naopak šlo o to, čí

zájmy bude hájit (TINKOVÁ, 2010; PORTER, 2001).

Ve Francii,  kolébce moderního porodnictví, se tato situace vyhrotila po zrušení

Nantského ediktu v roce 1685. Od té  doby mohly babictví  vykonávat  jen katoličky,

protestantkám bylo  vykovávání  řemesla  zakázáno.  Vláda i  církev cíleně  potlačovaly

zavedené a zkušené porodní báby na venkově, které měly na ženy v komunitě nesmírný

vliv. V habsburských zemích se od roku 1748 zakázalo vykonávání praxe těm porodním

babám, které neměly zkoušky, a roku 1754 bylo dokonce zakázáno brát do učení mladší

studentky. K výuce se začaly používat standardizované učebnice (TINKOVÁ, 2010).

Po  těchto  událostech  se  tedy  postupně  začala  ztrácet  kontinuita  zkušeností

a znalostí porodních bab a začal vznikat rozkol v péči o těhotné a rodičky. Vytvořilo se

místo pro neznalé a  špatně zaučené ženy provozující  babictví,  a  tedy i  pro porodní

komplikace. Porodní bába přestala být pro rodičky důvěryhodnou a zkušenou osobou,

na kterou se mohly obrátit při potížích, a její místo začali stále více zaujímat lékaři.

A navíc  i  do této  části  lidského života promluvila  móda.  Ve francouzských vyšších

vrstvách se přítomnost lékaře u porodu brzy začala stávat prestižní záležitostí, která se

velmi rychle rozšířila jak do nižších vrstev, tak i do okolních států (TINKOVÁ, 2010).
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Znalosti  a dovednosti  nebyly vázané na písmo, knihy nebo školu.  A to v době,  kdy

institucionalizované  získávání  vědomostí  začalo  být  základem  pro  výkon  většiny

povolání, lékařství především, přitahovalo pozornost (KITZINGER, 2011).

„Ve skutečnosti za to, že ženy mají v dnešní době strach z porodu, může právě jeho

industrializace, a nikoliv porod sám“ (SELIN, 2009, s. 9) tvrdí ve své knize Childbirth

across  cultures (Porod  napříč  kulturami,  2009)  autorka  Helaine  Selinová  (narozena

1946). Předtím, než se rozšířilo povědomí o bakteriích, to byly právě porodnice, kde

ženy i  novorozenci  nejvíce  umírali.  Jako  pokus  o  zabránění  nebo  alespoň  omezení

výskytu  horečky  omladnic  a  dalších  infekcí  se  v nemocnicích  začala  ustanovovat

nejrůznější  opatření  s primárním zaměřením na sterilitu  a standardní  postupy vedení

porodního  procesu.  Rodící  matky  byly  od  prsou  po  kolena  natírány  jodem,  měly

zakázáno dotýkat se svých vlastních dětí, byly od nich odděleny ihned po porodu, někdy

i na několik dní, a to i přesto, že většina infekcí se mnohem více šířila u dětí, které byly

na sesterně, a ne u své matky. Mnohé z novodobých rituálů, například holení pubického

ochlupení  nebo  klystýr,  byly  plošně  rozšířeny jako  ochrana  proti  infekcím a  trvalo

desítky let, než výzkumy prokázaly, že efekt je spíše opačný (SELIN, 2009).

Žena se de facto stala výtvorem i vězněm svého reprodukčního systému, na který

bylo pohlíženo jako na výrobní linku. Tento pohled na tělo by nebyl možný bez filozofa

Reného Descarta  (1596–1650),  který zkoumáním živých bytostí  dospěl  k názoru,  že

člověk může existovat a žít bez duše. Přišel tak s ideou člověka jako stroje (SOUKUP,

2011).  Tomu odpovídá i  moderní  pojetí  ženského těla,  ve kterém děloha plní  úlohu

stroje  produkujícího  dítě,  které  bylo  vyrobeno  ženou  pod  dohledem  lékaře  jako

odborníka.  Tím došlo ke standardizaci těhotenství a porodu a odchylky přestaly být

povoleny (SELIN, 2009). 

Až do začátku minulého století bylo vzdělání téměř naprostou doménou mužů.

Ženy se svým předem určeným údělem matek a hospodyněk nebyly vedeny ke studiu,

často neuměly ani číst nebo psát. Přesto od poloviny 18. století stoupal tlak na nutnost

vzdělávání porodních bab. Do té doby nebyly kurzy a zkoušky ani příliš systematické

ani plošné. Výuka se začala rozvíjet se vznikem lékařských fakult. Lékaři zvali porodní

báby  k pitvám  a  vzdělávali  je  v anatomii.  Vědomosti,  které  se  dříve  předávaly  po

generace,  se nyní  institucionalizovaly,  ale  s tím rozdílem, že je nepředávaly porodní

báby, ale lékaři, sami v té době jen s minimem znalostí a často bez osobní zkušenosti
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s jediným porodem. Rozšiřovala se také řada knih, které byly pro porodní báby sepsány.

Lékař  Jean  Astruc  (1684–1766)  v předmluvě  své  příručky  přímo  přiznává,  že  sám

neodrodil ani jednu ženu (DOLEŽAL, 2001; TINKOVÁ, 2010). 

Do porodnictví  se  stále  více a  více promítal  nově vznikající  obor – chirurgie.

Objevily se první nástroje, například porodnické kleště. Řadu problémů také do porodu

vneslo  hodnocení  pánve  a  standardizace  pánevních  rozměrů.  Pravdou  zůstává,  že

k tomu v 18.  a  19.  století  měli  lékaři  důvod.  S již  zmíněnou  průmyslovou  revolucí

a  změnou  způsobu  života  přibývalo  onemocnění  (SELIN,  2009).  Jak  píše  Michel

Foucault ve své knize Naissance de la clinique (Zrození kliniky, 1963): „Před nástupem

civilizace měli lidé jen ty nejjednodušší a nejnutnější choroby. Venkované a prostý lid

stále  zůstávají  blízcí  základní  nosologické  tabulce;  jednoduchost  jejich  života  ji

ponechává průhlednou v jejím racionálním řádu: nenacházíme u nich ony proměnlivé,

komplexní a smíšené nemoci nervů, ale solidní mrtvice či otevřené záchvaty mánie. Tak

jak se člověk pozvedá v rámci možností a jak se kolem jednotlivce stahuje sociální síť,

„zdá se,  že  zdraví  postupně ubývá“; nemoci  se  diverzifikují  a  navzájem kombinují;

jejich  počet  je  velký  již  ve  „vyšších  měšťáckých  vrstvách…  a  největší  možný  je

u společenské smetánky“ (FOUCAULT, 2010, s. 36). 

Ekonomické změny, které probíhaly v 18. a 19. století, měly dopad i na změny

sociální. Měnil se pohled na zdraví, docházelo stále k větším rozdílům mezi chudými

a bohatými lidmi, které byly evidentní zvlášť na životním stylu měšťanů a nově vzniklé

vrstvy lidí – dělníků. Vlna špatné výživy a malnutrice zasáhla obě vrstvy obyvatelstva.

Ženy ze  střední  a  vyšší  vrstvy  se  snažily  dostát  módním i  morálním požadavkům.

Společnost  od  nich  očekávala  křehkost,  zranitelnost,  bledost,  eleganci  a  krásu,  tedy

hodnoty,  které  se  pojily  se  štíhlostí.  Tuk  kolem pasu  byl  nepřípustný.  Aby dosáhly

„vosího pasu“,  používaly ženy korzety a  šněrovačky nebo si  nechávaly odstraňovat

spodní žebra, a to i přesto, že věděly, jaké dopady to má na jejich zdraví. Aby si udržely

požadovaný vzhled,  téměř nejedly.  Naopak ženy z nižších vrstev byly špatně živené

kvůli  své  chudobě.  Velmi  tvrdě  pracovaly  a  celé  dny trávily  již  od  mládí  zavřené

v továrních halách. Obě skupiny žen tak trpěly silnou podvýživou. (GIORDANO, 2007;

SELIN, 2009).

V této  době  je  také  zaznamenán  extrémní  výskyt  rachitidy  a  osteomalacie.

Rachitida je onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu D, což je výsledek špatné

50



výživy a  nedostatečného pobytu na slunci.  Postihuje již  děti  a  způsobuje deformace

kostí, hlavně dlouhých kostí a kostí v oblasti pánve. To pak vede k nárůstu komplikací

v těhotenství, k nepostupujícím a zdlouhavým porodům a k mateřské i novorozenecké

mortalitě a morbiditě (PORTER, 2001; SELIN, 2009). A právě v těchto společenských

podmínkách se rodilo moderní porodnictví.

Velkým obratem ve vzdělávání byla možnost provádění pitev. Lékaři tak získali

další  zdroj informací o lidském těle.  Pitvaly se i  mrtvé rodičky,  děti,  malformované

plody. Objevují se stále podrobnější popisy a vyobrazení lidských orgánů (DOLEŽAL,

2001). Pitvy ale byly i jedním z problémů západní medicíny. Ženská pánev je jiná u živé

ženy a jiná u mrtvé. Kosti jsou u živé ženy sice spojeny téměř nepohyblivými kloubními

spojeními,  ale  alespoň  v malém  rozsahu  je  u  nich  rozestoupení  a  pohyb  možný.

Symphysis pubica je na konci těhotenství prosáklá hormony a je poměrně pohyblivá.

Posun  os coccygis může  zvětšit  porodní  východ  v závislosti  na  porodní  poloze  až

o  několik  centimetrů.  V součtu  jsou  tyto  odchylky malé,  ale  při  průchodu hlavičky

pánví velmi důležité. U mrtvé ženy je však pánev zcela rigidní a tyto změny jsou proto

pouhou pitvou nezaznamenatelné (GASKIN, 2011).

Doležal  ve  své  knize  Od babictví  k porodnictví udává,  že  špatná  péče  netkví

v tom,  že  by  se  porodnictvím  zabývaly  ženy, „ale  v tom,  že  toto  povolání  často

vykonávaly  ženy  zcela  negramotné,  nevzdělané,  plné  religiozity,  pověr,  předsudků

a suverenity“ (DOLEŽAL, 2001, s. 31). Pokud vezmeme v úvahu historický kontext,

není  se  čemu  divit.  Babické  povolání  bylo  od  konce  středověku  systematicky

potlačováno  a  porodní  báby  persekvovány.  Protože  k jejich  práci  patřila

i  znalost  bylin  a  magických  rituálů,  byly  mnohé  z nich  upáleny  na  hranici  jako

čarodějnice.  Církev  i  vláda  omezovala  pod  pohrůžkou  vysokých  trestů  jejich

pravomoci. Místo na znalosti a dovednosti porodní báby se dbalo na její politickou roli.

Navíc se objevil i rozkol mezi tím, jak vnímá porodu muž a jak žena. A ten se udržel až

do dnešních dní (TINKOVÁ, 2010).

Ina  May Gaskin  ve  své  knize  Birth  Matters (Porodní  záležitosti,  2011)  cituje

úryvek  z knihy anglického  lékaře,  který  vidí  porodní  asistentku  jako  „tvrdohlavého

tvora“ nakloněného těžkým porodům. Porodní bába podle něj „přecpe své pacientky

povzbuzujícími nápoji,  které ji omámí, a nechá je tak během celého porodu. Pohání

ubohou ženu nahoru a dolů po schodech bez ohledu na její  nářky.  Kvůli  údajnému

51



urychlení porodu s ní třese tak hrubě a tak často, až mají ženy záchvaty křeče. Směje se

jejich nářkům a nad svíjejícími se ženami vypouští ubohé žerty. Při pohledu na takové

trápení  se  muž  jen  chvěje“  (GASKIN,  2011,  s.  65).  Přitom  například  pohyb

a speciálně chození do schodů je jednou ze základních pomůcek, jak upravit nepříznivé

vstupování  dítěte  do pánve.  Humor,  který se může někdy zdát  až lascivní,  pozvedá

náladu rodící ženy, zbavuje ji strachu, snižuje hladinu adrenalinu, a tak pomáhá lepší

dilataci porodních cest (GASKIN, 2011). Helaine Salinová dodává: „Porodní asistentky

ztratily  svoji  prestiž  jako  ochránkyně  a  průvodkyně  normálním  porodem  …  a  od

přebírání  tradičních přístupů se přesunuly k více industriálnímu a technokratickému

vedení porodu“ (SELIN, 2009, s. 10). 

V Rakousku  a  poté  i  v českých  zemích  měla  největší  vliv  na  nový  přístup

k porodnictví  císařovna  Marie  Terezie  (1717–1780),  která  se  zasadila  o  studia  jak

lékařů,  tak  i  porodních  bab.  S reformami  zdravotnictví  jí  pomáhal  její  osobní  lékař

Gerhard  van  Swieten  (1700–1772)  a  její  syn  císař  Josef  II  (1741–1790)  v nich

pokračoval. První rakouští lékaři studovali ve Francii a v Anglii jako například věhlasný

německý porodník Johann Lukas Boogers–Boër (1751–1835) nebo Johann Nepomuk

Crantz  (1722–1799).  Postupně  se  tak  znalosti  z porodnictví  šířily  po  celé  Evropě

a české země nebyly výjimkou. Rozrůstal se počet profesorů, kteří se erudovali mezi

českými lékaři, jako byl významný český porodník Jan Melitsch (1763–1837). Ten se

kromě porodnictví a výuky mediků zabýval demografií a statistikou a v roce 1790 vydal

první statistickou zprávu o úmrtnosti na území českých zemí. Vznikalo také stále více

učebnic  jak  pro  lékaře,  tak  pro  porodní  báby.  Studium  se  stávalo  kvalitnější

a dostupnější (DOLEŽAL et al., 2009).

V roce 1803 byl v Praze „Na Větrově“ zřízen nalezinec a později porodnice při

kostele sv. Apolináře. Zde pracoval lékař, porodník a rektor Karlovy univerzity Antonín

Jungmann  (1775–1854),  který  založil  věhlasnou  pražskou  porodní  školu,  na  které

studovali  lékaři  z celé  Evropy.  Spolupráce  se  udržovala  především  s vídeňskou

lékařskou školou. Jungamann podporoval a dál rozvíjel základy klasického porodnictví,

které je vyznávané do dnes (DOLEŽAL et al., 2009).

Porodní báby tak byly natrvalo spojeny s pověrami a tmářstvím a lékaři se stali

nositeli modernity a zdraví. I přesto, že úmrtnost u lékařsky vedených porodů byla až do

konce 19. století větší než u porodů, kde asistovaly porodní asistentky, staly se lékařské
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intervence  znakem  pokroku  a  moderního  porodnictví.  (HASMANOVÁ

MARHÁNKOVÁ, 2009).

2.5 Porodnické nástroje a operace

Tradičními nástroji,  které se používaly u porodu, byly předměty denní potřeby

jako jehlice nebo nůžky. Později přibyla například stříkačka na klystýr nebo skleněná

trubička  k vyprázdnění  močového  měchýře  (RUBEŠKA,  1903;  TINKOVÁ,  2010).

Další  používané  nástroje  u  porodu  byly  spojeny  s tzv.  zmenšujícími  operacemi,  to

znamená, že napomáhaly při nepostupujícím porodu. Oddělovaly se jimi jednotlivé části

tělíčka dítěte tak, aby se dalo jednoduše vyjmout z matčina těla. Nejvíce se používal

dekapitační  hák,  kterým se oddělovala hlavička plodu od zbytku těla  (ČECH et  al.,

2006).

Používání  nejznámějšího  nástroje  – porodnických kleští  (forceps)  se  datuje  od

16. století, respektive od roku 1569. Za vynálezce forcepsu je považován chirurg Petr

Chamberlen  (1560–1631).  Rodina  Chamberlenů  držela  tento  svůj  vynález  v tajnosti

a předávala si ho z otce na syna. První evropsky rozšířený model kleští pak sestavil

v roce 1747 chirurg André Levret a forceps, stal se symbolem moderního porodnictví.

Pomáhal při vybavení hlavičky po dlouhém namáhavém porodu, kdy kontrakce byly

velmi  slabé,  a  to  bez  nutnosti  usmrcení  dítěte.  Jejich  přínos  pro  porodnictví  je

nezastupitelný,  přesto  právě  s jejich  úspěchem  začalo  stoupat  i  jejich  nadbytečné

užívání, které často vedlo k doživotnímu zmrzačení matky. Jejich nástup také rozdělil

porodnictví  na již  zmiňované dvě větve:  anglicko-holandskou vyčkávací  a  vlámsko-

německo-francouzskou  „intervencionistickou“  (DOLEŽAL et  al.,  2009;  TINKOVÁ,

2010).

Císařský řez (sectio caesarea) se nejdříve dělal jen na mrtvé nebo umírající ženě.

Postupem času se ale chirurgové stále více zdokonalovali v operacích břicha a začali

provádět sekce i na ženách v dobrém zdravotním stavu. Jak postupně přibývalo rodiček,

které tuto operaci přežily,  šířila se její obliba. Napomohlo tomu i sociální klima. Po

Tridentském koncilu bylo nutností  pokřtít  dítě,  a  tak se císařský řez,  jehož hlavním

cílem bylo  oddělit  matku od dítěte,  aby každý mohl  být  pohřben zvlášť,  stal  nejen

běžnou  praxí,  ale  i  povinností.  První  úspěšné  císařské  řezy  jsou  známy  z konce

18. století hlavně z Francie a Itálie. V Praze provedl první císařský řez Jan Melitsch
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v květnu 1792. Avšak ještě v 18. století byla mortalita rodiček při ukončení porodu sekcí

udávána ve výši až 90 % a téměř neklesla ani na začátku 19. století (DOLEŽAL, 2001;

SELIN, 2009).

Také  císařský řez  rozdělil  porodníky  na  dva  tábory.  Zatímco  Baudelocque  se

o sekci vyjadřoval jako o jemnějším a jistějším vynětí dítěte z matčina těla, ozývaly se

i hlasy opačné. V Paříži byla dokonce lékařem Jean-Françoise Sacombem (1750–1822)

založena privátní škola  École anti-césarienne (doslova Proticísařskořezová škola). Jak

tento  souboj  dopadl,  je  dnes  již  známo.  Sacombovy  texty  byly  dokonce  částečně

zničeny a Baudelocque dosáhl závratné kariéry (TINKOVÁ, 2010). 

Podobně  jako  u  porodnických  kleští,  stoupá  počet  císařských  řezů  neúměrně

s nutností  použití.  Zajímavý je  názor  italské  historičky N.  M. Filippiniové,  která  za

důvodem  masivního  rozšíření  císařský  řezů  udává  převahu  mužského  válečnického

prvku v porodnictví (in TINKOVÁ, 2010). Světová zdravotnická organizace uvádí, že

procento císařských řezů je oprávněné u přibližně 10–15 % porodů. Přesto se běžně ve

světě udává až 50 % císařských řezů. Na soukromých klinikách v Brazílii je to až 95 %

(LAMM a WIGMORE, 2013). Vzhledem k tomu, že po jednom císařském řezu je u žen

v dalším těhotenství metodou první volby opět císařský řez, můžeme očekávat, že tato

procenta budou v průběhu let ještě růst. 

S  rozvojem  znalostí  o  asepsi,  dokonalejší  anestezií  a  rozvojem  antibiotik  se

císařský řez stal běžnou součástí porodnictví. Jeho provedení je nyní celkově otázkou

půl hodiny, krevní ztráta se neliší od krevní ztráty u vaginálního porodu. Díky skvělé

pooperační péči se téměř nevyskytují komplikace. A přesto je zde zrádné „ale“, které

vychází  z vnitřní  intuice,  která  nás  varuje,  abychom  již  víc  nešli  proti  přírodě

(DOLEŽAL  et  al.,  2009;  ODENT,  2011).  Současné  výzkumy  zatím  pracují  jen

s krátkodobými  údaji,  ale  již  z nich  vyvstávají  některé  znepokojující  informace.

Například matky, které se samy narodily císařským řezem, mají větší pravděpodobnost,

že  také  přivedou  na  svět  své  dítě  operativně  (VARNER et  al,  1996),  a  děti,  takto

narozené, jsou do budoucna vystaveny již ve třech letech většímu riziku obesity (HUH

et al., 2012). 

Děti narozené císařským řezem také přišly na svět do zcela jiných mikrobiálních

podmínek než děti, které se narodily vaginálně. Navíc se setkaly s antibiotiky, která se
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preventivně podávají u každého císařského řezu. Imunitní systém novorozence tak byl

zbaven zásadní stimulace v nejkritičtější fázi svého rozvoje (ODENT, 2013). Se stále

masivnějším  používáním  antibiotik  se  stále  častěji  pojí  problémy.  Vznikají  nejen

multirezsitentních kmeny bakterií, které nereagují na běžně používaná antibiotika, ale

také bakterií tzv. panrezistentních, které nereagují na žádné dosud známé antibiotikum.

Z toho důvodů umírá ročně v zemích Evropské unie 25 tisíc osob (SÚKL, 2013).

Zajímavé výsledky zjistili také finští výzkumníci, kteří se zaměřili na zkoumání

střevní flory u dětí ve věku tři, pět, deset, třicet, šedesát a 180 dní po narození. Ve své

studii udávají, že děti, které se narodily císařským řezem, mají oproti dětem narozeným

vaginálně narušenou kolonizaci střev bakteriemi. Přiznávají ale, že klinická relevance

jejich výzkumu není známá, a bylo by proto vhodné, aby následovaly další dlouhodobé

výzkumy (GRÖNLUND et  al.,  1999).  S rostoucí  prevalencí  zažívacích  onemocnění

a alergií by to bylo jistě vhodné. 

Výsledek  čínské  studie,  která  porovnávala  psychopatologické  problémy u  dětí

narozených císařským řezem na přání matky a u dětí narozených spontánně vaginálně

nebo za použití porodnických kleští či vakuumextraktoru, je také zajímavý. Nejmenší

pravděpodobnost  problémů  měly  děti,  které  se  narodily  na  přání  matky  císařským

řezem. Odent ale upozorňuje na to, že tato studie srovnává nesrovnatelné, neboť v ní

není  zohledněno použití  umělého oxytocinu,  který je s psychopalogickými problémy

u dětí spojován nejčastěji a který je dnes běžně používán u vaginálních porodů. Tvrdí,

že děti, které se narodily plánovaným císařským řezem, mu nejsou vystaveny, nehrozí

u nich problémy spojené právě s expozicí tímto umělým hormonem, a proto výsledky

výzkumu vycházejí ve prospěch císařských řezů (ODENT, 2013).

Pokud  již  nastanou  komplikace  a  je  nutné  porodit  císařským řezem,  je  podle

Odenta důležité,  aby byl proveden včas. Asfyxie,  se kterou jsou problémy u porodu

spojeny nejčastěji, je ve výzkumech dávána do souvislostí s rozvojem schizofrenie a se

stoupající  incidencí  sebevražd.  Prioritou  by proto  podle  Odenta  mělo  být  provedení

císařského řezu včas za podmínek, kdy je již viditelné, že porod je obtížně ukončitelný

vaginální cestou, než pokračovat v porodu s použitím umělého oxytocinu až do doby,

kdy se bude muset celá situace řešit akutní operací (ODENT, 2013). 
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2.6 Současné přístupy k těhotenství a porodu

Vývoj vědy a techniky po druhé světové válce ovlivnil všechny aspekty lidského

života. Medicína, a tím pádem i porodnictví, nebyly výjimkou. Ať už se jednalo o hlubší

pronikání do zákonitostí genetiky, nebo o stále se rozšiřující možnosti využití plastů.

Během minulého století se zcela změnil přístup k lidskému tělu jako součásti přírody.

Člověk  všechnu  svou  energii  napnul  k tomu,  aby  se  od  ní  oddělil  a  stal  se  na  ní

nezávislý.  Myšlenka,  na  jejímž  začátku  stála  hlavně  snaha  o  odstranění  lidského

neštěstí,  podpora  zdraví  a  zlepšení  péče  o  nemocné,  se  z prvořadé  snahy  pomoci

změnila v touhu po moci. Ve farmakologickém průmyslu se pohybuje více peněz než

v průmyslu zbrojním (KOSFELD, 2012). Z medicíny se stal byznys a příroda se stala

nechtěnou překážkou. 

V současnosti je téměř nepředstavitelné, aby těhotná žena donosila zdravé dítě,

aniž  by nebyla pod technickou kontrolou.  Moderní  vyšetřovací  metody jsou běžnou

součástí porodnictví a jejich vliv na vnímání těhotenství stále stoupá. Jejich cílem je

odhalení  co  největšího počtu možných vývojových vad a  lékaři  jsou považováni  za

schopné je nejen předvídat, ale i jim zabránit, a to přesto, že jedinou možnou „léčbou“

je ukončení těhotenství. Z širšího pohledu je tak možné vnímat prenatální diagnostiku

jako snahu o vyhnutí se všem rizikům a dosažení „perfektního“ dítěte (KITZINGER,

2011).  Pod  vlivem  prenatálního  screeningu  se  také  mění  pohled  na  „normální“

těhotenství. Například délka porodu před sto lety trvala podle učebnic u prvorodiček

dvacet hodin (RUBEŠKA, 1903).  V současných učebnicích se uvádí šest  až dvanáct

hodin  (ROZTOČIL a  kol.,  2008).  Za  normální  porod  se  dnes  také,  na  rozdíl  od

minulosti, považuje porod medikovaný. Toto změněné vnímání těhotenství a porodu má

vliv  na  celkový medicínský přístup  a  posuzování  těchto  stavů jako (ne)normálních.

K těhotenství se tedy de facto přistupuje jako k rizikovému a musí být podrobováno

intenzivním kontrolám a odborným technologickým intervencím až do té doby, než je

porozeno  zdravé  dítě  (HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ,  2008;  LEE a  JACKSON,

2002).

Těhotenství je stav, který je závislý na hormonech, tedy také na náladě a pocitech

ženy.  Moderní  žena  má  na  první  pohled  těhotenství  a  porod v mnohém usnadněný,

hlavně po fyzické stránce. Na druhou stranu jsou na ni kladeny neuvěřitelné psychické

nároky,  které  jsou  ještě  umocněné  požadavky  současné  společnosti.  Je  všeobecně
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známo, že těhotná žena by neměla být vystavována vlivům, které mohou ovlivnit její

psychiku. V mnoha kulturách můžeme vidět, že se snaží ženě zajistit v těhotenství co

největší  pohodlí  a klid.  Paradoxně tomu tak ale  není  v západní  kultuře,  kde je žena

nucena absolvovat mnohá prenatální vyšetření, aniž by byla vědecky prokázána jejich

oprávněnost.  Každá  těhotná  žena  je  tak  alespoň  jednou  za  těhotenství  vystavena

obavám.  Důvodem  může  být  její  věk,  hodnoty  krevního  tlaku,  váha,  výsledky

prenatálních skreeningů, nedostatek hemoglobinu, nedostatek či přebytek plodové vody,

délka  děložního  hrdla,  hodnoty  orálního  glukózového  tolerančního  testu,  velikost

hlavičky dítěte, váha dítěte, poloha dítěte a další. Většina lékařů si ani neuvědomí, jak

svými  výroky  mohou  ovlivnit  psychickou  pohodu  těhotné  ženy.  Přitom  základem

zdravého  porodu  je  zdravé  těhotenství,  jehož  vývoj  je  ovlivněn  hormony,  které

produkuje organismus ženy, a tím pádem je nutné, aby si v těhotenství žena udržovala

nízký  práh  úzkosti.  Lékaři  jsou  ale  vychováváni  k tomu,  aby  před  s sebou  viděli

nemocného, a nikoli zdravého člověka. Celá prenatální péče je tak zaměřena na hledání

potencionálních problémů, což způsobuje tzv. nocebo efekt, který je opakem placebo

efektu. Jedná se o zhoršení stavu pacienta na základě upozornění na možné problémy

(ODENT, 2011).

V době  touhy  po  rychlých  a  jednoduchých  řešeních  je  vše  více  či  méně

industrializované. S industrializací se pojí koncept centralizace a standardizace. Snaha

rodičů mít dokonalé dítěte je podporována nejen odbornou, ale i laickou společností,

které vytvářejí představu o tom, jak by měl správný novorozenec vypadat. Současná

západní společnost je přímo v zajetí dokonalosti. Od chvíle, kdy poprvé díky stetoskopu

bylo slyšitelné srdce dítěte, přes další technický rozvoj ultrazvuku a jiných monitoringů

a testů, kterými se dítě čím dál víc vydělovalo od matky, jsme se dostali až k dnešním

dnům,  kdy  je  žena  prakticky  považována  za  výjimečně  sofistikovaný  inkubátor.

Pozornost  se  od  ní  přesunula  na  dítě,  kterému  je  nyní  věnována  mnohem  větší

pozornost.  Těhotné  matky jsou  tak  v pasti.  Primárně  jsou  odpovědné  za  zdraví  jak

dítěte,  tak  celé  společnosti,  a  pokud se  rozhodnou,  že  nechtějí  prenatální  screening

absolvovat,  jsou považovány za  nezodpovědné.  Společenské  normy také  určují  naše

vnímání dětí, které se kvůli svému postižení vymykají obrazu dokonalého dítěte a jsou

tedy něčím, čemu bychom se měli vyhýbat, protože jejich genetický základ neodpovídá

představám  vhodné  tělesnosti  (HASMANOVÁ  MARHÁNKOVÁ,  2008;  LEE

a JACKSON, 2002; ODENT, 2011; KITZINGER, 2011).
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Současné  porodnictví  stále  usnadňuje  identifikaci  abnormálního  těhotenství

a  současně  také  rozšiřuje  množství  indikací,  které  jsou  za  abnormální  považovány.

Prenatální  diagnostika  je  tak  ukázkovým  příkladem  procesu  „normalizace“.  Každé

těhotenství  je  pozorováno  a  zařazováno  do  předem  daných  tabulek,  každé  dítě  je

porovnáváno se statistickým ideálem. Těhotné ženy jsou do detailů zkoumány a dohled

nad jejich tělem není omezen jen na externí pohled, ale i na intimní interní záležitosti.

Ženské  tělo  je  vizualizováno  a  hodnoceno  pomocí  medicínských  znalostí.  Ty  jsou

ztělesněné ve formě lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a jsou zdrojem moci

a  kontroly  nad  těhotnou  ženou.  A to  i  přesto,  že  výpovědní  hodnota  prenatálního

screeningu je značně diskutabilní. Falešná negativita je uváděna v rozmezí 10 až 30 %,

falešná pozitivita 20 až 40 %. Socioložka Jaroslava Hasmanová Marhánková ve svém

článku Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v těhotenství z roku 2008 uvádí, že

prenatální  screeningy  „je  potřeba  vnímat  nejen  jako  způsob  získávání  informací

o  těhotenství,  ale  také  jako  mechanismus  konstrukce  lékařské  autority  a  vědění

definujícího  nejen  společenské  představy  „správného“  těla,  ale  také  toho,  kdo

a prostřednictvím čeho tuto představu definuje“  (HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ,

2008, odst. 4; KÖNIGSMARKOVÁ, 2006; LEE a JACKSON, 2002). 

Informováním žen o těhotenství na jednu stranu zdravotní pracovníci podporují

zdraví ženy i jejího dítěte a dávají jim pocit, že mohou rozhodovat o svém těle samy, ale

zároveň tím, že určují, jaké informace ženě poskytnou, ji ovládají, neustále kontrolují

a podprahově nutí k jednání, které je často mimo její potřeby. Ženy jsou vlastně neustále

udržovány ve strachu o zdraví dítěte,  pokud nebudou brát těhotenské vitamíny nebo

navštěvovat  vyšetření  monitorující  jeho  vývoj.  Předpokládá  se,  že  nejenže  budou

následovat rady svého lékaře, ale zároveň budou připraveny na nové informace, kterými

se budou řídit. Těhotenství je tak obdobím neustálého dohlížení a kontroly. Zároveň se

ale nikdo nepozastavuje nad tím, že zdraví ženy se formuje již před jejím otěhotněním,

vlastně již v době, kdy je ještě plod v matčině děloze a kdy dochází k vývoji ovarií.

Neřeší  se  nutnost  hlubšího  prozkoumání  hormonální  antikoncepce  a  jejího  vlivu  na

zdraví nejen žen, ale i mužů. Není populární zabývat se toxickými látkami, které se

usazují  v lidském těle,  nejčastěji  v tucích  a  uvolňují  se  postupně.  Je  totiž  mnohem

jednodušší obrátit všechnu odpovědnost na těhotnou ženu než upozornit na kolektivní

odpovědnost  za  životní  prostředí  a  neadekvátní  sociální  péči.  „Ženské  tělo  je  tak

v těhotenství  podřizováno  sociálnímu  dohledu  a  je  disciplinováno  prostřednictvím
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nároku  „vhodného“  chování  v těhotenství.  Představa  o  tom,  co  tvoří  toto  vhodné

chování,  přitom  vychází  z jiných  zdrojů,  než  jsou  vlastní  tělesné  pocity“

(HASMANOVÁ  MARHÁNKOVÁ,  2009,  s.  67).  Žena  je  přesvědčována  celou

společností o tom, že k svému těhotenství potřebuje experty a profesionály, kteří jsou

určeny  společností.  Ukázat  zájem o  zdraví  dítěte  a  dávat  dobré  rady  pro  prospěch

těhotenství  je  mnohem  sofistikovanější  a  také  úspěšnější  způsob  kontroly  než

donucovací  prostředky  a  sankce  (HASMANOVÁ  MARHÁNKOVÁ,  2009;  LEE

a JACKSON, 2002).

Prenatální skreeningy tedy na ženu působí z několika pozic. Nejen že vytvářejí

standardizovaný  pojem „perfektního  dítěte“,  ale  zároveň  působí  na  psychosomatiku

ženy, čímž ovlivňují její hormonální rovnováhu, těhotenství a dosud nenarozený plod.

A to bez toho, že by byly jasně vědecky stanoveny výhody těchto vyšetření, ať už se

jedná o ultrazvuk nebo orální glukózový toleranční test. Tento přístup pak dál pokračuje

i  u  porodu.  Podle Odenta má iatrogenní  úzkost,  kterou lékaři  těhotné ženě způsobí,

„veliký  dopad  na  růst  a  rozvoj  nenarozeného  dítěte  a  je  jedním  z faktorů,  který

způsobuje moderním ženám problémy s porodem jak v porodnici, tak i doma“ (ODENT,

2011, s. 98). 

Zdravotní  pracovníci  jednají  se  ženou  bez  jediného  zamyšlení  nad  tím,  jak

hluboký vliv  může mít  způsob porodu a lékařské postupy,  které  ho doprovázejí,  na

budoucí  zdravotní  stav dítěte.  Podílejí  se  na disciplinaci  ženina  těla  a  podrobují  ho

různým stupňům kontroly a intervencím, které by v jiném kontextu byly nemyslitelné

(LEE a JACKSON, 2002).

2.7 Budoucnost porodu

Revolucí, která opanovala každý aspekt lidského života, byl vývoj plastů, jejichž

rozvoj v druhé polovině minulého století byl enormní. Díky tomuto objevu se vyvinuly

celé nové lékařské obory a medicína získala zcela nový obraz. Možnost aplikace léků se

nepopsatelně  zjednodušila.  Neonatologie  stejně  jako  moderní  anesteziologie  by  bez

plastů nemohly existovat. To platí i o současném porodnictví. Na první pohled úspěch

moderní  vědy  a  techniky,  díky  kterému  jsou  zachraňovány  život,  ale  vyvolává

znepokojující otázky, které ve své knize Childbirth in the Age of Plastics (Porod v době

plastové, 2011) rozebírá světoznámý porodník Michel Odent. Obraz rodičky v západní
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společnosti je vždy spojen s představou ženy připojené žilním vstupem přes plastovou

trubičku až k plastovému sáčku s infuzí. Díky tomu se změnila i péče o rodící  ženy

(ODENT, 2011).

V roce 1953 americký biochemik Vincent du Vigneaud (1901–1978) syntetizoval

oxytocin.  Za  svůj  objev  získal  již  v roce  1955  Nobelovu  cenu  za  chemii.  Použití

umělého oxytocinu se následně celosvětově rozšířilo. Oxytocin je peptidový hormon,

který se tvoří v hypotalamu, odkud je následně transportován do neurohypofýzy a poté

do celého těla. Je vývojově velmi starým hormonem, který se u živočichů objevil před

500–700  miliony  let.  Je  zodpovědný  za  stahování  hladké  svaloviny,  je  základním

hormonem  ovlivňujícím  děložní  kontrakce  a  vypuzování  mléka  z prsu  při  kojení.

Neméně důležité jsou ale i jeho další vlastnosti. Ovlivňuje učení, paměť a určuje naše

reakce na stres. Má vliv na náš sexuální život, ovlivňuje erekci a vaginální lubrikaci.

Podporuje mateřské chování. Působí na vytváření pout mezi jedinci a jejich sociální

a rodičovské chování (HYNIE a KLENEROVÁ, 2008). Právě díky svému vlivu na naše

společenské chování a vnímání je často nazýván hormonem lásky a důvěry. Lásky nejen

k ostatním, ale i k sobě samým. Jeho nedostatek tak může být potencionálně spojován

s ne-láskou a agresí (ODENT, 2011; STRUNECKÁ, 2010).

Vzhledem k masivnímu používání umělého oxytocinu během poslední několika

desítek let se dá říci, že neexistuje jiný fyziologický systém, který by byl v tak krátké

době  ovlivněn  změnou  našeho  životního  stylu  natolik,  že  by  se  stal  v podstatě

nepotřebným.  Umělý  oxytocin  přechází  přes  placentu  a  krevním řečištěm dítěte  se

dostává velmi rychle k játrům a dále přímo do jeho mozku. Vzhledem k tomu, že tento

hormon ovlivňuje lidský sexuální a reprodukční systém, mělo by zasahování do jejich

fyziologického  systému  vyvolávat  jisté  obavy.  Důležité  otázky  ale  zůstávají

nezodpovězeny.  Například  proč  stoupá  incidence  genitálních  dysfunkcí,  nebo  zda

neexistuje  spojitost  mezi  vzrůstajícím  počtem  onemocnění,  jako  je  autismus  nebo

anorexie, u kterých je potvrzena jejich vazba na oxytocin, a rozšiřujícím se používáním

tohoto hormonu během porodu. Jaký dopad může mít zcela běžné používání oxytocinu

na další vývoj naší civilizace? Můžeme si jen představovat, jakou nebývalou kulturní

revoluci by mohlo používání umělého oxytocinu vyvolat (ODENT, 2011).

O  autismus  jako  civilizační  onemocnění  se  zajímal  na  konci  minulého  století

biolog,  etolog,  ornitolog  a  nositel  Nobelovy ceny za  fyziologii  a  lékařství  Nikolaas
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Tinbergen  (1907–1988),  který  potvrdil  vazby  mezi  způsobem  porodu  a  prevalencí

tohoto  onemocnění.  Spojuje  ho  především  s indukcí  porodu  a  anestezií  u  porodu

(ODENT, 2011).

Výzkumy potvrdily,  že  lidé  s autismem mají  mnohem nižší  hladinu  oxytocinu

v krvi (MODAHL et al., 1998). Tento výsledek vedl další výzkumníky k tomu, že se

zaměřili  u  lidí  s tímto  onemocněním  na  nasální  podávání  oxytocinu.  Mnohem

jednodušší by ale bylo pochopení vzniku tohoto onemocnění a předcházení příčinám.

Spojitost autismu s podáváním velkých dávek oxytocinu u porodu se nabízí.

Kitzingerová  ve  své  knize  Rediscovering  Birth (Znovuzrozený  porod,  2011)

upozorňuje na práci amerického lékaře Petera Nathanielsze z univerzity Cornell, který

zkoumal hladinu stresových hormonů u krys.  V jejich krvi  objevil  stresový hormon

analogický lidskému kortizolu, který se přenáší na mládě. Organizmus, ve kterém se

nachází  vyšší  hladiny  kortizolu,  může  reagovat  změnami,  které  pro  něho

v budoucnu znamenají  větší  náchylnost k onemocněním jako diabetes mellitus nebo

k srdečním chorobám (KITZINGER, 2011).

Z výzkumů zabývajících se dopady domestikace na fyziologii zvířat vyplývá, že

například u norků se zmenšil objem mozku za posledních 120 let o 20 %. Jaké dopady

bude mít  moderní  způsob života na budoucí  generace lidí  se bohužel  tak jednoduše

zjistit nedá. Jisté je jen to, že ke změnám dojde. S rostoucím počtem porodů, při kterých

je ženě podán umělý oxytocin, a s nárůstem císařských řezů se stáváme nezávislí na

oxytocinu,  který  je  naším  tělem vyráběn.  Přírodní  hormon  je  stále  méně  potřebný.

Z historie  víme,  že  orgány  a  fyziologické  funkce,  které  jsou  po  generace  málo

používané,  slábnou.  V těchto  souvislostech  je  pak  možné  předpokládat,  že  možnost

spontánního  vaginálního  porodu  se  bude  generaci  od  generace  snižovat.  Poprvé

v historii  našeho  druhu  se  většina  těhotných  žen  nespoléhá  u  porodu  dítěte  na  své

vlastní hormony, ale na farmakologické substituty,  jako je umělý oxytocin, anebo na

lékařské zásahy, jako je císařský řez (ODENT, 2011).

I  proto  se  vědci  v současnosti  stále  více  zabývají  spojením  mezi  okolnostmi

porodu a onemocněními plynoucími z narušené schopnosti mít rád sebe nebo ostatní,

jako  je  například  kriminalita  mládeže,  sebevraždy,  drogová  závislost,  anorexie,

hyperkinetická porucha (ADHD) nebo autismus. Odent varuje před bezmyšlenkovitým
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jednáním a nedomyšlenými důsledky. Upozorňuje, že se musíme naopak naučit takto

závažné otázky rozebírat z dlouhodobého hlediska a uvažovat nad nimi s ohledem na

celou naši společnost. Nakonec totiž můžeme zjistit, že náš hormonální systém je stále

slabší a slabší. S tím, jakou budoucnost bude mít hormon lásky, souvisí i budoucnost

lidstva (ODENT, 2011).

Také samotné použití plastů není bezproblémové. Všechny totiž v sobě obsahují

nebezpečné ftaláty a bisfenoly, které podle nových studií procházejí placentou od matky

k dítěti. Celkově je možné najít v pupečníkové krvi dítěte až 232 toxických chemikálií.

Ty k němu nepronikají jen při porodu, ale už v těhotenství. Plasty nás obklopují víc, než

si myslíme. Jsou z nich vyrobeny obaly na vodu, dětské lahve,  vaničky na koupání,

sluneční  brýle,  počítače.  Další  látky  se  pak  nalézají  v opalovacích  krémech,

deodorantech, šamponech nebo potravinách, jako je maso. Množství škodlivin, které se

nám dostává do těla, je sice jednorázově nepatrné, v běžném životě jsme ale vystaveni

dlouhodobé expozici. Látky se tak hromadí v těle a více méně nikdo není v současnosti

schopen říci,  jaký vliv  bude tato skutečnost  mít  na další  generace.  Ftaláty ovlivňují

imunitní  systém.  Vzrůstá  prevalence  atopických  alergií  nebo  astmatu.  Jednou

z vlastností bisfenolu je, že napodobuje svým chováním pohlaví hormony, to znamená

estrogeny  u  dívek  a  androgeny  u  chlapců.  Vědci  se  domnívají,  že  jsou  důvodem

předčasného rozvoje puberty u dětí. Ještě před první světovou válkou bylo běžné, že

dívky poprvé menstruovaly okolo sedmnáctého roku. Nyní dívky začínají menstruovat

už  v deseti  letech  a  prudce  roste  tzv.  procento  osmiletých,  tedy  dívek,  které  mají

menarche již  v osmi  letech.  Stoupá také počet  dívek,  kterým začínají  růst  ňadra již

v šesti  letech.  Chlapci  stále  častěji  začínají  mutovat  již  před  osmým  rokem  věku

(ODENT, 2011; NEILL, 2010).

Tomu  odpovídá  stále  rostoucí  počet  dívek,  které  již  od  patnácti  let  užívají

hormonální  antikoncepci,  a  zároveň  počet  žen,  které  nemohou  otěhotnět,  a  jejich

jedinou cestou k dítěti  je umělé oplodnění.  Souvislost  těchto dvou faktů sice nebyla

zatím prokázaná, ale logicky se nabízí. A tyto problémy se týkají i mužů. Abnormality

mužských pohlavních orgánů jsou stále častější, roste výskyt rakoviny varlat, muži mají

stále menší počet spermií (ODENT, 2011).

Zatím  nemáme  dostatečné  množství  informací  o  dlouhodobém  působení

škodlivých látek na náš organismus. Neměli bychom ale dopustit, abychom výsledky
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museli vyzkoušet na vlastní kůži, respektive aby oběťmi naší neznalosti byly naše děti.

Medicína je stále na vyšší úrovni. Lékaři jsou schopni léčit onemocnění, na která se

před pár desítkami let běžné umíralo. Přesto roste počet a incidence nemocí, se kterými

si nedokáží  poradit  ani  moderní  vědecké znalosti,  a  také roste  počet  lidí,  kteří  jsou

nuceni vyhledat se svými problémy lékaře. Nemělo by to ale vzhledem k současným

znalostem a možnostem být naopak?
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3 POROD JAKO RITUÁL?

V současné  technické  společnosti  se  může  zdát,  že  rituály  a  obřady  nejsou

součástí našeho života a jejich výskyt se vztahuje buď k minulosti nebo k aliterárním

společnostem.  Skutečností  ale  je,  že  i  moderní  společnost  je  jimi  prodchnuta.  Naše

vnímání  života  bylo  a  je  ovlivňováno  rituály,  obřady,  kulturním  a  společenským

klimatem. Po tisíci letech těchto vlivů je těžké určit, jaké jsou skutečné potřeby rodící

ženy. V tom nám trochu paradoxně může pomoci právě současná moderní věda, díky

jejímž výzkumům můžeme jasně vidět, jaké jsou skutečné mechanismy porodu a díky

které je pak jednodušší rituálům hluboko zakořeněným v naší společnosti porozumět.

Jejich vlivu ale nemůžeme utéct přes noc (ODENT, 2011; ODENT, 2013).

V této kapitole se nastiňují nejvíce rozšířené zdravotní úkony, které se díky své

podstatě dají považovat za porodní rituály, a výsledky výzkumů, které hodnotí jejich

význam pro porod samotný. Dalším důležitým aspektem je také dopad těchto rituálů na

matku a její dítě a následně na společnost. Chtěla bych poukázat na to, jak k nám rituály

hovoří a jaké podprahové zprávy v matce a její rodině zanechávají. 

Během těhotenství připravily ženy pod vedením lékařů svá těla k porodu. Nyní

cesta  rituálů  pokračuje  zrozením  –  nejkritičtějším  obdobím  v utváření  lidské

individuality (ODENT, 2013).

3.1 Teoretické přístupy ke zkoumání rituálů

Člověk je součástí  přírody. Stejně jako ona proto podléhá i  jeho život rytmům

a  skládá  se  z různých  etap,  které  se  pojí  s  rozdílným  společenským  postavením.

Například narození, dospívání, sňatek, rodičovství, zaměstnání, smrt. K přechodu mezi

těmito  životními  etapami  se  váží  tzv.  přechodové  rituály,  jejichž  cílem je  „nechat

jedince přejít od jedné determinované situace k jiné, zrovna tak determinované situaci“

(VAN  GENNEP,  1997,  s.  13).  A  protože  cíl  je  ve  všech  společnostech  stejný,

i prostředky k jeho dosažení si jsou podobné (VAN GENNEP, 1997).

Rituál lze charakterizovat jako opakující se symbolické chování s jasně danými

pravidly,  která  odrážejí  kulturní  názory  a  hodnoty,  jehož  primárním  účelem  je

transformace, přechod lidí z jedné etapy života do druhé (DAVIS-FLOYD, 1992). Tyto
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přechodové rituály se  pak dají  ještě  rozčlenit  na  rituály odluky neboli  preliminální,

rituály prahové neboli liminální a rituály sloučení neboli postliminální. Často se tyto

fáze překrývají (VAN GENNEP, 1997). 

Informace, kterou nám rituál přináší, je symbolické povahy a působí přímo na náš

kognitivní systém. Vzhledem k jeho rytmickému opakování a hojnému výskytu přispívá

k pocitu klidu a jistoty ze známého. Podporuje jasně daný řád a posloupnost věcí a také

jejich nevyhnutelnost. Jeho provedení v sobě má často prvky dramatu. Před tím, než

rituál  dosáhne svého vrcholu,  dochází  k zintenzivnění  situace,  díky čemuž má větší

emocionální  dopad.  Jeho  primárním  důvodem  je  kognitivní  transformace  účastníků

a  zachování  řádu  v dané  společnosti.  Rituál  je  mocný  socializační  nástroj,  který

nepozorovaně proniká do života účastníků, pozorovatelů i těch, kteří se podílejí na jeho

provedení, a silně je ovlivňuje (DAVIS-FLOYD, 1992).

Rituály u porodu slouží  lidem k pocitu kontroly nad přírodou,  která  je pro ně

nedůvěryhodná  a  kterou  si  spojují  se  slabostí  a  podřadností  ženského  těla.  Je

podporována hodnota patriarchátu, nadřazenost vědy a technologie, důležitost institucí

a  přístrojů.  Žena jako dárkyně života  je  nositelkou těchto moderních  společenských

hodnot a zrozením nového člena společnosti je zajištěno, že se tyto hodnoty budou dále

udržovat (DAVIS-FLOYD, 1992; KITZINGER, 2011).

Obřady a rituály, které se váží k těhotenství a porodu, tvoří obvykle jeden celek.

Nejprve  je  odlučovacími  rituály těhotná  žena  vyčleněna ze  společnosti,  z rodinného

společenství nebo i oddělena od žen. Tak se dostává do liminální fáze, ve které probíhají

samotné obřady a rituály vážící se na těhotenství. Nakonec přicházejí rituály porodní,

které ji znovu začleňují do společnosti nebo ji v ní vytváří speciální postavení, které se

váže na její novou roli matky. Ženy jsou tak často vykazovány do speciálních příbytků

a uplatňují se u nich nejrůznější obřady a tabu, které se váží na potraviny, ozdoby, styk

s ostatními členy společnosti apod. Těhotná žena se nalézá ve stavu izolace buď proto,

že je nečistá a pro společnost nebezpečná, anebo proto, že se nachází ve fyziologicky

a společensky nenormálním stavu, a proto se s ní zachází jako s nemocným člověkem

nebo cizincem. Účelem rituálů je pak usnadnit porod a jak matku, tak dítě, otce, rodinu

či celou společnost chránit před možným nebezpečím (VAN GENNEP, 1997).
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U společností,  které  považují  těhotnou  ženu  za  nečistou,  se  tento  předpoklad

přenáší i na její dítě, na které se po porodu vztahují také nejrozličnější obřady a tabu,

a toto období trvá až do konce společenského šestinedělí. Také rituály vztahující se na

novorozence se dělí na odlučovací, liminální a přijímající (VAN GENNEP, 1997).

3.2 Rituály v aliterárních společnostech

Rituály  spojené  s těhotenstvím  a  porodem  se  vyskytují  prakticky  ve  všech

společnostech  a  každá  do  nich  promítá  svůj  kulturní  a  společenský  obraz.  Zvyky

a obřady spojené s takto významnou součástí  života jsou cenným zdrojem informací

o  dané  společnosti,  o  jejích  prioritách,  o  vztahu  k jednotlivým členům,  k důležitým

sociálním událostem a dokreslují celkový obraz o lidech a jejich kultuře.

Pro  indické  Tody  je  typické,  že  si  jejich  ženy  berou  spolu  se  svým  mužem

i všechny jeho bratry. Biologické otcovství je nahrazeno skupinovou péčí o novorozené

dítě.  Rituály vážící  se  k těhotenství  se  objevují  již  ve  chvíli,  kdy žena  zjistí,  že  je

těhotná. Nesmí od té doby vstoupit na posvátná místa ani do vesnic. V pátém měsíci

těhotenství se pak koná obřad „vesnici opouštíme“. Při něm je žena oddělena od zbytku

obyvatel, žije ve speciální chýši, nesmí zpracovávat mléko, které je pro Tody posvátné.

Žena vzývá bohy Piru a Piri a rituálně se popálí na dvou místech obou rukou. Dalším

důležitým mezníkem v životě těhotné ženy je v sedmém měsíci „obřad luku a šípu“, při

kterém se určuje, kdo bude otcem dítěte. Jeden z bratrů ženina manžela se přihlásí jako

„zákonný“ otec dítěte a ženě symbolicky předá luk.  O dítě se ale po porodu starají

všichni  bratři  a  přejímají  za  ně  odpovědnost  stejně  jako  jeho  otec.  Žena  rodí  bez

speciálních obřadů, nejčastěji v kleku a za přítomnosti svého muže. Dva až tři dny po

porodu odchází s dítětem opět do speciální chýše, kde s ním žije asi měsíc v izolaci.

Todové dbají na to, aby jejich děti vyrůstaly spokojeně a klidně, a snaží se uspokojit

všechny jejich citové potřeby. „Život pro dítě začíná v intimitě separačního útulku, kde

matka nemá nic jiného na starosti než právě je. Dítě je kojeno zpravidla dva roky a žije

v jakémsi citovém blahobytu.  … Kulturní antropologové soudí, že vyrovnaná povaha

s radostným laděním příslušníků tohoto kmene má základy v citové jistotě, kterou dítě

získává  v intimitě  citových  vztahů  od  prvních  dnů  narození“ (MATĚJČEK

a LANGMEIER, 1986, str. 15). Návrat do normálního života se poté provádí vypitím

posvátného  mléka.  Žena  je  tak  během  těhotenství  několikrát  oddělena  od  svého

66



prostředí  a  udržována  v pomezním  postavení  (MATĚJČEK  a  LANGMEIER,  1986;

RIVERS, 1906).

Na těhotné ženy ugandského kmene Ganda se pohlíželo jinak. Muži měli velké

obavy,  aby se  jim nenarodil  syn,  který byl  považován  za  potencionálního  nástupce

svého otce, a proto byl pro jejich postavení hrozbou. Z toho důvodu byli chlapci při

různých rituálech obětováni, což zdecimovalo mužskou populaci Gandů natolik, že se

u nich polygamie stala  běžnou. Ženy pracovaly téměř až do porodu, jedly speciální

pokrmy a drogy a byly hlídány, aby se s nimi nespojily duše mrtvých, které by se chtěly

znovu  narodit.  Rodily  nejčastěji  zavěšené  na  banánovníku  a  ke  svým  běžným

povinnostem se vracely sedm dní po porodu. Dítě sice nosily všude s sebou, ale nijak

mu  neprojevovaly  náklonnost.  Své  dítě  vychovávaly  jen  po  dobu  kojení.  Po  jeho

odstavení  byla  určena  rodina,  ke  které  bylo  dítě  dáno  na  výchovu.  Gandové  byly

společenstvím  bojovníků  a  otrokářů,  kde  otroky  byly  hlavně  ženy  a  děti.  Podle

psychologů Zdeňka Matějčka (1922–2004) a Josefa Langmeiera (1921–2007) má postoj

k ženě, k těhotenství, k porodu a k dítěti vliv na povahové vlastnosti národa. „Jako by to

byl  určitý  bludný  kruh,  v němž  se  společenský  systém,  povaha  lidí,  válečnictví

a  mírumilovnost,  výchovná  praxe  a  rodinné  soužití  vzájemně  podmiňují  a  jedno  je

spojeno s druhým“ (MATĚJČEK a LANGMEIER, 1986, s. 16).

3.3 Porod v západní společnosti

Typický  porod  v současné  západní  společnosti  začíná  příchodem  ženy  do

porodnice.  Je  zavedena  do  místnosti,  kde  je  jí  odebrána  anamnéza,  zkontrolovány

fyziologické  funkce,  monitorují  se  srdeční  ozvy  plodu  a  kontrakce.  Je  vaginálně

vyšetřena přijímajícím lékařem, ten často také při tomto vyšetření protrhává plodové

obaly a odtéká voda plodová. Převleče se do speciálního nemocničního oblečení, je jí

oholeno pubické ochlupení, podán klystýr a je odvedena buď do místnosti, kde bude v

první době porodní, anebo již přímo na porodní sál. Ve většině případů je jí zaveden

nitrožilní vstup, kterým je jí podán pro urychlení porodu umělý oxytocin a nebo infuze,

neboť  nesmí  během  porodu  jísta  pít.  Pokud  si  přeje,  může  mít  u  sebe  doprovod,

většinou jen jednu osobu. V pravidelných intervalech je vaginálně vyšetřována, často

různými osobami, jsou monitorovány srdeční ozvy plodu a je jí kontrolován krevní tlak

a tělesná teplota. Tato vyšetření záleží nejen na délce porodu, ale i na tom, v jaké fázi

porodu se žena právě nachází. 
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Pokud  porod  již  dostatečně  pokročil  a  žena  je  k porodu  dítěte  připravena,  je

položena na porodnické křeslo, nohy dá do třmenů a rodidla jsou jí potřena desinfekcí.

Při porodu hlavičky je zpravidla provedena epiziotomie. Pupečník je ihned přestřižen

a dítě svěřeno pediatrům, kteří je ošetří, ohodnotí jeho poporodní adaptaci, tzv. Apgar

skóre, podají mu injekčně do svalu vitamín K , vykapají oči antiseptikem, zváží , změří

a  zabalené  donesenou zpátky k matce.  Ta  mezitím porodí  placentu  a  lékař  ji  ošetří

porodní poranění nebo provedenou epiziotomii. Následně je další dvě hodiny sledována

na porodním sále. Kontroluje se poporodní krvácení a tělesné funkce. Dítě je na chvíli

ukázáno  matce  a  poté  je  také  sledováno  ve  vyhřívaném lůžku  nebo  inkubátoru  na

novorozeneckém oddělení.  Po  uplynutí  dané  doby  je  matka  převezena  na  oddělení

šestinedělí  a  dítě  je  přineseno  k prvnímu  poporodnímu  přisátí,  které  v některých

případech proběhlo již na sále po porodu.

Průběh porodu má samozřejmě mnoho variací a liší se nejen s každou ženou, ale

i s každou nemocnicí a personálem, který je porodu přítomen. V současné době se do

popředí  dostává  touha  žen  rodit  přirozeněji  v podmínkách  připomínajících  prostředí

domova bez léků, analgezie a rutinních postupů, jako je například epiziotomie. Roste

také  počet  žen,  které  chtějí  rodit  přímo  v domácím  prostředí  jen  se  svojí  porodní

asistentkou. Stejně tak se ale také zvyšuje počet žen, které přivedou své dítě na svět

císařským řezem. 

Západní technická kultura pohlíží na porod jako na lékařský úkon, který je spojen

s intenzivní péčí. Společnost vnímá porod jako nemocniční drama, ve kterém jsou ženy

a  děti  zcela  závislé  na  úkonech  lékařského  týmu  zachraňujících  život.  Problémem

současnosti  je pocit,  že porod má podléhat metodám a vzorcům daných experty.  Po

bližším  prozkoumání  procesů  vztahujícím  se  k porodu  je  ale  nasnadě,  že  jedinými

důvody pro jejich dodržování  je účast  člena dané společnosti  a upevnění  kulturních

a sociálních vzorců (ODENT, 2013; DAVIS-FLOYD, 1992, KITZINGER, 2011).
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4 PORODNÍ RITUÁLY

V západní společnosti je od padesátých let minulého století nejčastějším místem

porodu nemocnice. Americká antropoložka Robbie Davis-Floydová ve své knize Birth

as  an  American  Rite  of  Passage (Porod  jako  americký  přechodový  rituál,  1992)

předkládá  nový  pohled  na  standardní  porodnické  procedury  a  poukazuje  na  jejich

dopady na těhotné a rodící ženy. Za novodobé rituály považuje v západní společnosti

většinu současných lékařských zásahů, pro které není jasná indikace a které se používají

i  přesto,  že  výzkumy  z posledních  let  jejich  výhody  nepotvrdily,  anebo  naopak

upozornily na jejich negativní vlivy na fyzické a psychické zdraví ženy i novorozence

(DAVIS-FLOYD, 1992).

4.1 Příjem na porodní sál a příprava k porodu

První, na co žena a její okolí pomyslí při blížících se známkách porodu, je, jak se

co nejdříve dostat do nemocnice. Po příjezdu na porodní sál a podepsání předepsaných

dokumentů  se  na právním podkladě  mění  status  ženy na  pacienta.  Přestává  tak  být

zodpovědná  jen  sama  za  sebe  a  své  dítě  a  část  zodpovědnosti  předává  personálu

porodnice.  Následují  další  procedury  a  zásahy,  které  se  celkově  shrnují  pod  název

„Lékařské  vedení  porodu“.  Pod  ním  se  rozumí  „souhrn  všech  organizačních

a  medicínských  opatření  zajišťujících  optimální  péči  o  rodičku  a  její  plod,  které

odpovídají současnému stavu lékařské vědy ve všech oblastech oboru“ (ČECH et al.,

2006, s. 136).

4.1.1 Přítomnost doprovodu u porodu

Přítomnost doprovodu u porodu je dnes zpravidla možná. Přesto se ale mohou

vyskytnout  situace,  při  kterých  zdravotnický  personál  nedovoluje  doprovodu  být

s rodící  ženou.  Nejčastější  argumentací  je,  že  si  partner  jistě  nepřeje  vidět  ženu při

určitých procedurách. Některý personál se také cítí lépe, pokud mu nikdo tzv. nekouká

přes rameno. Opodstatnění těchto odloučení partnera od rodičky se posuzuje jen těžko.

Mělo by záležet na přání obou rodičů a na jejich svobodném rozhodnutí, u čeho chce

být otec dítěte přítomen a u čeho ne, anebo naopak, u čeho chce mít žena doprovod a ve

kterých chvílích si přeje být sama. Také by ale měl být respektován personál nemocnice,

který je schopen vyhodnotit chvíle, kdy není vhodné, aby byla přítomna další osoba.
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Positivním efektem partnera u porodu je snížení strachu rodičky a podpora její

psychické pohody. Otec dítěte je pro ni částí domova, kterou si do nemocnice přinesla,

a může být i neocenitelnou pomocí pro zdravotnický personál. „Navíc se nestává jen

svědkem narození  svého  dítěte,  ale  také  zrození  nové  identity  své  ženy  jako  matky,

zrození  své  nové  role  jako  otce  a  i  své  rodiny  jako  nové  sociální  jednotky“

(DAVIS-FLOYD, 1992, s. 81). Přítomnost otce u porodu je klíčovým faktorem rodinné

integrity.  Symbolicky  je  jí  podpořena  rituální  přeměna  muže  v otce  a  je  tak

podporováno  pozitivní  vnímání  jeho  rodičovství.  Přeneseně  je  tedy  i  stabilizačním

prvkem společnosti. Přítomnost otce u porodu zajišťuje stabilitu rodiny jako základní

jednotky státu (DAVIS-FLOYD, 1992; SIMKINOVÁ, 2000).

Zároveň  ale  díky  rituálům  vážícím  se  na  porod  získává  otec  podprahové

informace, z nichž asi nejpodstatnější je vděčnost instituci za to, že v ní mohla jeho žena

přivést na svět potomka, a tím pádem i vděčnost celému systému. Oddělení otce od

matky  zase  vysílá  zprávu,  že  rodina  je  sice  pro  stát  důležitá,  ale  instituce  je  víc

a nemocnice má díky své autoritě právo na to rozhodnout, kdo bude u porodu přítomen.

Žena rodí nového člena společnosti a ten je již od začátku svého života považován za

majetek instituce (DAVIS-FLOYD, 1992).

4.1.2 Nemocniční oblečení

Při  příjmu v nemocnici  se  všichni  pacienti,  a  stejně tak i  ženy před  porodem,

převlékají  do  nemocničního oblečení  tzv.  „andělíčka“,  který se zavazuje  na  zádech.

Důvodů, proč tomu tak je, je několik. Oblečení pacienta se pokládá za možný zdroj

bakterií,  výměna  „andělíčka“,  pokud  si  ho  pacient  znečistí,  je  jednodušší  a  také

umožňuje snadnější  přístup k pacientovi  a pohodlnější  vyšetřování  (DAVIS-FLOYD,

1992).

Z hlediska rituálu je speciální oblečení další známkou přechodu ženy do liminální

fáze. Žena se nachází v prostředí, které jí může určovat, nejen co má dělat, ale i co má

přitom mít na sobě. Oblečení je známkou vlastní identity a jeho anonymita podtrhuje

závislost  na instituci.  Je to  podobné jako například u vojáků, kteří  se musí také při

vstupu  do armády obléci  stejnou uniformu,  potlačit  svoji  vlastní  osobnost  a  stát  se

jedním z mnoha. Nemocniční oblečení je jednou z dalších podprahových zpráv, které

jsou k ženě vysílány, jako je ztráta autonomie, která se týká jejích intimních částí těla,
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které jsou nyní v péči instituce. I když jen vyjde z pokoje, podle oblečení každý pozná,

že  nyní  patří  do  specializovaného  zařízení  –  nemocnice  (DAVIS-FLOYD,  1992;

KITZINGER, 2011).

4.1.3 Oholení pubického ochlupení

Pubické ochlupení se holí především kvůli přehlednosti rodidel, snížení výskytu

infekce a usnadnění ošetření případné epiziotomie či ruptury hráze. Avšak žádné studie

snížení míry infekce neprokázaly. Ve skutečnosti holení naopak míru infekce zvyšuje

kvůli  malým trhlinkám a  poraněním,  které  při  něm na  kůži  vznikají.  S dorůstajícím

ochlupením po porodu ženy trápí svědění, píchání a pálení, které je zvlášť nepříjemné,

pokud  je  na  hrázi  sešité  porodní  poranění.  Regionální  úřad  Světové  zdravotnické

organizace pro Evropu ve svém doporučení píše, že holení by mělo být zakázáno, stejný

názor  má  i  kanadská  organizace  Health  Canada  (CHALMERS  et  al.,  2009;

DAVIS-FLOYD, 1992; GOER, 2002). 

Také holení pubického ochlupení se dá považovat za rituál, kterým je podtržena

ženina závislost na instituci. Davis-Floydová to přirovnává k holení hlavy u námořníků.

Holení staví ženy do liminální fáze rituálu. Přichází o pubické ochlupení svého starého

já a stejně jako „andělíček“ ji tato ztráta označkuje jako majetek nemocnice. Zároveň se

tak zakrývají sexuální znaky rodičky jako dospělé ženy a podporuje se v ní její dětskost

a s tím spojené vlastnosti, jako je závislost na ostatních a ztráta osobní zodpovědnosti

(DAVIS-FLOYD, 1992; KITZINGER, 2011).

Přestože je dnes považováno za normální, že si žena holí své pubické ochlupení,

a tak se může zdát tato otázka zbytečná, opak je pravdou. Naopak se tím otvírají další

úhly pohledu, ze kterých se na tento módní trend můžeme dívat. K zajímavým závěrům

můžeme například dojít, pokud se na pubické ochlupení podíváme perspektivou článku

Magical  hair (Magické vlasy,  1958) od sociálního antropologa Edmunda R.  Leache

(1910–1989).  Ten  ve  vlasech  vidí  veřejný  symbol  spjatý  se  sexuálním  významem

a udává, že změna úpravy vlasů často znamenala i změnu sexuálního a společenského

statutu, například jejich zakrývání při vstupu do manželského svazku nebo ostříhání při

smrti manžela. Dlouhé krásné vlasy znamenají život a neomezenou sexualitu, ostříhané

vlasy značí smrt a celibát (LEACH, 1958). Ztráta pubického ochlupení tak může být pro
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ženu  jedním  z rituálů  liminální  fáze,  ve  které  se  opět  stává  dívkou,  aby  rituálně

„zemřela“ a mohla se znovu „narodit“ jako žena matka. 

4.1.4 Klystýr

Klystýr se ženě podává z preventivních důvodů kvůli zabránění možnému vzniku

infekce ve druhé době porodní. Klyzma také může podpořit děložní stahy, usnadnit fázi

tlačení  a  žena  se díky němu vyhne nepříjemnému okamžiku,  kdy při  porodu dítěte

odchází  stolice.  Podle  Cochrane  databáze  ale  žádné  výzkumy  neprokázaly,  že  by

klyzma snižovalo riziko infekce nebo zkracovalo dobu porodu. Spíše má psychologický

význam pro některé matky. Davis-Floydová upozorňuje na sedmnácté vydání učebnice

Williams Obstetrics (Willliamsovo porodnictví, 1984), kde se dokonce doslovně píše, že

klystýr nemá v porodnictví své místo. Přesto ale tato informace byla z dalšího vydání

této knihy vyškrtnuta. O tom, že klyzma by mělo být zakázáno, hovoří i Regionální úřad

Světové  zdravotnické  organizace  pro  Evropu  a  kanadská  organizace  Health  Canada

(CHALMERS,  2009;  DAVIS-FLOYD,  1992).  Pokud  se  zeptáte  jakékoli  porodní

asistentky, jistě vám řekne, že klystýr má své opodstatnění, jestliže je použit za určitých

podmínek. V případě, že k jeho aplikaci není žádná indikace, můžeme ho také zařadit

mezi rituály. 

Klystýr  se považuje za běžný očistný rituál  v mnoha tradičních společnostech.

Klyzma stejně jako holení nebo nemocniční oblečení jsou procesy, které vlastně ženě

říkají, že dokud bylo její tělo jen jejím vlastnictvím, bylo špinavé a nyní přišla instituce

jako reprezentant společnosti a této nečistoty ji zbavila. Rodící ženě se tak podprahově

předává informace o tom, že její individualita byla znečištěná, zatímco společnost je

čistá a neposkvrněná (DAVIS-FLOYD, 1992).

Zajímavý pohled na špínu a čistotu má sociální antropoložka Mary Douglasová

(1921–2007).  Ve svém díle  Purity  and Danger (Čistota a nebezpečí,  1966) definuje

špínu jako něco nečistého, co se vymyká řádu, co je amorální. Čistota je naopak to

dobré,  to  co  řádu podléhá  a  co je  s morálkou spjaté  (DOUGLAS, 1966).  Na tomto

základě  se  dá  klyzma,  stejně  jako  holení  pubického  ochlupení  nebo  převlečení  do

nemocničního oblečení chápat jako proces, kterým je rodička rituálně očištěna proto,

aby mohla na svět přivést nového člena společnosti ničím nezatíženého. Dítě je doslova
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„čisté  jak  nepopsaný  list“  a  tedy  snadněji  formovatelné  tak,  aby  podporovalo  řád

společnosti.

4.2 Zákaz jídla a pití, intravenózní infuze, oxytocin a další léky 
u porodu

Jíst  a  pít  je  u  porodu  ve  většině  porodnic  zakázáno  kvůli  riziku  aspirace  při

nutnosti provedení akutního císařského řezu. Tento názor se váže k čtyřicátým létům

minulého století, kdy aspirace jídla či tekutin byla vážnou komplikací celkové anestezie.

V  dnešní  době  pokročilé  anesteziologie  ale  není  tento  závěr  podložen  žádnou

z provedených  studií.  Žena  u  porodu  sice  potřebuje  mnohem  méně  tekutin,  než

v běžném životě,  a  jíst  často  nemá  chuť,  ale  přesto  jí  zákaz  jídla  a  pití  způsobuje

nepohodlí. Aby se zabránilo dehydrataci, je zavodňována infuzemi, což zpravidla vede

k opačnému efektu. Žena je hyperhydratovaná, což může způsobit oslabení kontrakcí

a  další  komplikace.  Protože  je  ale  toto  lékařské  doporučení  běžné  před  každou

plánovanou operací a porod je primárně považován za rizikovou záležitost, která může

skončit  operativně,  je  po  všech  rodících  ženách  preventivně  požadováno,  aby  ho

dodržovaly (GOER, 2002; ODENT, 2013).

Přes  nitrožilní  vstup  je  žena  spojena  dlouhou  šňůrou  s infuzí  zavěšenou  na

stojanu, který, pokud chce chodit, musí nosit s sebou. V tu chvíli je ještě více závislá na

nemocnici a dostává jednu z nejhlubších podprahových zpráv své iniciační zkušenosti:

naše životy závisí na instituci. V jejím případě je ale tato zpráva ještě více působivá,

protože  je  rodička  –  dárkyně  života.  Společnost  a  instituce  nemůžou  existovat  bez

matek, které by rodily děti, ale ženě v nemocnici je ukázáno, že to není ona, kdo rodí

dítě, ale instituce (DAVIS-FLOYD, 1992). 

Tento pocit se ještě zesiluje, pokud žena dostává k podpoře děložních stahů umělý

hormon oxytocin. Ten by měl být podáván jen v jasných indikovaných případech, ale

zkušenosti jsou takové, že se podává ihned po příchodu rodičky na porodní sál, často

z důvodu urychlení porodu. Přestože každá žena je jiná a tím pádem i každý porod je

jiný, vytvořily se v minulosti časové harmonogramy, podle kterých se musí porod řídit.

Tyto standardy se stále upravují a časově zkracují. Ženě se tak podprahově podsouvá

myšlenka,  že  její  tělo  je  stroj,  který  je  rozbitý  a  neschopný  provést  to,  k čemu  je

biologicky nastavený – porodit  dítě.  Proto je  zde instituce,  která  má svůj  měřitelný
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a jasně stanovený program, který je důležitější než potřeby rodičky a její individualita

(DAVIS-FLOYD,  1992).  Všeobecně  ženy  uvádějí,  že  kontrakce  posílené  umělým

oxytocinem jsem mnohem bolestivější.  Pokud k tomu připočteme neosobní prostředí

porodnice, ve kterém nemá nemocniční personál čas pečovat o ženu individuálně, jsme

jen krůček od odpovědi na to, proč si ženy přejí analgezii anebo operativní porod.

Používání  léků  u  porodu  souvisí  podle  Davis-Floydové  s celkovým vnímáním

bolesti v západní kultuře. Bolest je chápána jako něco špatného a nepřirozeného. Jako

něco co musí být odstraněno. A to nehledě na fakt, že bolest u porodu je fyziologického

charakteru.  Svojí  existencí  nám  ale  připomíná  naši  lidskou  slabost  a  závislost  na

přírodě, a pravděpodobně proto je potlačována (DAVIS-FLOYD, 1992). 

Již v druhé polovině minulého století prováděli lékaři Marshall H. Klaus a John

H. Kennell výzkumy zabývající se psychickými vlivy na vnímání bolesti.  Zjistili,  že

stačí, aby se ženou byl celou dobu při porodu doprovod, a její vnímání bolesti se sníží

(KLAUS et al.,  2004). V porodnicích,  a zvláště v těch velkých, ale není prostor pro

individuální péči o rodičku, personál nemá čas starat se jen o jednu ženu celou dobu

jejího porodu. Jednodušší je podat ženě lék. Ostatně pomocí léků jsme si zvykli řešit

všechny naše  problémy.  I  to  je  znakem dnešní  doby –  pokud  stroj  zlobí,  stačí  ho

promazat. 

Z pohledu rituálu je pro ženy nutnost léků u porodu jen dalším potvrzením toho,

že  na  tento  biologický  proces  nestačí  samy  a  potřebují  pomoc.  Jejich  těla  nejsou

dostatečně schopná porodit.  Tento způsob chápání by nebyl možný bez karteziánské

subjekt-objektové  figury,  která  oddělila  tělo  a  ducha  a  vytvořila  tak  základní

technokratický model. To, co žena cítí a to, co její tělo dělá, se naprosto rozchází. Je

přesvědčena o tom, že její tělo jí neradí dobře a že nemá poslouchat svoji intuici. Stává

se tak naprosto závislá na radách a vedení zdravotnického personálu (DAVIS-FLOYD,

1992).

4.3 Umělé protržení vaku blan - amniotomie

Tato procedura se používá pro posílení děložních kontrakcí a urychlení porodu.

Její provedení je jednoduché. Používá se speciální háček s ostrým koncem, kterým se

protrhne  spodní  pól  vaku  blan.  Pro  matku  i  dítě  je  bezbolestná.  Amniotomie  se

používala již v historických dobách a má u porodu své nezastupitelné místo. Ale opět
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platí potřeba jasné indikace. Často se tento zásah z důvodu urychlení porodu provádí

ženě  již  při  příjmu  na  porodní  sál  bez  ohledu  na  to,  v jaké  fázi  porodu  se  nalézá

(DAVIS-FLOYD, 1992).

Revize 15 randomizovaných kontrolních studií  z roku 2013 nepotvrdila,  že  by

provedení  amniotomie  vedlo  ke  statisticky  významnému  zkrácení  porodu.  Zároveň

nepotvrdila  ani  zvýšené  riziko  operativního  ukončení  porodu,  či  horší  poporodní

adaptaci  novorozence  podle  tzv.  Apgar  skóre.  Autoři  proto  doporučují,  aby  ženám,

kterým byly navrhnuta amnitomie, byly poskytnuty i výsledky této revize a ony se tak

mohly samy rozhodnout, zda si tento zákrok přejí podstoupit či nikoliv (SMYTH et al.,

2013).

4.4 Kontrolování plodových ozev

K odhalení  hypoxie  plodu před i  při  porodu se používá  kardiotokografie.  Tato

metoda  pomáhá  k vyhodnocení  srdečního  rytmu  plodu  a  kontrakční  činnosti.

U  těhotných  žen  se  kardiotokogram  natáčí  přibližně  od  35.  týdne  gravidity.

Monitorování pomocí kardiotokografu je také součástí vyšetření při příjmu na porodní

sál  a  v individuálních  intervalech probíhá  až  do porodu.  V případě,  že zdravotnický

personál shledá ohrožení dítěte, je často natáčen kontinuálně. Výsledný kardiotokogram

je brán jako stěžejní při posuzování stavu dítěte. V revizi výzkumů z Cochran databáze

autoři  studie  zjistili,  že  kontinuální  kardiotokograf  nemá  významný vliv  na  snížení

novorozenecké  mortality  nebo  výskyt  dětské  mozkové  obrny.  Naopak  uvádějí,  že

kontinuální monitorování plodu je spojené s nárůstem operativního ukončení porodu.

Doporučují  proto,  aby  byly  rodičky  seznámeny  s  výsledky  studií  a  mohly  učinit

informované rozhodnutí o tom, zda si přejí monitoring srdečních ozev plodu či nikoliv

(ALFIREVIC  et  al.,  2013).  Například  Kanadská  společnost  pro  porodnictví

a gynekologii  považuje  kontinuální  monitoring  srdečních  ozev  plodu  za  poslední

z možností. Regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro Evropu doporučuje

u normálního porodu pouze použití fetálního stetoskopu (CHALMERS et al., 2009).

V západní společnosti je zvykem přijímat informace od přístrojů jako pravdivé.

A tak to je i u porodu a kardiotokografu. Pozornost, která by měla být zaměřená na

porod samotný, se přesunula směrem ke stroji, z poznávání subjektivní zkušenosti rodící

ženy  na  poznání  objektivní.  V aliterárních  společnostech  se  iniciovaným  členům
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společenství  připevňují  na  tělo  viditelné  ozdoby,  jako  vyjádření  nejhlubších  hodnot

a názorů  společnosti,  nebo  jako  památka  na  božstva,  hrdiny  a  předky.  V západní

společnosti  se  dá  za  tyto  ozdoby  považovat  kardiotokograf,  který  je  symbolem

vyspělosti  technické společnosti  a  známkou nemocničního porodu. Ve chvíli,  kdy je

rodící žena monitorována, se celý zdravotnický personál zajímá jen o přístroj, a nikoliv

o ženu. Všichni sledují křivku, která se kreslí na papír, deroucí se ze zařízení (DAVIS-

FLOYD, 1992).

Vzhledem k tomu, že kardiotokograf se špatně natáčí v jiné pozici než vleže či

vsedě a že v nemocnicích je časté monitorovat rodičku téměř po celý porod, vidíme

ženu upoutanou na lůžko, jejíž břicho je obepnuto pásy, které vedou ke kardiotokografu.

V ruce  má  zaveden  nitrožilní  vstup,  který  vede  k  infuzi  s léky,  na  sobě  speciální

oblečení, je oholená a vyprázdněná, nemá možnost jíst či pít. V západní kultuře se jedná

o typický obrázek rodící ženy. Otázkou je, co nám říká. Jaké informace jsou nám tak

sdělovány? Podle Davis-Floydové to jednoznačně vypovídá o nejhlubších hodnotách

a představách západní kultury o tom, že „technologie má nejvyšší postavení a členové

společnosti  jsou  na  ní  zcela  závislí  stejně  jako  na  instituci,  která  ji  poskytuje

a kontroluje“ (DAVIS-FLOYD, 1992, s. 109;KITZINGER, 2011).

4.5 Vaginální vyšetření

Vaginální  vyšetření  je  v porodnicích  základním  ukazatelem  vývoje  porodu.

Sleduje  se  dilatace  děložního  hrdla,  poloha  hlavičky  plodu  ve  vztahu  k pánvi

a intaktnost vaku blan. Zdravotní personál vyšetřuje ženu od příjmu až po porod plodu

v různých intervalech, a to bez ohledu na fázi porodu. V příručce Světové zdravotnické

organizace  Péče v průběhu normálního porodu je uvedeno, že v ideálním případě, by

měla být žena vyšetřena jen jednou, a to při příjmu na porodní sál (WHO, 1999). Od

konce 18. století je porod stále více standardizován a v současnosti se používá porodní

křivka uvádějící stádia porodu podle dilatace děložního hrdla a postupu hlavičky plodu,

kterou v sedmdesátých letech minulého století vypracoval porodník Emanuel Friedman

(narozen 1926). Ve chvíli, kdy porod nepostupuje podle této tabulky, je zdravotnickým

personálem doporučeno přistoupit k urychlení porodu (ZWINGER et al., 2004).

Vyšetření je často prováděno různými členy zdravotnického personálu. Může být

bolestivé, zvlášť pokud je prováděno při kontrakci. Jeho četnost se s blížícím porodem
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novorozence zvyšuje, a to i přesto, že s každým vyšetřením stoupá riziko infekce nebo

ruptury vaku blan. Tyto skutečnosti působí nepříznivě hlavně na psychiku matky a tím

pádem i na samotný porodní proces. Žena se často dostává na dno svých sil a zcela

odevzdaná a doslova otevřená jde z ruky do ruky různých členů lékařského personálu.

Ti navíc často neposuzují stav rodící ženy individuálně, nehodnotí průběh porodu jako

celku, neberou v úvahu sílu a délku porodních kontrakcí, stav matky nebo dítěte, ale

rozhodují se pouze na základě jediného ukazatele a tím je dilatace děložního hrdla. Žena

tak  často  získá  pocit,  že  její  tělo  nepracuje,  jak  má,  a  je  tedy nutné,  aby mu bylo

k dosažení požadovaného výkonu medicínsky pomoženo. Nakonec je to opět instituce,

která  si  připisuje  zásluhy  za  porod  svého  nového  člena  (DAVIS-FLOYD,

1992;KITZINGER, 2011).

4.6 Porod na porodním sále v poloze na zádech

Pro západní společnost je porodní sál to samé jako pro aliterární národy svatyně.

Je  to  jediné  místo,  které  je  společensky uznáno  za  vhodné k jednomu konkrétnímu

účelu, a to k porodu novorozence. V této speciální místnosti se rodička položí na záda

a nohy umístí do třmenů na okraji porodnického lůžka. Tato poloha je považována za

nejvhodnější k porodu dítěte téměř ve všech porodnicích. Důvodem je snadný přístup

k dezinfikovaným  rodidlům  ženy  v případě  provedení  nutné  intervence,  jako  je

epiziotomie,  a  zjednodušení  monitorování  srdečních  ozev  dítěte  (DAVIS-FLOYD,

1992). 

Jako v každé svatyni i na porodním sále se musí dodržovat daná pravidla, a to

platí i o oblečení. Zdravotnický personál proto na sobě má speciální oblečení, na hlavě

ochrannou roušku, přes pusu a nos ústenku a na rukách sterilní rukavice. Rodidla ženy

jsou  řádně  dezinfikována.  Důvodem  je  zabránění  infekce  jak  u  dítěte,  tak  hlavně

u matky,  pokud by musela  být  provedena  epiziotomie.  Opět  se  tak  žena  ocitá  pod

dojmem, že ona i její sexualita je skutečně nečistá, zatímco dítě je čisté a musí být před

svou matkou ochráněno (DAVIS-FLOYD, 1992; KITZINGER, 2011).

Výzkumy i stále dokonalejší znalosti anatomie ale ukazují, že poloha na zádech

není pro porod zdaleka nejvhodnější.  Toto téma vyvolává zvlášť v posledních letech

vlnu  kritiky  a  zastánci  změn  v zaběhlém  vedení  porodu  se  snaží  o  to,  aby  se  při
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porodech používaly i jiné možné polohy, jako je například klek, stoj, dřep nebo použití

porodní stoličky. 

Nevýhod polohy na zádech je několik. Nejpodstatnější jsou tři. Celá váha ženy

spočívá na její kostrči, a ta se proto nemůže oddálit od pánevní osy, čímž by se zvětšil

pánevní  východ a  usnadnil  porod dítěte.  Děloha  s celým svým obsahem,  kterým je

několikakilové dítě, tlačí na cévy v oblasti beder, což má vliv na průtok krve. Nejenže

se  kyslík  nedostává  k rodící  ženě,  nedostává  se  ani  k dítěti,  které  je  závislé  na

placentární výměně plynů. Navíc se v této poloze ženě špatně tlačí, a tak často následují

další intervence. Revize studií z Cochrane databáze uvádí, že druhou dobu porodní je

nejvhodnější vést ve vzpřímené pozici a poloha na zádech je považována za neefektivní

a  nebezpečnou.  Také  Regionální  úřad  Světové  zdravotnické  organizace  pro  Evropu

udává vzpřímenou pozici jako vhodnou při vedení normální porodu. (CHALMERS et

al., 2009; KITZINGER, 2011).

Porod v poloze na zádech je podle Davis-Floydové transformačním momentem,

posledním  symbolem  iniciační  zkušenosti  ženy.  Oficiální  reprezentanti  společnosti

a instituce – lékařské autority – stojí spolu s hlavními znaky vědy a technologie nikoliv

po boku matky, ale u jejího pozadí a dívají se jí přímo na genitálie, kde se rodí hlavička

novorozence. Vagína ženy pro danou chvíli zaujímá ve společnosti pozici, kterou má

běžně hlava rodičky, a konfrontuje ji se zástupcem společnosti,  kterým je pro danou

chvíli  porodník  (DAVIS-FLOYD,  1992).  Rodička  se  tak  nachází  pro  ni

v nejzranitelnější poloze a některé z žen spojují svoje pocity po porodu se slovy jako

znásilněná nebo zneužitá (KITZINGER, 2011).

4.7 Epiziotomie

Epiziotomie je zákrok, při kterém je nůžkami nastřižena hráz tak, aby se zvětšil

poševní vchod. Lékaři jako důvod uvádějí ochranu svalů pánevního dna v pozdějším

věku ženy. Epiziotomie tak má fungovat jako prevence inkontinence a prolapsu dělohy.

Po porodu má zabránit zhoršené citlivosti při pohlavní styku. Při porodu má pak pomoci

rychlejšímu vybavení novorozence z porodních cest  a tím ho ochránit  před možným

poškozením. Také se udává menší bolestivost a lepší ošetření rány, které je jednodušší

při nastřižení než při roztržení. 
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Z výzkumů ale nevyplývá, že by epiziotomie s sebou nesla očekávané výsledky.

Naopak  bylo  zjištěno,  že  se  zvyšuje  četnost  poranění,  která  se  šíří  dál  ve  směru

nastřižení, a je zhoršena citlivost rány. Ženy vnímají ránu po epiziotomii velmi bolestivě

a  často  jim  znepříjemňuje  či  znemožňuje  péči  o  novorozené  dítě  (GOER,  2002).

V systematické revizi výzkumů z Cochrane databáze se uvádí, že z rutinní epiziotomie

neplynou  žádné  výhody,  naopak  může  způsobit  poškození  ženy.  Stejný  názor  má

i Regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro Evropu. Kanadská organizace

Health  Canada  přímo  vyzývá  k zakázání  epiziotomií  bez  jasné  indikace  a  s jejím

rutinním prováděním spojuje zvýšení mateřské morbidity bez jakýchkoliv výhod jak pro

rodičku, tak novorozené dítě (CHALMERS et al., 2009).

Davis-Floydová mluví v souvislosti s epiziotomií o zmrzačujícím rituálu. Vagina

je kulturní symbol. Je znakem sexuality jako mocné síly. Pomocí epiziotomie lékaři,

potažmo společnost, mohou odstranit to, co představuje, a znovu, pomocí lékařského

zásahu, vytvořit  „kulturně správnou a odpovídající“ (DAVIS-FLOYD, 1992, s.  130)

vaginu. V ženě je tak opět podprahově podporován pocit, že není schopna bez pomoci

společnosti porodit, neboť její „stroj na výrobu dětí je rozbitý“ (DAVIS-FLOYD, 1992,

s. 130). Kitzingerová jde ve svých úvahách ještě dál a srovnává epiziotomii s ženskou

obřízkou. Podle ní záleží jen na kulturní perspektivě, ze které se na tento rituál díváme,

a považuje ho za „západní formu ženského pohlavního zmrzačení“ (KITZINGER, 2011,

s. 161).

Podle Davis-Floydové standardní procedury, které se týkají drtivé většiny rodících

žen, dokreslují  celkový obraz západní kultury a považujeme je za rituály,  které jsou

široce  rozšířené  a  používané  u  téměř  všech  nemocničních  porodů,  protože  úspěšně

splňují tři důležité požadavky:

1. podporují individuální psychologické potřeby zdravotnického personálu, který

je  oficiálně  zodpovědný  za  průběh  porodu  a  musí  dbát  na  správný  chod

technokratického  modelu,  pomáhají  mu  vyrovnávat  se  s neustálým

nebezpečím, kterým tento technokratický model může být narušen;

2. podporují  individuální  potřeby rodící  ženy,  dávají  jí  psychologickou jistotu

tváří v tvář stejným nejistotám, které ovládají i zdravotnický personál, navíc
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díky těmto zásahům je uznána společností její osobní transformace a také je

tím oficiálně potvrzen její hodnotový a názorový systém;

3. podporují  rozšíření  kultury,  efektivní  socializaci  nového  občana,  a  tím

zajišťují vlastní obnovu společnosti (DAVIS-FLOYD, 1992).

4.8 První kontakt s novorozeným dítětem

Oddělení matky od dítěte po porodu je jedním z nejrozšířenějších rituálů, které se

váží k porodu. Vyskytuje se v mnoha kulturách a do nedávné minulosti byl i jedním

z nejrozšířenějších zvyků v západní společnosti (ODENT, 2011). 

V západní  společnosti  je  ihned po porodu přestřižen  pupečník  a  dítě,  které  je

předáno pediatrovi, je osušeno, změřeno, zváženo a zabaleno. Oči jsou mu vykapány

antiseptikem a je mu podán vitamín K. Až poté je na několik chvil  ukázáno matce

a následně dáno do inkubátoru nebo výhřevného lůžka, kde jsou sledovány jeho vitální

funkce.

Tyto  procedury  je  možné  odložit  na  pozdější  dobu po porodu,  ale  ve  většině

nemocnic se tak neděje. Krev a mázek, kterým je dítě pokryto, musí být co nejdříve

odstraněn,  jinak  je  dítě  považováno  za  nečisté.  Tím,  že  se  dítě  umyje,  je  rituálně

odebíráno přírodě,  a začíná tak pro něj proces enkulturace.  Dítě musí být celé čisté

a neposkvrněné. A matce je opět sdělována podprahová zpráva, která jí říká, že dítě je

průchodem jejími  porodními  cesty znečištěno.  I  u  dalších  procedur  je  sporná  jejich

rutinní aplikace. Jedno ale mají společné. Mluví k matce i dítěti hlasem, který jim říká,

že  „příroda jedná neadekvátně a jejich život a zdraví je nyní závislé na organizaci –

tedy na technice“ (DAVIS-FLOYD, 1992, s. 139). 

Tyto mechanismy jsou pozorovatelné v různých kulturách. Například kolostrum

bývá pro dítě považováno za příliš silné a nebezpečné, a tak jsou děti v prvních dnech

života  kojeny jinými  ženami  nebo  krmeny jinými  tekutinami,  dokud není  mateřské

mléko pro dítě shledáno dostatečně vhodným. Důvody každého rituálu je nutno hledat

v  jejich  důsledcích.  Tento  zvyk  například  posiluje  vztah  mezi  ženami  a  rodinami

(KITZINGER, 2011). Novorozenec není dítětem jen svých rodičů, ale celé společnosti,

která  tímto  jednáním  potlačuje  individualitu  jednotlivých  rodinných  buněk  a  klade

důraz na celospolečenský benefit. Ať už ale jsou pohnutky k tomuto jednání jakékoli,
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nijak  se  nezpochybňují.  Kulturní  vlivy  jsou  silnější  než  mateřské  instinkty.  Podle

Davis-Floydové  je  v  západní  společnosti  důvodem k  tomuto  jednání  snaha  potlačit

mateřské pudy. „Co společnost dala, to si také může vzít. … separace dítěte od matky po

porodu, která je stále běžná v mnoha nemocnicích, matce jasně připomíná, že její dítě

patří v první řadě společnosti“ (DAVIS-FLOYD, 1992, s. 148). Tím, že matka nemůže

držet své dítě v náručí, jsou v ní přerušeny mechanismy, které by ji silně připoutaly

k novorozenci, a naopak jsou podporovány procesy, které ji v budoucnu dovolí dát dítě

do péče různých organizací (nemocnice, při potřebě lékařské péče nebo školy, pro jeho

socializaci),  a  to  po  zbytek  jeho života  (DAVIS-FLOYD, 1992;  ODENT,  2011).  Je

nezpochybnitelné, že důvěra dítěte ve svět vyrůstá ze vzájemné závislosti a primární

blízkosti mezi ním a jeho matkou, která mu v prvních měsících a letech jeho života

zajišťuje  bezpečí  a  uspokojuje  jeho  potřeby  (KITZINGER,  2011).  Nedosycenost

a deprivace, vyskytující se v těchto raných letech, může vážně ovlivnit budoucí vývoj

dítěte.

V sedmdesátých letech  minulého století  Marshall  H.  Klaus  a  John H.  Kennell

přišli s řadou výzkumů, které vyzdvihovaly nutnost kontaktu matky a dítěte ihned po

porodu a popisovaly benefity,  které  z něho plynou,  hlavně co se týče  hormonálních

změn důležitých pro jejich budoucí vztah, a které mohou mít vliv na sociální chování

dítěte a jeho vlastní rodinný život. Zároveň se také objevily výzkumy potvrzující kvalitu

nejen kolostra, ale i mateřského mléka, které je plné živin a důležitých imunoglobulinů,

podstatných pro budoucí zdravý život dítěte (ODENT, 2011).

Přestože výzkumy mluví jasně, trvalo několik desetiletí,  než se jejich výsledky

začaly uplatňovat  běžně u porodů,  a  dodnes je to  v některých porodnicích problém.

Zasahování  do raného kontaktu mezi  matkou a dítětem bylo a  je natolik  vrostlé  do

„kultury porodu“, že by bylo pošetilé očekávat změnu přes noc. Přesto je tzv. kontakt

kůže na kůži mezi matkou a dítětem stále častější. Tyto skutečnosti jsou optimistickým

ukazatelem toho, že je možné změnit i další zásahy, které se běžně u porodů dějí a které

nemají jiné než rituální odůvodnění (ODENT, 2011).

Kontakt matky a dítěte ale nemá jen psychologické pozadí. Je důležitý i z hlediska

osidlování novorozence bakteriemi. Střevní flora je považována za učitele imunitního

systému,  který  je  velmi  citlivým  orgánem,  a  pro  svůj  správný  vývoj  potřebuje

odpovídající  podněty.  Jeho rozvoj začíná již v těhotenství,  kdy je modulován střevní
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florou  matky.  Výzkumy prováděné  na  zvířatech  také  potvrzují  spojení  střevní  flory

a způsobu chování v pozdějším věku. Myši, které se nedostaly po narození do styku

s bakteriemi,  byly  v dospělosti  mnohem  hyperaktivnější  a  projevovaly  se  mnohem

rizikovějším  chováním.  Tyto  studie  tedy  potvrzují  spojitost  mezi  funkcí  zažívacího

traktu a funkcí mozku (ODENT, 2013).

Nejpřirozenější způsob, jakým se může dítě dostat do kontaktu s těmi správnými

bakteriemi,  je vaginální porod a následný okamžitý kontakt s kůží matky. Pokud ale

žena  před  porodem  podstoupí  výše  uvedené  procedury,  jako  je  holení,  klystýr

a dezinfekci rodidel,  tato možnost se minimalizuje.  Jestliže navíc dojde ke kontaktu

dítěte s matkou až poté, kdy je umyto a zabaleno, je první prostředí, se kterým se dítě

seznamuje,  to  nemocniční,  ve  kterém  se  naopak  vyskytují  bakterie,  které  jsou

multirezistentní a které mohou mít vážný vliv na jeho zdraví. 

V souvislosti  se  studiemi  epidemiologové detekovali  nemoci,  které  označili  za

rizikové vzhledem k období  okolo porodu. Je to  například obesita,  diabetes  mellitus

II. typu, anorexie, alergické onemocnění, autoimunitní nemoci, zánětlivé onemocnění

střev a další. Z bakteriologického hlediska je novorozenec po porodu sterilní a jediná

osoba,  se  kterou potřebuje být  v kontaktu  je  jeho matka,  jejíž  bakterie  jsou pro něj

přátelské. Vaginální flora matky se již během těhotenství připravuje na porod třeba tím,

že je osidlována bakterií  Lactobacillus Johnsonii, která jako jedna z mnoha zajišťuje

správnou funkci gastrointestinálního traktu (ODENT, 2013). 

Pokud bylo možné, aby se během 20. století prokázalo, že matka i dítě mají být

celou  dobu  od  porodu  spolu,  a  výzkumy  prokázaly  benefity  plynoucí  z jejich

vzájemného kontaktu, je snad možné počítat s tím, že během 21. století se znovu objeví

základní potřeby rodící ženy a ustoupí se od současných zvyků, které jsou již vědecky

prokázány  za  zbytečné,  a  naopak  se  vezmou  v potaz  výzkumy,  které  přináší  nové

informace a vzniknou, tak třeba rituály nové,  tentokrát  opravdu potřebné a užitečné

(ODENT, 2011).

4.9 Ideální průběh a okolnosti porodu

Návod  či  popis  ideálního  porodu  neexistuje.  Pro  každého  je  představa  toho

pravého porodu jiná. Pro některou ženu je jím císařský řez ve fakultní nemocnici, kde si

je jista tou nejmodernější péčí. Pro jinou zase porod doma za přítomnosti co nejmenšího
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počtu osob, často jen partnera a porodní asistentky. Přesto se, v návaznosti na všechny

informace uvedené v předešlých kapitolách, dá říci, jakým směrem by měla jít snaha

a podpora zdravotních pracovníků. 

Nejdůležitější je podpora zdraví ženy, její důvěry v sebe, ve své tělo. Při porodu je

to  pak vytvoření  důvěrného  a  známého  prostředí,  které  dovolí  všem mechanismům

jejího těla pracovat tak,  jak mají.  Je nutné apelovat na zdravotní pracovníky, aby se

odklonili od zajetých rutinních přístupů a změnili svoje vnímání porodu a rodící ženy,

ať už na základě výzkumů nebo prostého vcítění se. Jeden lékař mi kdysi řekl, že já

preferuji  pohodlí  rodící  ženy před  jejím bezpečím.  Tato  věta  odráží  smýšlení  nejen

lékařů,  ale  téměř  všech  zdravotnických  pracovníků  pohybujících  se  v porodnictví

a zračí se v ní  nepochopení celé problematiky porodu. Jako porodní asistentka si nikdy

nemohu dovolit ohrozit zdraví ženy či jejího dítěte. Ale pokud má být výsledkem celého

procesu co nejjednodušší a nejbezpečnější porod, který nepoškodí rodičku a narodí se

při něm zdravé dítěte, je potřeba zajistit ženě v první řadě pocit pohodlí a bezpečí. 

Při porodu je nejdůležitějším hormonem již zmiňovaný oxytocin. Aby mohl být

správně a dostatečně vylučován do ženina těla, je nutné, aby přestala vnímat pomocí

neokortexu, ale zapojila jen vývojově starší  mozkové struktury,  jako je hypotalamus

a hypofýza. Porod není záležitost intelektu, není to proces, který lze ovlivnit vůlí. Proto

je natolik důležitý pocit bezpečí, klid, odpočinek, teplo a přítmí. Jen v tomto prostředí

se žena může chovat  podle primitivních vzorců,  jakoby odstřižená od zbytku světa,

pohybovat se v pozici na všech čtyřech či ve dřepu, mluvit z cesty, nevnímat, co se děje

kolem ní.  Oxytocin se ale  do těla  nevylučuje,  pokud je  místo něho vylučován jeho

„zrcadlový hormon“ adrenalin, který nás naopak udržuje v neustálé bdělosti a v režimu

boje nebo útěku (ODENT, 2013).

Po porodu by mělo být dítě ihned v kontaktu s matkou, aby se mohly nerušeně

poznávat. První tři minuty po porodu vyplavuje organismus ženy, pokud není rušena,

tolik oxytocinu jako nikdy jindy v jejím životě.  Je tak zaručeno bezpečné odloučení

placenty,  které  je  také  podpořeno  prvním přisátím  novorozence  v dalších  desítkách

minut  po  porodu (ODENT,  2013).  Dítě  je  saturováno  pocitem bezpečí  a  mezi  ním

a jeho matkou se vytváří  jedinečný a silný vztah.  Neminimalizují  se tak jen možné

fyzické problémy, ale i psychické.
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Ať už tedy žena  rodí  doma,  v porodním domě nebo v porodnici,  měla by mít

u sebe dobře vzdělané a zkušené pomocníky, které zná již z těhotenství, kteří znají ji

a kterým důvěřuje. Nejlépe tedy svoji porodní asistentku, případně lékaře či lékařku,

kteří  znají  mechanismus  porodu,  chápou  vlivy,  které  na  něj  působí,  dokáží  k němu

přistupovat  s trpělivostí,  kterou  často  potřebuje.  Pak  již  vše  záleží  na  samotném

porodním procesu, kterému se péče o rodičku přizpůsobuje a ze kterého vyplývají další

postupy a případné intervence. A také je důležitá pokora. Pokora k přírodě, jejíž jsme

součástí, a to i přestože se poslední století snažíme o vyvázání z její moci.
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5 POROD A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Vše, co zažijeme, s čím se v životě setkáme, nás ovlivňuje a zanechává v nás více

či méně trvalý otisk. Zážitky a události života vytvářejí a předurčují naše vnímání světa

a orientaci v něm. Sociální pracovníci a psychoterapeuti pracují s tímto prvkem lidské

osobnosti.  Zabývají  se  nejen  zkušenostmi  svého  klienta,  ale  především  vlivy  jeho

životních  zážitků  na  jeho současný i  budoucí  život.  Zpravidla  se  jedná  o  negativní

zkušenosti  a  zážitky,  které  více  či  méně vědomě přivedou  klienta  k  profesionálovi.

Některé životní události ovlivnit nemůžeme, u některých to dokážeme a můžeme se na

ně dokonce připravit. Jsou to události očekávané a sledované. Za jednou z nich můžeme

pokládat porod.

Porod  je  sociokulturní  jev.  Jistě  má  svou  univerzální  fyziologickou  stránku,

nicméně  okolnosti,  místo  a  idealizovaný  průběh  jsou  dány  sociálně  a  kulturně.

Standardní průběh porodu je dán evolucí lidského rodu a fyziologií našeho těla. Je naší

lidskou přirozeností. Jeho okolnosti jsou ale sociokulturním konstruktem a liší se podle

kultury,  ve které probíhá.  Podle holandského sociální psychologa Geerta Hofstedeho

(narozen  1928)  je  právě  lidská  přirozenost  základním  kamenem  kultury.  Z  lidské

přirozenosti a kultury vyrůstá člověk. Jeho fyzické tělo je z hlediska věd o živé přírodě

podřízen lidské přirozenosti formované biologickou evolucí, která tvoří základ každé

lidské bytosti,  ale  zároveň je formováno kulturními podmínkami,  které  se liší  podle

společnosti,  ve které se člověk narodí,  vyrůstá a žije.  Tato společnost na sebe svým

přístupem k člověku bere do velké míry zodpovědnost za jeho zdraví a život. Ovlivňuje

a  formuje  svého  jedince  přinejmenším  již  od  jeho  narození  (HOFSTEDE,  2007).

V minulosti byly děti považovány za nic necítící tvory, kteří jen jedí a spí a například

operace novorozenců bez použití anestezie nebyly výjimkou. Zacházení s dětmi bylo

z  pohledu  tehdejších  znalostí  adekvátní,  dnes  bychom  toto  chování  považovali  za

barbarské. A to přesto, že naše poznatky s sebou přinášejí jiné „barbarské“ techniky,

jejichž nevhodnost  prokazují  výsledky výzkumů.  Jak píše biolog Stanislav Komárek

(narozen  1958),  již  etolog  v  prvním  semestru  ví,  že  mláďata  savců  se  od  matek

nemohou oddělit (KOMÁREK, 2012). Dokonce se jich v přírodě nesmíme ani dotýkat.

Samice by je mohla kvůli cizímu pachu odvrhnout. Přesto je stále běžné oddělování

matek od dětí, a to často i na několik hodin. 
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Ihned po porodu jsou matka i novorozenec plně připraveni na vzájemné „vnímání

se“  neboli  imprinting.  Dítě  je  schopné  samo  se  pohybovat,  zvedat  hlavičku,

zapamatovat si obličej matky, její vůni. V této rané fázi se stimulují nejstarší struktury

mozku, což pozitivně ovlivňuje jeho další vývoj. Matka je také hormonálně připravena

své dítěte vnímat, rozumí mu, učí se sledovat jeho signály. Sžívá se s rolí rodiče, s tím,

že dítě,  které porodila je opravdu její.  Maminky,  které  neměly možnost se se svým

dítětem v prvních hodinách seznámit a poznat ho, často mluví o tom, že jim přijde dítě

cizí,  častěji  přenechávají  zodpovědnost  za  péči  o  ně  zdravotnímu  personálu  nebo

partnerovi  (MROWETZ,  2010).  Bojí  se  na  dítě  sáhnout,  mají  strach  a  někdy

i nechuť s ním manipulovat. Výpovědi maminek s dětmi narozenými císařským řezem

v plné anestezii  jsou často ještě  výmluvnější.  Z vlastní  zkušenosti  vím,  že nezřídka

popisují, jak se probudily na pokoji a najednou měly dítě. Z ničeho nic. Jako kdyby ho

našly.  Vztah  k  němu si  pak musely složitě  budovat.  Neznamená to,  že  by své  dítě

nemilovaly. Ale nedokázaly ho vnímat zcela, trvalo jim, než si k němu našly cestu, než

se naučily reagovat na jeho signály. Miminko v prvních dnech a týdnech nepotřebuje

uspokojovat  pouze  potřebu jídla  a  spánku,  ale  už  od  narození  potřebuje  kontakt  se

svými rodiči, potřebuje cítit bezpečí a jistotu.

Rané zážitky formují osobnost dítěte, které je od narození závislé na sociálním

prostředí,  je  velmi  vnímavé,  a  přestože  nám to  tak  nepřipadá,  velmi  rychle  se  učí

a vstřebává okolní vlivy. Pokud je pro něj prostředí, ve kterém se nachází nehostinné,

vzbuzuje  strach  a  obavy,  nastartují  se  v  něm  mechanismy,  které  mu  pomáhají  se

s  těmito  pocity  vyrovnat.  Pokud  jsou  celé  generace  lidí  vystaveny  stejným  raným

zážitkům,  které  ovlivňují  jejich  osobnost,  zapůsobí  zřejmě  tyto  zkušenosti  na  celek

společnosti i její příslušníky. Nevíme sice, do jaké míry jsme těmito prvotními životními

zážitky ovlivněni, zároveň ale nemůžeme zcela ignorovat fakta, která potvrzují, že na

nás působí. 

Podle  Hofstedeho  si  každý  člověk  v  sobě  „nese  vzorce  myšlení,  cítění

a potenciálu pro jednání, které se naučil v průběhu života“ (HOFSTEDE, 2007, s. 13)

a které si osvojuje již od narození. Osobnost člověka tedy vychází z těchto vzorců, které

pramení jak z dané kultury, tak i z lidské přirozenosti. Naše osobnost je ruku v ruce

tvořena  těmito  činiteli.  Biologický  antropolog  Jonathan  Marks  (narozen  1955)

přirovnává kulturu k vejci  a člověka k dortu.  Tvrdí,  že přirozenost a kultura působí

dohromady a cokoli člověk dělá, je výsledkem obojího. Prací sociálního pracovníka či
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psychoterapeuta  je  poznat  „podhoubí“  ze  kterého  roste  osobnost  člověka.  Jen  z

pochopení může plynout porozumění a opravdová pomoc. (MARKS, 2006)

Co je sociální, je z definice předmětem zájmu také sociální práce, která přispívá k

řešení  současných  sociálních  problémů.  Mnohé  studie  (CHALMERS,  2009;

GRÖNDLUND  a  LEHTONEN,  1999;  HUH,  RIFAS-SHIMAN  a  ZERA,  2012;

VARNER, FRASER a HUNTER, 1996) dokládají, že současný standardizovaný porod,

bez ohledu na pozitivní efekty ve statistikách natality, přináší četné problémy pro matku

i dítě. Tím se vytváří prostor pro sociální práci, která se dosud této problematice věnuje

spíše okrajově. 

Za posledních šedesát  let  došlo k významným vývojovým změnám v přístupu

k porodu a péči o dítě. Předchozí dvě generace byly vychovány zcela jinak, než je tomu

v současnosti. Prarodiče se často dívají na výchovu současných dětí s nepochopením.

Není ani divu. V knize Naše dítě z roku 1964 se například k porodu uvádějí informace,

podle kterých má „rodička poslouchat asistentku nebo lékaře jako hodiny. Neposlechne-

li,  není-li  přístupná  rozumné  domluvě,  mohla  by  porod  značně  ztížit  i  sobě  ublížit.

Snažte  se  přísně  ukáznit.  Tlačte,  je-li  vám  to  přikázáno,  přestaňte,  řeknou-li  dost“

(KLÍMOVÁ-FÜGNEROVÁ, 1964, s. 89.) Dále upozorňuje na to, že výchova nezačíná

ve škole,  ale  již  od narození  a  proto záleží,  aby matka i  otec byly stejného názoru

a  vyhnuli  se  tak  nesouladu,  kdy  například  „matka  bude  podle  návodu  dítě  přesně

vyživovat,  ale  otec  bude  naléhat,  aby  matka  dala  dítěti  pít,  kdykoli  zapláče“

(KLÍMOVÁ-FÜGNEROVÁ, 1964, . 91) a matkám, jejichž dítě pláče příliš radí: „Vím,

že to svádí, pláče-li dítě,  pudově se k němu sehnout, zvednout je k sobě,  přitisknout

a  houpavým  pohybem  znovu  uspávat.  Překonejte  tento  pud!“  (KLÍMOVÁ-

FÜGNEROVÁ, 1964, s. 119, zvýraznila ME).

V těchto podmínkách a za takovéhoto přístupu byli vychováni nejen naši rodiče,

ale pravděpodobně i prarodiče a rozhodně my sami. Způsob výchovy se nedá rozdělit

jen na černobílé vidění toho, zda nás rodiče měli nebo neměli rádi. I milující rodiče

mohli své děti nevědomky traumatizovat a zřejmě se tak dělo a pravděpodobně nadále

děje. Důležité ale je, nezavírat oči před chybami, snažit se z nich poučit a do budoucna

je minimalizovat. I díky tomu se současná literatura zabývající se porodem a výchovou

dětí liší od té z minulého století. 

„Žena musí cítit,  že  ji  ti,  co o ni pečují,  skutečně doprovázejí  a  během jejích

porodních bolestí a porodu duševně podporují. Ženě v bolestech musíte zprostředkovat
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pocit bezpečí ... musíte ji zároveň chránit před zbytečnostmi a hlukem, ... človíček by

měl mít možnost narodit se do klidné a příjemné atmosféry“ (STADELMANN, 2009,

s. 199). Ke druhé době porodní dodává: „Rodička pocítí silný tlak na konečník a touhu

tlačit,  tomuto pocitu se musí  reflexivně poddat ...  nutkání tlačit  nemůže žena nijak

ovládnout“ (STADELMANN, 2009, s. 227, zvýraznila ME). Porodní asistentka je podle

německé porodní asistentky Ingeborg Stadelmannové (narozena 1956) průvodkyní ženy

porodem, radí ji a napomáhá, její chování není direktivní či autoritativní, ale partnerské.

Pokud to není nutné do porodu nezasahuje. 

Také náhled na péči o dítě se změnil „Položte si vysvlečené miminko přímo na

hrudník, kde se může dívat, kojit a nebo spát. Prvních 24 – 48 hodin po porodu se může

chtít děťátko kojit skoro neustále. Mějte ho u sebe v posteli ... všímejte si signálů, které

vám dítě dává ... kojte ho ihned, jak si jich všimnete a ne až tehdy, kdy dítě začíná

plakat“ (POLOKOVÁ, 2012, s. 21).

K obratu ve vnímání porodu a péči o dítě začalo dochází od konce dvacátého

století,  tedy  od  chvíle,  kdy  se  již  ve  společnosti  objevil  větší  počet  lidí,  jejichž

zkušenosti a zážitky z vlastního porodu nebo porodu jejich dětí je dovedli k potřebě

vyhledat  odbornou pomoc.  Přesto první  zmínky a upozornění  na to,  jak důležitý je

porod a jeho průběh na budoucí život jedince, se objevují již na na jeho počátku.

Prvním z psychoterapeutů, který se zabýval porodem a jeho vlivem na další život

dítěte, byl rakouský psychoanalytik Otto Rank (1884–1939), který již v roce 1924 vydal

knihu  Trauma  der  Geburt (Trauma  porodu,  1924).  V  ní  se  blíže  zabývá  výrazem

„trauma  porodu“,  které  vztahuje  na  dítě  a  nikoliv  na  matku.  Traumatický  porod

z medicínského hlediska je porod, při kterém dochází k fyzickému poranění matky nebo

dítěte. Výraz „trauma porodu“ však odkazuje k psychickému traumatu, které s sebou

průběh porodu může nést. 

Rank vystavěl svoji teorii na Freudově předpokladu, že existuje nejasný strach bez

objektu  strachu,  setrvalý pocit  nespecifikovaných obav,  jejichž  počátky hledal  nejen

v sexuální traumatizaci, ale také ve vzpomínkách na rané období života. (PLHÁKOVÁ,

2006) Rank rozpracoval tuto teorii dál a tvrdí, že úzkosti, které pociťujeme v životě,

mají své kořeny v období porodu a v následném oddělení dítěte od matky. (KRAMER,

1995) Freud se s touto Rankovo myšlenkou neztotožnil, neboť tvrdil, že dítě v takto

raném věku není schopné registrovat jevy okolo sebe. Dnes ale víme, že tomu tak není

a že dítě je schopné zapamatovat si vjemy již z prenatálního života a to přibližně od 34.
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týdne  těhotenství,  kdy  je  již  dostatečně  rozvinutý  mozek  a  sluch  (MATĚJČEK

a LANGMEIER, 1986).

Rank tvrdí, že trauma ze separace je navíc pro dítě znásobeno traumatem porodu.

Průchodem porodními cestami novorozenec zažívá po období „blaženosti“ nepříjemné

pocity, které doposud nepoznalo a které, pokud dítě není položeno na hruď matky, končí

v nekonečném neohraničeném prostoru plném nepříjemného světla, bolesti a nepohodlí.

V psychoterapii pak spatřuje jedinečnou možnost, jak se s těmito traumaty vyrovnat.

(SONNE, 1995) Trauma porodu je pro něj základ podvědomí a má ohromné „důsledky

pro vývoj lidstva. jsme vedeni k poznání, že porodní trauma je původním biologickým

základem psychiky“ (RANK, 1973, s. XII).

Institucializovaná péče o ženu a dítě již v minulosti vedla k situacím, které museli

řešit psychologové. Z nejvíce diskutovaných je to záměna dětí. V České republice je

nejznámější  případ  z  roku  2006,  kdy  v  třebíčské  porodnici  zdravotnický  personál

zaměnil dvě holčičky. K takové situaci může dojít pouze tehdy , pokud dítě není se svojí

matkou. To je skutečná příčina problému. Důsledkem by tedy nemělo být zkvalitnění

a zmnožení označení dětí a matek, ale naopak snaha o to, aby se děti bez matek vůbec

neocitly. 

Současné psychologické výzkumy se také stále častěji zabývají psychikou ženy

a  jejím  vnímáním  porodu.  Důvodem  je  rostoucí  počet  matek,  které  se  po  porodu

obracejí  na  psychology  či  psychoterapeuty  s  problémy  plynoucími  ze  zkušenosti

s  porodem.  Stále  častěji  je  jim  diagnostikovaná  posttraumatická  stresová  porucha

(PTSD),  která  se  projevuje  znovuprožíváním  traumatického  zážitku  ve  snech,

představách a myšlenkách (VODÁČKOVÁ a kol., 2007). Porod je pro ženu zátěžovou

situací,  kdy  se  nachází  ve  velmi  zranitelné  pozici.  Okolnostmi,  které  mohou  být

spouštěcím mechanismem PTSD, jsou nepodporující prostředí, kde žena nechápe, co se

okolo  ní  děje  a  pocit,  že  nemá  situaci  pod  kontrolou.  Podle  klinické  psycholožky

Michaely Mrowetz (narozena 1972),  trpí  rysy posttraumatu po porodu až 30 % žen

(MROWETZ, CHRASTILOVÁ a ANTALOVÁ, 2011). 

Důvody, proč je pro psychoterapeuty a sociální pracovníky důležité znát průběh

porodu a jeho sociokulturní dimenze,  jsou dost široké.  Porod je přirozenou součástí

života člověka a jako takový by neměl být podceňován. Pouhé medicínské zvládnutí

tohoto „jiného stavu“ a uvedení žen do „normálního stavu“ porodem, by nám nemělo

stačit. 
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ZÁVĚR

„Díky významným moderním vědeckým názorům se stává stále obtížnější

 ignorovat fakt, že jsme savci.“

Michel Odent

Porod je proces, který mnoho žen chce mít „jen za sebou“. Pojí se s ním strach

z bolesti  a  obavy  z neznámých  a  nových  situací.  Narození  je  zásadním  mezníkem

v lidském životě jak pro dítě, tak i pro jeho matku, a přesto v posledních desetiletích

sílily tendence k jeho skrývání a bagatelizování. V současnosti se tento trend mění, ženy

již nechtějí porod „jen přežít“, ale chtějí ho i prožít. Díky tomu vzniká prostor pro nové

přístupy k porodu  a  k celkovému chápání  porodního  procesu.  Objevují  se  výzkumy

a  dlouhodobé  studie,  které  upozorňují  na  spojitosti  mezi  současným  lékařským

přístupem k porodu a zdravotními a psychickými problémy dětí, matek i otců. Přibývá

informací, které by už neměly být ignorovány. 

Pro přehlednost si dovolím zrekapitulovat strukturu práce, která je rozdělena do

pěti kapitol. V první z nich se zabývám evolucí bipedie, změnami, které vyvolala a které

měly vliv na stavbu pánve u raných hominidů, jejich dopady na mechanismus a průběh

porodu. V další kapitole se věnuji hlavním historickým milníkům, které provázely porod

a  vědy  s ním  spojené.  Popisuji  základní  momenty  vývoje  babictví  a  následného

porodnictví. Zamýšlím se jak nad současnými přístupy k těhotenství a porodu, tak i nad

jejich  budoucností.  Upozorňuji  na  zatím  dostatečně  neprobádané  spojitosti  mezi

okolnostmi porodu a zdravím společnosti.  Ve třetí  a čtvrté kapitole se pak zabývám

rituály vážícími se k porodu jak v aliterárních společnostech, tak i v současné západní

kultuře, jejich vlivy na fungování celé společnosti, a uvádím příklady výzkumů, které

nepotvrzují  jejich  prospěšnost  při  rutinní  aplikaci,  ale  jen  v  lékařsky indikovaných

případech.  V  poslední  kapitole  se  věnuji  porodu  z  pohledu  sociální  práce

a psychoterapie.

Při  řešení  položené  otázky  jsem  ve  výše  shrnutých  kapitolách  dospěla  k

následujícím závěrům:
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1. Porod u člověka je determinován fyziologickými adaptacemi, ke kterým

došlo v průběhu hominizačního procesu evoluce. Jeho průběh se odvíjí nejen od

celého těhotenství, konstituce ženy nebo postavení dítěte v pánvi, ale především

od hormonálního stavu rodičky, který je ovlivněn okolnostmi a prostředím, ve

kterém se porod odehrává. 

2. Porod je sociokulturní jev. Podmínky a okolnosti jeho průběhu se proto

liší nejen z hlediska prostoru, ale proměňuje se i v čase. S našimi současnými

znalostmi  bychom  měli  být  schopni  komparace  zkušeností  a  vědomostí  jak

z historie druhu Homo sapiens, tak i z jiných kultur a naší vlastní minulosti. To

by mělo vést k co nejpřirozenějšímu a nejbezpečnějšímu přístupu k těhotenství,

porodu a šestinedělí.

3. Porod můžeme vysvětlit jako druh přechodového rituálu, který nás nejen

provází při vstupu do života, ale který je pro rodičky předělem mezi statusem

ženy a matky. Porod je však především sám o sobě událostí, která představuje

těžiště četných  rituálů, které jako mocný socializační nástroj upevňují hodnoty

společnosti  a ovlivňují  to,  jak členové dané kultury vnímají  sami sebe a své

okolí.

4. Lékařské zásahy, které se provádějí u porodu v západní společnosti, jsou

často  používány  bez  zjevného  oprávnění  a  výzkumných  podkladů.  Proto  je

možné  je  považovat  za  rituály,  jejichž  cílem  je  především  podpora  jak

zdravotnického personálu, tak i rodičky a dále upevnění kultury a socializace

nového  člena  společnosti.  Je  proto  potřeba  si  ujasnit,  zda  benefity  z  nich

plynoucí skutečně převyšují nad riziky, které si s sebou nesou.

5. Sociální pracovník k výkonu své profese potřebuje holistický pohled na

svého  klienta.  Porod  a  jeho  okolnosti  patří  k  nezbytné,  ale  podceňované

teoretické  výbavě  sociálního  pracovníka.  Nadčasové  poselství  psychoanalýzy

zní, že naše současné problémy pramení z dětských traumat. Pokud si sociální

pracovník  vytvoří  takto  komplexní  náhled  na  raný  život  člověka,  docílí

kvalitnější péče a pomoci.

Pokud  se  změní  přístup  k porodům,  změní  se  i  přístup  lidí  k sobě  navzájem.

Matky  traumatizované  porodem  nebudou  muset  navštěvovat  psychoterapeuty,  děti
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poškozené  porodem  nebudou  klienty  pedagogicko-psychologických  poraden.  Je

důležité  si  připustit,  že  porod  není  jen  medicínskou  záležitostí,  že  je  záležitostí

celospolečenskou,  že  je  to  sociokulturní  konstrukt  a  jako  takový  odráží  chování

společnosti.

Přestože  disponujeme  vyspělými  technologiemi,  jsme  podřízeni  přirozeným

procesům, do nichž lze bez vážných dopadů zasahovat jen v omezené míře. Přirozený

průběh standardního porodu vyplývá z morfologie a fyziologie lidského těla, která je

výsledkem procesu  evoluce.  Každá  známá společnost  a  kultura  vyvinula  specifický

přístup  k  porodům,  který  nabyl  rituálních  forem.  Pokud  přijmeme  tezi,  že  rituály

vyjadřují povahu společnosti, musíme se zákonitě zabývat otázkou, co vyjadřují rituály

porodu rozvinuté v západních společnostech.  Rituály u porodu jsou mechanizované,

medicinalizované, technokratizované a institucionalizované. Standardizace pronikla do

všech oblastí našich životů. Naším zájmem by mělo být dovolit ženám, aby mohly rodit

pokud možno podle vlastního přání,  tak aby se mohly podřídit  instinktům a nebyly

nuceny je překonávat, jak radila příručka Naše dítě z šedesátých let. Je nutné snažit se,

aby  stále  méně  dětí  bylo  nuceno  usínat  v  izolaci  postýlky  v  temné  místnosti,  jak

upozorňuje biolog Stanislav Komárek. Jen tak se narodí a vyrostou svobodné děti, které

budou ke světu přistupovat s úctou a láskou.
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Anotace:  Předmětem  diplomové  práce  je  teoretická  analýza  porodu  jako

sociokulturního konstruktu. Cílem práce je popsat porod jako fyziologický děj, jehož

průběh je silně ovlivněn sociokulturním prostředím. Teoretická východiska práce tvoří

zejména poznatky a  koncepce kulturní  antropologie,  sociologie a medicíny.  Zvláštní

pozornost  je  věnována názorům Michela  Odenta.  Hlavní  otázkou,  kterou  si  autorka

práce klade, je, zda může být naše společnost transformovaná v souvislosti s okolnostmi

porodu dětí a pokud ano, jakým způsobem. 

Klíčová slova: porod – kultura – rituál – zdraví

Abstract: The diploma thesis deals with a theoretical analysis of childbirth as a socio-

cultural construct. The aim of the thesis was to describe childbirth as a physiological

process, strongly influenced by the socio-cultural environment. The theoretical basis of

the  thesis  builds  on  the  concepts  of  cultural  anthropology,  sociology  and  medical

science in particular, with a close attention to Michel Odent’s opinions. The author of

this thesis mainly inquires the potential transformation of our society induced by the

habitual way of delivery.

Key words: childbirth – culture – ritual – health 
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