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Diplomová práce se věnuje zážitkům žen z porodu se zaměřením na negativní 

zkušenosti. Problematika je v práci přiblížena z pohledu rodiček. Teoretická 

část se zaměřuje na průběh porodu a faktory, které na něj mají vliv. 

Za účelem získání dat pro výzkumnou sondu byly realizovány 

polostrukturované rozhovory se šesti participantkami, k jejichž zpracování 

bylo využito metody interpretativní fenomenologické analýzy dat. Výsledky 

analýzy předkládají hlavní zážitky žen z porodu a klíčová témata objevující se 

ve všech rozhovorech.  

Cílem práce je zmapovat možné podoby negativních zážitků žen z porodu 

dítěte a spolu s participantkami se zamyslet nad tím, zda a jak by jim bylo 

možné předcházet. Smyslem práce je zároveň přispět výzkumnou sondou 

k dané problematice psychiky ženy při porodu.  

Klíčová slova: porod, podpora rodičky, negativní zážitek, porodnictví, bolest, 

strach, stres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

The results of the aforementioned analysis present women's major experiences 

of childbirth and key topics which emerged throughout interviews. This thesis 

focuses on women's negative experiences of childbirth. This issue has been 

processed from the perspective of women as well. The theoretical part focuses 

on childbirth and the factors influencing it. 

In order to obtain data for research, semi-structurated interviews were 

implemented with six participants. These interviews were processed by using 

the methods of interpretative phenomenological analysis. The results of the 

aforementioned analysis represent women's main experiences of childbirth and 

key topics which emerged throughout interviews. 

The aim of this work is to map out the possible forms of women´s negative 

experiences from childbirth and along with the participants to think about 

whether and how to prevent this.  The other purpose of the thesis is to 

contribute to the research of the issue of women´s psychein childbirth. 

Keywords : childbirth , maternal support, negative experience , obstetrics , 

pain , fear, stress 
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Úvod 

Porod je právem považován za klíčový okamžik života. Patří mezi jeden 

z nejintimnějších zážitků, ke kterému v životě ženy dochází. Často se o porodu 

mluví jako o zázraku, jelikož na svět přichází nový život. Příchodem nového 

života se mění život i lidem okolo. Přijímají nové životní role. Domnívám se, 

že nejvíce ovlivněným jedincem je právě rodička, jelikož porod je pro ni velmi 

důležitým mezníkem, který formuje její osobnost.  

O porodu se mluví jako o něčem krásném, ale proč se rysy posttraumatu 

objevují až u 30 % žen po porodu?  (Mrowetz, 2010) Proč se mnoho žen bojí 

o svém porodu mluvit, nebo se za něj dokonce stydí? K napsání této práce mě 

přivedl fakt, že jedna mně velmi blízká žena neměla příjemný porod. 

Nevzpomíná na něj jako na nejkrásnější zážitek ve svém životě, ale často 

na něj myslí. Když jsem se začala zabývat problematikou zážitků žen 

z porodu, zjistila jsem, že nejde o ojedinělý případ. Mnoho žen se však bojí 

mluvit o porodu jako o negativním zážitku. Tyto informace sdělují často pouze 

anonymně na různých diskusních fórech a obdobných sociálních sítích. Cílem 

práce je zmapovat možné podoby negativních zážitků žen z porodu dítěte 

a spolu s participantkami se zamyslet nad tím, zda a jak by jim bylo možné 

předcházet. 

Teoretická část této práce se věnuje porodu samotnému a ve stručnosti 

i těhotenství, které mu předchází. Na porod se v práci pohlíží jak 

z fyziologického hlediska, tak z pohledu psychologického. Část teorie 

je věnována i stavu porodnictví v České republice, jelikož zdravotnická 

zařízení májí také vliv na průběh porodu. Dále se zaměřuje na faktory, které 

mohou mít na porod dopad a ovlivňují tak často jeho samotný průběh. 

V poslední části teorie jsou uvedeny prožitky, které může žena u porodu mít. 

Jako poslední je zmíněno trauma, které sice nepatří mezi prožitky, ale 

považuji za důležité ho v teoretické části práce zmínit z důvodu, že existuje 

u žen riziko jeho projevení po negativních zkušenostech z porodu. 
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Cílem kvalitativní výzkumné sondy je zmapování zážitků žen z porodu. 

Ve studii je provedena analýza polostrukturovaných hloubkových rozhovorů, 

které se věnují problematice porodu a negativním zkušenostem z něj. Dále 

se výzkumná sonda věnuje tomu, co by ženám negativní zkušenosti při porodu 

pomohlo zvládat, nebo by mohlo zajistit, aby k nim nedocházelo. Cílem této 

práce je mimo jiné poukázat na významnou roli psychiky ženy při porodu 

(a při přípravě na něj).  
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1 TĚHOTENSTVÍ A POROD 

Za jeden z velmi významných životních mezníků ženy bývá považováno 

období těhotenství a porod. Žena se potýká se zásadními životními změnami 

v oblasti fyzické, somatické, fyziologické, endokrinní, sociální i psychické 

(Ratislavová, 2008). Následující popis psychických a fyziologických změn 

je určitým modelovým pojetím. Každá žena je individuální, a proto rozdíly 

ve všech oblastech mohou být značné. I u jedné ženy může být každé její 

těhotenství a porod jiný. 

 

1.1 Těhotenství 

1.1.1 Těhotenství z fyziologického hlediska 

Považuji za důležité alespoň ve stručnosti přiblížit těhotenství 

z fyziologického hlediska. Dělíme ho do tří základních fází, které nazýváme 

první, druhý a třetí trimestr. 

První trimestr začíná oplozením a končí 13. týdnem těhotenství. Během tohoto 

období se plod rychle vyvíjí a je obzvláště citlivý na působení různých 

škodlivin. Tělo ženy se těhotenství přizpůsobuje. Fyziologické změny bývají 

ženami často vnímány jako obtíže. Začínají se objevovat první příznaky 

těhotenství jako je zvracení, nevolnost, pálení žáhy, změněné chutě, únava, 

výkyvy nálad, časté nucení na močení, bolesti zad, mdloby a závratě. 

V prvním trimestru dochází ke zvětšení prsou, což je zatím jediná tělesná 

změna. Vnímání těhotenství je různé. Některé ženy poznají, že jsou těhotné 

jen díky vynechání menstruace. V průběhu prvního trimestru dochází 

k různým vyšetřením, testům a prvním ultrazvukům. K jeho konci se provádí 

genetické testy (Albrecht - Engel, 2008). 

Druhý trimestr začíná 14. týdnem a končí 27. týdnem těhotenství. Většinou 

platí, že je nejklidnějším obdobím těhotenství, žena přestává cítit nevolnosti. 

Plod pokračuje ve vývoji a růstu. Přichází zlomový okamžik, kdy je možné již 

vnímat první pohyby plodu. Na ženě začíná být na první pohled viditelné, 
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že  v jiném stavu. V polovině druhého trimestru se zvyšuje přírůstek na váze 

až na 0,5 kg za týden. Po tělesné stránce se žena cítí nejlépe z celého 

těhotenství. 

Třetí trimestr začíná 28. týdnem a končí porodem. Plod je již vyvinutý 

a životaschopný. Stále však pokračuje ve svém růstu, slyší a reaguje na zevní 

podněty. Zhruba od 36. týdne se dítě v děloze neotáčí a zaujme definitivní 

polohu. Žena stále přibírá na váze průměrně okolo 0,5 kg týdně. Tělo začíná 

často zadržovat vodu, což způsobuje otoky rukou, nohou a obličeje. Kvalita 

spánku se vzhledem k pokročilému stupni těhotenství zhoršuje. Mohou nastat 

problémy se zažíváním a pálením žáhy (Pařízek, 2009). 

1.1.2 Těhotenství z psychologického hlediska 

Celkový vývoj psychiky ženy v průběhu těhotenství je ovlivněn věkem, 

zralostí, osobností a připraveností jak na porod, tak na roli matky. To, jak žena 

vnímá své tělo, jak se cítí a jak reaguje na těhotenství její organismus, 

je neoddělitelnou součástí prožívání, chování a psychických reakcí (Čech, 

2007). 

Zaměříme-li se na psychiku ženy v těhotenství, zjišťujeme, že jde o změny 

velmi patrné. Můžeme je rozdělit do tří vývojových fází dle trimestrů. 

V prvním trimestru své těhotenství přijímá, smiřuje se s ním a začíná mnohem 

více pozorovat své tělo. Bilancuje mezi tím, co jí těhotenství vzalo a dalo, 

což může vést k pocitům provinění. Mnohdy řeší, jakým způsobem své 

těhotenství oznámit okolí a rodině. Velký vliv na psychiku nastávající matky 

má reakce partnera na těhotenství a míra jeho pomoci. 

V další psychologické fázi těhotenství se ambivalentní pocity začínají měnit 

v kladné. Je možné vnímat pohyby plodu a vidět ho na ultrazvuku. S tím 

se začínají objevovat magické myšlenky a představy o dítěti, které přináší 

pozitivní pocity. 

V závěrečném období je těhotenství na ženě zjevné. Její organismus 

je zatížený a objevuje se únava a nepohoda. Změna vzhledu a velikost břicha 
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může vyvolávat pocit neatraktivity. Přichází také strach z porodu 

a poporodního období. Na porod se žena připravuje psychicky, ale začíná také 

připravovat věci pro příchod dítěte na svět jako je postýlka, oblečení a jiné 

potřebné (Ratislavová, 2008). 

Je důležité brát ohled na to, jestli při těhotenství nastaly nějaké komplikace 

nebo jak dopadly výsledky testů. Je zřejmé, že každé vyšetření s pozitivním 

výsledkem má na psychiku těhotné kladný vliv a naopak. Velkou úzkost může 

vyvolat především špatný výsledek genetických testů, jelikož poté je nezbytné 

podstoupit vyšetření, které může nést riziko potratu a zároveň následuje 

nepříliš lehké období čekání na výsledek (Gregorová, 2014). 

Dle prostudovaných zdrojů se domnívám, že každá komplikace v těhotenství 

může mít na psychiku ženy negativní dopad. Nicméně velký vliv má nejenom 

vyzrálost ženy, ale i to, s jakým nadhledem ke komplikacím přistupuje a zda 

i nadále má sílu na to, aby věřila v dobrý konec.  

 

1.2 Porod 

Na konci těhotenství přichází okamžik, na který se žena celých devět měsíců 

připravuje. Průběh porodu není vůbec jednoduchý, hraje v něm roli mnoho 

aspektů. Je při něm potřeba velkého fyzického úsilí a psychická rovnováha. 

Podle Petersonové (2008) právě skutečnost, že ženy mohou popisovat 

extrémně negativní nebo neuvěřitelně pozitivní zkušenosti s porodem, 

je důkazem velké rozličnosti a síly zážitku z porodu samotného. 

Dle definice WHO je za porod označován děj, při kterém dojde k vypuzení 

plodu z dělohy, který má porodní hmotnost 500 g a více, bez ohledu na to zda 

se narodí živý či mrtvý. Jako porod je také označen i děj, při kterém 

je z dělohy vypuzen plod se známkami života, který nesplňuje hmotnostní 

kritérium, ale přežívá déle jak 24 hodin. Vše ostatní je označováno jako potrat 

(Biner, 2011, s. 64). 
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Důležité je myslet na to, že porod nemůžeme považovat pouze za fyzický 

proces, ale že zasahuje do všech složek osobnosti rodící ženy. Rozdíl 

oproti minulosti je nejen v tom, že ženy rodí mnohem méně dětí než dříve, 

ale především v tom, že od porodu očekávají mnohem více. Proto bývá průběh 

porodu ovlivněn psychickým stavem rodící ženy (Leifer, 2004). 

Loweová (1996) považuje porod za multidimenzionální zážitek. Zahrnuje 

emocionální, psychologické, fyzické, sociální, vývojové, spirituální i kulturní 

složky. Všechny tyto složky mohou mít vliv na rodiččino prožívání této 

důležité životní události. Proto není dobré přemýšlet nad porodem pouze jako 

nad lékařským zákrokem, ale pohlížet na něj celistvě. Velká část porodů 

probíhá v nemocnicích, kde mohou vznikat rozpory mezi požadavky rodičky 

a lékaře. Pro ženy je to velká životní změna, zatímco pro mnoho ošetřujících 

lékařů pouze další lékařský výkon, což ani jedné straně nemůžeme mít za zlé. 

Proto často dochází k tomu, že podle lékařů je normální něco, co pro rodící 

ženu není zcela přirozené (Petersonová, 2008). 

1.2.1 Druhy porodu 

V praxi se můžeme setkat se dvěma druhy porodu. Běžnější porod, tedy porod 

spontánní a méně běžný porod operativní - císařským řezem. Před porodem 

bývá žena obeznámena s tím, zda půjde o porod spontánní či operativní 

a pokud nenastanou komplikace, nic se nemění. V dnešní době se setkáváme 

s mnoha diskuzemi na téma alternativních druhů porodů, kterým se ovšem 

práce věnovat nebude. 

Porod spontánní je vypuzení plodu z dutiny děložní porodními cestami 

za pomoci porodních sil (Macků 1996). Dělíme ho na klasický a přirozený. 

Klasický porod je lékařsky vedený a zdravotnický personál do něj více 

zasahuje. Výhodou je rychlý zásah v případě komplikací. Za nevýhody 

se považuje to, že je při něm užíváno různých praktik, jako je holení rodidel, 

aplikace klystýru či nástřih hráze, které nemusí být rodičce příjemné. Dále 

jsou také podávána některé medikamenty - například k vyvolání porodu 

či tlumení bolesti. V případě přirozeného porodu zdravotnický personál 
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zasahuje méně. Výhodou je individuální a osobní zacházení s rodící ženou, 

přirozenější a uvolněnější průběh porodu. V souvislosti s nevýhodami bývá 

uváděno to, že je omezena možnost poskytnout okamžitou pomoc v případě 

komplikací (Lambusová a kol., 2004). 

V České republice je častým jevem v porodnictví indukovaný porod. 

Tím nazýváme umělé vyvolání činnosti dělohy, které spustí začátek porodu. 

Mělo by k němu docházet pouze v tu chvíli, kdy se zvyšuje riziko poškození 

plodu nebo rodičky, takže můžeme říci, že se jedná o preventivní opatření. 

Riziko by v lepším případě nemělo být žádné, v horším případě by nemělo 

přesáhnout předpokládaný zisk pro plod i rodičku (Roztočil, 2010).  

Porod císařským řezem je operativní. U nás je tak vedeno přibližně 15 % 

všech porodů. Pro samotnou rodičku je až šestkrát rizikovější než porod 

pánevním dnem. V České republice ho nelze provést na přání. Indikací jsou 

pouze stavy ohrožující život matky či dítěte nebo obou současně. Provádí 

se buď v těhotenství před tím, než začnou kontrakce - většinou se jedná 

o plánovaný císařský řez, anebo za porodu – akutní císařský řez. 

Ten se provádí nejčastěji ve chvíli, kdy není dostatečný přívod kyslíku 

pro plod (Pařízek, 2005). 

Indikace pro provedení císařského řezu jsou: 

- nepoměr mezi naléhající částí plodu a porodními cestami (fetopelvický a 

kefalopelvický nepoměr), 

- nepravidelné uložení plodu (polohy příčné a šikmé), 

- stavy po operacích dělohy a v malé pánvi (jizvy děložní stěny), 

- předčasné odlučování lůžka, 

- těžší nebo zhoršující se celková onemocnění rodičky (diabetes mellitus, 

hypertenze), anebo nemoci jejích orgánů (srdce, plíce), 

- patologické procesy v malé pánvi (vcestní tumory dělohy a ovaria) a další 

(Čech a kol., 2006). 
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Císařský řez probíhá vždy v anestezii. Pro vstup do břišní dutiny je možné 

volit dvě cesty: řez ve střední čáře od pupku směrem ke sponě stydké, 

anebo příčný řez nad sponou stydkou. Dnes se hlavně z kosmetických důvodů 

volí druhá varianta. Ženám po operačním porodu jsou většinou podávána 

antibiotika jako prevence proti možné infekci (Pařízek, 2005). 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době je porodnictví vyspělé a naskýtá ženě 

mnoho možností, jak ke svému porodu přistupovat, ráda bych specifikovala 

to, jakým druhům porodů se budu věnovat ve své práci. Následující teoretická 

i praktická část se bude zaměřovat především na porod spontánní, klasický, 

v některých případech indukovaný. 

1.2.2 Fyziologie porodu 

Tělo rodičky se začíná na porod samotný připravovat předem několik hodin, 

dnů, někdy i týdnů. Mění se vnímání pohybů miminka, dostavují 

se nepravidelné bolestivé stahy, které nazýváme poslíčky. Od pravých 

porodních bolestí se liší tím, že nemají otevírací efekt. Poté přichází vlastní 

porod. Ten dělíme do třech fází: doba otevírací, vypuzovací a porod placenty 

(Binder, 2011). 

První doba porodní začíná kontrakcemi (pravidelnými stahy) a končí zánikem 

děložní branky (hrdla). Nelze dopředu stanovit, jak dlouho bude tato doba 

trvat, u každé ženy je individuální. Roli hraje fakt, zda je žena prvorodička 

nebo vícerodička. U prvního porodu trvá tato fáze přibližně 8-12 hodin, 

u vícerodiček 3-8 hodin. Tlak kontrakcí je většinou natolik silný, že na děložní 

hrdlo naléhá vak blan, který puká a tím odtéká plodová voda. Může se stát, 

že k protržení nedojde. V tomto případě provádí porodník protržení, které 

se jmenuje Hamiltonův hmat.  Hamiltonův hmat se provádí při vaginálním 

vyšetření, kdy porodník vsune prst jedné ruky hluboko do pochvy, druhou 

rukou se tlačí na břišní stěnu a krouživými pohyby prstu ve středu čípku 

odloupne vak blan (Roztočil, 2008). Důležité je v této fázi pravidelné 

sledování ozvy plodu. Rodička se každou hodinu vyšetřuje vaginálně, aby 

se posoudily porodní cesty. Je vhodné, aby rodička zhluboka dýchala. Děložní 
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hrdlo se postupně zkracuje a rozšiřuje, dokud není tak prostorné, že by jím 

mohla projít hlavička děťátka (Nejedlá, Svobodová, Šafránková, 2004). 

Po první době porodní nastává druhá doba porodní, neboli vypuzovací. Doba 

její délky se liší -   u prvorodiček trvá většinou 1 až 2 hodiny a u vícerodiček 

10  až 30 minut. Nikdo ale předem nemůže určit její délku. Zvyšující se tlak 

v plodových obalech má za následek jejich prasknutí a odtok tekutiny. 

Otevřenou brankou se hlavička plodu díky kontrakcím posouvá z dělohy 

do pochvy a přes zevní rodidla se hlavička rodí ven. Aby porod probíhal 

správně, je důležité tlačení. Před tlačením je potřeba, aby se žena zhluboka 

nadechla, přitáhla dolní končetiny k tělu, sklonila hlavu na hruď a zavřela oči 

(může dojít k popraskání žilek v oku, což je značně nepříjemné). Někdy 

je nutné při průchodu hlavičky porodními cestami provést takzvanou 

episiotomii (nástřih hráze), a to z důvodu rizika jejího roztržení. Následně 

dochází k  porodu trupu a končetin. Porozený plod drží ošetřující personál 

hlavičkou dolů, aby odtekly hleny a zbytky plodové vody z dýchacích cest. 

Poté následuje podvázání pupečníku na dvou místech. Pupečník je třeba mezi 

podvazy přestřihnout. Od této chvíle již nemluvíme o plodu, 

ale o novorozenci. Na druhé době porodní se podílí kontrakce dělohy, bránice 

a také svaly přední břišní stěny (Dylevský, 2000). 

Třetí doba porodní bývá často nazývána jako doba u lůžka. V této fázi dochází 

k odloučení placenty. Je třeba ji věnovat plnou pozornost z důvodů rizika 

zbytečné krevní ztráty rodící ženy. Bolest v této fázi už nebývá tak velká a jeví 

se jako snesitelná. V některých případech ošetřující personál napomáhá 

vypuzení placenty. Ta se po vyloučení zkontroluje, zda je celá a nezůstala její 

část v děloze. Poté se zváží. V případě nástřihu hráze přichází čas na její zašití. 

Ačkoliv třetí doba porodní bývá velmi rychlá a trvá někdy jen několik minut, 

rodička zůstává ještě 2-3 hodiny na pozorování, právě kvůli možným 

komplikacím (Labusová a Mrzlíková-Susová, 2004). 
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1.2.3 Fáze porodu z psychologického hlediska 

Pokud se podíváme na porod z psychologického hlediska, můžeme ho dělit 

taktéž do třech porodních fází. Ovšem jsou i takové případy, kdy se rodička 

těmto fázím nepřizpůsobí a průběh porodu z hlediska psychiky ženy je jiný. 

Roli v tom často hraje špatná nebo žádná komunikace s pečujícím personálem, 

nátlak na rodičku a další aspekty. 

Pocity, které žena zažívá ze začátku porodu, mohou být různé. Rodička může 

prožívat pocit úlevy, že už je porod tady, dále radost, vzrušení a je plna 

očekávání. Někdy však přichází odmítavý postoj k porodu, ženě chybí 

sebedůvěra, že proces porodu zvládne a prožívá úzkost. V některých případech 

může dojít i k panice (Ratislavová, 2008). Dále v první době porodní, kdy 

je děloha otevřená na zhruba 5 cm a otevírá se dále, zesilují děložní kontrakce 

a bolesti sílí. Rodící žena bývá v tuto chvíli koncentrována sama na sebe 

a na to, co prožívá. Často začíná pociťovat únavu, ztrácí opět získanou jistotu 

a odvahu (Aperio et. al., 2006). Intenzivní stahy a bolesti rodičku zcela 

zaneprázdňují. Komunikace s okolím se pro ni stává obtížnější. Může se stát, 

že žena pociťuje samotu a opuštěnost, především v případě, kdy ženu nikdo 

nedoprovází (Simkinová, 2000). Porodní bolesti jsou velmi intenzivní, porod 

se dostává do tzv. přechodové fáze, kdy dochází k úplnému otevření porodní 

branky a hlavička dítěte prostupuje porodními cestami ven. Tato fáze bývá 

právem mnohdy označována za nejnáročnější z celého porodu. Rodící žena 

pociťuje vyčerpanost, může se objevit třes a křeče dolních končetin, pocity 

na zvracení. Také se objevuje silný tlak v pánvi s nutkavým pocitem 

vyprázdnění (Aperio et. al, 2006). Rodičky v této chvíli mohou propadat 

panice, těší se na konec porodu, cítí se na pokraji sil. Některé však bývají 

naopak zcela zabrané procesem rození a vnímáním samy sebe, že neregistrují 

okolní svět (Simkinová, 2000). 

Jak vyplývá z fyziologického popisu porodu, druhá doba porodní začíná 

ve chvíli, kdy se hlavička dere ven. Na začátku této porodní fáze se rodička 

snaží nabrat síly, aby porod zdárně dokončila. Získává tak novou energii 
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a v tento okamžik by žena měla plně vnímat své okolí, a měla by být schopna 

komunikace. Pokud ovšem tato fáze trvá příliš dlouho, může rodička začít 

pociťovat obavy a neschopnost porod dokončit (Simkinová, 2010). V další 

fázi druhé doby porodní, v tzv. vypuzovací fázi žena cítí silné nucení 

na tlačení. V této době hlavička dítěte postupuje k poševnímu vchodu (Aperio 

et. al, 2006). Simkinová popisuje, že rodící žena cítí protichůdné pocity, 

má silné nutkání tlačit, ale současně prožívá bolest, pálení v pochvě a snaží 

se zabránit průchodu dítěte. Tlak hlavičky na stěnu pochvy může být velmi 

nepříjemný až nesnesitelný. V této situaci je pro ženu nejobtížnější uvolnit 

svaly pánevního dna a pustit dítě ven. Žena prožívá nejistotu a potřebuje slyšet 

povzbuzení a emocionální podporu ze strany přítomných osob. Pokud je závěr 

porodu velmi rychlý, může být matka jeho průběhem zaskočena a může mít 

pocit, že nedokáže ovládnout své tělo. Je-li však konečná fáze porodu příliš 

pomalá, může žena prožívat vlastní nedostatečnost. V samotném závěru 

porodu dochází k prořezávání hlavičky a porod je završen příchodem dítěte 

na svět. Žena po porodu pociťuje vyčerpanost a nesmírnou úlevu, že má vše 

konečně za sebou (Simkinová, 2010). 

Ve třetí době porodní, kdy dochází k porodu placenty, se většinou rozlišují dva 

druhy prožívání rodiček. V prvním případě žena vnímá porod placenty 

jako něco úžasného a pociťuje štěstí. V druhém případě žena vůbec porodu 

placenty nevěnuje pozornost a nepostřehne její vypuzení, jelikož se zcela 

orientuje na novorozené dítě (Simkinová, 2010). 

Po porodu zůstává rodička intenzivně sledována po dobu asi 2-3 hodin. Často 

se objevuje například třesavka jako reakce na tělesnou i psychickou námahu. 

Po uplynutí dvou až tří hodin bývá nyní již „nedělka“, rodí-li v porodnici, 

převezena na oddělení šestinedělí nebo pokoj pro matky. Zde matky pociťují 

v tuto dobu úlevu i radost nad narozením dítěte a vyčerpání tělesné i duševní, 

které navozuje několikahodinový spánek (Rokytová, 2007). 

Z psychologického hlediska je důležité ještě zmínit to, že chvíle po porodu 

mají velký vliv na vztah mezi matkou a dítětem. Podpora rané vazby 
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mezi matkou a dítětem jsou velmi stimulující faktory pro prožívání pocitu 

kontroly nad porodním procesem. Odborníci z oblasti klinické psychologie 

došli díky pozorování k názoru, že v praxi se stále upřednostňuje hygienická 

rutina a klasické zdravotnické postupy vedoucí k separaci dítěte od matky před 

psychologickými potřebami matky a dítěte (Kodyšová E., Mrowetz M., 2009). 

Tématice psychiky ženy u klasického porodu se v České republice nevěnuje 

mnoho publikací. Na psychickou stránku porodu se zaměřují většinou pouze 

publikace, které propagují porody doma a jiné alternativní přístupy. 

Podle prostudovaných zdrojů usuzuji, že porod je z velké části právě 

o psychickém stavu ženy, který má na celý průběh znatelný dopad. 

Dle Monganové (2010) nejde u porodu jen o to, aby žena a dítě neutrpěly 

zranění fyzické, ale je třeba pochopit to, že porod je i velký duchovní úspěch.  
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2 PORODNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Porodnictví v České republice prošlo za poslední roky mnoha změnami. 

Za hlavní vliv na tyto změny se dají považovat zjištěné výhody přirozeného 

porodu. Ale i tak v této oblasti můžeme narazit na problémy, protože se liší 

přání rodičky a představa lékaře o porodu, protože lékař vidí rizika 

a patologické události, které mohou u porodu nastat. Je patrné, že s vlivem 

přirozených porodů v českém porodnictví, roste napětí mezi porodními 

asistentkami a lékaři, jelikož vzniká problém ve vymezení jejich profesních 

kompetencí (Lábusová, 2001). 

Služby porodnic v České republice se značně liší. Dle dostupných zdrojů 

můžeme u českých porodnic rozdělovat tři rozdílné přístupy. Jedním z nich 

jsou porodnice, kde jsou plně respektovány práva ženy a většina doporučení 

přirozeného porodu. Druhým jsou porodnice, kde je praktikován 

medikalizovaný porod a k ženě není přistupováno demokraticky. Mezi nimi 

se nachází třetí přístup porodnic, ve kterých se snaží zlepšit péči a přístup 

k rodičkám i novorozencům, ale přesto má někdy personál manipulativní 

přístup a ženám doporučují věci, které jsou vzhledem k porodu nepodstatné 

a někdy zbytečné (Sovová, 2005).  

V českých porodnicích se ve snaze přiblížit se více domácímu prostředí 

a umožnit ženě různé možnosti pohybu k tišení bolesti proměňují zařízení 

porodních sálů. Ačkoliv tyto změny mají mnohdy příznivý vliv na porody žen, 

negativní atmosféru často navodí vypjatá situace mezi personálem a rodičkou. 

Mnozí lékaři nechtějí uznat, že přirozený porod s porodní asistentkou není tak 

bezpečný jako medikalizovaný porod řízený lékaři. Ještě větší problémy 

nastávají v případě, že žena si dovede svou porodní asistentku či dulu, což 

mnozí lékaři nevítají (Lábusová, 2002).  

Porodnictví je pro ošetřující personál jedním z nejrizikovějších oborů, co 

se týče žalob. Přijetí tohoto rizika na základě pečlivé úvahy je součástí veškeré 

klinické praxe. Může zde totiž nastat velké množství komplikací. Rizika jsou 

různá: riziko poškození dítěte či ženy, riziko pro porodní asistentky za určité 
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rozhodnutí, nebo riziko jiného soudního sporu v případě komplikací. Toto 

riziko jde minimalizovat nejlepšími odbornými postupy a zajištění dobrého 

zdravotního stavu rodičky i dítěte (Pro porodní asistentky. Normální porod, 

2014). 

V praxi se můžeme mnohdy setkat s tím, že si rodička po porodu uvědomí, 

k jakému zákroku došlo, a nesouhlasí s ním. Mezi jeden z nejvíce používaných 

zákroků, se kterým v některých případech nebývá rodička dostatečně 

seznámena, je nastřižení hráze. 

 

2.1 Současný stav porodnictví v České republice 

2.1.1 Podmínky nutné pro splnění standartu 

Aby bylo porodnické pracoviště dle lege artis, musí splňovat několik 

podmínek: 

1. Základní hygienické a technické podmínky podle příslušných předpisů. 

2. Schopnost poskytnout dohled nad porodem ve všech aspektech, dále 

screening rizikových a patologických stavů a řešení akutních stavů 

v těhotenství, při porodu a v šestinedělí 

3. Technické vybavení umožňující diagnostiku akutních i rizikových stavů 

4. Materiálně technické umožňující vykonání akutního císařského řezu. 

Zároveň možnost výkonu urgentní porodnické operace směřující k ukončení 

porodu v případech ohrožení plodu či rodičky a také možnost gynekologické 

operace v poporodním období 

5. Technické zázemí musí umožnit hospitalizaci po dobu nezbytnou u všech 

typů porodů 

6. Personální vybavení, které umožní kvalifikovanou asistenci u každého 

fyziologického porodu (porodní asistentka, lékař) 

7. Pro různé náročné úkony musí být zajištěn kvalifikovaný tým s odborným 

vzděláním a pravomocí 
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8. Pro náhlé operace musí být zajištěn adekvátní lékařský tým a ostatní 

zdravotnický personál, nezbytný k provedení těchto výkonů (operatér, asistent, 

instrumentářka, anesteziolog, anesteziologická sestra, pediatr) 

9. Počet porodů by měl být tak nízký, aby bylo možné udržet jejich odbornou 

úroveň a to zejména z důvodu, že může nastat situace, kdy je nutné řešit stav 

rodičky urgentně a na místě (Technika porodu. Porodnice.cz, 2014). 

2.1.2 Stav současného porodnictví 

Názory na stav současného porodnictví v České republice se liší. Pokud 

bychom chtěli porovnávat naše porodnictví s ostatními zeměmi, nebyl 

by to jednoduchý úkol, jelikož přístupy k porodu jednotlivých zemí jsou 

rozdílné. V některých státech považují za přirozené, aby žena rodila doma, 

v jiných je zase hospitalizace delší než u nás. Po technické stránce je české 

porodnictví ve srovnání s ostatními státy velmi dobře vybaveno. 

Z odborného hlediska je za silné stránky českého porodnictví považováno to, 

že všem těhotným, rodícím ženám i ženám v období šestinedělí je snadno 

dostupná lékařská péče. Náš systém zvládá mnoho porodů najednou, všem 

ženám jsou dostupná laboratorní vyšetření a při řešení komplikací a patologií 

je vždy poskytnuta kvalitní péče. 

Mezi slabé stránky českého porodnického systému patří nedostatečný 

individuální přístup k rodičce a přílišné užívání rutinních kroků, nedostatečná 

informovanost žen o různých způsobech porodnické péče. Za velký nedostatek 

je třeba zmínit malou podporu primární porodnické péče poskytované 

porodními asistentkami a malou podporu přirozeného porodu a zdravého 

těhotenství. Ženy si mnohdy nemohou vybrat přístup péče, pouze zdravotnické 

zařízení a chybí podpora porodů doma ze strany zdravotnictví.  

Hlavními faktory, které stěžují změny v našem porodnictví, jsou špatná 

komunikace mezi zdravotníky, nízká flexibilita systému zdravotního pojištění 

a neuznání porodní asistentky jako autonomního poskytovatele primární 
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porodnické péče tak, jak ji uznávají mezinárodní instituce a státy EU 

(Zacharová, 2014). 

V poslední době probíhají v médiích a na sociálních sítích diskuze o vzniku 

porodních domů v České republice. Porodní domy fungují například 

v Německu. Dle mého názoru jsou dobrou alternativou mezi dvěma protipóly 

jako je porod doma a medikalizovaný porod v nemocnice.  

2.1.3 Snaha o zlepšení stavu současného porodnictví 

V České republice existuje z více stran snaha o zlepšení stavu porodnictví. 

Například v létě roku 2000 bylo založeno občanské hnutí Centrum aktivního 

porodu. Jeho posláním bylo podporovat myšlenku přirozeného porodu 

a vytvářet další vzdělávací aktivity jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. 

Toto hnutí již zaniklo. 

Dále se v České republice i na základě komise Evropské Unie, které přišlo 

vzdělávání porodních asistentek nedostatečné, objevila snaha o zvýšení úrovně 

vzdělání porodních asistentek. Na základě těchto aktivit se z porodní asistence 

stala autonomní regulovaná profese a zákon č. 96/2004 Sb. popisuje mj., 

jakým způsobem může porodní asistentka získat Osvědčení o způsobilosti 

k výkonu povolání bez odborného dozoru. Vyhláška MZČR č. 424/2004 

Sb. pak předkládá seznam činností, které porodní asistentka může vykonávat 

zcela samostatně, a dále činností, které vykonává ve spolupráci s lékařem 

(Zacharová, 2014). 

Dle výzkumu programu Zdravé rodičovství se čeští porodníci liší v názorech 

na to, jaké aspekty našeho porodnictví je nutné zlepšovat. Dle porodníků jsou 

nejvíce důležité investice do vybavení porodnic moderním technickým 

zařízením, ale také lepší přístup ošetřujícího personálu k rodičkám. Méně 

důležité je pro ně snížení medikalizace v průběhu porodu a prosazování 

přirozených porodů. Výsledky tohoto výzkumu poukazovaly na to, 

že současný přístup v porodnictví není zcela vyhovující (WHO, 1999). 

http://www.pdcap.cz/Texty/PA/Zakon96a424.html
http://www.pdcap.cz/Texty/PA/Zakon96a424.html#424
http://www.pdcap.cz/Texty/PA/Zakon96a424.html#424
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V současné době jsou porody v České republice velmi diskutovaným tématem, 

v médiích se objevují vstupy zabývající se porody doma, ale také přístupem 

porodnic k rodičkám. Za odborníky věnující se u nás problematice porodů 

a jeho dopadu na psychiku ženy můžeme zmínit například gynekoložku 

MUDr. Helenu Máslovou a psycholožku Mgr. Michaelu Mrowetz. 
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3 FAKTORY MAJÍCÍ VLIV NA PROŽÍVÁNÍ PORODU 

Na průběh porodu a jeho prožívání u ženy má vliv nejenom její samotná 

psychika a její připravenost, ale i vnější faktory jako je přítomnost dalších 

osob u porodu, jejich přístup k ženě, aspekty prostředí a další. 

3.1 Předporodní příprava 

Předporodní příprava již nemá za cíl pouze snížit bolest rodičky, ale odstranit 

její strach, úzkost a obavy a získat kladný postoj k těhotenství a porodu. 

Má ženu připravit na rodičovskou roli a snížit její obavy z péče o miminko. 

Náplní kurzu bývá většinou také představení prostředí porodního sálu a 

seznámení s personálem. Nejčastěji ho ženy absolvují v posledním trimestru 

(Slezáková, 2011). 

Předporodní přípravu můžeme rozdělit na část teoretickou a praktickou. 

Teoretická část by měla ženě objasnit vše, co souvisí s těhotenstvím, porodem 

a šestinedělím. Část praktická zahrnuje nácvik různých metod vhodných 

k porodu, kojení či šestinedělí, ale i těhotenský tělocvik. Odborníci 

se domnívají, že zejména pro prvorodičky bývá návštěva kurzu velmi důležitá, 

neboť jejich dosavadní náplní života nebylo být matkou. Porodní asistentky 

zde nabízejí podporu a pomoc v případě, že žena nemá ve svém okolí žádný 

příklad těhotenství, porodu a kojení (Stadelman,2004). 

Mnohým ženám pomohou kurzy odpoutat se od různých problémů a zjistí, 

že nepříjemnosti jako je třeba zvracení, které je tolik obtěžují, netrápí jenom 

je. Kurzy mají napomáhat k dobré psychické i fyzické kondici. Pravdou je, 

že v těchto kurzech se také často vytvářejí přátelství, která přetrvávají dlouho 

po porodu a šestinedělí. Při správně vedeném kurzu by se žena měla zbavit 

strachu a získat zkušenosti a rady pro to, aby porod probíhal bez komplikací, 

které ona sama může ovlivnit (Mikulandová, 2004). 

Z dostupných odborných zdrojů zabývajících se předporodní přípravou 

vyplývá, že předporodní kurz má být pro ženu velkým přínosem a zábavou. 

V praxi se však můžeme setkat s tím, že některé těhotné ženy kurzy nebaví 
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a nepřipadají jim přínosné. Myslím si, že pokud ženy předporodní kurz 

navštěvovat nechtějí a věnují se předporodní přípravě samy doma, je to pro ně 

jedině velké plus. Samy si vyzkouší, co jim vyhovuje, a v případě 

nedostatečných informací se mohou obrátit na odborníky. Myslím si, 

že předporodní příprava, která těhotné ženě vyhovuje a něco přináší, 

je pro ni samotnou, plod i průběh porodu důležitá a přínosná. Velký ohlas má 

v současnosti například předporodní kurz hypnoporodu. 

 

3.2 Přítomnost jiné osoby u porodu 

Rozhodnutí rodičky, zda u svého porodu bude sama, nebo si s sebou vezme 

nějaký doprovod, závisí zcela na ní. Přítomnost jiné osoby by měla mít 

pozitivní vliv na průběh porodu, proto by se rodička měla s tímto člověkem 

cítit uvolněně a sama sebou. Doprovázející osobou se může stát partner 

rodičky, její matka, kamarádka nebo dula. Většinou ženu k porodu doprovází 

její partner (Yates, 2009). V dnešní době se ovšem zvyšuje počet porodů, 

u kterých je přítomna dula. Doprovod rodičky u porodu je dobrý nejenom jako 

psychická podpora, ale i z důvodu, že může nastat situace, kdy porodní 

asistentka nemá dostatek času. 

V průběhu porodu je pro ženu důležitá nejen fyzická přítomnost pečujících, 

ale také podpora a ujištění v tom, že nebude ponechána osudu bez patřičné 

péče a emocionální podpory. Z toho vyplývá, že je důležité ženě zajistit 

tělesný komfort i psychickou podporu (Chmel, 2004). 

3.2.1 Partner u porodu 

Jednou z nejčastěji zvolených osob přítomných u porodu bývá partner rodičky. 

Jeho úloha začíná již mnohem dříve v průběhu těhotenství. Proto by se měli 

partneři domluvit na společném prožití porodu hned z počátku. 

Při rozhodování by se měli spoléhat na svá přání a přirozené instinkty, jelikož 

v této situaci hraje roli mnoho faktorů jako je společné prožívání intimity, síla 

vztahu a další. Muž by měl svou přítomnost u porodu přijmout nejenom jako 
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mimořádný životní zážitek, ale také jako pomoc své partnerce situaci 

zvládnout (Stacheová a Böhmová, 2010). Je dobré, aby byl seznámen 

s průběhem porodu a znal porodní přání své partnerky. Ty by měl případně 

komunikovat s ošetřujícím personálem. 

V některých nemocnicích se stává, že muže přivolávají až v průběhu porodu, 

například na konec druhé doby porodní. V tomto případě je partner pouze 

zúčastněným pozorovatelem a neprožije se ženou celou událost. Proto je tento 

přístup považován za zcela nevhodný (Simkinová, 2010). 

Pokud je muž s rodící partnerkou od samého začátku, prochází tak všemi 

fázemi porodu a je do něj více zainteresován. V první a druhé době porodní 

může partner rodičce pomáhat psychicky jako podpora, ale i fyzicky například 

při změnách polohy. V průběhu poslední doby porodní je přítomnost partnera 

přínosná v tom, že může mít u sebe novorozence a vytvářet s ním tak citové 

pouto. Přítomností partnera u porodu se narození dítěte stává silným 

společným zážitkem (Labusová a Mrzlíková-Susová, 2004). 

Někdy může nastat situace, že partner je při porodu tak silně citově 

zainteresován, že přestává být pro svou ženu oporou. Stává se tak především 

v situaci, kdy porod trvá dlouhou dobu. Netrpělivost, úzkost, další nežádoucí 

emoce a chování partnera může nepříznivě působit na rodící ženu, tím 

i na  průběh porodu (Štromerová, 2010). 

V praxi se setkáváme i se situacemi, kdy žena muže u porodu nechce, 

nebo  muž odmítá být u porodu přítomen. Obě strany se bojí, že porod bude 

pro muže nepříjemným, až odporným zážitkem. Ženám nemusí být příjemné 

před muži odhalovat některé procesy porodu, jako je klystýr, porod placenty 

a podobně. Mají obavu, že tímto zážitkem bude narušen zájem muže o ženu, 

celkový pohled na ni a také jejich párová sexualita. 

3.2.2 Dula 

Dula je žena, která je v kontaktu s rodičkou během těhotenství, porodu 

a šestinedělí. Nabízí jí tělesnou, emocionální a informační podporu a snaží 
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se přispívat k dobré fyzické a psychické pohodě rodící ženy. Je nápomocná 

ženě při rozhodování při porodu, také slouží jako komunikátor mezi rodičkou 

a zdravotnickým personálem. Jejím úkolem je především zajistit emocionální 

i fyziologické potřeby ženy při porodu (Marek, 2007). 

Dula se nejčastěji setkává s rodičkou poprvé tři měsíce před porodem. Chce 

se seznámit s představami a přáním rodičky. Důležité je také vytvoření pouta 

a ujištění, že v žádném případě nenechá v průběhu porodu rodičku samotnou. 

Přímo při porodu dula nabízí ženě různé metody, jak lépe zvládat bolest. Dula 

má důležitý úkol i po porodu, a to odpovědět rodičce na otázky, vysvětlit 

jí nejasnosti a přiblížit situaci, co se opravdu během porodu událo (Klaus, 

2004). 

Studie sledující přítomnost duly u porodu ukázaly, že její přítomnost má 

pozitivní vliv na zkrácení délky porodu, snížení potřeby medikace, snížení 

úzkosti a pocitu těžkého porodu a taktéž poporodní dopad na lepší stav 

novorozence a delší dobu kojení (Ratislavová, 2008). 

 

3.3 Přístup ošetřujícího personálu k rodičce 

Základem, který ženy od ošetřujícího personálu při porodu očekávají, je to, 

že chtějí být dostatečně a zavčas informovány o všem, co se děje a co je čeká, 

a chtějí mít dostatek soukromí při porodu. Taktéž očekávají laskavý a vstřícný 

přístup lékařů a personálu a chtějí jim důvěřovat (Takács a kol., 2012). 

Zvládání bolesti u porodu je velmi důležité a vzhledem k tomu, že bolest 

je bio-psycho-sociální jev, pro dobře zvládnutý porod je důležitý vztah 

mezi rodičkou a ošetřujícím personálem. Velkou roli zde hraje porodní 

asistentka, která s rodičkou tráví z personálu nejvíce času. Velice důležitá 

je v průběhu porodu neverbální komunikace rodičky s ostatními přítomnými. 

Je nutné myslet na to, že každý člověk má jiný práh bolestivosti, proto 

by neměla být bolest při porodu zlehčována. Podstatný je pocit bezpečí 

a jistoty, který je důležitý pro vzájemnou důvěru mezi ošetřujícím personálem 
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a rodičkou. Ideální je, pokud je žena před porodem seznámena s prostředím 

nemocnice (Ptáček, 2011; Ratislavová, 2008). 

Je třeba neopomínat fakt, že porod je velmi náročná situace 

i z psychologického hlediska. Proto je velmi pokrokový takový přístup 

personálu, kdy je před rutinními intervencemi upřednostňován dohled 

nad rodící ženou, její podpora a respekt k jejím přáním. Bezpečnost 

i efektivnost takového přístupu dokládají i databáze systematických přehledů 

efektivní péče v perinatologii a globální iniciativy, které za optimální model 

péče při normálně probíhajícím porodu považují bio-psycho-sociální přístup. 

Podle IMBCI je třeba dodržovat deset základních kroků k tomu, aby byla 

porodní péče pro rodičku optimální. Hlavní z nich je ten, aby ošetřující 

personál jednal s každou ženou s úctou a respektem (IMBCI, 2014). 

Ke zlepšení porodnictví může přispět každý, kdo v něm pracuje. Zdravotníci 

by měli pracovat na zlepšení práce se svými signály těla a zvládáním pocitů, 

zároveň by si měli uvědomovat emoční zranitelnost rodičky. Je třeba s tímto 

vědomím k ženě přistupovat (Kodyšová E., Mrowetz M., 2009). 

Výzkumy zaměřené na zjištění této problematiky ukazují, že ženy 

si uchovávají v paměti jednotlivé poznámky zdravotníků. Pokud byl vztah 

se zdravotníky negativní, ženy vnímají porod jako špatný zážitek. Žena 

by měla mít pocit „kontroly nad procesem“ porodu. Z toho vyplývá, že rodící 

žena se potřebuje cítit respektována ve svých potřebách a projevech. 

Zdravotníci by v souvislosti s porodem měli naplňovat psychosociální potřeby 

ženy, neboť pocity úzkosti a ohrožení v průběhu porodu mohou způsobit 

komplikace a vést až k ohrožení života plodu (Kodyšová E., Mrowetz M., 

2009). 

Z hlediska ošetřujícího personálu je ale psychologická náročnost také značná.  

Lékař či porodní asistentka vidí rodičku poprvé či podruhé v životě. Proto pro 

ně není jednoduché provázení rodící ženy s respektem k jejím potřebám. 

Neznají ji jako osobnost a neví, co mají od rodičky očekávat (Kodyšová E., 

Mrowetz M., 2009).  
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Ideální řešení je takové, aby při porodu byl přítomen pouze jeden člen 

z ošetřujícího personálu, pokud by nebylo nezbytně nutné přizvat dalšího 

zdravotníka. Tak by mohl při porodu vzniknout prostor pro vzájemnou důvěru 

a také pro zvýšení pocitu bezpečí rodičky.  

3.3.1 Porodní asistentka 

Velmi důležitou osobou u porodu je porodní asistentka. „Porodní asistentka 

je osoba, která byla řádně přijata do oficiálního vzdělávacího programu 

pro porodní asistentky uznávaného v dané zemi, která úspěšně ukončila daný 

vzdělávací program pro porodní asistentky a získala tak požadovanou 

kvalifikaci a registraci pro výkon povolání porodní asistence (Vránová, 2007, 

s. 94).“ V průběhu porodu má být osobou, která nejvíce se ženou komunikuje 

a aktivně s ní spolupracuje. Porod vede na vlastní zodpovědnost a po porodu 

má věnovat svou péči také novorozenci. Má zajišťovat informace o stavu 

porodu, podporovat přirozený průběh porodu a zjišťovat případné komplikace 

jak u rodičky, tak u novorozence. Z toho tedy vyplývá, že sleduje zdravotní 

stav matky a plodu, monitoruje děložní činnosti, ozvy plodu a provádí 

vaginální vyšetření. Veškeré odchylky a informace má předávat ošetřujícímu 

lékaři a v případě mimořádné situace má provést nezbytná opatření (Vránová, 

2007).  

Jejím úkolem při porodu je řešit uspokojování potřeb rodičky v oblasti 

fyzické, sociální i psychické. Má respektovat porodní plán rodičky a dohlížet 

na jeho dodržení, doporučuje rodičce různé nefarmakologické metody 

na zmírnění a zvládání porodní bolesti, podporuje rodičku při výběru 

alternativních metod. Má být psychickou podporou nejen rodičky, ale 

i doprovázející osoby. V její kompetenci je ošetření drobných poranění nebo 

asistence lékařovi při poraněních větších. Má zabezpečovat včasné přiložení 

novorozence k matce (Eliášová, 2008; Roztočil, 2008). 

Z různých internetových zdrojů o porodech vyplývá, že v dnešní době nebývá 

nezvyklou situací, že u porodu je přítomna jak asistentka, která je personálem 

nemocnice, tak i asistentka soukromá, kterou si rodička do porodnice přivede 
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jako doprovod. Soukromá porodní asistentka nemá v průběhu porodu tak 

velké kompetence, aby mohla zasahovat do průběhu porodu například 

ošetřením zranění rodičky, ale její hlavní úlohou je být rodičce psychickou 

oporou a komunikovat její potřeby a požadavky s ošetřujícím personálem. 

 

3.4 Prostředí při porodu 

Na prožívání porodu může mít silný vliv taktéž prostředí, ve kterém se rodička 

nachází. Mělo by být útulné s klidnou a intimní atmosférou. Místo, kde 

se rodička může volně pohybovat a nemusí příliš kontrolovat své projevy 

(Symons, 2008). 

Tyto prostory by měly být rodičce příjemné, vymalované nerušivými barvami 

s tlumeným světlem a příjemnou teplotou. Na personálu nemocnice je, zda 

prostory zpříjemní některými interiérovými doplňky, jako jsou obrázky 

a různé dekorace. Dále by v porodní místnosti měly být rodičce dostupné, 

relaxační pomůcky jako například velký porodní vak, pohodlné křeslo, ribstol, 

žíněnky, případně závěsné lano, informační materiály a jiné. Na škodu není 

ani přehrávač s relaxační hudbou. V každém případě v porodním pokoji 

má být sociální zařízení – WC, sprcha nebo porodní vana. Za negativní 

rodičky považují hluk, zvonky či telefony, ostré světlo, nedostačující 

soukromí. Je na ošetřujícím personálu, aby se snažil těmto nepříznivým 

faktorům zamezit a předcházet (Leifer, 2004). 

Pokud ženu ruší vnější vlivy, není schopna se soustředit pouze na sebe 

a na porod. Neponoří se tolik do porodního procesu, což pro porod není 

přínosné. Proto je tedy vhodné eliminovat vše, co by ženu mohlo rozrušovat 

(Odent,1995). 

 

3.5 Hormony 

V průběhu porodu dochází v těle ženy k mnoha změnám. Jedním z těchto 

změn je přítomnost různých hormonů, které mají na porod vliv. Pokud nejsou 
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uvolňovány v těle rodičky, nemůže dojít k porodu přirozenou cestou. 

V ideálním případě totiž mají na svědomí to, že se rodička ocitá ve změněném 

stavu vědomí. 

První z nich je oxytocin, který bývá nazýván jako hormon lásky. Vyvolává 

děložní stahy, způsobuje uvolnění mléka z prsou a posiluje mateřské pouto. 

Dostupné zdroje tvrdí, že má podstatný vliv na zapomenutí bolesti a zvyšuje 

práh bolestivosti. Je zodpovědný za spouštění a plynulost porodu. Aby byl 

však v těle rodičky tvořen, je nutné, aby se cítila neohrožená a v bezpečí. 

V některých případech bývá podáván intravenózně, ale v takovémto případě 

nemá stejné účinky a jeho podání pro tělo rodičky není příliš přínosné 

(Odent, 2007). 

Dalším hormonem je endorfin, takzvaný hormon radosti, který má u porodu 

vliv jako opiát. Snižuje vnímání bolesti, vyvolává pocit blaha a úlevy. 

Po porodu se podílí na láskyplném a pečujícím chování matky k narozenému 

dítěti  (Čermáková, 2008). 

Hlavními hormony, které se podílejí na zahájení porodu, jsou estrogen 

a progesteron, jelikož se starají o aktivaci, inhibici a reorganizaci jiných 

hormonálních systémů. Díky estrogenu vzniká více oxytocinových receptorů 

a produkce progesteronu se při porodu zvyšuje 10x-18x. 

Další přítomné hormony z kategorie katecholaminů jsou nazývány také jako 

„boj nebo útěk“. Patří mezi ně adrenalin a noradrenalin. Během porodu 

se jejich hladina postupně zvyšuje a jejich množství vrcholí ve chvíli, když 

se dokončuje otevírání hrdla. V tuto chvíli díky katecholaminům vzniká 

takzvaný reflex vypuzení plodu. Důležité je, aby těchto hormonů bylo v každé 

fázi porodu potřebné množství, jinak mohou nastat komplikace. Například 

vysoká hladina katecholaminů v první fázi porodní může působit jako 

inhibitor kontrakcí. To poukazuje na to, jak je při porodu důležitý 

pro vyplavování hormonů přirozený proces. Pokud se rodička bojí, může být 

porod zastaven. Dále je vyplavování hormonů ovlivněno léky na tlumení 
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bolesti, takže se pro rodičku stává díky nedostatečným kontrakcím porod 

fyzicky náročnější (Hormony u porodu, 2012). 

S porodem úzce souvisí mnoho jiných hormonů. Jedním z nich je prolaktin, 

který má na starosti především laktaci. Produkci vhodných hormonů podle 

Odenta brzdí tzv. neokortex (rozumový mozek). Zapříčiňuje to, že rodička až 

příliš kontroluje situaci a soustředí se na okolí. Tím však potlačuje svoje 

instinkty, takže porod nemá přirozený průběh, což způsobuje mimo jiné to, 

že vnímá více porodní bolesti. Obvyklou praxí v nemocničních zařízeních 

je podávání analgetik a umělých hormonů během porodu, které mnohdy porod 

nepříznivě ovlivňují a brzdí spontánní průběh porodu (Čermáková, 2008). 

Farmakologické zásahy do porodu se objevují často. Důležité je však myslet 

na to, že jakmile jsou do těla rodící ženy vpraveny umělé látky, tělo začíná 

reagovat jinak a celý zbytek porodu je tím ovlivněn. Umělé hormony nemají 

při porodu plnohodnotné účinky jako hormony vytvořené přirozeně a přináší 

s sebou riziko vedlejších účinků.  
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4 PROŽITKY PŘI PORODU 

Někdy přichází chvíle, kdy je třeba si uvědomit, že Karteziánské paradigma 

o oddělení těla a duše je v dnešní době přežitkem. Medicína se v současnosti 

přestává omezovat jen na anatomický rozbor a fyziologické procesy, 

ale zajímá se o i psychosociální souvislosti pacienta (Kodyšová E., Mrowetz 

M., 2009).  

Toto je třeba si uvědomit i v oblasti porodnictví. Je třeba myslet na to, 

že porod je ve značné míře ovlivněn psychickým stavem ženy. I přes to, že 

trvá často jen pár hodin, je to jeden z nejdůležitějších zážitků v životě. 

Je to zážitek, který je plný očekávání, vzrušení, zranitelnosti, bolesti, únavy, 

obav a pochybností. Občas ho provází i myšlenky na smrt. Patří k němu také 

nahota, neznámé prostředí a cizí lidé (Simkinová, 2010). 

S moderní dobou přichází i modernizace zdravotnictví. Netýká se pouze 

vybavení zařízení, ale také kladením důrazu na spokojenost pacientů jak 

se samotnou léčbou, tak s přístupem ošetřujícího personálu. Tento trend se ale 

bohužel nerozvíjí tolik v oblasti porodnictví a na psychosociální aspekty 

se neklade takový důraz. Spíše se věnuje pozornost vybavení porodnic 

a zútulnění stávajících prostor. Je třeba si uvědomit, že porodní proces 

je pevně provázaný s osobností rodící matky a jejím prožíváním (Kodyšová 

E., Mrowetz M., 2009).  

Porod je událostí, která vede mnohdy k rozrušení rodičky. Bývá zdlouhavý, 

únavný a bolestivý. Často zahrnuje lékařskou intervenci jako epidurální 

anestezii či jiné farmakologické prostředky, použití kleští, císařský řez. 

Je zřejmé, že všechny tyto skutečnosti mají pro rodičku i dítě nejenom své 

fyzické, ale také a emoční následky (Nicolson, 2001).  

Pokud žena cítí při porodu bezpečí, její tělo je připraveno vyplavovat 

optimální množství hormonů oxytocinu a endorfinu, a tím spustit a podporovat 

porodní proces. V případě, že se cítí ohrožena, dochází k vyplavování 

katecholaminů, které porodní proces zpomalují či zastavují. Pokud je tedy 
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žena u porodu vyrušována nepříjemnými otázkami, ostrým světlem 

nebo jinými rušivými aspekty, porod není tak plynulý (Kodyšová E., Mrowetz 

M., 2009).  

Za období posledních 15 let v České republice proběhlo v porodnictví mnoho 

změn za účelem zlepšení komfortu rodiček. Většina porodnic má snahu 

modernizovat své prostory tak, aby působily útulnějším a domáckým dojmem. 

Doprovod u porodu se stal téměř normou. To se však týká vnějšího prostředí. 

Vnitřní změny, jako je přístup personálu a další už nejsou tolik razantní. 

Zdravotníci, jelikož nesou zodpovědnost za výsledek porodu, volí různé 

způsoby pomoci jako je analgezie nebo urychlení porodu. U porodních 

asistentek by byla třeba dobrá psychosociální průprava a pravidelné supervize, 

které by měly vést ke zlepšení komunikačních dovedností. Supervize, jež 

by měla být prevencí syndromu vyhoření, by pomáhala v práci s náročnými 

případy. Porodníci a porodní asistentky jsou denně několik hodin vystavovány 

emočně náročným situacím. Jejich stav má také vliv na průběh porodu 

a prožívání rodičky. Je třeba myslet na to, že u porodu se objevují emoce jak 

ze strany rodičky a jejího doprovodu, tak ze strany ošetřujícího personálu 

(Kodyšová E., Mrowetz M., 2009). 

Riskantní je, že pocity úzkosti a ohrožení v průběhu porodu mohou vést 

až k ohrožení plodu. Rodička potřebuje intenzivně cítit, že její chování 

a rozhodnutí mají vliv na to, co se s ní děje. Pocit kontroly nad procesem 

porodu je pro porodní zážitek důležitější než např. tlumení bolesti, které 

oproti očekáváním vede u většiny žen k negativnímu hodnocení porodního 

zážitku. Pokud je rodička ve fyzické či psychické nepohodě, stoupá riziko 

hypoxie plodu či zpomalení porodu. Ten je pak častěji ukončen císařským 

řezem. Dále také častá separace novorozence od matky, v českém porodnictví 

rutinně daná ošetřováním obou odděleně, z psychologického hlediska zásadně 

negativně ovlivňuje navázání vztahu mezi matkou a dítětem 

a z fyziologického hlediska ohrožuje zahájení laktace (Zacharová, 2014). 
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Období bezprostředně po porodu je z psychologického hlediska velice citlivé 

pro matku i dítě. Podpora rané vazby mezi nimi je stimulujícím faktorem 

pro prožívání pocitu kontroly nad porodním procesem. Odborníci z oblasti 

klinické psychologie na základě pozorování došli k názoru, že v praxi se stále 

upřednostňuje hygienická rutina a klasické zdravotnické postupy vedoucí 

k separaci dítěte od matky před psychologickými potřebami matky a dítěte 

(Kodyšová E., Mrowetz M., 2009).  

Poporodní výzkumy zaměřené na bonding a na vztah matka - dítě, popisují, 

že rodička má tendenci zpětně lépe hodnotit průběh porodu, snáze se vyrovnat 

s porodními bolestmi, je méně vystavena potížím s laktací a v menším 

procentu případů trpí posttraumatickou poruchou po porodu, pokud je její 

vztah s dítětem pevný a láskyplný. Velmi důležitý je pro tento vztah první 

poporodní společný kontakt (Mrowetz, 2010).  

Pro většinu žen je porod krizová situace, a tak k němu přistupují jako 

k jakékoliv jiné životní krizi. Některé si připadají bezmocné, jiné se snaží 

převzít kontrolu. Jejich postoj ke krizovým situacím tedy do jisté míry také 

předurčuje výskyt komplikací při porodu (Northrupová, 2004). O to větší 

krizovou situací je porod v situaci, když na svět nepřichází zdravé dítě, 

nebo má porod špatný průběh. Tím je poznamenána nejen sama rodička, ale 

i celá rodina (Paulík, 2010). 

 

4.1 Bolest  

Porody po celém světě se v mnohém liší. Jsou kultury, ve kterých se žena 

při porodu schovává stranou a chce být sama, jiné kultury vnímají porod 

jako obřad, někde ho doprovázejí i rituály. Najdeme i místa, kde je porod 

považován za věc veřejnou nebo pouhý lékařský zákrok. Tím, co však mají 

všechny společné, je bolest. Podstatný je ale fakt, že porod bolí a žena by měla 

přijmout bolest jako jeho nevyhnutelnou součást (Odent, 1995). 
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Dle definice WHO je bolest nepříjemný smyslový a emoční zážitek spojený 

se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy 

pro takové poškození. Bolest je vždy subjektivní. Bolest doprovází člověka 

od porodu, vytrvale nás během života navštěvuje a často v bolesti i umíráme. 

Důvod bolesti spočítá v tom, že má upozornit na poranění nebo nemoc. 

(Janáčková, 2007) 

Bolest dělíme na akutní a chronickou. Akutní bolest vyvolává 

identifikovatelný podnět. Je krátkodobá a přestává ve chvíli, kdy je její příčina 

odstraněna. Zřídka kdy se opakuje. Bolest chronická vzniká při dlouhodobém 

působení nepříjemných podnětů. Trvá delší dobu než 3 měsíce a ne vždy jsou 

její příčiny známé. Intenzita bolesti je pokaždé vyšší než odpovídá intenzitě 

stimulace. Chronická bolest způsobuje velké tělesné utrpení. Negativně 

ovlivňuje kvalitu života a zvyšuje pocity strachu a deprese. Vyžaduje 

opakované a nepřetržité lékařské konzultace a zákroky (Rokyta a kol, 2006). 

Je známo sedm dimenzí, ve kterých bolest působí. Bolest zasahuje do oblasti 

fyzické, psychické, kulturně sociální, kognitivní, afektivní, behaviorální 

a spirituální (Murray, 2009). 

Porodní bolest je řazena mezi nejvíce bolestivé vjemy, které člověk, respektive 

žena, může zažít. Žádný jiný fyziologický děj v přírodě není spjat s takovým 

výrazným pocitem bolesti jako právě chvíle, kdy je na svět přiveden nový 

život. Porodní bolest je jedinou bolestivou reakcí, která nevzniká z důvodu 

nemoci nebo úrazu. Jedná se o funkční reakci, která připravuje těhotnou 

rodičku na očekávanou situaci. Dosud se nepodařilo prokázat jiný význam 

bolesti u porodu. Řadí se mezi bolesti akutní (Stanislav, 2000). 

Bolest při porodu má několik příčin a mění se v jeho průběhu. V první době 

porodní bolest vzniká především z roztahování děložního hrdla 

a nedostatečného prokrvení dělohy. Tyto bolesti se promítají do oblasti kříže. 

Děložní stahy jsou popsány jako neurčité zesilující tuhnutí. V druhé době 

porodní se rodičce od bolesti uleví. Ve třetí době porodní přichází velmi 
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bolestivé prořezávání hlavičky, od které se při klasickém porodu často ulevuje 

nástřihem hráze (Janáčková, 2007). 

Jak již bylo zmíněno v části práce věnující se hormonům, organismus rodící 

ženy reaguje na bolest vylučováním endorfinů, které bolest tlumí a jsou 

několikanásobně silnější než morphin. Adrenalin dodává rodičce sílu porod 

zvládnout. Důležitou roli má přirozený oxytocin, který zvyšuje práh 

bolestivosti, přispívá k utlumení paměťových center a navozuje zlepšení 

nálady (Ratislavová, 2008). 

4.1.1 Tlumení bolesti 

V mnohých případech je bolest při porodu pro ženu nezvladatelná. V tom 

okamžiku přichází čas na její utlumení. Právě tlumení porodní bolesti můžeme 

dělit na dva způsoby, a to farmakologický a nefarmakologický. 

4.1.1.1 Farmakologické tlumení porodní bolesti 

Farmakologické tlumení bolesti znamená to, že je ženě v průběhu porodu 

podán lék, který vnímaní porodní bolesti tlumí.  

Farmakologické tlumení bolesti musí být vždy zvoleno individuálně, jelikož 

záleží nejen na fyzickém stavu rodičky a plodu, ale také na jejím psychickém 

stavu a jejím přání. Dále má také vybavení porodnického sálu a zkušenosti jak 

porodníka, tak anesteziologa. Podání analgezie má za cíl zajištění komfortu 

pro matku a optimálních podmínek pro plod. V některých případech je nutné 

ji aplikovat i kvůli zajištění fyziologického průběhu porodu (Roztočil, 2008). 

4.1.1.2 Nefarmakologické tlumení porodní bolesti 

Nefarmakologické zvládání bolesti je tlumení bolesti pomocí alternativních 

metod bez využití farmakologických prostředků. Pomáhá ženě vyrovnat 

se s porodními bolestmi. Mezi výhody využití nefarmakologického tlumení 

bolesti patří to, že neškodí matce ani plodu a nehrozí riziko alergické reakce 

na podané léky. Dále také není ovlivňován přirozený průběh porodu. V tuto 

chvíli hraje důležitou roli porodní asistentka, jejímž úkolem je ulevovat 

rodičce pomocí alternativních metod (Leader, 2004). 
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Na nefarmakologické tlumení bolesti jsou lépe připravené rodičky, které 

se v průběhu těhotenství nějakým způsobem připravovaly. Rodičky, které 

nejsou dostatečně informované o průběhu porodu, mívají častěji strach 

z bolesti a vzniku komplikací. Právě takové negativní emoce jako je strach 

vyvolávají zvýšené napětí svalstva měkkých porodních cest. Podstatou 

nefarmakologického tlumení bolesti je to, aby se žena navázala sama na sebe 

a na porodní proces, neupínala se na bolestivé prožitky, ale aktivně 

se soustředila na podněty jako je dýchání, svalová relaxace a další. Jelikož 

nefarmakologický způsob tlumení bolesti nezaručuje rodičce bezbolestnost, 

bývá poučena o tom, že pokud nebude tento způsob dostačující, bude využita 

farmakologická metoda (Leifer, 2004; Zwinger, 2004). 

Mezi nefarmakologické metody tlumení bolesti patří hypnóza, 

elektroanalgezie, audianalgezie, hydroanalgezie, akupunktura a akupresura, 

aromaterapie, alternativní polohy, správné dýchání, mentální stimulace, 

homeopatie a další. Použití některých technik se rodičky mohou naučit 

například v předporodních kurzech hypnoporodu. Porodní kurzy probíhající 

ve zdravotnických zařízeních se příliš na tyto techniky neorientují. 

 

4.2 Strach z porodu 

 „Spolu s blížícím se porodem může narůstat úzkost, strach ba dokonce hrůza 

z porodu (Vodáčková, 2007, s. 231).“ Strach z porodu se často liší také tím, 

o kolikátý porod jde a jaké zkušenosti při porodu předchozím žena měla. 

„Strach je averzivní reakcí na určitou poznanou (konkrétní) skutečnost, která 

v jedinci vyvolává prožitek ohrožení. Má signální a ochranou funkci (Vymětal 

a kol., 2000, s. 20).“ Strach přichází u ženy často již před porodem. Můžeme 

ho chápat různě – že jde o obavu z toho, že se dítě narodí mrtvé nebo nebude 

schopné přežít, ale také že se během porodu stane něco hrozného a žena 

nabude schopna spolupracovat a porod nezvládne (Vodáčková, 2007). 
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Pokud je strach v normě a neprovází ho dlouhodobý pocit ztráty kontroly, tak 

je velmi užitečnou emocí, která člověka připravuje na zátěžovou situaci 

a podporuje jeho pud sebezáchovy. Strach často vede k vyhýbavému 

či  obrannému chování a projevuje se jako všechny emoce ve třech rovinách. 

První z rovin je subjektivní prožitek strachu, druhou objektivní fyziologické 

změny a třetí je chování (Vymětal a kol, 2000). Porod patří mezi fyziologické 

změny, které strach můžou vyvolat. 

Strach je při porodu ovlivněn mírou úzkosti ženy, ale zároveň také samotným 

průběhem porodu. Pokud nastávají komplikace, strach úměrně roste. Pokud je 

prožívání strachu silné, je podporováno maladaptivní myšlení a chování, které 

ještě znesnadňuje fyziologický proces porodu, čímž je porod znesnadněn 

a jeho zvládnutí, které je vyhodnoceno jako stresová situace, je náročnější (Zar 

et al., 2001). 

Pokud žena prožívá při porodu strach, může to vést k nepřiměřenému chování 

a zvýšení její agresivity. Strach zvyšuje také nedostatečná informovanost 

ženy, a to jak před porodem, tak i během něj. Strach a úzkost vyvolávají 

pocity ohrožení, a pokud rodící žena cítí ohrožení, snižuje se tak její vědomí 

toho, že porod zvládne (Čechová, et al., 2001). 

 

4.3 Úzkost 

Úzkost je nepříjemným emočním stavem, jehož příčinu nelze přesně 

definovat.  Při úzkosti přichází pocit, že by se něco ohrožujícího mohlo stát, 

ale není tak zřejmé, co by to vlastně mělo být. Člověk se pak ocitá ve stavu 

permanentní připravenosti na nebezpečí (Praško, 2005). Někdy může být 

úzkost zaměňována se strachem. Hranice mezi nimi není pevná, avšak 

v případě úzkosti si neuvědomujeme bezprostřední příčinu našeho prožívání. 

Se strachem i úzkostí je spojen prožitek nekontrolovatelnosti 

a nepředvídatelnosti.  
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Pokud jsou při porodu odstraněny negativní emoce, především tedy úzkost 

a strach, dochází ke snížení porodnických patologií a komplikací. Zároveň 

se i zlepšují podmínky k vytvoření zdravé vazby mezi matkou a dítětem, 

a taktéž vyhlídky zdravého psychosociálního vývoje rodiny (Hofmanová, 

2006). 

 

4.4 Stres 

Dle definice je stres komplexní stav organismu a osobnosti na okolní situaci, 

který se rozvíjí ve třech fázích. První z nich je mobilizace rezerv a aktivizace, 

druhou rezistence a odolávání a poslední je zvládnutí stresu nebo zhroucení 

podle toho, jak je stres vyhodnocen. Zátěžové, svízelné situace (stresory) 

člověk prožívá jako stav frustrace. To závisí na základním vyladění, orientaci 

osobnosti na ohrožení nebo výzvu a tzv. frustrační toleranci, tj. míře odolnosti 

vůči frustraci. Frustrační tolerance se odvíjí od zdravotního stavu, stavu 

psychických a adaptačních rezerv, ale i od dovednosti relaxovat a schopnosti 

mobilizovat své rezervy. (Smékal, 2004) 

Při stresu se necítíme v bezpečí, srdce pumpuje rychleji, dýcháme rychleji 

a prokrvují se nám končetiny. Problémem stresu u rodící ženy je to, že děloha 

nemá dostatek kyslíku a odkrví se. Děloha nemůže správně pracovat a vlivem 

stresu je navíc v křeči a nemůže se stahovat tak, jak má. Porod pak ženu bolí. 

Porodní proces se tak může zpomalit nebo úplně zastavit. V tuto chvíli bývá 

nezbytný okamžitý zásah ošetřujícího personálu (Jak se u porodu uvolnit, 

2014). 

 

4.5 Trauma 

Trauma zde není zmíněno jako prožitek ženy u porodu, ale považuji 

za nezbytné ho v práci zmínit, jelikož právě k němu mohou negativní 

zkušenosti z porodu vést. Definice traumatu zní, že se jedná o náhle vzniklou 

situaci, která má pro jedince výrazně negativní význam, vede k určitému 
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poškození nebo ztrátě (Vágnerová, 2008, s. 52). V případě traumatu tedy 

dochází kvůli traumatizujícímu zážitku k duševní změně člověka. A to se 

může stát právě i v průběhu porodu. 

Traumatický porod může zažít jak rodička, tak i dítě. Pro ženu je prožívané 

trauma psychické i fyzické. Psychické trauma vzniká například působením 

velmi stresujícího zážitku. Žena může prožívat pocit ztráty kontroly a moci, 

což pro ni může být zdrcující (Vodáčková, 2007). Jak již bylo zmíněno 

v úvodu, porod je zátěžová situace, na kterou každá žena reaguje jinak, 

z čehož vyplývá, že při některém porodu existuje riziko vzniku traumatu. 

Nastává jak v případě, že jde o nějakou extrémní situaci, tak i ve chvíli, kdy se 

zdá porod zdánlivě normální. 

Následky traumatu se projevují často až po porodu a můžou mít několik 

podob. Dle psycholožky Mrowetz nejčastěji ženu postihují posttraumatické 

problémy po medicínsky vedených, programovaných porodech, kdy jsou 

rutinně použity medicínské zásahy jako vyvolání porodu nebo urychlení 

porodu (Mrowetz, 2010). 

4.5.1 Posttraumatická stresová porucha 

Posttraumatická stresová porucha se objevuje ve chvíli, kdy vzniklá situace 

přesáhla dosavadní zkušenosti jedince a jeví se mu nepochopitelná, až 

katastrofická, takže ji nedokáže zpracovat. Projevuje se tendencí 

k znovuprožívání situace, traumatickou vzpomínkou objevující se ve snech a 

myšlenkách. Také je doprovázena představami věcí, které s událostí souvisí. U 

jedince tak vzniká v těchto situacích intenzivní úzkost (Vodáčková, 2007). 

Takovým traumatizujícím zážitkem může být i porod. Některé ženy porod 

neberou jako radostnou událost a nemohou na něj zapomenout. Mají pocit, že 

se jim při porodu stalo něco, co se ve zdraví přežít nedá (Mrowetz, 2010). 

 Po porodu se posttraumatická stresová porucha rozvíjí často jako následek 

toho, že se u porodu ženě stalo něco, nad čím neměla kontrolu, ačkoliv chtěla, 

nebo vzniklá situace byla natolik vypjatá, že na ní nebyl brán ohled a ona 
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se s ní nedokáže vyrovnat. Poporodní posttraumatická stresová porucha 

se projevuje často tendencí vyhnout se myšlenkám spojeným s porodem. 

„Podle výsledků výzkumů trpí rysy posttraumatu až 30% žen po porodu 

(Mrowetz, 2010, s. 20).“ Dle Michaely Mrowetz ženy trpící touto poruchou 

zažívaly poporodní krizi a z traumatického porodu popisují podobné zážitky. 

Také mají podobné projevy chování jako je neustálá ostražitost, pocit vyděšení 

a podrážděnost. Výjimečná u nich není narušená sebeúcta a pocit zoufalství. 

Ženy s posttraumatickou stresovou poruchou jako následkem z traumatického 

porodu popisují, že nevěděly při porodu, co se s nimi dělo. Některé z nich 

mluví o probděné noci plné strachu bez miminka. Obvykle jim běhají hlavou 

myšlenky, že se s dítětem muselo něco stát, když ony jsou v pořádku 

(Mrowetz, 2010). 
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5 EMPIRICKÁ ČÁST 

5.1 Metodologie 

Kvalitativní výzkumná sonda je zacílena na téma zážitků žen z porodu 

se zaměřením na negativní zkušenosti. Cílem výzkumné sondy je zmapovat 

prožívání porodu u participantek a zjistit, zda se domnívají, že je možné 

průběh porodu zlepšit a v případě, že ano – jak.  

Pro zpracování výzkumné sondy byl zvolen kvalitativní přístup, jelikož 

se užívá k porozumění podstatě některých jevů, o kterých toho zatím mnoho 

nevíme. Pomocí využití kvalitativní metody získáváme detailnější informace 

a jsou vhodné právě pro výzkumy spojené s emocemi a prožíváním. Jejím 

hlavním cílem je totiž přiblížit to, jak lidé zvládají probíhající procesy a jak 

jim rozumí (Hendl, 1997). 

5.1.1 Cíle výzkumné sondy 

Cílem kvalitativní výzkumné sondy je explorace a deskripce zaměřená 

na psychiku žen u porodu. Téma této sondy se postupně formovalo 

až k zážitkům žen u porodu se zaměřením na negativní zkušenosti. K dané 

problematice je k dispozici několik výzkumů, které se zabývají komfortem 

rodičky u porodu, nebo se věnují posttraumatické poruše žen po porodu. 

Nenajdeme však mnoho prací a výzkumů věnovaných právě negativním 

zkušenostem žen z porodu.  

Cílem této výzkumné sondy je prozkoumat, co vše žena během porodu 

prožívá, jak porod probíhá, jaké faktory jej ovlivňují a co by ženám pomohlo 

prožité události zpracovat.  

Hlavní výzkumná otázka:  

Jaké zážitky z porodu vnímají ženy jako negativní? 

Další výzkumná otázka: 

Jaké faktory by ženám pomohly průběh porodu zlepšit?  
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5.1.2 Vybraná výzkumná metoda 

K analýze rozhovorů týkajících se zážitků žen z porodu byla vzhledem 

ke stanoveným výzkumným otázkám zvolena tzv. interpretativní 

fenomenologická analýza (zkratka IPA). Jedná se o kvalitativní analýzu dat, 

která se zabývá osobním přístupem či vnímáním objektu či události tak, 

že zkoumá subjektivní pohled na prožívanou skutečnost. Tato metoda byla 

vypracována přímo pro potřeby psychologického výzkumu J. A. Smithem 

a výzkumníkům umožňuje nazřít na to, jak lidé pohlížejí na svůj život a snaží 

se nám jej přiblížit jako dynamický. Teoretické hledisko má východiska 

z hermeneutiky, fenomenologie a idiografického přístupu (Kocvrlichová, 

2005, Larikn et al., 2009). Tato metoda analýzy dat sleduje, co si participant 

o daném tématu myslí a jak ho chápe. Pokouší se tedy přijmout perspektivu 

participanta, z čehož vyplývá, že jejím hlavním analytickým zájmem je tedy 

poznání (Kocvrlichová, 2005). 

Neexistuje pouze jeden správný způsob, kterým lze provádět analýzu dat 

získaných ve výzkumu metodou IPA. Tento druh analýzy je jedinečný proces, 

takže má výzkumník sám možnost zvolit si v rámci přístupu takovou cestu, 

která vyhovuje nejvíce jak jemu samotnému, tak jeho záměru, jelikož IPA 

není předepsaný přístup, ale dává výzkumníkovi hodně prostoru pro svobodu 

a kreativitu při analýze (Harper, Thompson, 2012).  

Proces analýzy metodou IPA začíná konstrukcí výzkumné otázky. Dále 

pokračuje výběrem výzkumného vzorku, následuje příprava a realizace 

rozhovorů a jejich doslovný přepis. Potom přichází vlastní analýza 

sesbíraných dat a konečná interpretace výsledků (Kocvrlichová, 2005). 

5.1.3 Metoda sběru dat 

Ke sběru dat byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Cílem 

polostrukturovaného rozhovoru bylo získat co nejvíce nových dat k danému 

tématu. Před samotným rozhovorem byly určeny otázky, které se vztahují 

ke klíčovým tématům výzkumu. Důležité je ale to, že otevřené otázky 

nechávají participantovi prostor a nepovažuje se za nezbytné striktní dodržení 
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otázek při rozhovoru. Je tedy možné aktuálně reagovat na témata, která se 

v rozhovoru objevují (Ferjenčík, 2000; Biggerstaff, Thompson, 2008). 

Témata, která byla v rozhovorech prozkoumávána, vycházela z výzkumných 

otázek. V rámci přípravy na rozhovory byl vyhotoven okruh otázek, který 

sloužil jako pomocník při každém rozhovoru (Příloha č. I). Okruh otázek byl 

tvořen mapováním tématu mezi odborníky. Byli osloveni psychologové, 

porodní asistentky a gynekologové s dotazem, jaké informace by zjišťovali 

za účelem utvoření si představy o zážitku ženy z porodu. Z odborníky 

vytvořených otázek jich bylo několik účelově vybráno. V každém rozhovoru 

nebyly položeny všechny otázky, rozhovor byl přizpůsobován konkrétní 

situaci a tomu, kam jej směřovaly i participantky samy. 

Rozhovory byly uskutečněny v měsících březen-duben 2015, vždy v prostředí, 

které zvolila sama participantka. Většinou šlo o klidnější kavárny, ve dvou 

případech jsem navštívila participantku doma. Délka rozhovoru byla různá, 

pohybovala se průměrně okolo 40 minut, přičemž nejkratší rozhovor trval 25 

minut, nejdelší 55 minut.  

Na začátku setkání byl navázán s participantkou kontakt se snahou dozvědět 

se nějaké informace o ní. Zároveň byly participantce sděleny důležité 

informace o osobě výzkumníka (studium a další). Po seznámení bylo 

zopakováno téma výzkumné sondy a jeho cíle. S participantkou byly 

prodiskutovány podmínky spolupráce a průběh výzkumu a byl dán prostor pro 

otázky. Souhlas s výzkumem potvrdila participantka podpisem informovaného 

souhlasu (Příloha č. II). 

Poté začal samotný rozhovor, který byl se svolením participantky nahráván 

na mobilní zařízení. V kladení otázek se postupovalo podle již zmíněného 

okruhu otázek. Vzhledem k tématu bylo důležité reagovat na participatnku 

citlivě a empaticky, takže v některých případech byly určité otázky vynechány 

či změněny dle aktuální potřeby. Rozhovor byl ukončen otázkou, která dávala 

prostor participantce, pokud chtěla k tématu zmínit nebo doplnit něco, co 

nezaznělo. 
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V závěrečné fázi setkání se snažil výzkumník pomoci participantkám uzavřít 

společné setkání a projít si jejich pocity, které se při setkání objevily, jelikož 

téma pro ně mohlo být náročné a citlivé.  

5.1.4 Způsob zpracování dat 

Získanými daty byly ve výzkumné sondě rozhovory, které byly zaznamenány 

na mobilní zařízení. Nahrávky byly následně celé doslovně přepsány včetně 

kladených otázek. Při přepisu nebyly vynechány ani „přeřeky“, pomlky 

(nahrazeny znamením …) a pauzy. Ke každému rozhovoru byly připisovány 

poznámky, které byly pro výzkumnou sondu důležité. Před analýzou 

samotnou byla nahrávka znovu poslechnuta a poté se pracovalo pouze 

s textem v tištěné podobě, následně byly nahrávky smazány. V textovém 

dokumentu byly nechány z obou stran velké okraje pro poznámky. 

Přepsané rozhovory byly analyzovány každý samostatně a postupně. 

K analýze sesbíraných dat bylo využito, jak bylo výše uvedeno, intrepratativní 

fenomenologické analýzy. Bylo postupováno podle jednotlivých kroků, které 

byly uvedené v publikacích Řiháčka aj. (2013) a Kocvrlichové (2005).  

V prvním kroku byl přepsaný rozhovor několikrát pečlivě přečten a na levý 

okraj bylo zapsáno vše, co vyhodnotil výzkumník jako zajímavé nebo důležité. 

Komentáře měly různou podobu, někdy šlo o interpretace, někdy o hesla, byly 

podtrhávány důležité věty.  

V druhém kroku analýzy byly na pravý okraj zaznamenávány vynořující 

se názvy témat. Cílem této fáze bylo převést poznámky v levém sloupci 

do stěžejních témat. Výzkumník dbal na to, aby to téma bylo nazváno tak, jak 

o něm participantka opravdu hovořila.  

Ve třetím kroku byly přeneseny vynořující se témata na papír. Výzkumník 

hledal spojení mezi nimi. Některá témata spadala do skupin, jiná se jevila jako 

nadřazená druhým.  U této fáze bylo třeba ověřovat si v přepisu nalezená 

témata, které bylo nutné si číslovat v podobě: stránka, tečka, řádek. Témata, 

která se dané problematiky netýkala, výzkumník nebral v potaz.  
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Následně byla spojena témata ze všech šesti analýz. Témata z prvního 

analyzovaného rozhovoru byla použita pro orientaci u dalších rozhovorů.  

Do tohoto seznamu však byla připisována i nově se vynořující témata. Byla 

volena podle množství výskytu a podle toho, jak dokázala danou situaci 

vysvětlit. V poslední fázi analýzy se nabízí dva přístupy zorientování 

se v tématech. Prvním z nich je vytvoření tabulek. Druhý přístup je prostorové 

zobrazení témat. Byla zvolena varianta interpretačních tabulek. Okrajová 

témata byla vynechána, jelikož nezapadala do celkové struktury. 

V posledním kroku byla témata převedena do narativní podoby, jejímž cílem 

bylo shrnout vše, co vyplynulo z analýz rozhovorů. Závěry a tvrzení byly 

dokladovány jednotlivými citacemi z přepsaných rozhovorů. 

 

5.1.5 Výběr vzorku participantek 

Vzhledem k zaměření výzkumu byla zvolena metoda prostého záměrného 

výběru participantek. Cílem výběru bylo, aby byl reprezentativní vzhledem 

k dané problematice, ne k celé populaci. Prostým záměrným výběrem 

nazýváme takový výběr, kdy vyhledáváme cíleně, na základě předem 

stanovených kritérií, pouze ty jedince, kteří dané podmínky splňují a zároveň 

mají ochotu se do výzkumu zapojit (Miovský, 2006).  

Pro výběr participantek jsem měla předem stanoveny tyto požadavky:  

- Praticipantka má za sebou minimálně jeden porod.  

- Zkušenost z porodu je negativní. 

- Porod a zážitky z něj si dodnes pamatuje.  

Došlo k oslovení žen, které chodí na pravidelné cvičení s miminky. Oslovení 

proběhlo přímo a zazněla informace, k jakým účelům bude výzkum sloužit. 

Ženám byl předán telefonický kontakt a odpověděly tři. Dále byly osloveny 

ženy pomocí Facebooku ve skupině Jemné zrození, která byla výzkumníkem 

v průběhu psaní diplomové práce i s dalšími skupinami zaměřenými na téma 

porodu sledována. Oslovení proběhlo formou vzkazu na zeď, kde bylo 
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uvedeno jaké participantky se hledají, stručné informace o zaměření práce 

a emailový kontakt, na který se mají zájemkyně přihlásit. Ozvalo se deset žen 

se zájmem o spolupráci, ale společné setkání se podařilo domluvit se třemi, jak 

z důvodů vzdálenosti, tak z časových důvodů. Všem participantkám byl 

na začátku setkání předložen informovaný souhlas, který byl podmínkou 

pro navázání spolupráce za výzkumnými účely.   

Celkově tedy bylo vybráno 6 participantek, se kterými byly provedeny 

polostrukturované hloubkové rozhovory. Jak bylo zmíněno, výzkumu 

se zúčastnily z důvodu zvoleného tématu porodu pouze ženy, jejichž 

charakteristiky jsou popsány níže v tabulce č. 1. Charakteristiky zkoumaných 

participantek. Z důvodů zachování anonymity jsou uvedena pouze křestní 

jména, z nichž některá jsou smyšlená. 

Tab. č. 1.  Charakteristiky zkoumaných participantek                        

 

Jméno 

 

Věk 

 

Datum porodu 

Markéta 29 červen 2014 

Anna 24 červenec 2013 

Barbora 29 duben 2013 

Petra 38 duben 2006 

Zuzana 22 červenec 2014 

Linda 26 červen 2013 

     

5.1.6 Etika výzkumné sondy 

Téma diplomové práce vnímám jako velmi citlivé a osobní, proto výzkumník 

chtěl při výzkumu postupovat tak, aby byl etický. Jak bylo již zmíněno, 

podmínkou účasti na výzkumu a realizování rozhovoru bylo podepsání 

informovaného souhlasu. Ten zaručoval participantkám zachování anonymity 

všech získaných dat. 
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Před pořízením nahrávky i po jejím ukončení byly participantky upozorněny, 

že získaná nahrávka bude sloužit pouze k přepsání rozhovoru a poté bude 

smazána. Na začátku setkání byly všechny informovány, že mohou rozhovor 

bez udání důvodu kdykoliv ukončit. 

Rozhovory byly vedeny vzhledem k tématu citlivě a empaticky, participantky 

byly opakovaně informovány o tématu výzkumu a jeho cíli, byl poskytnut 

prostor pro případné dotazy. Participantky byly seznámeny také s motivací 

a důvody, proč se výzkumník pro toto téma rozhodl. Jednotlivá setkání 

proběhla vždy v místě a čase vybraném participantkou, aby byl tak zajištěn 

větší pocit bezpečí.  

Při přepisu dat byly záměrně vymazány všechny údaje, které by mohly vést 

k dohledání jednotlivých žen, abych tak byla zajištěna jejich anonymita. 

Jediné údaje, které zůstaly v původní podobě, jsou data porodu ve formátu rok 

a měsíc a věk rodičky. Jména partnerů, dětí, lékařů a porodnic byly nahrazeny 

neutrálním názvem. 

 

5.1.7 Reflexe výzkumníka – předporozumění problematice 

Vzhledem k využití intepretativní fenomenologické analýzy dat považuji 

za důležité zmínit důvody, které mě vedly k volbě výzkumného tématu. 

Hlavním důvodem bylo to, že jsem od více žen v mém okolí zaslechla 

informaci, že porod pro ně byl velmi náročný a nevzpomínají na něj kladně. 

Po této informaci za mnou přišla kamarádka, když se věnuji psychologii, tak 

by byla ráda, kdybych jí zjistila, kdo se zabývá tématem špatných zážitků 

z porodu, jelikož ona na své špatné zážitky z porodu vzpomíná každý den 

a chtěla by tento problém řešit. Když jsem začala hledat nějaké informace 

o tématu negativní zážitky z porodu a práce s nimi, zjistila jsem, že v České 

republice se jen velmi málo odborníků věnuje dané problematice. Proto jsem 

se rozhodla udělat výzkum na dané téma a zjistit, jestli ženy na bolest 

při porodu zapomenou, jak se říká, a co vlastně při porodu prožívají 

za negativní zážitky.  
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Při hledání literatury a seznamování se s tématem jsem zjistila, že není 

k dispozici dostatek literatury zaměřující se na psychiku při porodu. Připojila 

jsem se tedy i do různých skupin na Facebooku, kde se řeší tématika porodu. 

Pokud jsem viděla nějaký článek týkající tohoto tématu, tak jsem neváhala 

si ho přečíst. Při zajišťování participantek pro výzkum se na mě obracelo více 

žen, že se nikdo nevěnuje při porodu ani po něm jejich psychice. Je pro ně 

důležité, aby existoval někdo, na koho se mohou obrátit s nepříjemným 

zážitkem z porodu. Bojí se ale zlehčování situaci například tvrzením, že porod 

přece bolí. Jsem si vědoma, že všechny tyto události a další faktory mohly 

ovlivnit analýzu získaných dat.  
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5.2 Závěry výzkumné sondy 

Při analýze rozhovorů sloužících pro účely výzkumné sondy vznikl seznam 

témat a podtémat, do kterého se data seskupují. Výsledky jsou podloženy 

citacemi vyjmutými z rozhovorů s jednotlivými participantkami. Ráda bych 

tak odpověděla na hlavní výzkumnou otázku: „Jaké zážitky z porodu vnímají 

ženy jako negativní?, ale i na výzkumnou podotázku: „Jaké faktory 

by přispěly k lepšímu porodu?“  

Vzhledem k tomu, že výzkumná sonda je zaměřena na ženy s negativní 

zkušeností z porodu, nepopisují porod jako příjemný zážitek, vyplývá 

z analýzy rozhovorů první téma prožitků žen při porodu. V rozhovorech jsou 

často a opakovaně zmiňovány potřeby samotných participantek při 

porodu. Velmi častým tématem je přístup ošetřujícího personálu, který má 

na průběh porodu značný vliv. Ženy při popisu svého porodu zmiňují, co jim 

pomáhalo nejvíce, aby situaci zvládly. Z rozhovorů vyplývá fakt, 

že v souvislosti s porodem je u participantek důležité právě období po porodu, 

kdy jim docházelo, co vše negativního při porodu prožily a jaký to mělo na ně 

dopad. V neposlední řadě se participantky zmiňují o tom, co by jim 

při porodu pomohlo. V následujícím textu se budu podrobněji věnovat výše 

zvýrazněným tématům a jejich podtématům.     

5.2.1 Prožitky žen při porodu 

 Tab. č. 2.  Prožitky žen při porodu 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Prožívání 

bolesti  

7.27, 

8.11 

5.5 2.28, 

5.11, 5.18 

11.22 3.8, 6.12, 

7.5 

1.26, 

7.11, 

7.19 

Vyčerpání 2.5, 3.10   3.27 3.13, 

8.12 

 

Strach ze 

selhání 

8.14 5.10     
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Stres  1.8  3.13  8.7 

Nejistota    1.22 2.16  

Samota   1.7    2.17, 

2.29 

 

Jedním z nejvíce participantkami popisovaných prožitků při porodu je bolest. 

Některé z žen však hovoří o bolesti, kterou zažívaly, jako o něčem, na co už si 

příliš nepamatují. Spíše si vybavují chvíli, se kterou byla spojena. 

„To jako, že jsem se strašně natrhla, ten pocit si pamatuju do dneška. To bylo, 

když to jako surově popíšu…to bylo, jako když se vezme kuře a rozthrne… 

Takovej zvuk si pamatuju. Ale tu bolest si nepamatuju.“(Petra) 

„Protože tu bolest si nepamatuju. Nevím, nevím, jak to říct. Vím, že to bolelo, 

že to bolelo hodně, ale nedokážu Vám to k ničemu přirovnat (…). Byla 

to prostě bolest celého těla, to jediné si pamatuju.“(Markéta) 

Další participantky také nemají bolest spojenou s celým porodem, ale pouze 

s určitým okamžikem, který nastal. Tuto bolest však mají v živé paměti. 

„No a pak ještě to šití, to teda do dneška…. To byl jako otřesný zážitek. Tím, že 

jsem neměla ten epidural, tak mi píchli dvojnásobnou dávku anestetik, než 

jako dávají normálně. Ale to nezabralo vůbec. To jsem cítila úplně…zaživa. 

Normálně jako jsem křičela bolestí. To se nedalo vydržet.“(Barbora) 

„ (…) ale nějaký ten opravdu bolestivý moment vlastně přišel až v úplném 

závěru, kdy teda porodní asistentka tahala dcerku silou. Tam teda přišel velice 

bolestivý okamžik, to se přiznám.“ (Anna) 

Některé rodičky na bolest, kterou při porodu prožívaly, dodnes vzpomínají. 

Vybavují si ji přesně a živě, vzpomínka na bolest je pro ně i v současnosti 

nepříjemná. 

„(…) od bolesti, která byla fakt nezvladatelná. Na bolest jsem nezapomněla a 

druhého porodu se bojím.“ (Zuzana) 

„A nastaly hodně krutý bolesti. To teda byly fakt…fakt to bylo hrozný“ (Linda) 
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„A bolest jsem zvládala špatně, protože jsem byla ve stresu.“ (Linda) 

„Do dneška si to nechci jakože připouštět. Úplně se mi vlejou slzy do očí, když 

si na to vzpomenu, jaká to byla bolest.“ (Zuzana) 

Porod je velmi náročný děj z psychického i fyzického hlediska, rodičky 

mnoho hodin nepřijímají žádnou stravu, nemají čas si odpočinout. 

Participantky v rozhovorech popisují úplné vyčerpání. Nebyly v tomto stavu 

schopné komunikovat s personálem a zajímat se o to, co se děje. V některých 

případech se může stát, že vyčerpání vede až ke ztrátě vědomí. 

„Začala jsem vidět mlhu a omdlela jsem, protože ten porod byl takovej 

náročnej a dlouhej.“ (Petra)  

Právě i vzhledem k jeho náročnosti a potřeby plného nasazení a soustředění 

ženy může docházet ke chvílím, kdy si rodičky myslí, že selžou a porod 

nezvládnou. 

„ (…), že jsem se bála, že to nezvládnu, že prostě nemůžu porodit, že to 

nedokážu.“ (Anna) 

„(…), to byl první okamžik, kdy jsem měla pocit, že to nezvládnu.“ (Markéta) 

Porod je pro ženy situací, se kterou se nesetkávají každý den. Pod vlivem 

náročnosti porodu a jiných faktorů některé s participantek popisují 

v rozhovorech, že prožívaly stres. 

„(…) a jinak ten stres… ten stres byl úplně neskutečnej. To snad překonalo 

i tu bolest.“ (Linda) 

„Já jsem si nepřála už nic jinýho, než aby miminko vybavili, aby už jsem měla 

tu jistotu, že dýchá a prostě pláče, a už jsem z toho byla strašně ve stresu.“ 

(Petra) 

Participantky  se zmiňují ve svých výpovědích o chvílích, kdy se cítily nejisté. 

Nevěděly, co mají dělat. V tuto chvíli potřebovaly někoho, kdo jim řekne, 

co mají dělat, kdo je podpoří, že porod pokračuje tak, jak má.  
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„(…) odešla. Až tak jako, já jsem z toho měla takovej nepříjemnej pocit. 

Takovej pocit silné nejistoty, že vlastně je to tam na nás.“ (Petra) 

„Až někdy v sedm, v osm večer už začínalo jít do hustýho. Že už jsem pak jako 

klečela na zemi a nevěděla co, nebyla jsem si jistá, co mám dělat…jenže on 

zrovna byl den, že to tam bylo jak na běžícím páse.“ (Zuzana) 

Vzhledem k tomu, že ne každá z participantek měla možnost mít partnera 

u porodu, nebo ho personál přizval až v pokročilejší době, popisují ženy 

jako nepříjemný zážitek z porodu pocit samoty. 

„A nechali mě tam samotnou. Já jsem se z těch dveří nemohla sama dostat, ty 

se nedaly otvírat. Oni je mohli otevřít jen z tý druhý strany. A já jsem tam byla 

prostě sama a bylo to jako fakt hrozný.“ (Linda) 

„A vlastně tam jsem byla sama a asi od tří do šesti jsem tam byla úplně 

sama…že jako nikoho nezajímalo, že tam jsem, protože se nic nedělo.“ (Anna) 

 

5.2.2 Potřeby ženy při porodu 

Tab. č. 3.  Potřeby ženy při porodu 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Potřeba 

věnování se i 

psychické 

stránce  

11.10 5.17, 

6.20 

   9.8, 9.12 

Potřeba větší 

intimity 

 1.15, 4.3     

Potřeba 

obrany  

6.15  5.3   6.5 

 

V průběhu porodu se personál nemocnice a jiné přítomné osoby snaží zajistit 

rodičce co největší komfort. I přesto ale participantky v rozhovorech popisují 
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chvíle, kdy v daný okamžik pociťovaly nějakou potřebu, která nebyla dle 

jejich mínění dostatečně naplněna. 

Jako jednu z potřeb zmiňují participantky nedostatečné věnování se jejich 

psychické stránce v průběhu porodu. Mají často pocit, že se nikdo nezajímá 

o jejich osobu jako takovou, ale spíš jako o další případ, který je třeba vyřešit. 

„Určitě by mi pomohlo, kdyby se někdo zajímal o můj psychickej stav.  

Protože tam nejseš jenom nějaký číslo nebo kus ...Určitě by mi to pomohlo.“ 

(Linda) 

„Kdyby aspoň někdo projevil nějakej kousek empatie…fakt je, že by mi to v tu 

chvíli pomohlo. Takhle jsem byla jen další v řadě, což u té porodnice tak 

je.“(Anna) 

Z výpovědí některých patricipantek vyplývá, dle mé analýzy, potřeba větší 

intimity. Především některé zákroky a postupy v průběhu porodu jim připadají 

ponižující. 

„A pak zjistili, že mi pořádně ještě neodtekla plodová voda, takže praskli 

plodovou vodu. To přítel seděl v rohu a viděl všechno. To mi bylo 

nepříjemný.” (Anna) 

“(…) nasadila si igelitovou zástěru, což mi přišlo jako...to si pamatuju..že 

jsem si připadalo jakože to tam mám celý znečistit. Takový potupný. Že si kvůli 

mně dala tu igelitovou zástěru a rukavice…takovej řezník trochu. To bylo fakt 

potupný.” (Linda) 

Z analýzy rozhovorů vychází fakt, že ženy do nemocnice přicházejí často 

jako na bojové území. Přicházejí s určitým očekáváním a přáním a bojí se, že 

nedojde k jejich naplnění. Při porodu pak pociťují potřebu obrany. Samy jí 

však nejsou schopny. V některých případech už přicházejí do nemocnice 

s někým, kdo má jejich přání hájit a bránit je. 

„Kdo mi pomůže jakoby ten porod v uvozovkách ubránit tak, jak já si přeju, 

protože přece jenom při porodu je člověk jakoby v úplně jiným stavu vnímání 

a není jakoby tak schopnej se bránit, nebo o něčem přemejšlet.“ (Markéta) 



58 

 

„Protože při tom porodu já jsem jakoby nebyla schopná vyjednávat vůbec…Já 

jsem se chvíli snažila, ale to prostě strašně rušilo…v tom porodním procesu, 

na kterej se potřebuje soustředit..to nefungovalo.“ (Barbora) 

„Že jako oni jsou schopný zneužít toho, že ta žena se absolutně není schopná 

bránit, protože není schopná ani mluvit. Natož se nějak jinak bránit.“ (Linda) 

 

5.2.3  Vliv přístupu personálu 

Tab. č. 4. Vliv přístupu personálu 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Rutinní 

zákroky 

 1.27 1.9    

Špatný 

zákrok 

2.17, 

4.23 

     

Nedostatečná 

informovanost 

5.11 1.9, 2.6 2.3 3.6 2.3 7.7 

Nevhodné 

chování 

personálu 

3.21, 

10.16 

1.18, 

2.12 

1.17, 

2.22 

 1.16, 4.6, 

4.14 

2.5, 3.3, 

6.4 

Nedostatečná 

péče 

   1.16, 3.5 5.16 3.4 

Nevyhovující 

prostředí 

 4.20  2.2  2.12, 

6.17 

 

Velký vliv na to, jak bude porod probíhat má přístup personálu. Díky němu 

žena porod zvládne, ale mnohdy přístup zaměstnanců porodnice komplikuje 

průběh porodu. Právě přístup ošetřujícího personálu je jedno z témat 

vyplývajících z analýzy rozhovorů.  
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Zdravotníci mají dané postupy, jak mají v kterých situacích postupovat. 

Ani porod není výjimkou. Některé rutinní zákroky však nebyly patricipantkám 

příjemné.  

„A pak mi napíchli ten epidural, přičemž jsem ještě měla kanylu v ruce, takže 

kontrakce po dvou minutách a podepište nám informovanej souhlas, že na to 

můžete umřít.“ (Anna) 

Případ jedné z participantek poukazuje na to, že při jejím porodu došlo 

k zákroku, který porodní asistentky a ošetřující lékaři považují za v některých 

případech za nezbytný, ale jí způsobil ještě větší komplikace. V tomto případě 

pak žena často nechápe, proč se to při porodu stalo a má tendence dávat 

následky zákroku za vinu sobě.  

„Po porodu dcerky vlastně přišel ten problém. Jednak po porodu hlavičky, 

ta porodní asistentka začala zmatkovat a vlastně místo toho, aby dcerku 

nechala dorotovat a počkala na další kontrakce, aby se porodilo tělíčko, tak  

začala zmatkovat a začala dcerku za hlavu se snažit vlastně ručně rotovat to 

dítě. Což by se dělat nemělo.“ (Markéta) 

„(…) ten tah a ta bolest, bylo to, že ta lékařka ...z nějakého, pro mě úplně 

nepochopitelného neznámého důvodu ….vlastně rvala placentu ven za ten 

pupečník, ještě než se odloučila. Bylo to sotva asi 15 minut po porodu, takže 

opravdu velice krátká doba. Běžně se čeká hodinu, dvě.“ (Markéta) 

Vzhledem k tomu, že všechny participantky byly prvorodičky, nevěděly, jaký 

průběh porod má. Tento fakt je při samotném jeho průběhu znervózňoval 

a  v několika případech postrádaly od personálu informaci o tom, co se s nimi 

právě děje, jaký zákrok provádí, nebo co se bude dít. Při některých porodech 

ženy postrádaly takové zásadní informace, jako jaká látka jim byla aplikována 

a podobně.  

„(…) už mi píchli něco na podporu…nevím, co to bylo. Nikdo 

mě neinformoval o tom, co mi píchli.“ (Anna) 
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„Mě nastřihla až bůh ví kam a nezeptala se. Neinformovala mě, respektive 

varovala manžela, že se za chvíli objeví nůžky, aby se nelekl. Fakt perfektní!“ 

(Barbora) 

„A říkám, co teď? Mám tlačit nebo co? Já jsem měla strach, aby to ze mě 

nevypadlo, ono to zní blbě, ale …Tak jsme začali drnčet na ten telefon, jako ať 

někdo přijde ...a ona přiběhla, co se jako děje? A já říkám, že mám kontrakce 

už častějc. Jestli mám tlačit nebo ne, nebo co mám dělat? A ona, no tlačte 

...Takže jako já jsem vůbec nevěděla co tam mám dělat….bolesti a tak.“ 

(Zuzana) 

„V podstatě jsem čekala, že mě ta porodní asistentka navede nebo mi poradí 

nebo ona bude řešit to, aby to bylo efektivní, ten porod. A to jsem naprosto 

postrádala.“ (Petra) 

Obsáhlým podtématem vyplývajícím z analýzy je takový přístup personálu, 

který participantkami není hodnocen kladně a často kvůli němu zažívaly 

negativní pocity. Nedošlo k představení ošetřující osoby, nebyl brán ohled 

na  stav rodičky, v některých případech se personál choval k ženě až hrubým 

způsobem.  

„ Protože paní doktorka vůbec nepozdravila, nepředstavila se, neřekla vlastně 

vůbec nic… ani co budě dělat, proč to bude dělat.“ (Markéta) 

„ Načež přišla porodní asistentka, a že jako…co se mnou má dělat?... Když 

zvracím, tak že ať si jdu okamžitě vypláchnout pusu.“ (Anna) 

„Tak nás vzal do tý sesterny, tam vlastně ta sestra se mě zeptala, kde mám 

věci. Tak jsem řekla, že je mám v autě a ona na to, že tam mi budou jako 

hodně platný. Říkám, já nevím, já rodím poprvé a nevím, co mám dělat, ne? 

A jak jsem byla v šoku, tak jsem se rozbrečela.“ (Zuzana) 

„Pak se tam objevila sestra, a jestli je to dobrý? Já jsem jí říkala, že mám 

hrozný bolesti ..tak ona, ať si lehnu a já říkám, že to jako začíná fakt být 

neúnosný….že bych chtěla epidural. A ona mi řekla, že jsem to mohla 

vědět….znova...že porod bolí ...a odešla. A že přijdou v sedm, že se střídají 

směny. A bylo někdy šest.“ (Linda) 
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Jako další problém ze strany personálu participantky vnímají nedostatečnou 

péči. Často zůstávají při porodu samy bez dohledu ošetřujícího personálu. Jeho 

přítomnost jim pomáhá právě ve chvílích, kdy neví, co mají dělat. Ačkoliv si 

ženy uvědomují, že personál je velmi zatížený, uvítaly by z jeho strany větší 

péči a pozornost. 

„(…) a ta asistentka se nám dvakrát moc nevěnovala, ta v podstatě velice 

rychle vycítila prostor v tom, že manžel je zdravotník...vlastně zdravotnickej 

záchranář a zdravotní bratr zároveň...jakoby svojí profesí….takže on vyměnil 

infuzi, zastavil porod, podal mi emitní misku. V podstatě se on o mě 

postaral….ona akorát přišla, poslechla nebo se podívala na ozvy...odešla.“ 

(Petra) 

„Byli jsme tam vlastně většinou furt sami, jako. Když prostě jednou za hodinu 

nás přišli zkontrolovat ...já jsem tam vlastně ležela od osmi, od devíti od rána 

a porodila jsem vlastně v deset večer, jako by. Byli tam párkrát. Nikdo tam, 

když jsme si nezazvonili, nikdo tam nepřišel.“ (Zuzana) 

Poslední část tohoto tématu se nezaměřuje na chování personálu, ale spíše na 

podmínky, které byly v prostředí porodnice. Některé participantky 

v rozhovorech poukazovaly na to, že nepříjemně na ně působila světla 

a prostředí, ve kterém rodily.  

„Přece jenom ten tikot těch hodin nebyl úplně...a to ostrý světlo mi tam 

strašně vadilo….bylo to strašně nepříjemný.“ (Anna) 

„A prostě furt na mě křičeli….hrozně na mě křičeli. A všude byly zářivky, 

takový to ostrý světlo ...a já jsem měla hrozný bolesti, že jsem potřebovala 

zalízt si někam do kouta a být tam někde sama a ne obklopená personálem pod 

zářivkama v jedný poloze...někde v nějaký miniaturní sesterně.“ (Barbora) 
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5.2.4 Pomoc při porodu 

Tab. č. 5. Pomoc při porodu 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Zaměření sama 

na sebe 

2.13, 7.23, 

8.4 

4.18 4.5   5.19, 

6.11 

Vidina konce  4.11    6.13 

Přítomnost jiné 

osoby 

6.13 3.10 3.16 14.16 2.16, 

3.27, 

5.11 

 

 

Část rozhovorů se zaměřovala na to, v čem při porodu participantky viděly 

největší oporu. Co je nutilo a podporovalo v tom, aby mobilizovaly své síly 

ve chvílích, kdy myslely, že porod nezvládnou. 

Největším pomocníkem při těžkých chvílích si byly ženy samy. Popisují, 

že to, co je nejvíce podporovalo, bylo zaměření se sama na sebe a nevnímání 

svého okolí.  

„Hodně kladně jsem byla překvapená z toho, že moje tělo a to dítě absolutně 

vědělo, co má dělat.“ (Linda) 

„(…) a mohla jsem se soutředit opravdu čistě jen na sebe, ponořit se do sebe. 

Já jsem vůbec nevnímala okolí. Tam prostě jsem byla jenom já a nic dalšího. 

To mi pomáhalo ze všeho nejvíc.“ (Markéta) 

Další, co rodičky při porodu podporovalo k tomu, aby ho zvládly, byla vidina 

konce. 

„(…), že jsem věděla, že to jednou skončí…Taková ta vidina, že dítě už je tady, 

a že to je dočasný. Že bych se nějak jako upínala, že už budu konečně se svým 

dítětem…to asi ne. Ale spíš to, že ta bolest jednou skončí.“ (Linda) 

„ Asi myšlenka na to, že to brzo skončí. Že jako to vědomí, že to dítě opravdu 

přijde…“ (Anna) 
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Jedním ze zajímavých faktorů při porodu je přítomnost partnera. Vzhledem 

k tomu, že až na jedinou výjimku partnera jedné z participantek, nemají 

partneři zdravotnické vzdělání, mají u porodu působit jako psychická podpora 

ženy. Z analýzy rozhovorů však vyplývá, že ne vždy tomu tak je. V některých 

případech byli partneři rodiček velmi aktivní, nastudovali si předem, co se 

bude dít a rodičce byly velkou pomocí a oporou. 

„Kdyby tam nebyl přítel, tak nevím, co bych dělala. (…) Ale fakt jediný štěstí, 

že tam byl. Nezávidím těm, který tam jako nemají přítele. Takovouhle podporu. 

Fakt jako ta psychická podpora je hodně důležitá. I při tom jakoby tom 

porodu, jak stojí při mně a pomáhá jakoby jo. “ (Zuzana) 

„ (…) jako psychickou oporou v tom, že jsem cítila, že se něco děje. A držel mě 

za ruku, pomáhal vlastně ještě porodní asistentce tlačit na břicho, tak jsem 

byla docela ráda, že mně tlačí jako na půl manžel a ne někdo cizí.“ (Petra) 

V jednom případě byla u porodu přítomna s partnerem i soukromá porodní 

asistentka. Přítomnost obou osob hodnotí participantka jako velkou pomoc 

a podporu.  

„ Myslím si, že naprosto zásadní. Určitě, vzhledem k tomu, že pro mě byl 

naprosto nejdůležitější ten pocit toho, že tam mám někoho, kdo zná moje 

přání.“ (Markéta) 

Z výsledků analýzy dat však vyplývá, že ne vždy považuje rodička přítomnost 

partnera za přínosnou.  

„Vím, že tam byl, ale to bylo tak všechno. Vím, že mě držel za ruku. A že mi 

pak děkoval za syna, ale jako víceméně jsem ho moc nevnímala…že by tam byl 

jako nějaká větší podpora.“ (Anna) 
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5.2.5 Dopad porodu na ženu 

Tab. č. 6. Dopad porodu na ženu 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Negativní 

vzpomínky 

 6.8 6.12 13.24 6.12, 

8.14 

8.16 

Separace od 

dítěte 

5.23 2.6, 

2.20, 

6.1  

2.9, 2.16 4.1, 4.9  4.1, 4.6 

Problémy se 

spánkem 

9.16  6.16    

Vyhledání 

odborné pomoci 

9.19, 10.2 6.20 6.7, 7.2 12.27   

Vliv na osobnost   6.21    

 

Prvním z podtémat dopadu porodu na ženu je separace od dítěte. Toto 

podtéma by se dalo zařadit i do prožitků z porodu. Participantky hovoří o tom, 

že jim dítě nebylo přiloženo na tělo a pokud bylo, chvíli poté ho ošetřující 

personál odvezl. Ženy popisují obavy o dítě a jeho život. Hodnotí, že situace 

měla dopad na vývoj jejich vztahu s dítětem. 

„Po těch dvou dnech co jsem byla na Áru, tak vlastně ty dva dny jsem u sebe 

neměla dcerku a  ...takže tam byl další negativní dopad v tom, že jednak jsem 

nemohla začít okamžitě kojit. Takže dcerka měla umělou výživu a už jenom to, 

že vlastně byla úplně sama dva dny, bez nikoho ….Nás jako by psychicky 

opravdu hodně poškodilo.“(Markéta) 

„(…) vlastně jsem neměla  syna u sebe. A to bylo už dvě hodiny po porodu, 

a to jsem jako už věděla v kolik hodin se narodil. A měla jsem utkvělou 

představu, že nežije. A nikdo mi nedovedl říct co s ním je...a proč mi ho 

nedali.“ (Petra) 
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Dalším z témat vyplývajících z analýzy je dopad porodu na ženu. Ačkoliv 

práce je zaměřená přímo na zážitky z porodu, je důležité jaký negativní vliv 

mohou mít špatné zážitky na psychiku ženy. V jednom z rozhovorů 

patricipantka zmiňuje, že porod změnil její osobnost. 

“Před porodem jsem byla sebejistá žena, po porodu jsem cítila pocity 

méněcennosti. To se začíná srovnávat až teď.“ (Barbora) 

Participantky hovoří o tom, že porod byl pro ně nepříjemným zážitkem. 

Čekaly pocit radosti a euforie, ta se však v některých případech nedostavila. 

Myslely si, že budou šťastné. Některé z nich nemohly zapomenout na bolest, 

kterou prožily. Některé cítily bezmoc z toho, co se stalo. I v současnosti 

považují svůj první porod za něco negativního, na co nerady vzpomínají. 

Některé participantky hovoří i o tom, že dalšího porodu se bály, nebo dodnes 

bojí. 

„ Vůbec jsem necítila štěstí a euforii, jak to je ve filmech. Moje první slova 

byly: To je nějaké sci-fi. Byl to proud zvláštních stavů. Strach, únava, co teď? 

Měla bych cítit něco jiného ne? Tak to je jako ono? Jsem strašná, že nemám 

záchvaty štěstí. Cítila jsem strašnou bolest po nástřihu.“ (Linda) 

„Po porodu jsem se cítila slabá, zraněná, a to duševně. Cítila jsem se 

neschopná pečovat dobře o své dítě. V přítomnosti své dcery jsem trpěla 

obrovskou úzkostí a stresem, který polevil pouze pokud jsem se od dcerky 

vzdálila - mělo by to být pochopitelně naopak. Potřebovala jsem obrovskou 

podporu od partnera. (Markéta) 

„Ty negativní zážitky pociťuji do teď. U mě to bylo tak, že já jsem po porodu 

nebyla schopná vůbec být sama doma.. Končilo to záchvaty pláče…..ty zážitky 

z toho porodu se mi pořád vracely. Pořád jsem na to musela myslet. Se mi to 

přehrávalo v hlavě...v podstatě při jakékoliv úplné drobnosti, která mi to 

nějakým způsobem připomněla.” (Barbora) 

„ Ten pocit se mi vrací do dneška, že nevím kde to dítě je...proč není se 

mnou….a to bylo opravdu nepříjemný . (…) Až do konce šestinedělí jsem cítila 
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silnou frustraci.  Nevím, jak se mám o dítě správně starat, co je pro něj 

nejlepší, co dělat a co ne a tak. (…)Většinu času jsem probrečela a i teď, když 

si vzpomenu, je mi ouzko.” (Anna) 

“Ale ta bolest byla vážně hrozná. Bojím se dalšího porodu kvůli ní. Když si 

na ní vzpomenu i teď, tak se mi chce vždycky brečet, někdy i brečím.” 

(Zuzana) 

„(…)dál ten vývoj tý mý psychiky, která šla pak dál dolů a dolů a dolů. Protože 

tím jak vlastně já jsem nedobrala tý síly, po šestinedělí se ten stav fyzickej 

nezlepšil, tak to psychický trauma ...to se tam začlo postupně vynořovat, až 

když jsme začli uvažovat...nebo manžel jako si myslel, že bysme mohli jako mít 

další dítě. Takže já jsem se vlastně až pak přistihla, že jsem to nezpracovala, a 

že vlastně už vůbec nechci být znova těhotná. A že jako chci strašně moc děti, 

ale rozhodně je nechci já rodit.“ (Petra) 

S negativními dopady na psychiku ženy jsou spojeny i problémy se spánkem. 

Jak participantky popisují, špatně se jim usínalo i spalo. 

„Byla jsem velmi labilní, nemohla jsem spát, stále se mi vracelo vše, co se 

stalo a já se stále ptala sama sebe, proč se to stalo. Cítila jsem obrovskou 

bezmoc, vztek.“ (Markéta) 

„ (…) v podstatě při jakékoliv úplné drobnosti, která mi to nějakým způsobem 

připomněla. Pak už se k tomu přidaly problémy s usínáním...opravdu.“ 

(Barbora) 

Po přetrvávání negativních vzpomínek některé z participantek začaly zvažovat 

potřebu odborné pomoci. Dotazované ženy popisují, že by pro ně bylo 

jednodušší, kdyby jim odbornou pomoc doporučil někdo již v porodnici. Bylo 

by to pro ně přínosné, kdyby věděly, že nejsou samy, kdo takovéto pocity 

zažívá, a že existuje někdo, kdo by jim mohl pomoci.  

„Ale pokud by tam byla nějaká kontaktní osoba, psycholog nebo někdo takový, 

kdo by se ptal na ty věci a dal mi na sebe kontakt, tak bych se na něj mohla 

později obrátit. Určitě by to hodně pomohlo.“ (Barbora) 
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„(…) tak jsem i začala hledat jako by cesty jak to řešit a jak nám pomoct. A i 

jsem se vlastně obrátila na Michaelu Mrowetz ...bohužel vzhledem k tomu, že 

je daleko, je v Ostravě. Tak jsem se s ní nesetkala osobně, komunikovaly jsme 

spolu přes internet. A pak jsem i docházela na terapii s dcerkou.“ (Markéta) 

„A já osobně ještě když jsem byla znova těhotná, tak jsem jako docházela 

na terapie k dule, která mi pomáhala zpracovávat to trauma z toho porodu 

prvního.“ (Petra) 

5.2.6 Přínos pro porod podle rodiček 

Tab. č. 7. Přínos pro porod podle rodiček 

Téma/ 

Participantka 

Markéta Anna Barbora Petra Zuzana Linda 

Předporodní 

příprava 

    7.11 9.20 

Psychická 

podpora ze 

strany personálu 

11.6 5.17, 

6.20 

   9.8, 

9.12 

Přítomnost 

podporující 

osoby 

  5.1 12.15  2.24 

 

Poslední velké a společné téma, které z výzkumné sondy vyplývá, je to, co by 

podle rodiček mohlo jejich porod zlepšit, co by mohlo situaci změnit. Některé 

z participantek předporodní přípravu absolvovaly, některé ne. Ale z rozhovorů 

vyplynulo podtéma předporodní přípravy jako takové. Pro rodičky není 

vyhovující případ předporodní přípravy v nemocnici, kde je podle nich jen 

straší, co se může stát. Uvítaly by spíše psychickou přípravu a někoho, kdo by 

jim nejen přiblížil, jak porod bude probíhat, ale zároveň je i provázel 

těhotenstvím a připravoval je na porod i po psychické stránce. 

„Já si myslím, že by měla být ta psychická příprava. ...tý ženy, už v období 

těhotenství. Že třeba by to nemusel být úplně psycholog, ale třeba nějaká 

ta dula a ta osvěta tohohle tématu by měla být daleko větší, než teď je. Protože 
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ta předporodní příprava je možná daleko důležitější než potom léčit nějaký 

rány způsobený tím porodem. A on ten přístup k tomu porodu hrozně mění i 

ten průběh porodu. Takže spíš bych osobně bojovala za to, aby se zaměřilo na 

tu předporodní přípravu. Žádný kurzy v porodnici, kde ti ukážou kleště a zvon 

…...protože stejně ty komplikace u porodu nastanou tím, že ta žena začne 

zmatkovat.“ (Linda) 

Jak již bylo zmíněno a dokladováno citacemi z textu výše v části potřeby žen 

u porodu, část žen se domnívá, že porod by zlepšilo a podpořilo, kdyby 

se ošetřující personál zajímal nejenom o průběh porodu z fyziologického 

hlediska, ale také o její psychiku. 

Dále participantky vidí jako přínosnou pro průběh porodu přítomnost jiné 

osoby mimo ošetřující personál. Jedna z žen, která neměla u porodu partnera, 

se domnívá, že přítomnost podporujícího partnera je pro porod pozitivním 

přínosem.  

„A řekli mi, že manžela volat nemám, že je to na dvanáct hodin, a že mi 

řeknou, až ho budu mět zavolat. Kdybych to věděla, tak ho zavolám hned….. 

tak jako jsem slepě věřila tomu personálu. A vůbec nevím, proč jsem ho 

nezavolala…Jako on by mně tam pomohl, ale prostě, najednou, když oni(…).“ 

(Linda) 

Část participantek by u porodu uvítala dulu, která je přímo jako psychická 

podpora rodičky vyškolena.  

„Asi kdybych tam měla sebou dulu, tak by to možná bylo lepší….kdybych tam 

měla někoho, kdo by s tím personálem prostě komunikoval za mě. Protože 

při tom porodu, já jsem jako by nebyla schopná vyjednávat vůbec...Já jsem se 

chvíli snažila, ale to prostě strašně rušilo.” (Barbora) 

 

„(…)Aby doprovod k porodu dobře znal tu osobu a kromě toho, že tam je ten 

partner, který je tam jako partner, a nebo nositel genetické informace  nebo 

a někdy i je třeba...Důly, prostě duly, který nebudou dulovat, protože jsou duly, 

ale proto že budou dobře znát tu ženu před porodem. Budou znát její potřeby, 

její povahu, budou umět pracovat s tou ženou tak, aby podpořil ten potenciál 
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a ten zážitek, aby byl maximálně co nejlepší. A aby se to prostě celý jako 

trošku zvolnilo.. .Jako já nejsem pro domácí porody, ale třeba pro ten 

psychickej doprovod u porodu…. já si myslím, že kdybych tam já měla dulu, 

tak by rozhodně ta dula věděla co se mnou asi toto udělalo a ta dula 

je samozřejmě ještě v kontaktu po porodu.“ (Petra) 

5.2.7 Shrnutí závěrů výzkumné sondy 

Na tomto místě bych ráda ve stručnosti zhodnotila výsledky výzkumné sondy 

a zodpověděla tak výzkumné otázky. Pokud si projdeme všechna témata 

vyplývající z analýzy rozhovorů, nalezneme odpověď na hlavní výzkumnou 

otázku, která zněla: Jaké zážitky z porodu vnímají ženy jako negativní? 

Jako hlavní negativní prožitky při porodu hodnotí ženy bolest, pocit vyčerpaní, 

strach ze selhání, stres, nejistotu a samotu. Dále považují za negativní zážitek 

přístup ošetřujícího personálu, který provádí rutinní zákroky, chová 

se k ženám mnohdy nepatřičně, nevěnuje jim dostatečnou péči a neinformuje 

je příliš o průběhu porodu a nutných postupech. Zmiňují také nevyhovující 

podmínky v prostředí porodnice. V tématu potřeby ženy při porodu 

participantky zmiňují nepostačující psychickou podporu, nedostatek intimity 

v průběhu porodu a potřebu obránit svůj porod.  

Další výzkumná otázka zněla: Jaké faktory by ženám pomohly průběh porodu 

zlepšit? Participantky považují za faktor, který pozitivně ovlivňuje průběh 

porodu kvalitní předporodní přípravu, to především po psychické stránce. 

Dále se domnívají, že zlepšení jeho průběhu by pomohla přítomnost 

podporující osoby, například duly. V neposlední řadě vidí jako velký přínos 

pro porod psychickou podporu ze strany personálu, který by se neměl zajímat 

pouze o fyzickou stránku průběhu porodu.   

 

5.3 Diskuze 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat možné podoby negativních 

zážitků žen z porodu dítěte, přičemž hlavní výzkumná otázka zněla: Jaké 
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zážitky z porodu vnímají ženy jako negativní? Vedlejším cílem bylo zamyslet 

se společně s participantkami nad tím, zda a jak by jim bylo možné 

předcházet.  

V rámci výzkumné sondy bylo provedeno šest polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů se ženami, které hodnotí své zážitky z vlastního 

porodu záporně. Získané rozhovory byly následně doslovně přepsány. 

Poté byla provedena analýza pomocí interpretativní fenomenologické metody. 

Zvolena byla především proto, že prozkoumává a zachycuje zkušenosti 

jednotlivých participantů v konkrétním kontextu. Jejím účelem není zobecnění 

dané problematiky na celou populaci, ale naopak jde o zmapování 

specifických podmínek pro výskyt daného fenoménu. Cílem práce nebylo 

generalizovat výsledky výzkumné sondy na širší populaci. 

V závěrech výzkumné sondy byly zodpovězené nejenom kladené otázky, 

ale také zde vyplynula další témata týkající se problematiky. Celkově bylo 

na základě výzkumné sondy získáno šest hlavních témat: Prožitky žen 

při porodu, Vliv přístupu personálu, Pomoc při porodu, Pomoc při porodu, 

Dopad porodu na ženu, Přínos pro porod podle rodiček. Domnívám se, že by 

bylo přínosné zaměřit se více na některou ze zmíněných kategorií 

či podkategorií jako například na prožívání bolesti. Jak zmiňují použité zdroje, 

porod je jedním z nejbolestivějších zážitků. V naší společnosti však můžeme 

slyšet tvrzení, že žena po porodu na bolest zapomene. Jak zmiňují i samotné 

participantky, není tomu tak vždy. Vyvstává zde tedy otázka proč? A co to 

ovlivňuje? Myslím si, že zde byl vhodný prostor pro další bádání. Samozřejmě 

nesmíme opomíjet i další negativní prožitky při porodu. 

Dále bych se chtěla zamyslet nad přístupem ošetřujícího personálu 

k rodičkám. Z odpovědí participantek vyplývá, že není zcela vyhovující. 

Kladu si tedy otázku, co by se v této oblasti dalo změnit? Jaké možnosti 

zlepšení porodnictví se nám naskýtají?  

Podobně zaměřený výzkum v České republice proběhl v letech 2010 až 2012. 

Věnoval se spokojenosti rodiček v českých porodnicích. Z výsledků 
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vyplynulo, že ženám vadí nedostatečné poskytování informací 

a nerespektování jejich přání. Za nejslabší stránky považují malou psychickou 

podporu a nadřazený či rutinní přístup některých zdravotníků (Psychosociální 

aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima 

rodiček, 2013).  

Chtěla bych se více zamyslet i nad problematikou dopadu porodu na psychiku 

ženy. Ze závěrů výzkumné sondy můžeme vyčíst, jaký negativní vliv měl 

porod na život dotazovaných žen. Vyvstává zde otázka, jak tuto problematiku 

řešit. Je samozřejmé, že by bylo lepší docílit takového průběhu porodu, 

aby žena neměla negativní vzpomínky. Ale to není vždy možné. Myslím si, 

že přínosné by bylo například zvýšit informovanost o možnosti nepříznivého 

dopadu porodu na ženu a rozšířit za tímto účelem i psychologické služby. 

Jak si můžeme všimnout v rozhovorech, není v České republice jednoduché 

sehnat odborníka zabývajícího se problematikou porodů. Otázkou zde však je 

také to, do jaké míry ženy zkoušely pomoc hledat. 

Za zmínku stojí výzkum Michaely Mrowetz zaměřený na bonding v České 

republice. Jedním z jeho výsledků bylo zjištění, že nedostatečná podpora 

bondingu je nejhlavnější důvod pro rozhodnutí žen rodit mimo zdravotnické 

zařízení. Separace dítěte je jedním z faktorů rozvoje traumatu po porodu. 

U prvorodiček je hlavní pro rozhodnutí právě obava z traumatu ze separace, 

u vícerodiček je silným faktorem v rozhodování trauma prožité v porodnici 

(Bonding a jeho podpora v českém porodnictví, 2008). 

Hlavní přínos výzkumné sondy zaměřené na zážitky žen z porodu 

se zaměřením na negativní zážitky vidím především v tom, že přináší 

poznatky z nedostatečně prozkoumané oblasti psychické stránky porodu, které 

není věnován dostatek prostoru v české ani v zahraniční literatuře. Výzkumná 

sonda může být přínosem jak pro psychology, tak pro ošetřující personál 

v porodnicích, ale zároveň i pro ženy samotné. Všechny tři skupiny zde mají 

možnost nahlédnout do dané problematiky a zamyslet se nad ní. Do určité 

míry i osvětluje problematiku požadavků žen na domácí porody. Nabízí se zde 
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tedy možnost pro hledání společného kompromisu ke spokojenosti všech 

stran.  

Pro mě samotnou byla výzkumná sonda přínosná v mnoha směrech. Například 

z hlediska možnosti vyzkoušet si její samotné provedení a možnosti vést 

cílené rozhovory. Studium literatury mě obohatilo v problematice jedné 

důležité části v životě ženy, a to porodu. Zároveň pro mě měla přesah i 

do osobní roviny, kdy jsem se sama zamýšlela nad tím, jak bych chtěla, aby 

probíhal můj porod. Další velký přínos pro sebe vidím v profesní rovině, 

jelikož mě téma velmi zaujalo a chtěla bych se mu i nadále věnovat.  

Uvědomuji si, že práce má své nedostatky. Jako její možnou limitu vnímám 

svou vlastní osobu v roli výzkumníka. Vidím riziko promítnutí se mého 

předporozumění dané problematice do celkových výsledků výzkumné sondy. 

Za přínosné pro práci však považuji to, že jsem sama nerodila, takže jsem 

neprojektovala do výsledků své předchozí zkušenosti. 

Jsem si plně vědoma mé nedostatečné zkušenosti s prováděním kvalitativní 

výzkumné sondy. Má předchozí praxe s vedením rozhovoru byla minimální, 

s použitím interpretativní fenomenologické analýzou dat žádná. Nedostatky 

jsem se však snažila kompenzovat jejich uvědoměním si a vynahradit je 

radami vedoucí diplomové práce a studiem literatury. Za důležité taky 

považuji zmínit to, že názvy získaných témat mohou být zavádějící. Tyto 

kategorie byly nazvány podle mého úsudku. 

Počet provedených rozhovorů může být považován za nedostačující. 

Interpretativní fenomenologická analýza dat obvykle pracuje s nižším počtem 

participantů. Vzhledem k povaze fenomenologického výzkum, kde je třeba 

detailní analýza zkušenosti, je smysluplnější zaměřit se na menší počet vzorek, 

který dobře reprezentuje zkoumaný fenomén (Řiháček, 2013). 

Vliv na výsledky výzkumné sondy může mít i omezení ve výběru 

participantek. Výběr byl zúžen samotným zkoumaným tématem, ale také 

délkou práce. Dále byl omezen časovými i dopravními možnostmi žen. 

Vzorek zahrnuje pouze ženy, které považují své zážitky z porodu za negativní. 
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Zde shledávám také jistou limitu práce. Řada žen si nepovažuje podobné 

zážitky za negativní, nebo o nich nechce s nikým hovořit. 

Dalším limitem práce může být různá doba, která uplynula od porodu 

participantek. Od nejbližšího porodu neuplynul ani rok, od nejpozdějšího 

porodu uplynulo devět let. Tyto rozdíly však můžeme chápat také jako přínos 

pro práci. To například z důvodu, že poukazují na přetrvávání negativních 

vzpomínek na zážitky z porodu i několik let.  

Za další limitu práce považuji rozdílný rozsah rozhovorů. Ten však je ovlivněn 

především tím, jak moc byla komunikativní participantka a co ji k dané otázce 

napadalo. Na některé otázky neznaly ženy odpověď. To můžeme dávat za vinu 

například nesprávně položené otázce.  

Za nedostatek výzkumné sondy považuji to, že se mi nakonec z časových 

důvodů nepodařilo získat zpětnou vazbu od samotných participantek.  Zpětná 

vazba měla sloužit jako validizace výsledků. Důvodem byla časová vytíženost 

participantek i mé osoby. 

Jak již bylo zmíněno, považovala bych za přínosné vzhledem k dalším 

výzkumům zaměřit se více specificky na určitou část, která vyplynula 

z výzkumné sondy. Považovala bych za zajímavé zkoumat vliv připravenosti 

rodičky na porod na jeho samotný průběh, více se zaměřit na to, jak rodička 

vnímá při porodu chování ošetřujícího personálu, více se zaměřit na některý 

z prožitků při porodu, prozkoumat oblast přínosu další přítomné osoby a další.     
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá tématem zážitků žen z porodu se zaměřením 

na negativní zkušenosti. Záměrem práce nebylo podat univerzálně platné 

výsledky, ale udělat sondu do dané problematiky. Dále se zaměřovala na to, co 

by ženám negativní zkušenosti při porodu pomohlo zvládat, nebo by mohlo 

zajistit, aby k nim nedocházelo.  

Z teoretického pohledu se věnuje práce informacím týkajícím se porodu jak 

z pohledu fyziologického, tak psychologického. Nastínila jsem také základní 

informace o porodnictví v České republice. Dále jsem se věnovala faktorům 

ovlivňující průběh porodu a prožitkům ženy při porodu.  

Výzkumnou sondou jsem se snažila odpovědět na hlavní výzkumnou otázku:  

Jaké zážitky z porodu vnímají ženy jako negativní? Také jsem se zaměřila na 

další výzkumnou otázku: Jaké faktory by ženám pomohly průběh porodu 

zlepšit? Výzkumná sonda byla uskutečněna pomocí polostrukturovaných 

hloubkových rozhovorů s šesti participantkami. Získaná data byla zpracována 

pomocí interpretatitvní fenomenologické analýzy dat.  

Na základě analýzy bylo získáno šest hlavních témat, která jsou členěna 

na podtémata. Prožitky žen při porodu popisují zážitky z porodu samotného. 

Potřeby ženy při porodu přináší pohled na to, co ženy u porodu vyžadují a ne 

vždy se jim toho dostává. V tématu Vliv přístupu personálu je přiblížena 

problematika chování personálu k rodícím ženám. Téma Pomoc při porodu se 

věnuje tomu, co ženy při porodu považovaly za nejvíce přínosné pro jeho 

průběh.  V Dopadu porodu na ženu je nastíněno, jaké psychické problémy se 

u žen projevují, pokud si z porodu odnáší negativní zážitky. Poslední téma 

Přínos pro porod podle rodiček pojednává o tom, jaké faktory 

by dle dotazovaných žen mohly mít pozitivní vliv na průběh porodu.  

Domnívám se, že výzkumné otázky byly zodpovězeny a tím byl naplněn cíl 

práce. Závěry, které byly díky výzkumné sondě získány, nelze použít na celou 

populaci, což nebylo ani záměrem práce. Mohou však posloužit jako jistý 

vhled do fenoménu, o kterém práce pojednává. 
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Dovoluji si tvrdit, že práce je přínosná. Výsledky výzkumné sondy mohou 

poskytnout určitý pohled na danou problematiku jak psychologům, 

tak ošetřujícímu personálu v porodnicích, ale zároveň i rodičkám samotným. 

Práci končím s myšlenkou na další výzkumy, které by mohly na získaná data 

navázat. Zároveň ji považuji za obohacující pro mou roli psychologa, to jak 

z hlediska získaných informací, tak i z nabytých zkušeností. 

  



76 

 

7 LITERATURA 

1. ČECH, E. A kol. Porodnictví. Praha: Grada, 2006. 544 s. ISBN 978-

80-247-1303-8. 

2. ČECHOVÁ, V. et al.  Speciální psychologie. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 

3.  ČERMÁKOVÁ, Blanka. K porodu bez obav. Brno: Era, 2008. 144 s. 

ISBN: 978-80-7366-114-4. 

4. HARPER, David a Andrew R THOMPSON. Qualitative research 

methods in mental health and psychotherapy: a guide for students 

and practitioners. Chichester (West Sussex): John Wiley, 2012. 258 

s. ISBN 978-047-0663-707. 

5.  HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál. 408 s. 978-80-

7367-485-4.  

6. HOFMANOVÁ, L. Péče o matku a dítě. Sestra. 2006, roč. 16, č. 3, s. 

47. ISSN 1210-0404.  

7. CHMEL, R. Průvodce těhotenstvím. Praha: Grada, 2004. 140 s. ISBN 

80-247-0962-7.  

8. KOCVRLICHOVÁ, M. Vina. Praha: Triton, 2005. ISBN 

80−7254−684−8. 

9. LABUSOVÁ, Eva a Ilona MRZÍLKOVÁ – SUSOVÁ. Průvodce 

porodnicemi České republiky: ucelený přehled služeb porodnic 

Čech, Moravy a Slezska s hodnocením: informativní texty 

o přirozeném porodu doplněné autentickými porodními příběhy. 2. 

aktualiz. vyd. Praha: Aperio, 2004. ISBN 80-7203-631-9.  

10. LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 

Praha: Grada, 2004. 988 s. ISBN 80-247-0668-7 

11. LOWE, N.K. The Pain and Discomfort of Labor and Birth. Joggn.  

1996, vol. 25, 82-92.   

12. MAREK, Vlastimil. Nová Doba porodní́..Praha: Eminent, 

2007.184s. ISBN 80 -7281 - 091- 1.  



77 

 

13. MIKULANDOVÁ, Magdalena. Těhotenství a porod: průvodce 

české ženy od početí do šestinedělí. Brno: Computer Press, 2004. 

162 s. ISBN 80-251-0205-X.  

14. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém 

výzkumu. Praha: Grada, 2006.  

15. MONGANOVÁ M. F. Hypnoporod. Praha: Triton, 2010, 243 s. 

ISBN 978-80-7387-364-6. 

16. MURRAY, Michelle a Gayle HUELSMANN. Labor and delivery 

nursing: a guide to evidence-based practice. New York: Springer, 

2009.  ISBN 978-0-8261- 1803-5.   

17. NEJEDLÁ Marie, SVOBODOVÁ Hana a ŠAFRÁNKOVÁ Alena. 

Ošetřovatelství III/2. Praha: Informatorium, 2004, s. 158. ISBN 80-

7333-031-8. 

18. NORTHRUPOVÁ, Ch. Žena, tělo a duše. Praha: Columbus, 2004. 

716 s. ISBN 80-7249-092-3. 

19. PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství a porodu. Praha: Galén, 2005. 

425 s. ISBN 80-7262-321 – 4. 

20. PAŘÍZEK, A. Kniha o těhotenství a dítěti. 4. Vyd. Praha: Galén, 

2009. 738 s. ISBN 978-80-7262-653-3. 

21. PETERSON, G. Effects of Devaluation of Childbirth on Women´s 

Self-Esteem and Family Relationships. International Journal of 

Childbirth Education. 2008,  Vol. 23, 35-37.  

22. PRAŠKO, J. Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-

997-6  

23. RATISLAVOVÁ, K. Aplikovaná psychologie-porodnictví. Praha: 

atelier Area, 2008, s. 106. ISBN 978-80-254-2186-4. 

24. ROKYTA, R a kol. Bolest a jak s ní zacházet. Praha: Grada,  2009. 

176 s. ISBN 978-80-247-3012-7. 

25. ROKYTOVÁ, V. Fyziologické šestinedělí. In: ČECH, E., HÁJEK, 

Z., MARŠÁL, K. a SRP, B. Porodnictví. 2. přeprac. a dopl.vyd. 

Praha: Grada, 2006, s.159 - 164. ISBN 80-247-1313-9. 



78 

 

26. ŘIHÁČEK, T. a kol. Kvalitativní analýza textů: Čtyři přístupy. Brno: 

Masarykova univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.  

27. SIMKINOVÁ, P. Partner u porodu. Praha: Argo, 2000. 245 s. 

ISBN 80-7203-308-5. 

28. SLEZÁKOVÁ, L. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 

Praha: Grada, 2011. 269 s. Edice Sestra. ISBN 978-80-247-3373-9. 

29. SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti: Člověk v zrcadle 

vědomí a jednání. 2. opravené vyd. Brno: Barrister a Principal, 

2004. 523 s. ISBN 80-86598-65-9. 

30. STADELMANN, Ingeborg. Zdravé těhotenství, přirozený porod. 2. 

vyd. Praha: One Women Press, 2004. 579 s. ISBN 80-86356-31-0. 

31. STANISLAV, T. Bezbolestný pôrod. Martin: Osveta, 2000. 103 s. 

ISBN 80-8063-040-2. 

32. SYMONS, Jane. Těhotenství a péče o dítě. 3. vyd. Praha: Rebo, 

2008. 232 s. ISBN 978-80-7234-939-5. 

33. ŠTROMEROVÁ, Zuzana. Porodní asistentkou krok za krokem : 

průvodce porodem pro porodní asistentky a zvídavé rodiče. Praha: 

Argo, 2010. 320 s. ISBN 978-80-257-0324- 3.  

34.  ALBRECHT –ENGEL, I.Těhotenství a porod. Praha: Vašut, 2008. 

184 s. ISBN 978-80-7236-604-0.  

35. YATES, Suzane. Zdravé těhotenství a přirozený porod. Brno: 

Computer Press, 2009.128 s. ISBN 978-80-251-2475-8. 

36. ZAR, M. et al. (2001). Pre- and postpartum fear of childbirth in 

nulliparous and parous women. Scandinavian Journal of Behaviour 

Therapy,  Vol. 30, 75-84. 

 

 

 

 

 

 



79 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

37. GREGOROVÁ, R. Jste těhotná? Nejprve se mění vaše psychika 

[online]. ©2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://imbci.weebly.com/imbco---the-10-steps.html   

38. KODYŠOVÁ, E. a MROWETZ, M. Psychologie porodu: 

Chiméra, nebo realita? Zdravotnictví a medicína. 2009, roč. 2009, 

č. 48 [online]. [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/clanek/mladafronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/psychologie-porodu-chimera-nebo-realita-448449 

39. STACHEOVÁ, D. a BÖHMOVÁ, M. Psychologické aspekty otců 

u porodu. Psychosom. 2010, roč. 8, č.4, s. 253 – 278 [online] [cit. 

2015-04-18].   Dostupné z: 

http://www.psychosom.cz/?page_id=1245 

40. ZACHAROVÁ, E. Specifika psychosociálního přístupu v 

porodnictví [online. ©2014 [cit. 2015-04-18].  Dostupné z 

http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/2593.pdf- 

zacharová 2014 

41. ŠTROSMEROVÁ, Z. Zpráva o stavu českého porodnictví 

[online].  ©2014 [cit. 2015-04-18].  Dostupné z: 

http://www.pdcap.cz/Texty/Zprava.html 

42. Hormony u porodu. Přirozený porod.eu [online]. ©2012  [cit. 

2015-04-18].   Dostupné z: http://www.prirozeny-

porod.eu/hormony-porod/ 

43. Jak se u porodu uvolnit. Uvolneny porod.cz [online]. 2014 [cit. 

2015-04-18].  Dostupné z: http://www.uvolnenyporod.cz/porod.html 

44. Technika porodu. Porodnice.cz [online].  ©2014   [cit. 2015-04-

18].  Dostupné z: http://lékari.porodnice.cz/zasady   

45.  MROWETZ, M. Bonding a jeho podpora v českém porodnictví. 

Zdravi.e15.cz ©2009 [cit. 2015-04-18].  Dostupné z: 

http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/komentare/motivy-k-

planovanemu-porodu-mimo-zdravotnicke-zarizeni-457509 

http://www.babyweb.cz/jste-tehotna-nejprve-se-meni-vase-psychika
http://imbci.weebly.com/imbco---the-10-steps.html
http://zdravi.e15.cz/clanek/mladafronta-zdravotnicke-noviny-zdn/psychologie-porodu-chimera-nebo-realita-448449
http://zdravi.e15.cz/clanek/mladafronta-zdravotnicke-noviny-zdn/psychologie-porodu-chimera-nebo-realita-448449
http://www.psychosom.cz/?page_id=
http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/2593.pdf-%20zacharová%202014
http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/2593.pdf-%20zacharová%202014
http://www.pdcap.cz/Texty/Zprava.html
http://www.prirozeny-porod.eu/hormony-porod/
http://www.prirozeny-porod.eu/hormony-porod/
http://lékari.porodnice.cz/zasady
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/komentare/motivy-k-planovanemu-porodu-mimo-zdravotnicke-zarizeni-457509
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/komentare/motivy-k-planovanemu-porodu-mimo-zdravotnicke-zarizeni-457509


80 

 

46. WHO. Péče v průběhu normálního porodu. Odbor reprodukčního 

zdraví a výzkum [online]. ©1999  [cit. 2015-04-18].  Dostupné z: 

http://www.aperio.cz/data/1/WHO_Pece_v_prubehu_normalniho_

porodu.pdf 

47. IMBCO. International Mother Baby Childbirth Organization 

[online]. ©2014 [cit. 2015-04-18].  Dostupné z:  

http://imbco.weebly.com/imbci---the-10-steps.html 

48. TAKÁCS, L. et al. Psychosociální aspekty v současném českém 

porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. FF UK 

[online]. ©2013 [cit. 2015-04-18].  Dostupné z: 

http://www.ff.cuni.cz/2013/01/filozoficka-fakulta-univerzity-

karlovy-zverejnuje-vysledky-vyzkumu-zamereneho-na-

spokojenost-zen-s-peci-v-ceskych-porodnicich/ 

 

 

 

 

http://www.aperio.cz/data/1/WHO_Pece_v_prubehu_normalniho_porodu.pdf
http://www.aperio.cz/data/1/WHO_Pece_v_prubehu_normalniho_porodu.pdf
http://imbco.weebly.com/imbci---the-10-steps.html


 

 

PŘÍLOHY



1 

 

Příloha č. I 

OKRUHY OTÁZEK POLOSTRUKTUROVANÉHO ROZHOVORU  

Úvod 

Vzájemné představení a seznámení. 

Informace o participientce. Kolik dětí má? Seznámení s tématem diplomové 

práce a s důvody jejího výběru. 

Představení výzkumu, jeho cíle a výzkumné otázky. 

Etika výzkumu - informovaný souhlas participientky s nahráváním rozhovoru 

a s jeho následným zpracováním pouze pro účely diplomové práce, zachování 

anonymity, použití nahrávky pouze při psaní DP a následné vymazání 

nahraného záznamu. Participientká může kdykoli odmítnout odpovědět 

na otázku, či může odmítnout v rozhovoru pokračovat. 

 Průběh porodu – délka porodu, příjezd do nemocnice, přístup personálu 

 Předporodní příprava 

 Přítomnost jiné osoby u porodu – přínos 

 Jak jste zvládala při porodu bolest? 

 Co při porodu pomáhalo? 

 Co si myslíte, že by případně situaci zlepšilo? 

 Stalo se něco, z čeho jste byla v průběhu porodu překvapená – kladně i 

záporně 

 Co vše jste při porodu cítila a prožívala? 

 Zajímal se někdo při porodu a po něm o váš psychický stav? 

 Pomohlo by Vám, kdyby se o něj někdo zajímal? 

 Chtěl/a byste zmínit ještě něco, o čem jsme dosud nemluvili?  

Rozloučení s participientkou 
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Příloha č. II 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Výzkumný projekt: Zážitky žen z porodu - zaměření na negativní zkušenosti 

Výzkumník: Bc. Hana Mezerová 

 

Prohlašuji, že jsem byla seznámena s podmínkami účasti na výzkumu 

a dobrovolně tak souhlasím s účastí na výzkumném projektu. 

Beru na vědomí, že veškeré údaje poskytnuté pro účely výzkumu zůstanou 

anonymní a budou použity pouze pro vypracování diplomové práce, či jiné 

výzkumné studie. Byla jsem informována, že mohu kdykoliv odstoupit, a to 

bez udání důvodu. 

Souhlasím také s pořízením audionahrávky rozhovoru mezi mnou 

a výzkumnicí. Nahrávka bude použita pouze pro přepis a následnou analýzu 

rozhovoru. Audio záznam bude ihned po přepsání smazán a výzkumnice jej 

neposkytne žádné jiné osobě. 

 

Dne: 

 

Jméno a příjmení respondenta: 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník výzkumu                                                                       Výzkumník 
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Příloha č. III 

PŘEPISY ROZHOVORŮ 

 

 

ROZHOVOR MARKÉTA 

Mohla byste mi popsat průběh vašeho porodu, jak to vše začalo, s příjezdem 

do nemocnice a tak? 

 

     „Určitě. Takže…. my jsme vlastně do nemocnice nebo do porodnice 

přijížděli až co nejpozději, abychom byli co nejdýl doma v klidu….s tím že 

jsem vlastně začala rodit dejme tomu v 10 večer a doma jsme byli asi do 2 

do rána, jestli se nepletu. Ono to bylo relativně rychlý. Ten porod byl vlastně 

celou dobu, co jsme byli doma a byl úplně v klidu, bez problémů. Cejtila jsem 

se dobře, uvolněně, s tím, že pak teda kolem tý druhý hodiny ráno jsme se 

rozhodli, že se přesuneme do porodnice. Ještě jsem zapomněla říct, že jsem 

měla svou soukromou porodní asistentku, která vlastně byla s náma tady doma 

a vlastně s její pomocí jsme se i pak rozhodli, jakoby kdy odjet do tý 

porodnice, aby to tak nějak vyšlo na tu cestu. Protože přece jenom jsme jeli 

až do porodnice X. A asi po hodině přijeli do porodnice na příjem…..tam to 

proběhlo relativně v klidu….proběhlo tam takový to klasický vyšetření 

na příjmu, předali jsme personálu vypracovaný porodní přání a přesunuli jsme 

se na porodní pokoj. 

Tam vlastně, už při příjmu mi bylo nabídnuto, že mi píchnou vodu...protože 

do tý doby nepraskla. To jsem zatím odmítla, s tím, že ještě zkusíme počkat, 

jestli teda voda nepraskne sama. A vlastně s tou mojí porodní asistentkou jsme 

zkoušely asi dvě hodiny různě měnit polohy...při kontrakcích přitláčet, aby 

vlastně ten vak, vak blan prasknul samovolně. Po dvou hodinách voda pořád 

nepraskla, i když jsem byla plně otevřená...takže jakoby všechno 

nasvědčovalo tomu, že stačí jakoby se zbavit tý vody a už normálně 

porodím...Takže jsem vlastně sama požádala personál, personál porodnice, aby 
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teda píchli vodu. Pak se ukázalo, že teda to úplně nepomohlo, bylo to vlastně 

pořád stejný. To bylo dáno nějakýma jako by anatomickýma vlastnostma u 

mě…..protože jsem zjistila, že mám extrémně pevné pánevní dno, protože 

jsem dřív hodně, dlouho hodně intenzívně cvičila. Takže jako by tam byl 

problém se uvolnit. Ale celej ten porod byl, dejme tomu byl, dá se říct v klidu, 

i když ta konečná část byla hodně náročná fyzicky, protože tam dcerka jako by 

nemohla vyjít… Měla jsem problém dcerku vytlačit. Tam ta závěrečná část 

trvala asi dvě hodiny úplnýho tlačení. Takže já už jsem byla opravdu hodně 

vyčerpaná. Ale, všechno v pořádku i jako by spolupráce s tou nemocniční 

porodní asistentkou, protože oni tam musí mít jako by někoho svýho, byla v 

pohodě. Domluva, všechno v pohodě. Respektovali vlastně všechno, co já 

jsem chtěla. I když jsem se pak zpětně dozvěděla, že tam proběhly nějaký 

tlaky a poznámky, který byly jako by proti tomu, co já jsem chtěla. Ale já tím, 

že jsem vlastně vnímala hlavně sebe, tak to šlo mimo mě. To mi pak i říkal 

vlastně manžel, který tam byl taky a ta moje porodní asistentka. Takže tam 

byly snahy jako by ovlivnit, dotlačit mě jako by někam, co já jsem nechtěla. 

Ale já jsem to nevnímala, takže to bylo v pořádku. 

   Po porodu dcerky vlastně přišel ten problém. Jednak po porodu hlavičky, ta 

porodní asistentka začala zmatkovat a vlastně místo toho, aby dcerku nechala 

dorotovat a počkala na další kontrakce, aby se porodilo tělíčko,  tak  začala 

zmatkovat a začala dcerku za hlavu se snažit vlastně ručně rotovat to dítě. Což 

by se dělat nemělo. ...kvůli poranění, kvůli nebezpečí vlastně dystokie ramínek 

....kdy se zasekne za ramínka v pánvi. Což se taky stalo. Ona se ji snažila 

narotovat, dcerka se zasekla ramínkem a ona vlastně v tom zmatku místo, aby 

počkala na další kontrakci, tak na mě začala, ne přímo křičet, ale začala mě 

jako by hodně pobízet, ať hodně tlačím. I když já už jsem cítila, že kontrakce 

je pryč….Ať ještě tlačím, ať ještě tlačím, že musím tlačit …...já v tu chvíli 

jsem byla vyčerpaná, že prostě člověk nad tím nepřemýšlí…...jsem teda tlačila 

a ona dcerku vlastně mimo kontrakci, silou, za hlavu vlastně vytáhla ven. 

Čímž jednak způsobila, že dcerka potom měla určitý problémy, zřejmě kvůli 

poranění vlastně toho brachiálního plexu, což znamená ten pletenec jemných 
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nervů kolem krku. A navíc způsobila zbytečně větší porodní nebo 

větší…...způsobila porodní poranění. Protože po porodu hlavičky, já jsem 

neměla vůbec žádný poranění. To bylo všechno v pořádku. Ale ona tím, že 

jako by nám nedala čas, aby se plně rozvinula hráz a mimo kontrakci vlastně 

vytvořila ten tah, kdy rvala to dítě silou….tak tam došlo zbytečně k ruptuře, 

která si myslím, že byla úplně zbytečná. Navíc jsme pak zjistili, že dcerka 

měla takhle ručku přitisknutou na tvářičku, takže šla vlastně ven i s ručičkou. 

Nešlo jenom tělíčko, ale měla tam ručičku na víc. 

Takže to byl jako by první negativní moment. V tu chvíli já samozřejmě jsem 

to ještě tak nějak nevnímala. To si člověk poskládá jako by až zpětně. 

V tu chvíli, já jsem byla vyčerpaná a byla jsem ráda, že teda už mám dcerku u 

sebe. Dcerku jsem dostala k sobě, tak jak jsem si přála, to 

respektovali…..Chtěla jsem nechat, vlastně počkat až sám dotepe pupečník, 

než ho přestřihnou…. S tím, že úplně nejlíp ...jsem měla uvedeno v plánu...že 

bych chtěla počkat, až dojde k plnému odloučení placenty, a až potom jako by 

přerušit pupečník. K tomu teda nedošlo. Ta porodní asistentka vlastně počkala 

na naši žádost, znova opakovanou, aby pupečník dotepal. Pak teda manžel 

přestřihl pupečník...já jsem dostala dcerku k sobě a porodní asistentka zavolala 

lékařku, která měla v tu chvíli směnu. Protože vlastně díky tomu porodnímu 

poranění já jsem začala lehce krvácet a ve chvíli vlastně kdy paní doktorka 

přišla, tak už jsem nekrvácela. Už bylo všechno v pořádku, už se to zastavilo. 

Ale …..paní doktorka, která přišla ...Já se přiznám…...já jsem vůbec 

nezaregistrovala, že někdo přišel. Protože paní doktorka vůbec nepozdravila, 

nepředstavila se, neřekla vlastně vůbec nic…...ani co bude dělat, proč to bude 

dělat… Já jsem měla u sebe dcerku, užívala jsem si dcerky...ležela jsem na 

tom křesle a z ničeho nic jsem cejtila bolest a tah. 

Bylo mi jasný, že mě někdo tahá za ten pupečník od tý neodloučený placenty. 

Trochu mě to zarazilo, ale protože jsem tam měla tu svoji porodní asistentku, 

který jsem stoprocentně důvěřovala a věděla jsem, že ví ..co ano….co ne. 

…..věděla co já si přeju, tak jsem tomu nevěnovala pozornost, protože jsem si 
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říkala, že ona to ohlídá za mě. Já jsem přece jenom měla dcerku, takže jsem se 

soustředila na ni.  A než jsem se stačila nad tím, jako by víc zamyslet, tak jsem 

cejtila jako by druhý zatahání, jako by druhou bolest a pak už jsem nic 

nevnímala , co se dělo…..věnovala jsem se dcerce. 

A po krátký chviličce se mi začalo dělat zle. Ještě jsem se ptala té mojí 

soukromé asistentky…...říkám, že je mi špatně, jestli je to normální? Že prostě 

se mi dělá zle. Ona mě uklidňovala, protože si myslela ….já si myslím, že ona 

věděla, o co jde, ale snažila se mě uklidnit, že to je v pořádku. Že se nic 

neděje...že jsem unavená, a to…..No a já jsem během chviličky ztratila 

vědomí. Po chvíli jsem se probrala...to už dcerka vlastně byla pryč, byl tam 

manžel, byla tam okolo mě spousta lidí. Já jsem nějak nebyla schopná si 

srovnat co se děje, ale jediný co jsem si uvědomila bylo, že jsem omdlela. A 

pak už je to vyloženě jenom v útržcích …...a podle toho co mi vyprávěl 

manžel, protože já jsem následně opakovaně nesčetněkrát ztrácela vědomí. 

Proběhly tam i nějaký křeče . 

Personál porodnice vlastně se snažil zjistit co se děje. Nebyli schopni jako by 

si uvědomit v čem je chyba. Prvotně to přisoudili tomu, že jsem vyčerpaná. Že 

v pokoji bylo horko. A že proto se mi dělá špatně. 

Vzhledem k tomu, že nebyli schopni udržet mě při vědomí a já jsem pořád 

znovu ztrácela vědomí, tak rozhodli o tom, že mě převezou na ÁRO a tam 

jsem zůstala následující dva dny. 

 Protože pak teda z vyprávění a ze všeho co jsem si poskládala, vyšlo najevo, 

že ten tah a ta bolest, bylo to, že ta lékařka …..z nějakého, pro mě úplně 

nepochopitelného neznámého důvodu ….vlastně rvala placentu ven za ten 

pupečník, ještě než se odloučila. Bylo to sotva asi 15 minut po porodu, takže 

opravdu velice krátká doba. Běžně se čeká hodinu, dvě. Nebo se to řeší nějak 

jinak, že se podá oxytocin nebo nějaká uterotonika, aby se prostě odloučila. 

Tohle neproběhlo a já jsem se do dneška vlastně nedozvěděla proč k tomu 

došlo...proč to udělala..jakej k tomu měla důvod. Ale vlastně potom co utrhla 

tu placentu, tak kus ...vlastně celý kus tý placenty zůstal neodloučený vevnitř. 
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Zbytek placenty šel ven, protože tu placentu nikdo nezkontroloval jestli je 

celá…..a protože jsem krvácela dovnitř a ven toho moc nešlo, tak se dlouho 

nevědělo, co se vlastně děje. 

Následující dva dny vlastně proběhly tak, že já jsem dostala 11 transfúzí krve 

a asi šest nebo sedm pytlíků plazmy. Prodělala jsem vlastně dvě kyretáže, 

protože při tý první tam ten kus nechali. 

Takže já jsem dalších 17 hodin krvácela přes ten neodloučenej kus placenty a 

až po sedmnácti hodinách, kdy já jsem vlastně nebyla schopná udržet vědomí 

bez toho, aniž by do mě cpali Noradrenalin a nejrůznější léky, tak mě teda po 

sedmnácti hodinách vzali znovu na sál a odstranili ten kus placenty, který to 

všechno způsobil. 

Do teď vlastně řešíme, proč se to stalo, doteď řešíme, aby už se to 

neopakovalo vlastně u žádné další ženy. Protože to bylo úplně zbytečný. Podle 

toho, co mám vlastně v kompletní dokumentaci zdravotní a podle toho co tam 

mám vlastně výsledky testů a všechno co jsem tam pročetla a tak i vlastně 

podle zdravotníků, jsem to vůbec neměla přežít. Ta porodní asistentka moje, 

co jsem ji tam měla sebou, tak mi pak následně říkala, že opravdu z toho byla 

hodně vyděšená. Protože byla přesvědčená, že tohle prostě nemůžu přežít. 

Protože jsem ztratila hodně přes padesát procent objemu krve. Což jedna 

třetina ztráta je smrtelná, běžně. 

Takže dá se říct, že nejenom já, ale i ti lékaři měli obrovský štěstí, že teda jsem 

to přežila. Ani nevím, jak se mi to povedlo….Takže ten zážitek byl opravdu v 

tomhle tom hodně, hodně negativní. 

Po těch dvou dnech co jsem byla na Áru, tak vlastně ty dva dny jsem u sebe 

neměla dcerku a  ...takže tam byl další negativní dopad v tom, že jednak jsem 

nemohla začít okamžitě kojit. Takže dcerka měla umělou výživu a už jenom 

to, že vlastně byla úplně sama dva dny, bez nikoho ….Nás jako by psychicky 

opravdu hodně poškodilo. 
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Takže takhle proběhl porod….Jestli máme ještě něco jako by upřesnit, 

klidně….“ 

 

 Určitě. Já se budu asi doptávat…..Děkuji. 

Absolvovala jste nějakou předporodní přípravu? 

 

„Ano, absolvovala jsem. Byla jsem na předporodním kurzu hypnoporodu, s 

manželem. A následně...já  jsem se připravovala vlastně s mojí soukromou 

porodní asistentkou, která ke mně pravidelně docházela a vlastně se mnou 

individuálně probírala všechny moje dotazy, otázky. Povídaly jsem si prostě 

cokoliv, co mě napadlo, zajímalo, tak mě vlastně připravovala ona. Ze svojí 

pozice, kdy vlastně má ty zkušenosti, tak mě připravovala na porod“. 

 

Pokud jsem to dobře pochopila, u porodu jste měla soukromou porodní 

asistentku a partnera, je to tak? 

 

„Ano, přesně tak“. 

 

A jaký to pro Vás mělo u porodu přínos? 

 

„Myslím si, že naprosto zásadní. Určitě, vzhledem k tomu, že pro mě byl 

naprosto nejdůležitější ten pocit toho, že tam mám někoho, kdo zná moje 

přání. Kdo mi pomůže ,jako by ten porod, v uvozovkách ubránit tak jak já si 

přeju, protože přece jenom při porodu je člověk jako by v úplně jiným stavu 

vnímání a není jako by tak schopnej se bránit nebo o něčem přemejšlet. Tam je 

člověk hodně hodně ovlivnitelnej….Tak jsem tam chtěla mít někoho, kdo mi v 

tom pomůže. Manžel vlastně mě v tomhle tom podpořil a ta porodní asistentka 

byla úžasná podpora, že vlastně má ty ….má zdravotnický vzdělání a má 
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vlastně praktickou zkušenost se vším. Takže pokavaď by vznikl nějaký 

problém, tak nebyl problém to s ní řešit. Manžel přece jenom to zdravotní 

vzdělání nemá. 

 

Děkuju za odpověď. 

Stalo se při tom porodu něco, co Vás překvapilo? 

 

„Určitě mě překvapilo to, že po, dá se říct hladkém začátku, kdy všechno 

běželo hladce, rychle ...Jsem vlastně do porodnice přijela na devět centimetrů 

otevřená...takže to opravdu vypadalo, že během chviličky porodím….Tak je 

pravda, že mě pak velice překvapilo, že ve chvíli, kdy jsme dorazili do 

porodnice a čekali jsme, že už to bude šup šup…..Tak, pak to trvalo asi další 

čtyři hodiny, i když jsme mysleli, že už to bude rychle. Takže se to vlastně 

všechno nějak zpomalilo a překvapilo mě i to, že bylo velice těžké dcerku 

vytlačit. Já jsem původně měla v plánu vlastně i podle těch různých 

relaxačních technik, co jsem se učila …..vlastně aktivně netlačit. Nechat jako 

by samovolně tlačit jenom tělo při kontrakcích a nepřitláčet.  Ale velice mě 

překvapilo, že vlastně tímhle způsobem bych nebyla schopná porodit, právě 

kvůli tomu, že jsem měla velice pevné pánevní dno. 

Tak s tím jsem opravdu nepočítala. I vlastně moje porodní asistentka říkala, že 

takhle pevné pánevní dno neviděla ani u břišních tanečnic a ty mají opravdu 

dobré pánevní dno. 

Říkala, že ještě něco takového neviděla. Takže to mě opravdu, ale opravdu 

překvapilo. 

 

Chtěla bych se Vás zeptat, co Vám při porodu pomáhalo? Ať už jako po té 

psychické i po té fyzické stránce. 
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„Určitě mi velice pomáhalo jednak ta předporodní příprava, stoprocentně 

….To, že jsem byla schopná vlastně díky těm různým relaxačním a dýchacím 

technikám co jsem se naučila, jsem byla schopná se absolutně uvolnit. Což je 

v tomhle tom případě opravdu hodně důležitý. Uvolnit se, vlastně nestresovat 

se. Absolutně se nebát. Nesnažit se jako by bránit proti jakékoliv bolesti. Já 

jsem to ani nevnímala jako bolest. Já jsem měla bezbolestný porod. Až do toho 

finále, kdy teda tam došlo k těm zásahům. 

Takže to mi určitě pomohlo. A určitě mi hodně pomohlo to, že jsem tam právě 

měla tu porodní asistentku, svoji. Které jsem naprosto věřila, takže jsem měla 

pocit bezpečí. A mohla jsem se uvolnit a nemusela jsem být ve střehu a mohla 

jsem se soustředit opravdu čistě jen na sebe, ponořit se do sebe. Já jsem vůbec 

nevnímala okolí. Tam prostě jsem byla jenom já a nic dalšího. To mi pomáhalo 

ze všeho nejvíc. 

 

O bolesti už jste mluvila. Mohla byste mi popsat, jak jste tu bolest prožívala a 

zvládala? 

  

       „Já si myslím, že jsem to zvládala naprosto perfektně. Protože …..říkám, 

já jsem to ani nevnímala bolestivě. Já jsem to vnímala možná jako tlak, jo, 

člověk opravdu cítí, že teda to břicho pracuje, ale nějaký opravdu bolestivý 

moment vlastně přišel až v úplném závěru, kdy teda porodní asistentka tahala 

dcerku silou. Tam teda přišel velice bolestivý okamžik, to se přiznám, to byl 

první okamžik, kdy jsem měla pocit, že to nezvládnu. Tam jsem měla problém 

i vlastně tlačit….člověk má chuť se jako by se stáhnout. Taková jako by ta 

obrana ...útěk od toho. Ale jinak tu bolest jsem nevnímala. Porod byl naprosto 

uvolněný, příjemný. Tam jako by ta bolest nehrála vůbec roli….a pokavaď  

tam jako by bolestivé něco bylo, tak jsem to vnímala pozitivně. Jo, nebylo to, 

že bych to vnímala negativně, že mě něco bolí, a že se cítím špatně. Ne, to 

ne“. 
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A zajímal se při porodu o Váš psychický stav? 

 

 „ Já si myslím, že jenom manžel a moje soukromá porodní asistentka. Ti 

hlavně. Přece jen v té porodnici, tam to bylo zaměřené na fyzický stav. Tam ta 

psychika nehrála pro personál nějakou roli“. 

 

A jak jste mluvila o těch komplikacích vlastně po porodu, takže jste strávila 

několik dnů na ÁRU a tam se o Vás někdo zajímal o ten psychický stav? 

 

      „Musím říct, že tam byli všichni úplně báječní. I se snažili prosadit, aby mi 

dcerku co nejčastějc vozili ke mně ...abych ji zkusila přikládat….abych vlastně 

nebyla bez ní. I lékaři, i vlastně ty sestřičky na ÁRU . Snažili se nám jakkoliv 

jako by psychicky, krom toho fyzična i psychicky pomáhat. Domluvili, aby 

tam vlastně manžel byl se mnou, prakticky nonstop. Abych tam měla v něm tu 

podporu. Opravdu se snažili udělat to, abych se psychicky cítila jakoby silnější 

a dobře. Protože si myslím, že si opravdu uvědomovali, že to hraje obrovskou 

roli v tom, abych to všechno zvládla“. 

 

Jak jste se cítila po porodu? 

 

Po porodu jsem se cítila slabá, zraněná, a to duševně. Cítila jsem se neschopná 

pečovat dobře o své dítě. V přítomnosti své dcery jsem trpěla obrovskou 

úzkostí a stresem, který polevil pouze pokud jsem se od dcerky vzdálila - mělo 

by to být pochopitelně naopak. Potřebovala jsem obrovskou podporu od 

partnera. Byla jsem velmi labilní, nemohla jsem spát, stále se mi vracelo vše, 

co se stalo a já se stále ptala sama sebe, proč se to stalo. Cítila jsem obrovskou 

bezmoc, vztek. Bohužel stres ze mne vycítila i dcerka a kdykoli byla u mne, 
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často plakala. To mé zoufalství pouze prohlubovalo. Po konzultaci s paní 

Mrowetz jsem pochopila proč - zjistila jsem, že trpím posttraumatickou 

stresovou poruchou. Vše se srovnalo až po mnoha měsících terapie. Můj vztah 

s dcerkou byl v prvních měsících jejího života tímto velmi poznamenán. Ten 

ztracený čas už nikdy nezískám zpět. 

 

A přemýšlela jste potom, když jste se vrátila domů z porodnice o tom, že byste 

vyhledala nějakou pomoc vzhledem k tomu, jak jste se cítila? 

 

     „Určitě jsem o tom přemýšlela. Ono to chvíli trvalo, protože přece jenom, 

ony ty začátky byly náročný, ale když jsem si začala uvědomovat, že to 

nejsem schopná jako by sama zpracovat, a že to ovlivňuje jako by i vztah mezi 

mnou a dcerkou a i její psychický stav…….tak jsem i začala hledat jako by 

cesty jak to řešit a jak nám pomoct. A i jsem se vlastně obrátila na Michaelu 

Mrowetz ...bohužel vzhledem k tomu, že je daleko, je v Ostravě. Tak jsem se s 

ní nesetkala osobně, komunikovaly jsme spolu přes internet. A pak jsem i 

docházela na terapii s dcerkou...to jsme byly jednak  kvůli tomu psychickýmu 

stavu a jednak i kvůli tomu fyzickýmu stavu. Dcerka měla nějaké problémy, 

tak jsme zkoušely kraniosakrální terapii. Pak jsem vlastně docházela a stále i 

docházím na terapii, na regresivní terapii na kyneziologii. K jedné paní, která 

mi vlastně pomáhá jako by odblokovat, odbourat ten blok a to trauma, který 

jako by ve mně zůstalo“. 

 

Chtěla byste zmínit ještě něco, o čem jsme nemluvily? 

 

„Se zamyslím…..Já si myslím, že jsem tak nějak řekla v kostce vše. Jediný co 

vlastně s tím ještě souvisí, je …..a souvisí to s tím negativním prožitkem a 

zážitkem….že když jsme se vlastně po porodu snažili, se vlastně po porodu 

dozvědět, proč se to všechno stalo. A nějakým způsobem vést dialog s 
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personálem porodnice. Podotýkám, v přátelském duchu. To nebylo nic, že 

bychom jim začali vyhrožovat nějakou ...trestním oznámením...nebo něčím 

prostě na ně křičeli a hledali viníka, to ne. Ale chtěli jsme opravdu v klidu 

pohovořit a probrat, proč se to stalo ….co se stalo….a zajistit, aby se to 

neopakovalo, pokud tam došlo k nějakému pochybení. Tak ještě vlastně 

prohloubilo můj negativní zážitek, že nám bylo dáno najevo, že …..Já jsem 

přece nezemřela. Dokonce jsem ani nepřišla o dělohu. Protože to bylo velké 

riziko, to mi bylo neustále předkládáno, že můžu být ráda, že jsem nepřišla ani 

o dělohu a nezemřela, tak co vlastně řešíme!!! Takže jsme se opravdu setkali s 

tím přístupem, že po fyzické stránce je všechno v pořádku , to co se pokazilo 

jsme vlastně vrátili do původního stavu nebo rádoby původního stavu. A tudíž 

vlastně není co řešit. Což bylo hodně negativní, protože tím pádem mi bylo 

dáno najevo, že se vlastně nic nestalo“. 

 

A uvítala byste, kdyby Vám třeba nemocnice nabídla nějakou psychologickou 

pomoc, nějakého odborníka, který se tím zabývá? 

 

 „Tak určitě bych to brala jako, že mi vyšli vstříc. V tuhle chvíli tam byl 

problém, že oni to opravdu posuzovali pouze fyzicky. A člověk má pak pocit, 

že …..jak to říct?….že si vlastně vymýšlí hlouposti. Že řeší prkotiny, že 

vlastně není co řešit. Ačkoliv člověk ví, že prostě nemůže kvůli tomu 

spát….že ho to ovlivňuje v životě. Že je to opravdu hodně velký problém. A 

ten odborník prostě mu dá najevo, že vlastně žádný problém není. Že to 

vlastně potlačí. Takže kdyby tam přišla nabídka, tak by člověk měl pocit, že 

neřeší prkotiny, že opravdu někdo uzná, že to může mít hodně velký vliv. Že to 

člověka opravdu hodně poškodí“. 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

 



14 

 

 

ROZHOVOR ANNA 

Chtěla bych Vám položit první otázku. ...Jestli byste mi mohla popsat 

detailněji Váš porod, jak probíhal od začátku? 

 

„Když teda vynechám těch prvních 14 dní, co jsem ležela v porodnici X, tak 

vlastně, ráno ten den toho devátýho jsem šla na monitor a tam jako že už se 

něco děje. Že se to připravuje. Pak si mě doktorka v poledne zavolala, že mě 

vyšetří. A pak teda zjistila, že už jsem nějakým způsobem otevřená a pak mě 

poslali na porodní box. A vlastně tam jsem byla sama a asi od tří do šesti jsem 

tam byla úplně sama….že jako nikoho nezajímalo, že tam jsem, protože se nic 

nedělo. Pak jako že ten klasickej ..že mi už píchli něco na podporu ...nevím co 

to bylo?? Nikdo mě neinformoval o tom co mi píchli. Bylo mi řečeno, že je to 

na podporu porodu. Na olejové bázi. Předpokládám, že nějaký oxytocin. 

Pak teda to začalo nějakým způsobem nabírat obrátky. Přišla sestra a byl 

takový ten klasický postup….klystýr… a můžete si zavolat tatínka k 

porodu...no a to bylo asi o půl šesté. A pak zjistili, že mi pořádně ještě 

neodtekla plodová voda, takže praskli plodovou vodu. To přítel seděl v rohu a 

viděl všechno. To mi bylo nepříjemný. No a od tý doby to začínalo nabírat na 

obrátkách. Pak se mi ty kontrakce zkracovaly, měla jsem je po dvou minutách. 

Špatně jsem je prodejchala, takže jsem začala i zvracet. Načež teda přišla 

porodní asistentka, a že jako...co se mnou má dělat? ...Když zvracím, tak že ať 

si jdu okamžitě vypláchnout pusu. My jsme na ní s přítelem koukali, že jako 

jestli to myslí vážně? Když mám kontrakce po dvou minutách a já si mám jít 

vypláchnout pusu? Přišla za deset minut a znova mně začala popohánět, abych 

šla….tak jsem se jako dokodrcala zpátky, no a pak už se ty kontrakce 

zvyšovaly a byl mi navržen epidural, což jsem přijala. 

A než přišly ty anestezioložky, tak ještě mě přišel prohlídnout doktor. A pak mi 

teda napíchli ten epidural, přičemž jsem ještě měla kanylu v ruce, takže 



15 

 

kontrakce po dvou minutách a podepište nám informovanej souhlas, že na to 

můžete umřít ….že jako s tím opravdu souhlasíte? ...V tu chvíli bych jim 

podepsala úplně cokoliv…. 

No a pak už to šlo ráz na ráz, myslím, že to bylo okolo devátý a v deset jsem 

porodila, no. 

Porodní asistentka mi skákala po břiše, doktor mě nastřih ani nevím kdy….Šlo 

to pak rychle, no a syna mi okamžitě vzali, zabalili, převážili, změřili, pak mi 

ho na chviličku přiložili...já jsem ho viděla asi dvě minuty a pak, že ho 

vezmou  na dětský oddělení. 

Já jsem teda zůstala už sama na tom porodním boxu, doktor šil dlouho, já jsem 

se ho ptala kolik je tam stehů…..vůbec neodpověděl… a najednou jsem tam 

byla úplně sama. 

Kolem tý půlnoci přišla porodní asistentka, že mě jako vycévkuje a začala se 

mě ptát na takový věci že  jako Vám je dvaadvacet, ale přítele máte o dost 

staršího, že jo? A já...Prosím? Já jsem na ni v tu chvíli úplně koukala...a 

No….a? No že jste na to jako mladá. Říkám ….a jako co? Já jsem v tu chvíli 

vůbec nevěděla kam tím jako směřuje. Proč se mě na takový věci ptá….No a 

pak už mě odvezli na to šesti nedělí a to už bylo v noci a sestřička mně 

přinesla nějaký piškoty….protože já jsem od oběda vlastně nic nejedla, už mi 

ani nedali pití, vodu, jídlo, nic. Takže jsem měla o půlnoci piškoty, ale pak 

jsem zůstala celou noc vzhůru, protože jsem nevěděla, jak moje dítě vypadá a 

ani nic. Ten pocit mě pak trápil hodně dlouho“. 

 

Personál Vám tedy syna ukázal až druhý den? 

 

„Ano…a byl naprosto v pořádku. I ta zdravotní sestřička mi říkala, že vypadá 

o týden starší, váhu měl krásnou, takže žádnej problém tam nebyl. 

Rozdýchávat ho nemuseli, kryo z krve měl v pořádku, apgar skore měl deset, 

deset, deset, takže nebyl problém“. 
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Absolvovala jste nějakou formu předporodní přípravy? 

 

„Nebyla jsem na žádný. Pouze internet a knížky“. 

 

Takže sama jste se nějak připravovala? 

 

„Ano, sama. Že jsem načítala články, weby, knížky. Teď už bych to asi 

změnila. Líbí se mi ty kurzy hypnoporodu. Problém je ale v tom, že jsou 

placený a jsou hrozně drahý “ 

 

U porodu s Vámi byla nějaká osoba? 

 

„Přítel“ 

 

A jaký to pro Vás mělo přínos, že tam byl? 

 

„Vím, že tam byl, ale to bylo tak všechno. Vím, že mě tam držel za ruku. A že 

mi pak děkoval za syna, ale jako, víceméně jsem ho moc nevnímala...že by 

tam jako nějaká větší podpora…“. 

 

Komunikoval nějak s personálem při tom porodu? 

 

„ Vím, že když jsem zvracela, tak s porodní asistentkou, aby jí řekl, že 

zvracím. Pak s těma anestezioložkama, ale jinak nějakým větším způsobem 
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určitě ne.  S ním se tam taky nikdo nebavil a bavit nechtěl...takže jako nebyl 

důvod“. 

 

A stalo se při porodu něco, z čeho jste byla překvapená? Jako záporně i 

kladně. 

 

„Já jsem byla hrozně překvapená z toho, že když už teda mě přišli  potom 

epiduralu zkontrolovat….jak se to hrozně rychle seběhlo. Že najednou na 

pokoji doktor, porodní asistentka, dvě zdravotní sestřičky dětský...a najednou 

tam bylo strašně moc lidí, všichni na mě koukali a mně najednou po tom 

epiduralu ty kontrakce samozřejmě klesly, všichni tam seděli a koukali na mě, 

jako co bude a já jsem v tu chvíli slyšela ten tikot těch hodin a bylo to strašně 

nepříjemný. To světlo tam bylo taky hrozně nepříjemný. 

To a potom to nastřižení, že mi doktor ani neřekl, kolik mám stehů“. 

 

A co Vám přitom porodu pomáhalo? 

 

„ To je těžká otázka, tohle. Asi myšlenka na to, že to brzo skončí. Že jako to 

vědomí, že to dítě opravdu přijde. To je opravdu těžká otázka… 

 

Myslíte si, že by Vám tu situaci něco pomohlo zlepšit, při tom porodu? 

 

„ Teď, když jsem si o tom zjistila něco víc, tak myslím si, že ty vizualizace 

jsou naprosto super. I když svým způsobem si myslím, že taky nějakým 

způsobem u mě proběhly, protože jsem spoustu věcí vypouštěla, nevnímala a 

slyšela jsem opravdu jen ten hlas svýho přítele a prodejchávala si to a snažila 

se bejt jako myšlenkama zaměřená na ten kolotoč a dokonce jsem i usínala 

mezi kontrakcema, abych nabrala sílu. Ty vizualizace a možná nějaká 
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relaxační hudba by pomohla. Přece jenom ten tikot těch hodin nebyl úplně ...a 

to ostrý světlo mi tam strašně vadilo….bylo to strašně nepříjemný“. 

 

A jak jste zvládala bolest při tom porodu? 

 

„Krásná otázka. Hrozně těžko se na ni odpovídá. Protože já už si tu bolest 

nepamatuju. Nevím, nevím jak, to říct. Vím, že to bolelo, že to bolelo hodně, 

ale nedokážu Vám to k ničemu přirovnat. Nedokážu to ani popsat, jestli jako, 

když si zlomíte nohu nebo když narazíte autem do stromu ...prostě bolí to. 

Ano. Nedokážu Vám to s ničím srovnat. Byla to prostě bolest celého těla, to si 

jediné pamatuju“. 

 

A co všechno jste ještě přitom porodu prožívala? Pamatujete si to? 

 

„Asi ne...vím, že mi bylo strašně nepříjemný, když vlastně mi šli prasknout tu 

vodu...tak jak přítel seděl tak jako v koutě…..že jako viděl….a já jsem si 

říkala, že asi uvidí ještě horší věci …Pak mě ještě napadá to, že jsem se bála, 

že to nezvládnu, že prostě nemůžu porodit, že to nedokážu.“ 

Máte těžký otázky…… 

 

A zajímal se při tom porodu a po něm o Váš psychický stav?  

 

Kdepak. Vůbec nikdo. 

 

A myslíte si, že by Vám to pomohlo při tom porodu? Kdyby se o to někdo 

zajímal, co prožíváte? 
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„Určitě. Kdyby aspoň někdo projevil nějakej kousek empatie  ...fakt je, že by 

mi to v tu chvíli pomohlo. Takhle jsem jen byla další v řadě, což u té 

porodnice X tak je. 

 

A co jste prožívala potom po porodu, když syna odnesli? A už jste ho neviděla. 

 

„ Ten pocit se mi vrací do dneška, že nevím kde to dítě je...proč není se 

mnou….a to bylo opravdu nepříjemný...cejtím ty potrhaný vazby s ním….A 

nástup toho kojení byl o to težší a musela jsem vynaložit síly a pocit z toho 

kojení nebyl úplně ideální a já jsem si připadala jen jako chodící stroj, kterej 

jenom krmí a neměla jsem z toho dobrej pocit a myslím si, že mi to jako 

hodně psychicky nedělalo mi to dobře…“ 

 

Jak jste se tedy po porodu cítila celkově? 

 

„Až do konce šestinedělí jsem cítila silnou frustraci.  Nevím, jak se mám o 

dítě správně starat, co je pro něj nejlepší, co dělat a co ne a tak. Vše 

podporovalo naprostá osamocenost a skoro izolace. Byla jsem na vše úplně 

sama. Přítel v práci o do pěti do desíti den co den, rodiče vytížení, tchýně 

daleko. Kamarádky v mém věku měly jiné starosti. Většinu času jsem 

probrečela a i teď, když si vzpomenu, je mi ouzko.“ 

 

Mám ještě otázku….Myslíte si, že kdyby Vám nabídli služby psychologa, že 

byste je využila? 

 

„Já určitě ano.  A rodina by to přivítala. Já jsem se po porodu chtěla 

kontaktovat paní Mrowetz, ale je až z Ostravy a to je pro mě daleko. 
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A chtěla byste zmínit na závěr ještě něco, co nezaznělo, ale přesto Vás 

k tomuto tématu napadá? 

 

„To je taky těžká otázka…… Každopádně by mě hrozně potěšilo, kdyby ti 

doktoři začali nad těma rodičkama přemýšlet jako o lidech. Ne o jako o dalším 

případu a ne jako…...jééé, už abych byl doma….už aby porodila a aby to brali 

tak nějak víc lidsky. Já vím, že ti doktoři to nemají jednoduchý. Že stav 

zdravotnictví není úplně ideální, že je málo doktorů, málo zdravotního 

personálu, je to takovej začarovanej kruh. Když ti doktoři mají tři, čtyři směny 

za sebou, tak věřím, že se to na něčem, na někom, musí podepsat. Takže tak 

nějak by to chtělo změnit. V ideálním případě větší motivaci těch doktorů, 

možná nějaký lepší finanční ohodnocení a myslím, že o to líp by se těm 

lékařům pracovalo. A že by ani ten porod v tý nemocnici nemusel být tak 

hrozný“. 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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ROZHOVOR BARBORA 

Mohla byste mi popsat Váš porod? Od začátku, takže příjezd i do porodnice a 

dále. 

 

„Porod začal zhruba den předem, pozvolnými kontrakcemi...s delšími odstupy 

a bylo všechno v pořádku… Během noci se trošku zintenzivnilo a tak jsem 

někdy v pět ráno volala doktorce, kterou jsem měla domluvenou…..že už se 

něco děje, a že se sejdeme v porodnici. 

Tam jsme se sešly v půl osmé ráno a paní doktorka mě vyšetřila a zjistila, že 

jsme otevřená zhruba na tři centimetry. Takže jsem šla rovnou na porodní sál a 

tam vlastně mě připojili na monitor, klasicky….a vlastně mě přemlouvali k 

tomu, aby mně píchli vodu. Což jsem nechtěla…..ale doktorka na všechen můj 

pokus, být asertivní….. jestli aspoň s tím můžeme počkat…“Ale to bychom 

tady byly…áááchch.... ..tak jako…..ale indikace na píchnutí vody je na dvou 

až čtyřech centimetrech!! 

Takže jsem se neubránila. A jak mi píchli tu vodu, tak zjistili, že je zkalená. 

Takže mě kvůli tomu nechali na monitoru asi přes hodinu v kuse. Do té doby 

byly ty kontrakce naprosto snesitelné...a já se tomu smála a doktorka místo, 

aby byla ráda, tak se ještě divila... Vy se smějte, tak to se nic neděje...to 

musíme tomu pomoct, jako…. 

Potom co mi píchli tu vodu, tak se to trochu rozjelo, ale pořád to bylo 

snesitelné a já jsem konečně mohla jít do sprchy, a to bylo fajn. Pořád jsem 

musela být na tom monitoru, což znamená poloha na zádech, což je 

nepříjemné. 

Vlastně ten samotný porod byl docela rychlý. Pak mi trošku začaly padat ozvy, 

i když nevím, podle mě to bylo způsobené tím, že jsem musela ležet na těch 

zádech….což prostě to není dobrá poloha. A na tom monitoru to vypadalo 

trošku špatně, takže říkali něco o epiduralu…..já že v žádném případě císaře 
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ne. Porodní asistentka, že mi bude tlačit na břicho...to jsem v podstatě fyzicky 

odmítla. 

Pak ta doktorka normálně roztahovala děložní čípek, aby to jako urychlila, ten 

porod. 

Mě nastřihla až bůh ví kam a nezeptala se. Neinformovala mě, respektive, 

varovala manžela, že se za chvíli objeví nůžky, aby se nelekl. Fakt perfektní!! 

malej se zasekl ramínkama, takže ještě místo, aby zkusila změnit jeho polohu, 

tak s ním nějak  vymanipulovala...naštěstí se mu nic nestalo. Potom, když se 

narodil, tak jsem po něm natahovala ruce a prosila jsem ji, aby mi ho 

dala….“Nooo, to asi néééé“. A odnesli ho vedle, skončil s tatínkem. Mi ho 

nedali vůbec. A měl osm deset, což je jako by norma. Je to maličko vyšší, ale 

kdyby ho nechali třeba ještě na té pupeční šňůře, nepřestřihli ji hned, tak jako 

věřím tomu, že by se spravil okamžitě. V podstatě ...odsáli mu trošku 

hlen…….ale jinak žádná resuscitace neproběhla, nic takového….jen standard 

jak porod v porodnici probíhá. 

Dítě bylo vedle a tady u mě to nebylo úplně ideální….Takže pak mě doktorka 

šila, strašně dlouhou dobu...a ještě se mnou mluvila, že tušila, že bude nějaký 

problém…..že ramínka tušila. Jak jsem vlastně neměla epidural, ten jsem 

odmítla...nepovažovala jsem ho za nutný a nechyběl mi teda nějak. 

Já jsem věděla, jaký to má negativní účinky na dítě. Ale místo, aby jako 

chápali, že mám nějaký důvody, že to odmítám. Tak pořád se na mě dívali jako 

na “paní dělá hrdinku“! A místo, aby mě nějak podpořili, že to zvládám dobře 

tak prostě mi přijde, že mě přesvědčovali, že ty léky budu potřebovat při tom 

porodu. Jako...opravdu psychická podpora „bezvadná!!“ 

No a pak ještě to šití, to teda do dneška ...to byl jako otřesnej zážitek. Tím, že 

jsem neměla ten epidural tak mi píchli dvojnásobnou dávku anestetik, než jako 

dávají normálně...ale to nezabralo vůbec...to jsem cítila úplně …..za živa. 

Normálně jako jsem křičela bolestí. To se nedalo vydržet. 

Pak teda manžel přinesl syna a už to bylo relativně v pořádku“. 
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Takže syna Vám potom dali? 

 

„Asi po dvaceti minutách nebo po půl hodině“. 

 

Měla jste nějakou předporodní přípravu? Absolvovala jste nějakou? 

 

„Ano, ano, chodila jsem na předporodní kurz v porodnici. Pak jsem se sama 

připravovala studiem literatury, poměrně důkladně...chtěla jsem vědět co 

nejpodrobněji, s tím, že jsem tu doktorku oslovila, ale evidentně z toho sešlo.“ 

 

A mělo to pro Vás nějaký přínos, ta předporodní příprava? 

 

„Ten předporodní kurz v porodnici, jedině v tom, …...že jsem měla 

poslechnout svoji intuici a opravdu jsem tam neměla jít rodit. Jinak opravdu 

ne. Tam řekli...Takhle to děláme tady, tady, tady...potom rodíte v téhle 

poloze...potom dostanete Dolzin, když nechcete Dolzin, dostanete 

epidural….Takovej porodní kurz opravdu nemá význam“. 

 

Byla s Vámi u porodu nějaká osoba, kromě personálu? 

 

„Manžel“. 

 

A mělo to pro Vás přínos? 
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„Určitě. Jako, že jsem doufala, že bude víc hájit moje přání...ale jako opora 

byl nedoceněný. Bez něj nevím...možná by to tím císařem skončilo“. 

 

A komunikoval nějak s personálem při tom porodu...manžel….nebo ne? 

 

„Ano. Komunikoval“. 

 

A personál ho nechal...jestli nějak zmiňoval Vaše přání a tak? 

 

„Nedostatečně. Něco...těžko to prostě ...spíš podpořil personál, přemlouval 

mě. To přece nic není...fyziologickej roztok, to jsem měl, když mě bolely záda  

a bylo to super….“. 

 

Překvapilo Vás při tom porodu něco?  Kladně i záporně. 

 

„Záporně určitě ten přístup personálu. To prostě mělo proběhnout úplně jinak.  

A kladně….Musím chválit sama sebe...že jsem to jako přirozeně zvládla. 

Protože to jak to probíhalo...tak to byl docela zázrak“. 

 

A co Vám při tom porodu pomáhalo? 

 

„ Asi nic. Nejlepší bylo, když mě na tom porodním sále nechali  jenom s 

manželem samotnou. To tak jako bylo hezký. Když jsem měla jít  do sprchy. 

Pak jsem skákala na míči, to mi hodně pomáhalo. Když jsem mohla být v jaké 

poloze jsem chtěla….Nikdo mě nerušil, tak to bylo fajn“. 
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A dokážete si představit něco, co by tu situaci  zlepšilo při tom porodu? 

 

„Asi kdybych tam měla sebou dulu, tak by to možná bylo lepší….kdybych tam 

měla někoho, kdo by s tím personálem prostě komunikoval za mě. Protože při 

tom porodu, já jsem jako by nebyla schopná vyjednávat vůbec...Já jsem se 

chvíli snažila, ale to prostě strašně rušilo…..v tom porodním procesu, na kterej 

se potřebujete soustředit...to nefungovalo. Takže bych byla schopná jako něco 

argumentovat nebo tak. Prostě kdybych tam měla nějakou osobu, která by k 

tomu byla schopná ...která by znala moje přání a vyjednávat za mě a i mě 

psychicky podpořila. Nějakýho člověka“. 

 

Co všechno jste při tom porodu prožívala? Pamatujete si to? 

 

„ Určitě potom co malého odnesli vedle….tak jsem cítila úplně maximální 

bolest…..extrémní…..hlavně při tom šití teda. Těch emocí bylo spousta, ale 

zároveň já jsem celou dobu toho porodu byla přesvědčená nebo jsem prostě 

věděla, že syn je prostě v pořádku ….a že to co kolem něj dělají…..na to že 

mě strašili císařem ...já jsem věděla, že to tak má být a že jako….synovi nic 

není“. 

 

A jak jste prožívala tu bolest? 

 

„Ten porod samotný, jako to já, tu bolest si vůbec nevybavuju….když jsem 

neměla žádné léky…..nemám. Jedinou bolest, kterou si vybavuju, je to šití“. 

 

A zajímal se někdo při porodu o Váš psychický stav? 
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„Vůbec. Nikdo“. 

 

A po porodu? 

 

„Taky ne“. 

 

A pomohlo by vám, kdyby se někdo zajímal v průběhu toho porodu i po něm? 

 

„Určitě. Já jako by těsně po tom porodu jsem ještě měla pocit, že to všechno 

proběhlo v pořádku. Ale pokud by tam byla nějaká kontaktní osoba, psycholog 

nebo někdo takový, kdo by se ptal na ty věci a dal mi na sebe kontakt, tak 

bych se na něj mohla později obrátit. Určitě by to hodně pomohlo“. 

 

Takže ty negativní zážitky Vám došly až později? 

 

„Později. Ano“. 

 

Jak jste se tedy po porodu cítila? 

 

„Ty negativní zážitky pociťuji do teď. U mě to bylo tak, že já jsem po porodu 

nebyla schopná vůbec být sama doma.. Končilo to záchvaty pláče…..ty 

zážitky z toho porodu se mi pořád vracely. Pořád jsem na to musela myslet. Se 

mi to přehrávalo v hlavě...v podstatě při jakékoliv úplné drobnosti, která mi to 

nějakým způsobem připomněla. Pak už se k tomu přidaly problémy s 

usínáním...opravdu...i třeba ten vztah k tomu synovi, tady tím nebyl úplně 

ideální. Já jsem se o něj snažila starat jako na maximum, ale ten proces byl 

narušenej a já to pociťuju, že to mohlo být úplně jinak. Kdyby mi byl 
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položenej po porodu na tělo a mohla jsem se s ním seznámit. Před porodem 

jsem byla sebejistá žena, po porodu jsem cítila pocity méněcennosti. To se 

začíná srovnávat až teď.“ 

 

Napadá Vás ještě něco, co jsme nezmínily a chtěla byste o tom promluvit? 

 

„Nenapadá. Snad jen to, že kdybych věděla, že více žen prožívá po porodu 

takové stavy, nebo že se můžu na někoho obrátit, kdo mi pomůže, tak by mi to 

pomohlo.“ 
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ROZHOVOR PETRA 

Začneme tedy s rozhovorem. Mohla byste mi popsat, jak probíhal Váš porod? 

Od začátku … 

 

„Takže takovou tu klasiku, že mi v noci praskla plodová voda...během spánku 

a sbalili jsme věci, protože jsme to tak nějak čekali….nebo ne, nečekali...to 

kecám ...protože jsem rodila vlastně předčasně. Nicméně už jsem byla 

ležící...v tu dobu. Už jsem kvůli bolestem břicha a tvrdnutí břicha, nebyla moc 

pohyblivá...Takže jsem  cítila, že tak jako by mohlo něco přijít. Takže jsem 

odjela do porodnice, byla jsem ve třicátým čtvrtým týdnu...třicet čtyři plus 

pět...a byli jsme přijatí do porodnice a vlastně jsem měla kontrakce, tak jako 

nějak klasicky….pak třeba po deseti minutách...to bylo myslím jedenáct hodin 

v noci...a dostala jsem porodní asistentku...napíchli mi infuzi a jako taková ta 

klasika prostě, pořád za mnou chodili...monitory , jestli se to rozbíhá nebo 

nerozbíhá…..Já už si to tak úplně nějak nepamatuju ..prostě ty detaily...to 

časové rozvržení. Nicméně ještě potom jako ráno v sedm hodin furt jako se nic 

nedělo...tak taková ta klasika, že se vyměnily směny a rozhodli se, že už to 

nějak rozběhnou ten porod….a ta asistentka se nám dvakrát moc nevěnovala, 

ta v podstatě velice rychle vycítila prostor v tom, že manžel je 

zdravotník...vlastně zdravotnickej záchranář a zdravotní bratr zároveň...jakoby 

svojí profesí….takže on vyměnil infuzi, zastavil porod, podal mi emitní misku. 

V podstatě se on o mě postaral….ona akorát přišla, poslechla nebo se podívala 

na ozvy...odešla. Až tak jako, já jsem z toho měla takovej nepříjemnej 

pocit...Takovej pocit silné nejistoty, že vlastně je to tam na nás a přece jenom, 

že manžel tam není od toho porodu jako samotnýho, aby třeba  tohle hodnotil, 

ale aby mě doprovodil a on teda dělal, jako tatínek, takovej těžkej 

nadstandard. Tady v tý péči. 

Tak to už mi přišlo takový jako divný….to se mi moc nelíbilo. 

Potom v těch sedm hodin se začalo řešit, že se jako zvýší dávky oxytocinu, 

měla jsem celou dobu infuzi, takže jsem byla limitovaná v těch relaxačních 
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polohách. Nemohla jsem třeba do vany...ve sprše tenkrát netekla úplně dobře 

teplá voda. Byla buďto horká nebo studená. Teď jako ty porodní sály nebyly 

jako ještě po opravě, takže komfort….spíš bych to popsala spíš jako 

diskomfort, docela.  Ale zase tím, že jsme tam byli s manželem sami...Tak 

mně bylo strašný horko, já jsem si i sundala úplně všechno. Byla jsem úplně 

nahá. Když přišla kontrakce, tak jsem vlastně vůbec nezvládla nic z těch 

relaxačních poloh, že vždycky jsem se jako by vyšplhala po tom, po té infuzi 

jezdící nahoru...a pořád jako by se nic nedělo. Až někdy teda v deset hodin 

přišel můj gynekolog, ke kterýmu já jsem chodila teda do ambulance. Byla 

jsem v jeho péči, to byl gynekolog, vlastně ve stejným městě měl ambulanci a 

přišel do nemocnice jakoby na směnu od desíti hodin. Že v podstatě oni říkali, 

že on si ten porod povede. Tak ten to tak jako zmapoval, tu situaci celou...v 

podstatě už mu přišlo divný, že tam jsem od těch jedenácti …...ty dávky 

oxytocinu už byly docela vysoko nastavený… Celkem jsem neefektivně 

reagovala a měla jsem takový kontrakce, ne moc silný. A ten vypuzovací 

mechanizmus celkově byl slabší. Takže on už jako oxytocin přidával, přidával, 

že už se ten porod jako by rozběhne...a už jakoby půjde do finále. Jenomže to 

nereagovalo, úplně jak předpokládali. Pak jsem měla oxytocin na maximum a 

v podstatě mi začaly ty kontrakce slábnout, až úplně vymizely. On teda měl v 

plánu ještě nějaký ty polohy porodní na boku, že jako říkal, že předpokládá 

větší efektivitu toho vypuzení toho miminka...to se nepodařilo a v podstatě už 

byly poslední dvě kontrakce. Já jsem se snažila tlačit, dýchat, spolupracovat, 

ale prostě ta efektivita práce tý dělohy tam nebyla. A takže já už jsem začala 

být z toho nervózní...protože to se tam postupně začal ten porodní sál plnit a 

nakonec tam bylo opravdu devět lékařů …...A jako já je nechci jmenovat, 

spoustu z nich i jako bych si vzpomněla jménem nebo je znám. Jsou to primáři  

třeba oddělení a podobně. Ten tam byl taky, než  se to tam zaplnilo veškerým 

lékařským personálem...tak tam jako druhej byl přivolanej přimář, k tomu 

porodu. A ten porodník, kterej to vedl, teda ten můj lékař, tak tam jako, to jsem 

ještě zapomněla říct, proběhla taková ….no takový vyjádření….k tý porodní 

asistentce z jeho strany….Kde jako furt poletuje, že on tam na to je jako sám 
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...jako věci, který řeší porodní asistentka  s tou rodičkou….tak on se mnou 

střídal polohy a snažil se zefektivnit ten mechanizmus celej. 

Tak ji pak jako upozornil, že tam přece není sama na tý směně, tak aby tam už 

laskavě  s náma  zůstala.  Tak ona teda ta asistentka z mý strany plnila svou 

funkci špatně. V podstatě jsem čekala, že mě ta porodní asistentka navede 

nebo mi poradí nebo ona bude řešit to, aby to bylo efektivní, ten porod. A to 

jsem naprosto postrádala. 

No a pak teda pan doktor řekl, tak snad nebudu muset vzít kleště ….a pak 

začly slábnout ozvy a já jsem v podstatě jako zdravotník věděla, co se může 

stát, takže už mi to bylo úplně jedno….Já jsem si nepřála už nic jinýho než 

aby miminko vybavily, aby už jsem měla jistotu, že dýchá a prostě pláče a už 

jsem z toho byla strašně ve stresu. A už ani po mně nechtěli, abych tlačila 

...opravdu jako se celý zastavil, ten porod   a on tam zůstal jako zaklesnutej. A 

vybavili ho teda kleštěma. Byl strašně maličkatej. Měl porodní váhu  2400, 

takže těch devět lékařů…...to bylo jak kdybych rodila v tramvaji, řeklo ..óó, 

takovej maličkej...A vůbec nechtěl ven a tak jsem si připadala v tuhle chvíli 

dost jako trapně. Ale tím, že se použily teda ty vysoký kleště, tak došlo k 

velkýmu potrhání porodních cest, takže i k masívnímu krvácení. A potom mě 

zašívali hodinu, vlastně  mi zašívali i pochvu, zašívali mi hráz a už při tom šití 

mi řekli, že budu muset jít na reoperaci a plastiku hráze. ...časem. Nejdřív za 

třičtvrtě roku věku jako syna…. 

Narodil se nám teda syn a ten byl hrozně šikovnej….byl takovej jako by 

bojovník. A mě teda odvezli do nějaký místnosti, protože tam bylo hodně 

porodů, a to bylo skoro jako nějaká šatna...to nebyla snad ani žádná 

zdravotnická oficiální místnost, kde já jsem už jako ztratila vědomí...už jsem 

jako  nerozeznala lékaře od sester…Začala jsem vidět mlhu a omdlela jsem, 

protože ten porod byl takovej náročnej a dlouhej, tak manžel tam usnul vedle 

mě na křesle, takže si nevšiml, že já jsem jako v bezvědomí a pak si to jako 

nepamatuju…..vlastně vůbec a jenom jsem se probudila na oddělení nějakým  

a vlastně jsem neměla  syna u sebe. A to bylo už dvě hodiny po porodu a, to 
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jsem jako už věděla v kolik hodin se narodil. A měla jsem utkvělou představu, 

že nežije. A nikdo mi nedovedl říct co s ním je...a proč mi ho nedali. A já jsem 

okamžitě jak jsem se probrala strašně jako vehementně se dožadovala ať  mi 

ho ukážou a co s ním je . Protože jsem věděla jako že ten porod, že se tam jako  

něco dělo, možná víc než já tuším. Kromě kleští, o kterých jsem věděla , tak 

možná jsem nevěděla až tak jako do podrobna, jaký ty ozvy jsou….nebo co 

vlastně až tam na  těch monitorech se ukazovalo. 

Takže jsem prostě měla utkvělou představu, že on to nepřežil. A že se jako 

jako by chystají kdy jako budu schopná si vyslechnout  nebo aby mi sdělili 

informaci, že to nepřežil.  Nebo něco takovýho… 

Nikdo nebyl schopnej prostě zajistit, aby mi ho donesli a ukázali mi ho. 

Prostě jsem se to dožadovala po manželovi, ten nereagoval. Nic mi jako 

nechtěl říct…….prostě nereagoval ani personál. Já jsem se z toho prostě jako 

zbořila, jen jsem čekala. Pak mi ho jako donesli ….syn byl maličkej, krásnej, 

bojovník ...opravdu jsem mu prostě neřekli první půl rok jinak než bojovník, 

protože první půl rok fakt jako bojoval a krásně se přisával. Ale já jsem se 

cítila teda špatně, po tom porodu , kdy jsem tolik vykrvácela…. 

Byla jsem umístěna na pokoj, kde byly čtyři maminky po porodu, včetně teda 

mě….a už to bylo pro mě dost frustrující v tom, protože ty maminky  po tom 

porodu i po císařským porodu, i po porodu kleštěma jako za půl dne chodily, 

kolem té postýlky. Zatím co já jsem nebyla schopná a o sobě jsem dost 

pochybovala...proč já nejsem schopná se třeba i jako jen posadit na 

posteli…..proč já se tak špatně cítím jinak než třeba ta paní, která jako taky 

rodila kleštěma. ...ta zas naopak na tom měla špatně toho kloučka...a ona na 

tom byla zase líp. 

A pak se mi tam teda těch maminek vystřídalo strašně moc, protože jsem v té 

nemocnici byla dlouho hospitalizovaná. A to pro mě bylo taky hrozně 

frustrující, protože jsem tam byla myslím tři týdny a teď se mi tam po těch 

třech dnech točily ty maminky a ještě se mi pak ten stav jako celkově 

zhoršoval , takže já jsem se pak sama nad sebou cítila jako špatně…Protože  
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jsem si říkala, že jsem nemožná, že to nezvládám a syna jsem vlastně si brala 

jenom na kojení z té postýlky….vůbec jsem ho nemohla u sebe mít…..nebo 

vlastně jsem ho u sebe vůbec neměla. Jen mi ho vozili na kojení, protože jsem 

vlastně nezvládla se o něho postarat. Protože  jsem nemohla ani sedět. 

Pak já jsem vlastně přestala by močit, protože mi otekly ...vlastně se mi 

vytvořil otok, velkej hematom na těch porodních cestách, na té hrázi , takže já 

jsem se vlastně přestala vyprazdňovat, tak mě zacévkovali…..pak už jsem 

nemohla ani chodit, protože jsem omdlívala…. A byla jsem strašně slabá a ze 

dne na den se tady ten stav jako by zhoršoval a nedostala jsem krevní transfúzi 

….nad tím se polemizovalo, jestli mi tu transfúzi dají nebo nedají. A uzavřeli 

to, že nedají. A nevím jak by to celý vlastně probíhalo, protože se až po porodu 

zjistilo, že mám navíc poruchu srážlivosti. Že mám porušený dva faktory  

srážlivosti ..jeden a ještě jeden. Takže taky nevím jak bych na to třeba 

zareagovala. A pak mi bylo den ode dne hůř a hůř…. 

Začala jsem mít i takový halucinace, co si pamatuju, než došlo k takovýmu 

jako by kritickýmu stavu...že jsem třeba volala sestru, že jsem zalehla třeba 

syna, že jsem s ním usnula v posteli a ona přišla a řekla, že ho v posteli 

nemám ….A já jsem říkala, že tady ležel a ona řekla, vždyť ho máte v 

postýlce. A už mi tak jako začlo harašit. 

Každý den jsem vypila těch šest litrů černýho čaje s cukrem…..to jsem tak 

jako podvědomě doplňovala ten krevní objem po tý ztrátě , to mi vozili z 

domu. Protože já jsem nebyla schopná dojít na chodbičku si ten čaj dolít  a 

nechtěla jsem nikoho moc obtěžovat . No a potom došlo k tomu, co jsme se 

bavily, že mně řekli, že mám dojít na kontrolu dělohy, na ultrazvuk. A jak se 

měnil personál, tak třeba nevěděli, že  na tom jsem tak špatně...že třeba vůbec 

nechodím….nečurám. A tak jsem jako sama nad sebou už zapochybovala 

úplně moc…..jako, že jsem jim řekla, že po těch několika dnech už nejsem 

schopná dojít na ten ultrazvuk o patro níž. A pak to pro mě bylo natolik 

frustrující, že jsem vlastně na té, lidově řečeno, kripl káře, cestou brečela a 
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tam  byla na ultrazvuku doktorka, která mě viděla v jakým jsem stavu...já jsem 

se vlastně ani nedostala na to ultrazvukový lůžko sama. 

A ta se zeptala, protože taky byla přítomna u toho porodu, mezi těma lékařema 

co se tam, jak asi  předpokládám, přišli podívat na ten klešťovej porod. To 

jsem se pak taky dozvěděla, můj porodník byl vyhlášenej jako porodník na 

klešťovej porod, takže se asi přišli všichni podívat jak vybaví dítě kleštěma. To 

asi ne všichni tak dobře umí…..protože fakt Ondřej byl v pořádku úplně. 

A ona rychle zavolala zástupce primáře a hnedka prostě začli všichni kolem 

mě běhat a dělat odběry krve a pak se vlastně zjistilo, že ten krevní obraz je 

strašně špatnej, a že už vlastně jsem měla sepsi… 

A pak už vlastně si jako nepamatuju. Zase jako jsem začala mít výpadky. A 

některý dny už nevím. Nevím co bylo, nevím co se dělo. 

Tak to byla taková ta fáze v porodnici a pak už to tam bylo takový hodně 

dlouhý. Že  když už jsem se trošku stabilizovala, zabraly antibiotika, kterým 

se moc nechtělo….měla jsem na ně alergickou reakci, takže už mi jako 

nechtěli podat transfúzi v té sepsi...Tak když se to pak stabilizovalo trošku , že 

jsem byla schopná se sama vymočit, tak jsem teda  byla už v domácí péči...s 

tím, že manžel je zdravotník, a že jsme jako přislíbili, že se prostě se postarají 

o syna, a že mi ho budou v podstatě dávat jenom na kojení, tak dlouho jsem 

byla ještě ležák. A zase  bylo pro mě hrozně frustrující, protože já jsem 

opravdu hodně krvácela v tom šestinedělí….takže jsem na konci toho šestého 

týdne byla schopná třeba  dojít jen 500metrů od domu k lesu a tam už jsem si 

dávala mikinu, kolem pasu…..protože jsem byla úplně durch od krve, přes dvě 

vložky a to že jsem pak ani nechtěla chodit mezi lidi. Protože jsem za první, 

nemohla moc chodit , protože jsem měla fakt jako velký trauma na těch 

porodních cestách. A ještě se jako všichni snažili, když mě jako někdo potkal, 

navodit to téma...“aha, to je super, syn už je  na světě...a jak se máš...a skvělý“ 

. No a já jsem šla jak voprcaná bělice, prostě jsem si říkala, že to nemám za 

potřebí. ...někomu vysvětlovat na ulici. Takže jsem se jako stáhla do ulity, 

domů a tam mi jako hodně pomohli, prostě jak s péčí, tak se vším. Ale jako ten 
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krevní obraz stál za prd. V podstatě dva roky trvalo než se mi obnovily 

červený krvinky a byla jsem strašně unavená. Opravdu ty dva roky to  trvalo 

než se to jako by zlepšilo“. 

 

A když se vrátíme ještě k tomu porodu, zajímal se v průběhu toho porodu o 

Váš psychický stav? 

 

„Ne. Vůbec. ….Jako to vůbec. Ani po tom porodu….ne, vůbec, vůbec tam 

tohle neproběhlo. Ne, vůbec ne. 

Jako pro mě takový pofoukání doma byla moje sestra a maminka a já jsem 

vždycky byla doma za takovýho drsňáka, u kterýho bylo zvykem, že všechno 

zvládne, že se se vším popere. Tak mi asi bylo snad  za jediný zadostiučinění, 

že mi řekli, že to bylo dost hrozný...a když jako jsme někoho potkaly, třeba 

pozdějc na vycházce s kočárem a šla jsem s nima...tak jsem jako nemusela 

nikomu vysvětlovat, protože, ony se většinou rozbrečely a řekly, že by jako 

bylo dobrý, kdybychom to nerozebíraly. 

A tam jsem jako možná i po první  v těch našich vztazích viděla, že jako 

pochopily, čím jsem prošla, a že taky asi úplně všechno nezvládnu. Ale tam to 

končilo“. 

 

Takže personál nemocnice vůbec? 

 

„Vůbec. Tam teda bylo jako takový bezvládí, v době kdy se tohle všechno 

stalo, že teda po dovolený, se tam objevil můj známý gynekolog, kterej je můj 

kamarád a kolega z práce a tak ten mi teda sám přiznal, že je to tam teda 

velkej oříšek, můj případ. A že bylo řečeno, i ze strany nemocnice, že je to na 

žalobu. Aby dali do cajku papíry a že prostě bylo pochybení z jejich strany, a 

že jde o zanedbání péče a co se tam vlastně dělo...se přišel zeptat. A pak se 
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teda podíval taky na mě, jako ze svýho pohledu profesního. Jako mě chtěl teda 

ještě vyšetřit, takže říkal, že teda jako to co mám za trauma na těch porodních 

cestách….to viděl dva krát v knížce a potom po třetí teda se mnou na živo. Že 

to se teda taky jen tak nevidí a on mi vlastně potom pomohl hodně dál v tom 

životě, protože jeho žena mě hodně podržela. Jako empaticky prožívala se 

mnou to, čím jsem jako prošla ...tím zážitkem, tak jako jeho žena mi hodně 

pomohla, ale neprofesionálně….je porodní asistentka, je taky matka dítěte 

jednoho a prostě ona, z pohledu asistentky a kamarádky a vlastně on je 

gynekolog a kamarád a taky vlastně věděla co se všechno stalo. 

A tak na to asi nekoukali úplně jako pracovně, ale byli si vědomi asi co se jako 

tam přihodilo. 

Ale jako intervence, nějaká  profesionální …..vůbec žádná neproběhla. A měla 

jsem pocit, že teda na tom jako vůbec nejsem dobře. To jsem si uvědomovala, 

že to pro mě byl zážitek. Ale my jsme si syna jako hodně přáli. V podstatě pro 

mě představa, že budu mít život bez dětí, byla hrozně nepředstavitelná. Řekli 

nám, že jako nikdy nebudeme mít děti. Takže jsme řešili adopci a v tom 

procesu tý adopce jsem otěhotněla. A tak jako s komlikovaným těhotenstvím 

jsem syna donosila do toho třicátýho čtvrtýho nebo pátýho týdne. Já jsem měla 

jako motor jeho. Já jsem věděla, že kdyby na tom byl špatně, že bych se úplně 

složila…..úplně. 

A tam by to pak asi skončilo buďto hospitalizací nebo nějakou docházkovou 

terapií. Ale pro mě bylo takovým zadostiučiněním, že on byl opravdu motor. 

On byl tou svojí porodní váhou 2,50  ...pak spadl na 2,10...to je fyziologický. 

On byl jak staženej králíček, on měl takovou chuť do života, že mě tím jako 

nabíjel. On teda na tom dobře nebyl. On potom ve čtyřech měsících motoricky 

zaostával. Což jsem já ze svý profese rehabky viděla. A měl ruce na úrovni 

druhýho týdne a pak už jsem to jako začala zásadně řešit, cvičit….cvičili jsme 

Vojtovu metodu  asi zhruba do roku. On to dohnal a…….. psychicky se uvidí. 

Jinak je to šikovnej kluk, pohybově zdatnej. 
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Ale to byl můj největší motor. Myslím si, že kdyby třeba od začátku byl dítě, 

který by třeba jevilo jako hemiparetic nebo postižený dítě, prostě už by to tam 

bylo jako zásadně vidět ...tak si myslím, že bych se úplně složila. Že to bych 

jako neunesla. To co se stalo“ 

 

A co by Vám pomohlo, když jste ležela v nemocnici nemocnici….? 

 

„Nejvíc by mi pomohlo, kdyby mi někdo řekl, že to, že se nejsem schopná 

starat o syna je adekvátní k situaci, kterou jsem prožívala. Protože já jsem jako 

prvorodička nedovedla vyhodnotit, že to, že jsem tolik vykrvácela je prostě 

potom souvislost, že se tak špatně cítím. Že prostě špatnej krevní obraz, málo 

červenejch krvinek, málo kyslíku. Měla jsem silnej hematom a oni mi řekli, že 

v té modřině je několik kubíků krve a nevědělo se ještě o mé poruše 

srážlivosti...což je jako jedno, ale já jsem prostě sama se cítila frustrovaně, že 

jsem já nemožná. Ale to bylo naprosto adekvátní tomu všemu co se při tom 

porodu napáchalo a oni mě ještě nechali na pokoji ještě s dalšíma třema 

maminkama, který po třech dnech odcházely domů nalíčený….prostě krásný, s 

úsměvem...v náručí dítě...A já jsem se prostě cítila úplně nemožná!! 

Dneska už vím, že jsem schopná po porodu, po císaři…...protože mám ještě 

druhý dítě …..normálně fungovat, postarat se o rodinu a mít ze všeho radost. 

Ale já jsem byla totálně frustrovaná prostě z toho, že já jsem nula…..že jsem 

prostě úplný lečo…..protože nejsem schopná se postarat o dítě a postavit k 

postýlce. Takže mně by asi nejvíc pomohlo, kdyby mi někdo řekl  „jak se 

cítíte?“ 

Ale tam se nikdo nezajímal jak se cítím. Vůbec . Vlastně vůbec. Je jako 

zajímalo proč jsem nevstala na oběd….a pak zjistili, že vy vlastně vůbec 

nechodíte čtrnáct dnů ...vy vlastně vůbec ani nemočíte….a proč mě voláte 

ráno v šest.? Protože už jsem měla břicho jako kopec a potřebovala jsem 

vycévkovat, takže dobře...oni mají tý práce strašně moc...fajn . 
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Ta frustrace byla pro mě hrozná. Jako potom už jsem se mohla tomu sama 

bránit, že jsem jako třeba  nemluvila s lidma, když jsem jako nechtěla s nima 

telefonovat, tak jsem prostě nevzala telefon a řekla jsem manželovi ať jim 

řekne, že spím. A že to nechci rozebírat…..že jsem měla těžkej porod a prostě 

ať ode mě nikdo neočekává úsměv, že prostě už konečně máme to dítě, a že je 

všechno ready….nebylo to ready prostě. Takže tam já jsem se už mohla pak 

bránit sama sebe tím, že jsem si nikoho nezvala domů a nemusela jsem se cítit 

trapně tím,  že nemám na stole upečenou buchtu, když  nám někdo přinesl 

něco do kouta . Já jsem čtyři měsíce odmítala návštěvy ...do toho ten režim 

cvičení tý Vojtovy metody, kdy vám jako každej řekne prostě , to necvič, 

vždyť on u toho brečí….to je strašný, to mu nemůže pomoct. Tak to jsem 

vůbec nepotřebovala poslouchat...za první, jsme to deset let na rehabilitaci 

dělali s dětma. Který měly poruchu psychomotorickýho vývoje. Strašně to 

synovi pomohlo, ale ten režim vyladit, aby dítě nebylo zrovna najezený, aby 

bylo zatopeno, aby já jsem i stihla odpočinout ….tak já jsem pak sama sebe už 

bránit dovedla. Ale v tý nemocnici jsem byla naprosto vystavená světu na 

lůžku, cévce, tomu, že nesmím prostě pokrčit nohy, protože vidí návštěva těch 

dalších třech maminek, moje modřiny až do půlky stehen…..kdy jako jsem se 

blbě otočila tak moje peřina se mi vykasala, ty síťkovaný kalhotky…...tak tam 

málem lidi omdlívali. A neskutečně mě tam všichni otravovali jak tam lezli. 

Jak tam chodí ty davy fotit ty miminka , prostě….Tak tam je to jak v 

Honkongu na ulici potom,  že jo. Bylo to děsný, no. 

A samozřejmě, že mi to přišlo, že by to bylo na místě. Taky jsem zdravotník a 

vím co umí udělat trauma s lidma, určitý. ...jakýkoliv. Jakéhokoliv směru nebo 

bolest s lidma. Protože já dělám rehabilitaci. Takže je třeba s tím pracovat a 

vysvětlit těm lidem tu situaci a oni to pak mají šanci zpracovat. Ale mně nikdo 

nic nevysvětlil.  A já jsem se prostě chtěla cítit jako máma a mít dítě a jako 

máma se o něj starat. Já jsem to prostě vůbec nezvládala. 

A to mi přišlo divný. Takže jsem sama o sobě hrozně jako pochybovala“ 
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Byla pro Vás u porodu bolest to nejpodstatnější? 

 

„To ne……. Pro mě bylo nejhorší jako vidět, že to nepostupuje tak jak má, a 

že to nedovedu ovlivnit. Protože po porodu syna se pak zjistilo, že mám 

vrozenou vadu dělohy, že mám vlastně  silnou svalovou přepážku 

...septum...celou dělohou. A že on vlastně celý těhotenství byl jenom v půlce 

dělohy. Proto on byl jako hypotrofickej plod, měl tam málo plodový vody, a 

proto se narodil předčasně. Což se před porodem nevědělo, takže ta děloha 

nejspíš reagovala na ten oxytocin a neefektivně vypuzovala. Takže já třeba 

tam jsem si říkala, co dělám blbě, já nejsem schopná zatlačit , když on už 

prostě vyjíždí z těch porodních cest. Ještě víc mám tlačit...to jsem si teda 

říkala, že bych chtěla porodit ještě pět dětí a přijít na to jak teda tlačit, abych to 

dítě vypudila. Protože mi to přišlo strašně jednoduchý, jo. Ucítíte tlak na 

konečník, prostě začne psí dýchání, potom to dítě postoupilo tam kam mělo. Já 

jsem měla pocit, že to jako postupuje, i když to jako dýl trvalo. 

Jako prvorodička jako neporodí žena většinou za hodinu. Takže to mi přišlo 

jako normální. No, ale pak jsem byla jako dost na pozoru s těma ozvama, že 

jo…..protože jsem byla trošku vyškolená, jako postižená jako 

zdravotník…..prostě co se jako může stát, když to dítě se přidusí, a když má 

omotanej pupečník. Takže tohle se mi tam jako prohnalo hlavou. No a pak mi 

bylo divný jak se tam jako hromadili…..a pak už jsem v podstatě chtěla po té 

jeho větě….no snad nebudeme brát jako kleště?….jsem chtěla křičet, vemte 

kleště. To jako, že jsem se strašně natrhla, ten pocit si pamatuju do dneška. To 

bylo, když to jako surově popíšu...to bylo jako když se vezme kuře a roztrhne 

se….tak takovej zvuk si pamatuju. Ale tu bolest si nepamatuju. Tu jsem si 

nepamatovala ani potom. Já si pamatuju úlevu. Že ho prostě vyprostil ven a tu 

úlevu obrovskou, že dýchá….že křičí….prostě , že je v pořádku. 

A když mě pak šili, tak mě šili jako. Já si myslím, že kdyby mě šili ...mně šili 

pochvu, tak jako,  já nevím. Nebylo to asi úplně příjemný. Polili to nějakým 

lokálním anestetikem tři krát. Nebo kolikrát, já nevím, protože to šití bylo 
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velký. Tak jsem si z nich ještě dělala srandu….jestli mi tam vyšijou vlajku a 

prostě pro mě bylo podstatný, že on je vybavenej ven a já tu bolest 

nehodnotím. 

Potom to jako bylo nepříjemný, když jsem třeba nemohla chodit, ale tak mi 

bylo jasný, že když jsem tolik šitá a je tam taková modřina...prostě to bolí a že 

to asi omdlívám od bolesti. To by se ale všechno vydrželo. To se nedá všechno 

prioritně popsat. Spíš ten pocit psychickej , tý frustrace….že mi nikdo 

nevysvětlil, že teď mi pomůžou, a že já mám odpočívat. Nebo, že to tak je 

normální, prostě“ 

 

Dostalo se Vám podpory ze strany personálu? 

 

„Třeba ty sestřičky byly hrozně hodný. Já jsem třeba řekla, že bych ho chtěla 

mít dvě hodiny u sebe. Tak mi ho daly, ale chodily na mě dohlížet. A pomohly 

mi, znaly ten můj handicap…..ale jako, aby mi nějak pomohly s tou 

psychickou frustrací, toho handicapu, to ne. V té péči byly bezvadný. Ale 

takový to, jak já jsem se cítila, to se jako nikdo nezeptal. A cítila jsem se jako 

dost bídně, no“ 

 

A absolvovala jste nějakou předporodní přípravu? 

 

„Předporodní přípravu jsem u prvního porodu měla akorát na cvik dýchání. 

Rozeznání tlaku na konečník, právě od tý porodní asistentky,od ženy toho 

mýho kamaráda gynekologa. Která mi jako pomohla jak jsem už říkala, mě na 

to připravila. Ale jako celej kurz předporodní, jsem jako nechtěla absolvovat. 

Já jsem se jako trošku bála, že si připomenu co jsem zažila sama při studiu na 

medicíně. Protože jsem studovala pět let na lékařské fakultě obor fyzioterapie, 

ale měli jsme tři semestry gynekologie a rigorózní zkoušku z toho. A já jsem si 

říkala, že chci rodit až to všechno zapomenu. 
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Já jsem trošku bála, že se dostanu do nějakýho kurzu strašení, takže jsem jako 

si chtěla užít i ten pocit, že čekám dítě  a vlastně jsem si myslela, že to ani 

nezažiju. A celý těhotenství mě jako hodně bolelo břicho, asi to bylo i 

způsobené tím, že tam bylo málo místa. Kdy jsem teda měla ještě velkej útvar 

na vaječníku, kdy se furt nevědělo jestli je to nádor nebo cysta. A to strašně 

často bolelo. A já jsem celou tu dobu než jsem porodila měla takovej pocit 

jako by strachu, co se stane , protože mě pořád to břicho bolelo. A já jsem jako 

chtěla jít skrz tady ty pocity….takže jsem se snažila tady to jako vytěsnit. A 

jako neležet a dělat, že těhotenství je nemoc. Takže jsem si říkala, že se jako 

natahujou ty vazy v břiše, a že mě to táhne. Ale pak se zjistilo, co všechno je  

jinýho v tom břiše, co to bylo za patologie. Který se jako daly trošku do 

ústraní během kojení a vlivem hormonů. Ale pak se v patnácti měsících, když 

jsem dokojila a začala jsem jako menstruovat, měla vlastně otevřený to 

břicho...zjistilo se, že mám endometriózu třetího stupně. Takže to tam bylo už 

před tím otěhotněním a ty srůsty, a proto mě to  všechno bolelo. Já jsem se 

jako nechtěla v tom nimrat. Takže jsem se jako vyhýbala tomu bulváru 

mateřskýmu a těm špatným příběhům a říkala jsem si, že to bude dobrý a 

snažila jsem se jako zaměstnat v tom mateřství …..takže ...nechodila“. 

 

Přemýšlela jste o tom, že by jste po porodu vyhledala nějakou psychickou 

podporu nebo nějakou pomoc odbornou? 

 

 „Napadlo mě to, ale nezmohla jsem se na to. Očekávala jsem, že mi 

pomůže okolí. Že mě tam třeba dovleče asi někdo z mých blízkých. Někdo 

kdo znal ten můj příběh a hlavně kdo pak viděl dál ten vývoj tý mý psychiky, 

která šla pak dál  dolů a dolů a dolů. Protože tím jak vlastně já jsem nedobrala 

tý síly, po šestinedělí se ten stav fyzickej nezlepšil, tak to psychický trauma 

...to se tam začlo postupně vynořovat až když jsme začli uvažovat...nebo 

manžel jako si myslel, že bysme mohli jako mít další dítě. Takže já jsem se 

vlastně až pak přistihla, že jsem to nezpracovala, a že vlastně už vůbec nechci 
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být znova těhotná. A že jako chci strašně moc děti, ale rozhodně je nechci já 

rodit. 

A tam prostě přes to nejel vlak. Takže pak se to jako trošku zklidnilo tím, že 

manžel to pochopil a přestal se dožadovat, že jako budeme rodit jako nějak dál 

děti. Pochopil, že jako fakt jako to prostě z mý strany jsem to zamítla. …...Ale 

pomoc jsem nevyhledala…..Ani vlastně jako, když jsem reagovala na tu 

potřebu manželovu, že bysme jako měli další dítě …..tak on mi to teda řekl už 

hnedka  po šestinedělí, když jsem už byla doma ...tak to mi přišlo jako, že 

úplně mimo ...Jako bych tam doma měla úplně jinýho chlapa než u porodu. 

Jsem si říkala jestli je normální!! Že prostě na tohle se mě ptát. Takže opět 

frustrace...jako že asi teda  mu nesplním to přání na očích,  že jako budeme 

mít do roka, jako další dítě…. 

No prostě nevím...co si jako myslel. To jsem nedala, jako, no“. 

 

Chtěla byste k tomuto tématu zmínit ještě něco? 

 

„ Já teda osobně vnímám jako by velkou revoluci v porodnictví v tom, jako že 

by se sem dostal prostě standard třeba z Německa nebo z jiných zemí, kde se 

hodně klade důraz na to, aby žena prostě  poznala sama sebe. Aby doprovod k 

porodu dobře znal tu osobu a kromě toho, že tam je ten partner, který je tam 

jako partner a nebo nositel genetické informace  nebo a někdy i je třeba...Důly, 

prostě duly, který nebudou dulovat, protože jsou duly, ale proto že budou 

dobře znát tu ženu před porodem. Budou znát její potřeby, její povahu, budou 

umět pracovat  s tou ženou tak, aby podpořil ten potenciál a ten zážitek, aby 

byl maximálně co nejlepší. A aby se to prostě celý jako trošku zvolnilo ...Jako 

já nejsem pro domácí porody, ale třeba pro ten psychickej doprovod u porodu 

….já si myslím, že kdybych tam já měla dulu, tak by rozhodně ta dula věděla 

co se mnou asi toto udělalo a ta dula je samozřejmě ještě v kontaktu po porodu 

...a asi bych té dule řekla jak strašně se po porodu cítím. A já osobně ještě když 
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jsem byla znova těhotná, tak jsem jako docházela na terapie k dule, která mi 

pomáhala zpracovávat to trauma z toho porodu prvního. Protože jsem se 

strašně vkročení do zdravotnického zařízení obávala. …..Prostě tý nedůvěry 

kterou v sobě mám vůči zdravotnickému personálu. Takže já prostě sama sebe 

se nebojím, ale já jsem zjistila, že nemůžu už nikomu moc věřit a myslím si, 

že ta psychická podpora, třeba z tý strany tý duly, když je to dobrá dula a 

sedne si s tou rodičkou  a plní tam …...Já třeba vnímám to, že by měla plnit 

maximální psychickou podporu tý ženě. Že by neměla zasahovat nereálně do 

toho prostředí v porodnici. Protože naše porodnictví je strašně extrém proti 

porodnictví ve světě. Že jo...v Holandsku se rodí doma, když žena je bez 

problémů, když je to trošku problémový, tak v sanitě…..když je to hodně 

problémový, tak v porodnici. A tady ženy se učí, že se dítě přikládá na nahý 

tělo, a že tady se snažíme vysvětlit všem porodníkům. A třeba moje sestra, 

když porodila v Holandsku, jako češka se úplně děsila, že bude rodit doma 

nebo v porodní sanitě. Takže si vymyslela tisíce nemocí, aby mohla porodit v 

holandský porodnici. A pak byla úplně vyplesklá z toho, že má dítě dvě hodiny 

zabalený v dece na nahým těle a ještě od mázků a to mi tady ty porodníky 

učíme…..že by se dítě mělo změřit, až se přiloží k matce . Takže tady je to 

všechno hrozně naopak. My máme dobrej standard jako v diagnostice, 

dostupnej, lidi si to nemusí platit, ale je to takový přetažený někam...jako od 

těch přírodních potenciálů. Že to úplně zaniká, jako. Prostě tam není moc 

prostorů v běžných porodnicích. V regionu jako je třeba Vsočina nebo když se 

budeme bavit konkrétně je to Jihlava, Třebíč, prostě HavlBrod snad jako má 

nějakej  alternativní prostor hodně, to asi jo , když jsem se tam s nima setkala. 

Ale jako mně osobně se tam porodní asistentka neukázala...ale kdybych si tam 

dotáhla dulu, tak se na ni budou blbě ksichtit. Tak mi to i doktoři řekli, že by 

porodní asistentka byla dotčená. Že ona tam jako nemá ten svůj  prostor. Ale 

kde byla moje porodní asistentka? Já byla ráda, že mi tam můj manžel prostě 

píchá infúze a mění emetní misku, a když jsem měla průjem, tak se o mě 

postaral se vším všudy. Ale on je zdravotník. Ale třeba jak to vypadá potom, 
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když ona se takhle chová  a je tam muž, kterej prostě dělá v autoservisu a 

omdlí tady u toho. Chce udělat fotku až se dítě narodí. 

Já prostě vidím tu revoluci v tom, že třeba ta dula, kdyby se mnou 

komunikovala tak si myslím, by navázala nebo by mě navedla k tomu, abych 

to nějak řešila. Ta dula by měla nebejt teda jen u toho porodu, ale že by to 

mělo bejt třeba jako v Německu ...kde pokračuje ta péče dál, že dochází, 

sleduje tu matku při kojení, jestli nemá nějaký poporodní deprese nebo nějaký 

další problémy…..nedej bože horšího rázu, jo… 

Takže tam je to propracovaný i jako za ten porod. A pokud ta žena to nemá 

zpracovaný a nebo se to nějakým špatným směrem se to ubírá, že proto tam je 

a ta péče je tak nastavená a řeší se to. Předpokládám, protože to taky někdo 

tuší, že jo. Ale u nás to jako…...já jsem se s tím prostě nesetkala. A sama jsem 

se na to nezmohla. Já jsem měla sama se sebou jako fakt co dělat a na tohle 

jsem se prostě nezmohla.“ 

 

A u porodu Vám byl manžel oporou? 

 

„Byl, byl …..jako oporou psychickou v tom, že jsem jako cítila, že se něco 

děje. A držel mě za ruku, pomáhal vlastně ještě porodní asistentce tlačit na to 

břicho, tak jsem byla docela ráda, že mně tlačí jako na půl manžel a ne někdo 

cizí…..A do toho se ještě jako snažili i další, komu se tam vešly ruce ...něco 

dělat. A…….. byl mi oporou. 

Ale pak v tu chvíli, kdy třeba nás odvezli a byli jsme v nějaký tý místnosti alá 

šatna….nebo něco a byli jsme tam docela dlouho ...kdymanžel vlastně usnul a 

pak si pamatuju jenom nějakej alarm, kde jsem jako nějak omdlela, pak si 

pamatuju, že přicházela jako sestřička nebo paní doktorka, už jsem to jako 

nerozlišovala, a že on už jako by spal…..Pak jsem mu jako by zazlívala, že 

jako  dál nehlídal tu situaci. Ale on už byl taky hrozně vyčerpanej….Já ani 

vlastně do dneška nevím, kde on byl ten čas...on spal. On vlastně spal. My 
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jsme se pak vzbudili  na tom pokoji na tom lůžku a on spal vedle mě na tom 

křesle. Takže on to taky jako by zaspal. Ale oporou mi byl, ale myslím, že 

protože byl zdravotník a že ho tam i jako by nechali, že je zdravotník..jo. Že se 

tam jako vědělo, že on dělá na záchrance, tak si myslím, že běžně by tam 

nenechali toho tatínka v takovýhle situaci. Jako klešťovej porod, si myslím, že 

už by byl dávno na chodbě, tatínek“. 

 

Děkuji za rozhovor. 

  



45 

 

ROZHOVOR ZUZANA   

Mohla byste mi popsat Váš porod, jak probíhal od začátku? 

 

„No tak začínal kontrakcema. Kontrakce mi začaly v úterý večer v sedm 

hodin. Vlastně čekala  jsem až mi začnou kontrakce po pěti minutách, tak mi 

to paní doktorka říkala. ..až mi jako začnou po pěti minutách tak že máme jet 

do porodnice. Tak jsme celou noc čekali až budou po pěti minutách, jsme   to 

měřili jako celou noc. A vlastně v sedm ráno, v osm ráno to bylo po pěti 

minutách a Martin, přítel volal do porodnice a tam nám řekli, že jako máme 

jet. Tak jsme vyjeli, sbalili jsme se a vyjeli jsme do porodnice. To byla středa 

ráno, tam jsme přijeli v osm a tam vlastně přímo na parkovišti potkali pan 

doktora, a on nás vzal přímo nahoru na porodní  sály. Tam jsme zaťukali, jako 

by na tu sesternu a otevřela sestra a té jsme řekli, že jedeme rodit, že jsme 

potkali pan doktora, a že máme jít na tu sesternu. A ona řekla ať počkáme tady 

na chodbě. Tak jsme se posadili na chodbu. Za chvilku přišel pan doktor a ptal 

se co tam děláme. ...a já jsem mu řekla, že jsem tam zaťukala a sestra, že se 

máme posadit na chodbu. Tak nás vzal do tý sesterny, tam vlastně ta sestra se 

mě zeptala, kde mám věci. Tak jsem řekla, že je mám v autě a ona na to, že 

tam mi budou jako hodně platný. Říkám, já nevím, já rodím poprvé a nevím 

co mám dělat, ne? A jak jsem byla v šoku, tak jsem se rozbrečela. ...Tak ona už 

jako, že už trochu zmírnila a tak teda Martin šel zpátky do auta pro ty věci, pro 

ten kufr. Pan doktor mě poslal s tou sestrou do kabinky, abych se převlékla do 

tý košile tam, tak to už jako ta sestra zmírnila...byla pak příjemná a ještě mě 

pochválila  jaký mám hezký nehty ..jako že si asi uvědomila, že to asi 

přehnala. A vlastně, pan doktor mě prohlídl a poslal mě na porodní sál. 

 S tím, že tam má být i přítel, prostě všechno…..no to bylo asi v devět, deset 

ráno. A tam jsme čekali vlastně a doktor mě chodil prohlížet každou hodinu a 

už jako že kolem tý třetí jsem už měla velký bolesti. Ale firt se jako by čekalo 

na to až se otevřu. Já jsem se nemohla furt otevřít. Po těch dvanácti hodinách 
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co mně začaly ty kontrakce, jsem byla otevřená na jeden centimetr, když jsme 

tam přijeli. 

Ve tři odpoledne jsem byla asi na dva. Furt se jako by čekalo až se otevřu. A 

už jsem měla jako by velký bolesti a už mi dali nějakou kapačku, já už nevím 

jak se to jmenovalo….nějakou kapačku. Vím, že se mě pan doktor ptal jestli 

chci ten epidural. Ale já jsem nechtěla. Já jsem říkala, že to zvládnu bez toho. 

A tak ve tři, ve tři ve čtyři mi dali tu kapačku po který jsem byla úplně oblblá, 

že mě to jako by úplně zblblo. A bolesti jsem měla furt strašný. Až někdy v 

sedm, v osm večer už to začínalo jít do hustýho. Že už jsem pak jako klečela 

na zemi a nevěděla co, nebyla jsem si jistá, co mám dělat ….jenže on zrovna 

to byl den, že to tam bylo jak na běžícím páse. Tam je asi čtyři, pět porodních 

sálů a my jsme každou hodinu slyšeli ječet nějakou maminku a pak miminko 

ječelo. A my s přítelem jen tak, že už je to pátá...prostě jsme si z toho dělali 

srandu. A my furt nic, ne. Pak už se přítel o mě staral, vodil mě do sprchy, 

napouštěl mi vanu ...sestra říkala napusťte jí vanu. Tak jednou za hodinu třeba 

přišla a zeptala se jak mi je a tooo….Kdyby tam nebyl přítel, tak nevím co 

bych tam dělala. Kdybych tam měla nějakou sestru třeba furt, jo, ale když tam 

byl přítel tak mi ji tam nedali. Vlastně když něco bylo tak jsme si zapískali na 

takovej ten telefon nebo co to bylo. A v sedm, v osm, jako už to začalo být 

hustý, tak jsme zavolali sestru. Ta mě prohlídla, píchli mi vodu, a že furt nic. 

Já z toho mám takovej jako by guláš, jak jsem byla oblblá, takže já si to ani 

moc nepamatuju. Mně jde teda spíš o tu bolest. Protože to fakt bylo strašný. A 

ten přístup jako by těch doktorů, já jsem měla jako ty kontrakce, tak mi řekli, 

že mám jako tlačit. Tak já jsem byla na zemi, jsem klečela a tam byla porodní 

sestra nebo bába nebo jak se jim říká. A já jsem klečela na zemi a ona, že za 

chvilku přijde. A odběhla. A já jsem s přítelem zůstala sama. A na mě šla ta 

kontrakce, já už jsem prostě cítila, že na mě leze. A říkám, co teď? Mám tlačit 

nebo co? Já jsem měla strach, aby to ze mě nevypadlo, ono to zní blbě, ale … 

Tak jsme začali drnčet na ten telefon, jako ať někdo přijde ...a  ona přiběhla, 

co se jako děje? 
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 A já říkám, že mám kontrakce už častějc. Jestli mám tlačit nebo ne, nebo co 

mám dělat? 

A ona, no tlačte ...Takže jako já jsem vůbec nevěděla co tam mám 

dělat….bolesti a tak. 

A ona, že nestíhají, že tam mají víc porodů. Takže mi přišlo, jako že na to 

kolik nás tam bylo, tak měli málo zaměstnanců...že pak lítali ze sálu na sál. 

A pak jako přišel porod  a jakože ten porod vůbec nevím...to už mám prostě 

jako, že už si vůbec nevybavuju. Ty bolesti, to se mi chce úplně brečet jako...a 

pak jako že po porodu, když už se to jako že narodilo …...si jako že pamatuju 

...jako že to miminko mi ukázali a dali mi ho k prsu. 

Pak ho tam jako že označkovali , jako že popsali mu to stehýnko a nožičku a 

tak. 

A celou tu dobu tam byl přítel, takže na to  koukal. Já už jsem z toho byla celá 

vyřízená . Protože já jsem jako nespala nějakých přes třicet hodin, jako by. 

Takže já jsem byla úplně vyřízená a vlastně jako by mi nabídli jestli nechci 

kafe….za celý den co jsem tam byla a nějaký jídlo. Něco k jídlu. Takže já 

jsem se konečně po těch ….vlastně co jsme tam přijeli...já jsem když jsme 

vyjížděli, měla jeden jogurt. 

Takže jsem se konečně jako najedla a dvě hodiny jsme byli ještě na tom sále s 

malou. Doktor mě zašil a ještě mi nabídli, ještě na ten pokoj, jestli chci 

převízt….Já jsem řekla že to zkusím sama, tak jsem šla sama, ale furt jako by 

vedle mě byl přítel, mě vodil ...jako že i po tom porodu mě zavedl do sprchy. 

Jako že kdyby tam nebyl prostě ten přítel, tak já nevím kdo by tam byl se 

mnou ochotnej jako chodit. Protože já jsem furt chodila při zdi, jako jak se mi 

motala hlava. 

A jak jsem byla unavená. Ale myslím si, že kdyby tam nebyl, tak by asi 

nějakou sestru dali asi. Ale fakt jediný štěstí, že tam byl. Nezávidím těm, který 

tam jako nemají přítele. Takovouhle podporu. 
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Fakt jako ta psychická podpora je hodně důležitá. I přitom jako by tom 

porodu, jak stojí při mně a pomáhá mi jako by, jo.“ 

 

Absolvovala jste nějakou předporodní přípravu? 

 

 „ Ne“ 

 

 

Stalo se u porodu něco, co Vás překvapilo? Kladně i záporně. 

 

 „No překvapil mě ten přístup tý sestry na tý sesterně, když mě tam 

přijímali. Že byla jako by nepříjemná. Jako fakt ty hormony tý maminky to 

jako rozhází a ž hrozně. Tak to se mnou zacloumalo. 

 A že byla taková nepříjemná, to mě docela překvapilo. Já jsem myslela, že už 

jako že dělá v takovýmhle jako by oboru, tak musí bejt na ty lidi příjemný. Ale 

jinak, jako že pak na tom porodním sále už si jako nějak nevybavuju. Já už 

jsem byla při tom čistým porodu úplně mimo. Protože pak dva dny po tom 

porodu přišla doktorka zkontrolovat malou, ne….jako by se na ni podívat a 

ještě mi jako ze srandy povídá ...Vy jste byla ráda, že jste to přežila, ne? Jako 

ze srandy, ne….. A já jako proč? A ona, že já jsem Vás rodila. Já jsem ani 

nevěděla kdo mě rodil. Mně to bylo úplně jedno. Já nevím kolik tam bylo lidí, 

já nevím vůbec jak to probíhalo. Mně to bylo úplně jedno , já jsem jen chtěla, 

aby to bylo za mnou. Ale, že jako by z personálu, jako že ...to spíš jako že jak 

jsme byly na tom poporodním...já jsem tam ležela tři noci. No čtyři dny, tři 

noci a vlastně už když mě přijímali tak mi tady zavedli kanylu do žíly. Jako že 

kdyby se něco stalo, tak  aby to mohli jako to…. 

A po porodu to všem vyndaly ty kanyly, druhej den. A já už prostě třetí den 

jsem měla tu kanylu a tak jsem šla za tou jednou sestrou, tam na sesternu ...to 
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už jako byly dětský sestry. Tam byly jako by dětský i normální sestry. Tak 

jsem šla jestli by mi to nemohly vyndat. Já jsem měla ruku celou nateklou ..už 

jsem ani nemohla prstama hejbat. Tak to….tak mi řekla, že ještě ne. Prostě 

vyloženě měla asi blbej den sestra. Tak jsem si počkala na druhou směnu, 

která nastupovala někdy v pět večer a vyndaly mi ji. Já si fakt myslím, že je to 

o tom, že jsou taky jenom lidi a taky mají blbý dny, jako no. 

Ale zrovna v týhle situaci je to blbý“ 

Pokud jsem dobře pochopila,  u porodu byl s vámi partner?  

„Ano.“ 

 

A co Vám při porodu pomáhalo nejvíc? 

 

„Asi ta psychická podpora toho partnera. 

 

Pomáhalo Vám něco, co jste dělala při porodu? 

 

„Nevím co na to mám odpovědět“. 

 

A myslíte si, že by mohlo tu situaci něco zlepšit, aby jste z toho porodu 

neměla takový zážitek? 

 

„Určitě přístup těch doktorů. Kdyby tam ti doktoři byli se mnou furt. 

Nebo furt...kdyby třeba ta porodní bába pořád jako by neodbíhala, tak bych 

měla větší jistotu. Takhle jsme nevěděli co máme dělat s tím přítelem. Oba dva 

jsme z toho byli vyjukaní, byl to náš první porod. A ….no asi to, že furt 

odbíhali  a nestíhali ...Byli jsme tam vlastně většinou furt sami, jako. 



50 

 

Když prostě jednou za hodinu nás přišli zkontrolovat ...já jsem tam vlastně 

ležela od osmi, od devíti od rána a porodila jsem vlastně v deset večer, jako by. 

Byli tam párkrát. Nikdo tam, když jsme si nezazvonili, nikdo tam nepřišel. 

Chodili se třeba ptát…..byla tam vlastně slečna, která jako by tam asi byla na 

praxi. Nebo to...A ta se třeba chodila ptát jestli mám čaj nebo  tak. A to byla 

mladá holka, ta byla stejně stará jako já. Protože jsme ještě vtipkovali , jako že 

byla příjemná. Že ještě říkala, že si nedokáže  představit, že by byla těhotná. 

Pak se vlastně ještě přišla podívat, když se dcera narodila, tak se přišla podívat 

za dva dny, jak ta malinká vypadá. Byla fakt milá, asi jako fakt nejmilejší, ale 

nosila tam asi jenom čaj. 

 

Jak jste zvládala bolest při porodu? 

 

„No nezvládala, no. Do dneška si to vůbec nechci jako že připouštět. Úplně se 

mi jako vlejou slzy do očí, když si na to vzpomenu, jaká to byla bolest. Ale 

jako že pan doktor mi nabízel ten epidural ráno, ale já jsem ho nechtěla. Ale 

protože jsem nevěděla, že ten porod bude trvat tak dlouho. Že tam budu tak 

dlouho ležet. Někdy v šest večer jsem se jako rozhodla, že teda jsme si s 

přítelem řekli, že si ho jako nechám píchnout. Tak jsme teda zazvonili a přišla 

sestra já jí říkám, že bych poprosila o ten epidural, že se to nedá vydržet. A 

ona mi řekla, že už tam není ten anesteziolog aby mi ho píchnul. Takže 

vlastně, že už nemůžu….Do těch pěti jsem měla čas, ale to mi nikdo neřekl. 

..jako, jo. 

Že už tam nikdo není jako by. Takže jsem to vlastně musela zvládnout bez 

toho, no. 

Takže vůbec nevím jaký by to bylo, kdybych si ho nechala píchnout.  Třeba by 

to nebylo tak hrozný, no“. 

 

A prožívala jste ještě něco jiného kromě té bolesti při porodu? 
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„Ne. Já jsem byla z tý kapačky ...já fakt nevím co to bylo za kapačku….byla 

jak ožralá. Ono mě to úplně jako by omámilo. Ale tu bolest to jako by 

nezmírnilo.“. 

 

A zeptal se Vás při tom porodu třeba někdo z pesronálu, jak se cítíte? 

 

„Ne, nikdo se nezeptal, jestli mi něco pomáhá třeba k úlevě od bolesti, která 

byla fakt nezvladatelná. Na bolest jsem nezapomněla a druhého porodu se 

bojím“. 

 

A po porodu? 

 

„Ne“. 

 

Myslíte, že by Vám pomohla třeba psychická podpora? 

 

 „Myslím, že kdyby mě na to někdo připravil, ale ono to asi nejde na to 

připravit, každej to má individuální a já jsem ani nechtěla podstupovat žádný 

takovýhle předporodní kurzy. Já jsem na to nechtěla jít. Já jsem z toho jako by 

měla strach a nechtěla jsem si připouštět …..nechtěla jsem být jako by 

vyklepaná, z toho porodu. A taky mamka mě třeba uklidňovala, že to bude 

dobrý. Protože ona to taky měla prostě v pohodě...porod. Že třeba jen dvě 

hodiny tam ležela a bylo to dobrý. 

Tak jsem si říkala, že to taky bude dobrý. Ale jako jsem fakt nečekala, že to 

bude takovýhle… 

Ale…..nevím...asi by mě na to nikdo nepřipravil...to co se mi odehrálo“. 
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Měla jste po porodu možnost si s někým v porodnici promluvit? 

 

„My jsme tam měly možnost, říkali nám tam, pokud by tam byl nějaký 

problém, že je tam k dispozici nějakej psycholog. Že si s ním klidně můžeme 

promluvit. Ale tak jako už v takovýmhle případě se ti jako už nechce moc 

někomu cizímu svěřovat. Jít k někomu sama od sebe a začít tam vykládat co 

se ti jako stalo. Já jsem s tím třeba neměla zkušenost ...s psychologem. Nevím 

jak by na to reagoval. Ale já si myslím, že jsem neměla potřebu ...že si 

myslím, že jsem to unesla. Ale myslím si, že kdyby sám od sebe přišel a 

povídal, že by mi možná bylo líp. Ale, že bych byla jako nějak psychicky 

zhroucená, to ne.“ 

 

Jak jste se po porodu cítila?  

„ Byla jsem hrozně vyčerpaná z té bolesti, a jak to bylo celé dlouhé, necítila 

jsem se dobře. Ale měla jsem radost, když mi malou dali na prsa. To byl super 

pocit. Ale ta bolest byla vážně hrozná. Bojím se dalšího porodu kvůli ní. Když 

si na ní vzpomenu i teď, tak se mi chce vždycky brečet, někdy i brečím. “ 

 

Napadá Vás ještě něco, co byste chtěla zmínit? 

 

„Nenapadá.“ 
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ROZHOVOR LINDA 

Mohla byste mi popsat Váš porod jak probíhal od začátku?  

 

 „To byl pátek, si myslím….jela jsem na kontrolu do porodnice a oni mi 

řekli, že si mě tam nechají kvůli vysokýmu tlaku. A já jsem strašně brečela, 

protože jsem se těšila domů….protože jsem s mamkou měla naplánovanou 

procházku a oni přírodní řízky připravili doma….a strašně jsem brečela, 

protože jsem tam nechtěla zůstat. 

A oni mi řekli, že mi vyvolají porod kvůli vysokýmu tlaku. Ale že mi ho 

vyvolají až někdy během víkendu. Že ne hned ten pátek. Takže jsem se tam 

oblíkla do těch strašnejch hadrů, co mi půjčili tu košili. No a celej den se nic 

nedělo...pak přijel Vojta, naši a já jsem furt brečela, že tam nemám co dělat. A 

zavřeli mě na pokoji, kde už dvě rodily. Ale nebylo to na porodní sál, takže 

měly bolesti….teď tam prostě hekaly a já jsem žádný bolesti neměla ...Tak už 

to teda bylo hodně stresující, když jsem to viděla. No a furt se mnou nic 

nedělali, furt jsem tam jenom ležela….chodila….dívaly jsme se na 

televizi,…..že mi vyvolají porod až někdy v sobotu nebo neděli. A já jsem byla 

hrozně hysterická a tak jsem jim řekla , že ho chci vyvolat hned! ...že nebudu 

čekat do konce víkendu. 

Tak mně nějaká doktorka dala tabletu, a že je to jen na uvolnění svalů. Já jsem 

vůbec nebyla připravená na porod nebo moje tělo nebylo připravený na porod. 

Já jsem se vůbec neotvírala….a prostě to cervixko bylo nula, takže to fakt to 

tělo nebylo připravený. 

Dali mi tabletu někdy v jedenáct večer, tu jsem si fakt vydupala. Protože mi 

přišlo zbytečný tam fakt dva dny ležet a čekat až přivezou další rodící ženu…. 

A vidět to znova. 

No a nic se nedělo a ve tři ráno mi vlastně praskla voda ….tak jsem šla na 

sesternu. Oni mi řekli, ať se sbalím….tak jsem se sbalila. A nastaly hodně 

krutý bolesti ...to teda byly fakt ...fakt to bylo hrozný. 
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A že mi dají pásy, a že ještě naměří ...změří to srdíčko….srdeční ozvy. Musela 

jsem být v jedný poloze dvacet minut a já jsem v tý jedný poloze nemohla 

vydržet….tak jsem tam na ně řvala. Že se potřebuju prostě hejbat, že to 

nevydržím. A oni na mě řvali, že jsem to snad mohla vědět, že porod bolí. 

A prostě furt na mě křičeli….hrozně na mě křičeli. A všude byly zářivky, 

takový to ostrý světlo ...a já jsem měla hrozný bolesti, že jsem potřebovala 

zalízt si někam do kouta a být tam někde sama a ne obklopená personálem pod 

zářivkama v jedný poloze...někde v nějaký miniaturní sesterně. 

No a pak mě teda vezli na porodní sál. Vezli mě na vozíčku. Ještě jsem si šla 

dobalit ty věci v těch bolestech na pokoj. Kde teda furt rodila ta jedna paní, 

která porodila až za dva dny, skoro. 

A oni mě vezli na vozíku, ale ta jedna sestra vůbec jako nebrala ohled, ta jela 

přes všechny prahy a já jsem cítila každej kamínek. A ona si s tím prostě vůbec 

nelámala hlavu…..vezla mě do výtahu, a to fakt bylo strašně nepříjemný, ta 

cesta. 

Dovezli mě na porodní sál a řekli, že …..to bylo někdy ve čtyři, pět hodin 

ráno...a řekli mi, že se na mě pak přijdou podívat. A nechali mě tam samotnou. 

Já jsem se z těch dveří nemohla sama dostat, ty se nedaly otvírat. Oni je mohli 

otevřít jen z tý druhý strany. A já jsem tam byla prostě sama a bylo to jako fakt 

hrozný. A řekli mi, že manžela volat nemám, že je to na dvanáct hodin, a že mi 

řeknou až ho budu mět zavolat. Kdybych to věděla, tak ho zavolám hned….. 

tak jako jsem slepě věřila tomu personálu. A vůbec nevím, proč jsem ho 

nezavolala… 

Jako on by mně tam pomohl, ale prostě, najednou, když oni…..já jsem měla ty 

bolesti ...já jsem jim prostě věřila, že oni ví co dělají. Proto jsem to prostě 

udělala tak jak oni chtěli. 

Takže jsem tam byla sama a nevěděla jsem, co mám dělat, protože ty bolesti 

byly jako fakt příšerný. 

Už jsem ani neviděla, jsem seděla na záchodě a fakt to bylo hrozný… 
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Pak se tam objevila sestra, a jestli je to dobrý? Já jsem jí říkala, že mám 

hrozný bolesti ..tak ona, ať si lehnu a já říkám, že to jako začíná fakt být 

neúnosný….že bych chtěla epidural. A ona mi řekla, že jsem to mohla 

vědět….znova...že porod bolí ...a odešla. A že přijdou v sedm, že se střídají 

směny. A bylo někdy šest. Já už jako fakt cítila hroznej tlak.  Jako to tělo 

vědělo co dělá a já kdybych se víc uvolnila, nepanikařila tolik, tak bych určitě 

byla schopná porodit sama a úplně v pohodě. Ale ….to prostě, pořád jsem 

věděla, že oni ví co dělají, nooo. Akorát, že oni teda střídali směny a pak se 

tam teda náhodně objevila nějaká ta sestra, která na mě začala křičet, ať slezu 

z toho míče, že tam na tom míči co skákat , že ještě nerodím. 

A já jí říkám, že rodím…..a ona, že nerodím….ať si teda lehnu. Tak jsem si 

teda lehla a oni zjistili, že už hlavička leze ven.  Takže okamžitě volali 

personál…..ale střídali ty směny, tak tam sháněli někoho. 

A pak přišla hrozně hodná porodní asistentka, nasadila si igelitovou zástěru, 

což mi přišlo jako…..to si pamatuju...že jsem si připadala, jako že to tam mám 

celý znečistit. Takový potupný. Že si kvůli mně dala tu igelitovou zástěru a 

rukavice ….takovej řezník trochu. To fakt bylo potupný. A ta mě dala na tu 

kozu a já jsem říkala, že prostě nedokážu tlačit na tý koze. Že to fakt nejde. A 

oni na mně začali křičet, že jak bych asi chtěla jinak tlačit?! A já. Ať mě víc 

posadí...že ležím, že nemůžu tlačit v leže. Tak mě teda víc posadili a pak ta 

porodní asistentka...ta jediná se mnou mluvila naprosto klidným hlasem...a 

byla strašně hodná. A já jsem se na ni okamžitě upnula a věděla jsem, že ona 

opravdu jediná z těch lidí co tam jsou, tak ví, co dělá. To mi hrozně pomohlo 

na konci...a hrozně mě chválila a pak mi řekla, že vlastně jsem třikrát zatlačila 

a dcera byla venku a ona mě pochválila, že rodím jak matka pluku. Že to bylo 

úplně krásný. No ale i přes to, že byla taková příjemná, tak mě opravdu hodně 

nastřihla a to bylo asi i tím, že ten porod byl strašně rychlej. Trval tři a půl 

hodiny od těch prvních bolestí. O půl sedmý se dcera narodila. Ale fakt je jako 

zázrak, že tam někdo přišel, protože střídali ty směny, a že je to na dvanáct 

hodin a o půl sedmý se dcera narodila. 
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No a pak mě strašně dlouho šili a byla mi hrozná zima a vůbec mi dcera 

nedali. To jsem považovala jako nejhorší co mi mohli udělat. Protože jako oni 

mi ji dali jako na břicho, ale jako by zády ke mně. Takže já jsem viděla jen její 

záda a zadek, nic jinýho jsem neviděla. A hned mi ji jako vzali a odnesli a já 

jsem tam byla sama a prostě okamžitě tam na mně začala sestra křičet. Že ještě 

placentu...já nevěděla co se děje . ...kde to dítě je...jak vypadá ..jestli je to 

vůbec holčička…. jestli je zdravá …...jestli má ruce, nohy. A oni okamžitě ji 

odnesli a já jsem tam byla sama. Myslím, že tohleto se už v dnešní době snad 

ani neděje. Jenom asi zneužili toho, že jsem tam prostě byla sama. 

Tak tohle bylo takový nepříjemný. A pak už přijel manžel a pak už se ke mně 

chovali docela dobře. 

Jo a ještě teda, pak donesli dcera….já už jsem byla zašitá, strašně jsem se 

třásla zimou, protože jsem strašně krvácela, protože tam měli všechny čtyři 

sály porodní plný….neměli čas, doktorka na šití neměla čas….takže já jsem 

byla jako poslední a hrozně jsem krvácela. Tak mě ledovali, abych prostě 

nekrvácela a oni  už to prostě…..já jsem ztratila fakt dost krve...a oni mi ...furt 

mě zakrývali dekama, protože mi fakt byla hrozná zima. Pak donesli dceru a ta 

dětská sestra mi říká:“Pustila jste si to DVD o kojení, co jsme Vám dali v 

poradně?“ A já říkám, že jsem to nestihla. A že jsem ho dostala jako ve středu, 

a že neumím kojit. Tak prostě protáhla obličej, že jsem se nenaučila kojit před 

tím, než jsem porodila své dítě. 

Tak to mi přišlo docela jako kuriózní.  Ale dcera se teda přisála hned. No a pak 

ještě bylo zvláštní...já jsem omdlela ve sprše, když jsem se šla osprchovat ….a 

na lůžku mě odvezli před pokoj a před pokojem mi řekli, ať si teda stoupnu a 

dojdu si na snídani. Tak to tam byly takový kuriózní situace se tam odehrávaly. 

Tak to je asi tak zhruba ten porod“. 

 

Byla s Vámi u porodu někdo? 
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 „Nebyl, bohužel nebyl a byla to chyba“. 

 

Plánovala jste tam někoho mít? 

 

„Plánovala jsem tam mít partnera. Akorát, že jsem dala na ty rady personálu, 

ať partnera nevolám“. 

 

Absolvovala jste nějakou předporodní přípravu? 

 

„Já jsem chodila do porodnice cvičit. Takže jsem ty porodní asistentky znala. 

Kvůli tomu….. abych ty porodní asistentky znala a ony zhruba znaly mě. 

Protože to vedly ty porodní asistentky. Nakonec jsem chytla u porodu tu, co 

jsem nechtěla teda. Ale bylo to takový dobrý, no. A pak jsme byly jednou s 

kamarádkou v porodnici na VIP prohlídce, protože kamarádky nějaká známá 

je tam vrchní sestra. Bylo to něco tak strašnýho a strašidelnýho, protože jak to 

bylo VIP, tak nám ukázala všechny porodní kleště a porodní zvony. Na 

varianty, když se to nedaří….A bylo to tak strašný, že už bych to nikdy 

nechtěla vidět. Protože oni předpokládají, že se to prostě nepodaří. Tam jdeš 

na kurz a oni ti prostě ukazují, co se nepodaří a co s tebou budou dělat, až se to 

nepodaří a co všechno do tebe napíchají. A protože jsem měla před státnicema, 

tak jsem se nestihla připravit jako jinak. Tak to bylo jako blbý“. 

 

Stalo se u porodu něco, z čeho jste byla překvapená? Kladně i záporně. 

 

 „Hodně kladně jsem byla překvapená z toho, že moje tělo a to dítě 

absolutně vědělo, co má dělat. A věděla jsem, zpětně když nad tím přemýšlím, 

že bych možná byla schopná porodit sama a bylo by to lepší. Že to tělo 

opravdu vědělo, co má dělat. A dítě taky. 
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 A já kdybych se uvolnila a přestala se stresovat tím, že jim tam udělám 

nepořádek a podobně…..tak jako bych dokázala v klidu porodit sama. A vůbec 

bych z toho neměla strach. 

A záporně…...co mě překvapilo záporně? No ten přístup personálu. Že jak oni 

jsou schopný zneužít toho, že ta žena se absolutně není schopná bránit, protože 

není schopná ani mluvit. Natož se nějak jinak bránit. Oni to tam sice mají na 

denním pořádku, ale to přece neznamená, že se k tobě budou chovat jako k 

dobytku a budou na tebe křičet. To si myslím, že ti nepomůže. Tak to asi tak 

nějak“. 

 

A co Vám při porodu nejvíc pomáhalo? 

 

„To spoléhání se sama na sebe. Já jako, že jsem věděla, že to jednou skončí…. 

Taková ta vidina, že dítě už je tady, a že to je dočasný. Že bych se nějak jako 

upínala, že už budu se svým dítětem...to asi ne. Ale spíš to, že ta bolest jednou 

skončí“. 

 

A myslíte, že by bylo něco, co by Vám pomohlo? 

 

„Tak ten partner, v každým případě. Což mám teda zkušenost z druhýho 

porodu, že to jako je možný zlepšit. Určitě by to zlepšilo i to prostředí.  Sice 

tam mají nejnovější porodní sály, nějaký tapety a křesílka speciální a bla bla 

bla….ale kdyby tam neměly zaplý ty zářivky a vytvořili prostě klidný 

prostředí. Kde… a hlavně prostředí, kde bude ...ve kterým se ta žena bude 

schopna orientovat. Protože já jsem za celou tu dobu, co jsem tam byla, 

nenašla tlačítko, kterým bych si přivolala pomoc. 

To jsem tam prostě nenašla. Já jsem nebyla ani moc schopná hledat. Takže oni 

tě tam zavřou, nemůžeš si otevřít, nemůžeš z toho pokoje odejít, protože to 
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otevřou jen oni z druhý strany. Ale nemůžeš si zavolat pomoc, protože tam na 

to nic nenajdeš. Takže spíš tak nějak jako ….. 

Taky mně tam chybělo...já jsem nevěděla jestli se můžu napít nebo prostě 

taková organizace...nevěděla jsem, co bude, nevěděla jsem, co se mnou budou 

dělat. Oni mi akorát řekli, přijdeme po sedmý hodině, střídáme směny. Ale já 

jsem tušila, že se dává klystýr, nevěděla jsem, kdy to přijde. Nakonec nepřišel 

vůbec. Mi ho nedali, ale ...prostě, že mi nic neřekli. Já jsem opravdu nevěděla, 

co se bude dít, co mají v plánu oni teda se mnou dělat a tak. 

To mi chybělo docela“. 

 

Jak jste zvládala bolest při tom porodu? 

 

„Zvládala jsem ji špatně. Protože jsem se jako na to nepřipravila vůbec na ten 

porod. Což byla obrovská chyba. A šla jsem do toho porodu s tím, že stejně to 

dítě musím nějak ...že stejně to dítě musí ven. Což je obrovská chyba takhle k 

tomu přistupovat. A tu bolest jsem zvládala špatně, protože jsem byla v stresu.   

Protože tam neustále …..tam jako by to tělo se bránilo tomu ….porodit tam v 

tom prostředí. Prostě strašně se tomu bránilo, ale bylo to hrozný ...jako fakt 

bylo to špatný. Ale bolest jsem zvládala určitě mnohem hůř než u druhýho 

porodu. Furt jsem se jako…...jsem znala z toho předporodního cvičení, že se 

nesmíš zatínat, že musíš uvolnit...trénovala jsem to doma. I to dýchání jsem 

trénovala, ale když nastala ta bolest, tak jsem si ani neškrtla teda“. 

 

A prožívala jste kromě té bolesti a stresu ještě něco jiného? 

 

„Já myslím, že ne. Jenom si...jako takový okamžik...když jsem se na sebe 

koukla, to bylo okolo tý pátý hodiny...jsem se na sebe koukla do zrcadla v 

koupelně….tak už jsem si fakt myslela, že umírám...a fakt jsem si 



60 

 

chtěla…...mít tam někde nějakou zbraň tak si fakt už prostřelím hlavu. To bylo 

hrozný….Když jsem se na sebe koukla do zrcadla, v životě jsem se takhle 

neviděla ...takovej úděs. Úplně se mi vybavil film, jak je ta Kytice…. A ta 

ženská jak je Svatební košile a ta ženská ráno má šedivý vlasy, vypadá 

příšerně. A já jsem se na sebe koukla do toho zrcadla a viděla jsem se úplně 

šedivá, úplně bílá a jenom ty velký kruhy pod očima. Tak jsem se sama sebe 

lekla. 

Tak to jako….a jinak ten stres...ten stres byl úplně neskutečnej. To snad 

překonalo i tu bolest“. 

 

Zajímal se v průběhu porodu někdo o Váš psychický stav? 

 

„ Ne. Absolutně nikdo. Vůbec prostě. Já jsem tam byla jenom kus, který ležel 

na porodním sále číslo čtyři. ...prvorodička…. beze jména… která bude prostě 

rodit za dvanáct hodin, protože je to prvorodička. Absolutně nikdo. Nezájem. 

A pokud jsem měla snahu něco říct, tak okamžitě křik a měli snahu mě 

uzemnit. Vůbec nikdo“. 

 

Jak jste se cítila po porodu? 

 

„ Vůbec jsem necítila štěstí a euforii, jak to je ve filmech. Moje první slova 

byly: To je nějaké sci-fi. Byl to proud zvláštních stavů. Strach, únava, co teď? 

Měla bych cítit něco jiného ne? Tak to je jako ono? Jsem strašná, že nemám 

záchvaty štěstí. Cítila jsem strašnou bolest po nástřihu. Taky jsem si říkala, co 

s náma bude. Ale byla tam i pýcha (úsměv).“ 

 

Po porodu se někdo zajímal o to, jak se cítíte? 
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„Ne. Vůbec nikdo. A ani na oddělení šestinedělí nikoho nic nezajímalo. 

Zajímalo je, jestli teda kojím. Když jsem řekla, že nekojím, že nemám mlíko, 

protože to byl hrozný stres i potom. Protože neustále furt chodili ptát, jestli 

kojím a já jsem furt nekojila. Tak to….tak mi dovezli televizi a pustili video o 

kojení. Takže to bylo jako jediný, kdy oni projevili nějakou snahu mi prostě 

pomoct. ….že pustili video. Což bylo fakt super. 

Vůbec nikdo a nikdo neměl ani snahu mi třeba, když Barča furt řvala, abych se 

třeba v klidu najedla…...a vzali si ji třeba do sesterny. Prostě nikdo nic.“ 

 

A myslíte si, že by Vám ten zájem pomohl? 

 

„Určitě by mi pomohlo, kdyby se někdo zajímal o můj psychickej stav. 

Protože tam nejseš jenom nějaký číslo nebo kus ...Určitě by mi to pomohlo. 

Aspoň hlavně těm prvorodičkám. Protože ty co už mají doma děti tak ví, co už 

mají dělat. ...ví, že to přijde třeba za dýl. Ale ta prvorodička ...si myslím, že by 

to pomohlo, že by to ocenila jako hodně. Nebo se jen někomu vypovídat z 

toho porodu. Tam si nemůžeš ani nikomu postěžovat, protože se to donese 

...Strašně mi to chybělo. Pak tam akorát na mě řvali, protože jsem ty jejich 

blafy nechtěla jíst….řvali, že když to nebudu jíst, tak nikdy kojit nebudu. S 

takovým přístupem, bylo to fakt ...jako fakt to bylo blbý. Já jsem si vyčítala 

ale, že jsem porod nezvládla a že jsem tím dítěti zkazila život, že jsem to 

nezvládla.“ 

 

To je z mé strany všechno. Napadá Vás ještě něco, co nezaznělo? 

 

„Já si myslím, že by měla být ta psychická příprava. ...tý ženy, už v období 

těhotenství. Že třeba by to nemusel být úplně psycholog, ale třeba nějaká ta 

dula a ta osvěta tohohle tématu by měla být daleko větší, než teď je. Protože ta 

předporodní příprava je možná daleko důležitější než potom léčit nějaký rány 
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způsobený tím porodem. A on ten přístup k tomu porodu hrozně mění i ten 

průběh porodu. Takže spíš bych osobně bojovala za to, aby se zaměřilo na tu 

předporodní přípravu. Žádný kurzy v porodnici, kde ti ukážou kleště a zvon 

…...protože stejně ty komplikace u porodu nastanou tím, že ta žena začne 

zmatkovat ...žena zmatkuje, začne se bránit…..dítě se sekne a začnou 

komplikace. Když je žena v klidu, je v klidným prostředí ...má tam lidi, 

kterým věří ...tak já absolutně nevidím důvod, proč by měly nastat nějaký 

komplikace. Nebo nějaký horší komplikace. A všechno je v hlavě. Takže ….Jo 

a pomoct tý ženě zvládat to těhotenství. Protože to taky není jednoduchý. 

Protože vlastně většinu těhotenství já jsem měla strach, že porodím 

předčasně….sice jako jsem si to užívala, ale pořád je to v hlavě. ...bylo, že 

porodím předčasně a sledovala jsem každej výtok a jestli to není plodová voda 

a jestli to poznám. A pak jsem zase měla strach, že nemůžu porodit a oba 

porody mi vyvolávali, takže u nás to bylo takový komplikovaný. 

Ale i konzultovat to s tou ženou, aby na to pořád nemyslela. Ale já si myslím, 

že jsem na tom byla ještě dobře v těhotenství. Ale vím, že kamarádky některý 

to řeší moc a pak to řeší na těch diskuzích na internetu, kde se o to víc straší 

navzájem a tak. 

Prostě poskytnout ženě psychickou podporu. Sice nevím, jak by se to udělalo, 

asi v rámci nějakýho….že by navštěvovala. Ale hlavně zaměřit se na tu ženu v 

těhotenství a dobře ji připravit psychicky na ten porod. Aby se na to těšila a 

ne, aby se toho bála. A poučit všechny okolo, všechny dospělý ženský, který 

už rodily, aby přestaly strašit ty ostatní.  Takže to bych jako takhle 

…...končím, abych tady nepovídala dlouho.“ 

Klidně povídejte… 

„Ne, ne, to už je vše.“ 

Děkuju za rozhovor 
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