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Abstrakt 

Cílem předkládaného textu je kritická reflexe zahraničních výzkumů týkající se porodních plánů a 

jejich implementace v praxi. Pozornost je tak věnovaná dopadu užití porodních plánů na zkušenost 

ženy s porodem, ženou pociťovanou kontrolu během porodu, ale i na průběh porodu a zdravotní stav 

ženy a novorozence po porodu. Vedle kritické reflexe metodologických studií zkoumajících 

efektivitu porodních plánů jsou zde popsány i faktory, které mohou užití porodních plánů i jejich 

efektivitu v praxi ovlivnit. Konkrétně se jedná o postoje zdravotníků k porodním plánům a rozlišení 

mezi porodními plány nabízenými zdravotníky či institucí a porodními plány, se kterými přicházejí 

ženy z vlastní inciativy. Dále pak je pozornost věnována podobě porodních plánů, rodičkami 

v porodních plánech nejčastěji uváděným požadavkům, charakteristikám žen, které mohou ovlivnit 

podobu porodního plánu, a souvislosti mezi porodními plány a představami žen o průběhu porodu.  
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BIRTH PLANS – A CRITICAL REFLECTION 

 

Abstract 

The aim of the presented paper is a critical reflection on foreign researches regarding birth plans 

and their implementation in practice. It focuses on the impact of the use of birth plans on the birth 

experience and a sense of control experienced by a woman during childbirth, but also on the impact 

of the use of birth plans on delivery outcomes from a medical point of view. Besides the critical 

reflection on methodological studies examining the effectiveness of birth plans, factors that may 

influence the use of birth plans and their effectiveness in practice are also described. Specifically, 

these comprise the attitudes of healthcare professionals towards the use of birth plans and the 

distinction between birth plans offered by healthcare professionals /institutions and those developed 

on the women’s own initiative. In addition, attention is paid to the form of birth plans, to the most 

common requests mentioned in women’s birth plans, to women’s characteristics that may affect the 

form of the birth plan, and to the relationship between birth plans and women’s visions of the birth 

process. 
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Úvod 

Porodní plány (Birth Plan (s), dále jen BP) se v oblasti porodnictví začínají objevovat počátkem 80. 

let minulého století v USA jako reakce na institucionalizaci porodu, narůstající počet intervencí a 

biomedicínský přístup v péči o pacienta (Lothian, 2006; Simkin, 2007). Od té doby došlo k jejich 

rozšíření do většiny vyspělých a části rozvojových zemí. V roce 1996 vydala Světová zdravotnická 

organizace (WHO) dokument „Normal birth care: a practical guide“2, kde byl BP zařazen na první 

místo v kategorii doporučených postupů pro optimální průběh těhotenství a porodu (Suárez-Cortés et 

al., 2015).  V USA, odkud porodní plány pocházejí, tvoří ženy přicházející k porodu s BP menšinu 

populace těhotných, některé instituce však začaly zavádět BP jako součást zdravotnické dokumentace 

(Afshar, Gregory, & Mei, 2016). Ve Skotsku se dokonce porodní plány staly součástí zdravotnické 

dokumentace v národním měřítku (Whitford et al., 2014). Ve Velké Británii většina žen, které jsou 

v péči porodní asistentky jako primárního pečovatele, má porodní plán k porodu připravený (Aragon 

et al., 2013). 

V českém prostředí přibývá žen, které přicházejí k porodu s porodním plánem, nicméně přesné 

statistické údaje chybí (Matějek, 2016). O popularitě porodních plánů v ČR svědčí i vzory porodních 

plánů vyvěšené na webových stránkách mnohých porodnic (Nemocnice Vyškov, 2015;  Ústav pro 

péči o matku a dítě, 2016) a články týkající se postavení dokumentu z právního hlediska a míry jeho 

právní závaznosti (Candigliota, 2017; Hlaváčová, 2018).  V těchto článcích je na porodní plán 

nahlíženo rovněž jako na dříve vyslovené přání. Ve své diplomové práci zabývající se autonomií vůle 

ženy při porodu uvádí Tomáš Sedláček (2017), že právní povaha porodního plánu se může lišit případ 

od případu a diskutuje o možných variantách: BP jako informovaný souhlas, negativní revers či již 

zmíněné dříve vyslovené přání. V ČR doposud nebyla publikována studie, která by se porodními 

plány zevrubněji zabývala. Cílem předkládaného textu je kritická reflexe dosavadních zahraničních 

výzkumů. 

Na základě dostupné literatury je zřejmé, že porodní plán představuje široký pojem, který zastřešuje 

množství poměrně nesourodých podob praxe, a i motivy jeho užití v praxi bývají rozdílné. Ve 

vyspělých státech tak mají BP mimo jiné za cíl zvýšit povědomí ženy o průběhu porodu a možnostech 

zdravotnického zařízení. Potenciálním benefitem BP je pak zmocnění (empowering) rodičky (Cox, 

2013) a navození pocitu, že se řádně připravila k porodu (Peart, 2004). Porodní plán lze chápat rovněž 

jako nástroj edukace (Aragon et al., 2013; Magoma et al., 2013) a motivační prvek pro využití 

odborné péče v rozvojových zemích (Magoma et al., 2013). Pojetí BP vychází z respektu 

k bioetickému principu autonomie (Suárez-Cortés et al., 2015). V praxi mají porodní plány vést 

k posílení pocitu kontroly žen nad porodním procesem a jejich spokojenosti s porodem. Mohou 

sloužit rovněž i jako důležitý nástroj předporodní přípravy, která pomáhá redukovat obavy žen 

z porodu poskytnutím informací a usnadněním komunikace mezi ženami a poskytovateli péče 

(Suárez-Cortés et al., 2015). Cílem zavedení porodních plánů mělo být právě zkvalitnění komunikace 

mezi rodičkami a zdravotnickým personálem, individualizace péče (Simkin, 2007) a zajištění vyšší 

míry rodičkou pociťované kontroly nad průběhem porodu (Kitzinger, 1983, cit. dle Simkin, 2007). 

Postoje zdravotnických odborníků vůči užití porodních plánů lze přitom vystihnout rozpětím od 

entusiastického zavádění do praxe, přes rozpaky a pochybnosti o jejich užitečnosti, až po silnou 

skepsi a averzi (Simkin, 2007). Ačkoli jsou porodní plány zdravotníky v mnoha zemích těhotným 

ženám doporučovány, jejich smysl bývá chápán více způsoby a odůvodnění aplikace do praxe tak 

zůstává kontroverzní (Kitzinger, 1999). K potřebnému zhodnocení benefitů a případných rizik a 

k ověřování efektivity porodních plánů docházelo zpočátku zřídka (Brown & Lumley, 1998), 

nicméně v posledních 15-20 letech se toto téma stalo více frekventovaným námětem výzkumných 

studií.

                                                           
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf
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Porodní plány: Psychologické souvislosti  

Porodní plány a porodní zkušenost 

Za jeden z hlavních přínosů BP bývá považováno zlepšení porodní zkušenosti ženy (birth experience) 

(Kuo et al., 2010; Moore & Hopper, 1995; Tumblin & Simkin, 2001, cit. dle Anderson & Kilpatrick, 

2012). Předpokládá se, že vytvoření porodního plánu má příznivý vliv na specifické faktory porodní 

zkušenosti: pocit ženy, že s ní bylo během porodu zacházeno s respektem, ženou pociťovaná kontrola 

během porodu a pocit účasti na rozhodování, kvalita předporodní přípravy a vědomí vlastní účinnosti 

(self-efficacy) (Hollins-Martin, 2008, cit. dle Cox, 2013). Výzkumy však tento předpoklad podpořily 

pouze částečně (Berg, Lundgren, & Lindmark, 2003; Brown & Lumley, 1998; Lundgren, Berg, & 

Lindmark, 2003; Peart, 2004).  

Ve skandinávské studii byl zjištěn pozitivní přínos BP v určitých aspektech porodní zkušenosti u 

primipar i multipar (Lundgren et al., 2003). Prvorodičky a ženy s nízkým socioekonomickým 

statusem (dále jen SES), které měly formulován porodní plán, vypovídaly, že vnímaly bolest během 

porodu pozitivně. Vícerodičky s nízkým SES s porodním plánem pak uváděly, že prožívaly menší 

strach z porodu a porodních bolestí než ženy z kontrolní skupiny. Ženy s vyšším socioekonomickým 

statusem vnímaly porod jako méně obtížný pro jejich dítě. Celkově byly ženy, které měly k porodu 

připravený BP, méně spokojené s nasloucháním, podporou, vedením a respektem za strany 

zdravotníků, než ženy, které si k porodu BP nesepsaly (Lundgren et al., 2003). 

 

Porodní plány a ženou pociťovaná kontrola během porodu 

Ženou pociťovaná kontrola během porodu (sense of control) bývá chápána jako dílčí složka porodní 

zkušenosti. Více autorů upozorňuje na nejednotnou operacionalizaci tohoto konceptu (Green & 

Baston, 2003; Lederman & Weis, 2009; Namey & Lyerly, 2010). Nameyová a Lyerlyová (2010) 

poukazují na rozpornost pojetí kontroly během porodu, která bývá dávána do souvislosti 

s očekávaným přínosem BP. Polovina žen z jejich výzkumu se např. domnívala, že porod ve 

skutečnosti nelze mít „pod kontrolou“. To je v souladu se zjištěním Peartové (2004), podle které je 

pocit kontroly zavádějící termín – ženy vnímají, že se od nich současně spolu s pocitem kontroly nad 

průběhem porodu očekává, že si zachovají „otevřenou mysl“ (open-mind) a budou spolupracovat, 

pokud jim zdravotníci sdělí, že je třeba se od BP odchýlit. Zdá se navíc, že kontrola v souvislosti 

s porodem může pro každou ženu znamenat něco jiného a jako podstatnější než pocit kontroly se 

ukazuje uspokojení individuálně definovaných potřeb rodičky (Fox & Worts, 1999). V některých 

výzkumech se ukazuje, že ženy díky BP pociťují větší kontrolu nad událostmi během porodu (např. 

Aragon et al., 2013; Lothian, 2006), další studie však tuto souvislost nepotvrzují (např. Peart, 2004; 

Too, 1996). Mnozí autoři výzkumů sledujících efektivitu BP člení pocit kontroly na tzv. „interní“ a 

„externí“ (Green & Baston, 2003; Lavender, Walkinshaw, & Walton, 1999). Pocit “externí” kontroly 

bývá chápán jako paralela zapojení se do rozhodování (Green a Baston, 2003). Ženy i zdravotníci 

skutečně vnímají přínos BP v oblasti posílení autonomie rodící ženy a zvýšení kvality procesu 

informovaného rozhodování ohledně poskytované péče (např. Aragon et al., 2013). Je však důležité 

upozornit, že některé ženy mohou pociťovat větší míru kontroly, když rozhodování a odpovědnost 

přenechají spíše zdravotníkům (Bluff & Holloway, 1994). U žen, u kterých se předpokládá možnost 

komplikací během porodu, může sepsání porodního plánu vést dokonce ke snížení pocitu kontroly 

nad průběhem porodu v nemocničním prostředí (Berg et al., 2003).  

Pocit kontroly nad průběhem porodu se liší rovněž podle SES ženy  – čím nižší SES, tím menší pocit 

kontroly během porodu žena pociťuje (Adler & Snibbe, 2003). Takže lze očekávat, že ženy s nižším 

SES se mohou cítit více posíleny BP než ženy s vyšším SES. Naopak ženy s vyšším SES, které jsou 

zvyklé, že nad událostmi ve svém životě pociťují kontrolu a mají možnost výběru, se mohou cítit více 
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zklamané, pokud porod neprobíhá podle BP (Afshar et al., 2016). 

S pocitem kontroly během porodu může souviset i neflexibilita ženy, ke které z pohledu některých 

zdravotníků a žen může sepsání BP vést (Aragon et al., 2013). Jedna žena z výzkumu Aragonové a 

kol. (2013) např. vypověděla, že vnímá nebezpečí, že se na BP může příliš rigidně upnout, nebo že 

by mohla pociťovat vztek sama na sebe, jestliže by nebyla schopná dodržet to, co si v BP předsevzala. 

BP může potenciálně vést k nespokojenosti, rigiditě a poskytovat ženě falešný pocit kontroly (Aragon 

et al., 2013). Rigidita a neflexibilita ve vztahu k BP přináší pro ženu riziko zklamání a riziko negativní 

porodní zkušenosti, pokud by požadavky uvedené v BP nebyly naplněny (Berg et al., 2003).  

 

Porodní plány a průběh porodu 

Dopad BP na průběh porodu z medicínského hlediska (měřený proměnnými jako jsou např. způsob 

a délka porodu, četnost porodnických komplikací atd.) je obdobně nejasný jako v případě souvislosti 

porodních plánů se subjektivním prožíváním porodu, a to navzdory tomu, že výzkumné soubory 

bývají v případě medicínských studií výrazně rozsáhlejší (Berg et al., 2003). 

Využití epidurální analgezie u žen s porodními plány tak například bývá udáváno jako častější (např. 

Hadar, Raban, Gal, Yogev, & Melamed, 2012) i méně časté oproti kontrolní skupině rodiček 

(Deering, Zaret, McGaha, & Satin, 2007; Jones, Isaacs, Cheng, & Caughey, 2009). Epidurální 

analgezie je méně využívána ženami, které sepsaly porodní plán, a kterým se současně ze strany 

zdravotníků dostalo dostatečné opory (Carlton et al., 2005; Deering et al.,  2007). Tento fakt spolu se 

zjištěním, že nepřetržitá přítomnost duly u porodu snižuje potřebu epidurální analgezie (Gordon et 

al., 1999; Riley, Hutchings, & Lieberman, 2012; McGrath & Kennell, 2008), naznačuje, že 

proměnnou vysvětlující odlišné závěry výzkumů by mohla být právě sociální opora a přístup 

zdravotníků. Způsoby zvládání bolesti a volba druhu analgezie bývají ženami i zdravotníky vnímány 

jako nejdůležitější složky BP (Aragon et al., 2013; Pennell, Salo-Coombs, Herring, Spielman, & 

Fecho, 2011). Přestože se více než 50 % žen ve výzkumu Pennellové a kol. (2011) chtělo vyhnout 

epidurální analgezii, 65 % z nich byla přesto během porodu zavedena a 90 % těchto žen pak podání 

epidurální analgezie hodnotilo pozitivně. Většina žen z výzkumu byla přesvědčena, že BP posílil 

jejich porodní zkušenost, pocit kontroly, pomohl jim vyjasnit myšlenky a zlepšil komunikaci mezi 

nimi a zdravotníky. To i přesto, že jejich přání nebyla během porodu zcela naplněna (Pennell et al., 

2011). Požadavek vyhnout se medicínským intervencím bývá častou součástí BP. Kromě epidurální 

analgezie se tak ženy vyjadřují k podání syntetického oxytocinu, amniotomii apod. Ve studii 

Afsharové a kol. (2015) bylo zavedení epidurální analgezie během porodu u žen s BP méně časté, 

nicméně mezi nimi a ženami bez BP nebyl zaznamenán rozdíl v podání ostatních druhů analgezie. 

Zvláštní pozornost si zaslouží souvislost mezi porodními plány a ukončením porodu císařským 

řezem. Ačkoli podle studií je pravděpodobnost císařského řezu u žen přicházejících s porodním 

plánem menší (Hadar et al., 2012), popřípadě srovnatelná jako u kontrolní skupiny žen bez porodního 

plánu (Afshar, Mei, Gregory, Kilpatrick, & Esakoff, 2017;  Deering et al., 2007; Hidalgo-Lopezosa, 

Rodríguez-Borrego, & Muñoz-Villanueva, 2013; Jones et al., 2009), mezi zdravotníky panuje mýtus, 

že je tomu přesně naopak (Grant, Sueda, & Kaneshiro, 2009; White-Corey, 2013). Někteří autoři 

poukazují na to, že by bylo vhodné objasnit příčiny tohoto u zdravotníků často se vyskytujícího 

přesvědčení (Hadar et al., 2012). 

Peartová (2004) tvrdí, že co se týče objektivně měřitelných medicínských proměnných, sepsání BP 

nehraje podstatnou roli. K podobnému závěru došli i Hidalgo-Lopezosa a kol. (2013), nicméně 

uvádějí i skutečnost, že novorozencům matek-prvorodiček s BP bylo po porodu naměřeno příznivější 

pH arteriální pupečníkové krve než novorozencům prvorodiček bez BP, přestože se tyto skupiny 

vzájemně nelišily v hodnotách Apgar skóre zaznamenaných 5 minut po porodu (Hidalgo-Lopezosa 
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et al., 2013). Tyto výsledky by však bylo vhodné ověřit na podstatně reprezentativnějším vzorku žen 

a novorozenců. Jonesová a kol. (1998) u skupiny žen s BP oproti skupině rodiček bez porodního 

plánu zaznamenaly více intervencí a vyšší podíl operativních ukončení porodu. Autorky studie si 

kromě možného negativního vlivu sepsání BP tato zjištění vysvětlují možným odlišným postojem 

zdravotníků vůči ženám s BP a z toho vyplývající menší poskytovanou oporou. V případě vícerodiček 

pak také přítomností komplikací u předchozích porodů, což mohl být důvod, že se k dalšímu porodu 

ženy rozhodly přijít s BP. V takovém případě pak podle autorek anamnéza ženy hraje větší roli než 

samotný BP (Jones et al., 1998). 

 

Požadavky uváděné v porodních plánech 

Meiová, Afsharová, Gregoryová, Kilpatricková a Esakoffová (2016) sledovaly nejčastější požadavky 

uváděné v BP, se kterými ženy přichází na základě vlastního rozhodnutí (n = 109). Identifikovaly 23 

jednotlivých požadavků, v jednom BP jich bylo přitom uvedeno v průměru 10. Nejčastějším přáním 

bylo vyhnout se podání intravenózní analgezie (82 %) a výlučně kojit své dítě (74 %). Nejčastěji 

splněným přáním bylo vyhnutí se epiziotomii (100 %) a operativně ukončenému vaginálnímu porodu 

(89 %). Výsledky potvrdily, že vyšší míra naplněných požadavků má pozitivní dopad na spokojenost 

s průběhem porodu a pocit kontroly během porodu. Zajímavým zjištěním bylo, že vyšší počet 

požadavků měl negativní vliv na spokojenost s porodem. V souladu s výpověďmi žen ze studie 

Aragonové a kol. (2013) z výzkumu vyplynulo, že ženy s velmi obsáhlými BP se mohou cítit 

zklamané a nespokojené se svou porodní zkušeností (Mei et al., 2016). 

Jak již bylo řečeno, důležitou součástí BP jsou preference týkající se analgezie u porodu (Aragon et 

al., 2013; Mei et al., 2016; Pennel et al., 2011). Ve studii Aragonové a kol. (2013) byla jako 

nejvýznamnějších složek BP u více jak 20 % žen kromě zvládání bolesti zmiňována následující čtyři 

témata: opatření vedoucí k zajištění komfortu/pohodlí ženy během porodu (comfort measures), 

preference ohledně poporodní péče, vyjádření k intervencím během porodu a zajištění atmosféry. 

Podobně, kromě analgezie byla více jak 20 % poskytovateli péče a doprovázejícími osobami, jako 

důležitá součást BP zmiňována tato tři témata: instrukce, které jsou odlišné od rutinně poskytované 

péče, přesvědčení o žádoucím průběhu porodu (beliefs about birth, například požadavky vycházející 

z kultury, ze které žena pochází), a preference ohledně poporodní péče (Aragon et al., 2013). 

 

Efektivita porodních plánů 

Coxová (2013) ve své metaanalýze poukazuje na vážné metodologické nedostatky mnohých 

výzkumů a nejednotnou operacionalizaci dvou psychologických proměnných, které jsou v souvislosti 

s porodními plány nejčastěji zkoumány - rodičkou pociťované kontroly během porodu a porodní 

zkušenosti (srov. např. Dencker, Taft, Bergqvist, Lilja, & Berg, 2010; Dweik, Mészáros, Pál, & 

Szimjanovszki, 2013; Gärtner et al., 2014; Hodnett, 2002; Hollins Martin & Martin, 2014; Slade, 

MacPherson, Hume, & Maresh, 1993; Stevens, Wallston, & Hamilton, 2012). Coxová (2013) 

upozornila na nejčastější metodologické limity, které je třeba brát v úvahu při interpretaci studií 

zabývajících se efektivitou porodních plánů. (1) V některých studiích je opomíjen sociální a kulturní 

kontext a schází kritické zkoumání efektivity porodních plánů v zemích, kde se porodní plány 

zavádějí a představují nový, progresivní přístup ve zdravotnictví. (2) V mnoha studiích bývají pro 

posouzení efektivity porodních plánů užívány nestandardizované dotazníky. (3) Často nebývá brán 

v úvahu vliv parity žen. (4) Mnohdy schází zahrnutí kontrolní skupiny a celkově chybí 

randomizované kontrolované studie. (5) Některé studie nezvažují vliv „haló efektu“. Schopnost žen 

zhodnotit porodní zkušenost totiž může být ovlivněna, je-li dotazník administrován příliš brzo po 

porodu (zkreslení porodního zážitku pod vlivem nevyrovnaných hormonálních hladin a nových 
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dojmů – úžas nad dítětem). V několika výzkumech byly matkám dotazníky distribuovány do 48 hodin 

od narození dítěte. (6) Nezohlednění možné konformity participantek studií vůči poskytovatelům 

péče v případě, že ženy vyplňují dotazníky ještě v době hospitalizace. (7) Nezohlednění Hawthornova 

efektu, který předpokládá, že přístup zdravotníků informovaných o probíhající studii (nebo dokonce 

aktivně sbírajících data) může být odlišný od jejich běžného přístupu. Přestože tedy počet výzkumů 

zabývajících se efektivitou porodních plánů narůstá, vůči značné části z nich lze vznést závažné 

výhrady. Většina studií totiž místo kritického zkoumání efektivity porodních plánů a priori vychází 

z předpokladu, že porodní plány jsou přínosné a porodní zkušenost ženy pozitivně ovlivňují (Cox, 

2013).  

Nejasná konceptualizace dvou nejčastěji subjektivně sledovaných proměnných (porodní zkušenosti a 

kontroly, viz výše) a opomíjení ostatních psychologických charakteristik ženy jsou dalšími 

metodologickými problémy spojenými s výzkumem přínosu porodních plánů. Na porodní zkušenost 

i kontrolu má navíc značný vliv vnímaná kvalita vztahu se zdravotníky. Zajímavým zjištěním 

Greenové a Bastonové (2003) bylo, že přestože ženy méně často pociťují kontrolu nad jednáním 

zdravotníků (39,5 %) ve srovnání s kontrolou vlastního chování (61 %), je kontrola nad jednáním 

zdravotníků v nejvyšší míře spojená se spokojeností žen s porodem a emocionálním well-beingem. 

Lze přitom předpokládat, že faktorem ovlivňujícím chování lékařů a porodních asistentek vůči 

rodičkám přicházejícím s porodním plánem bude právě jejich postoj vůči porodním plánům.  

 

Porodní plán z iniciativy instituce vs. porodní plány z iniciativy rodičky 

Mnoho dosud provedených výzkumů přitom nezohledňuje rozdíl mezi porodním plánem, se kterým 

přichází žena na základě vlastní iniciativy (popřípadě inspirovaná někým zvenčí – mimo zdravotnické 

zařízení) a porodním plánem, který budoucí rodička sestavuje ve spolupráci, či na popud zdravotníků 

působících v zařízení, které si zvolila pro místo porodu svého dítěte. Druhý případ představuje design 

většiny stávajících empirických studií (např. Grant et al., 2010; Hadar et al., 2012). Je to logické, jde 

o jednodušší a časově úspornější metodiku, tímto způsobem lze získat velký vzorek žen během 

poměrně krátkého časového úseku. Ztrácí ale na významu co do plošného hodnocení přínosu 

porodních plánů, jelikož charakterizuje pouze jeden způsob praxe. Ačkoliv se může jednat o různé 

postupy sestavení porodního plánu za spolupráce ženy a zdravotníků (probrání možností porodu 

nabízených daným zařízením v rámci prenatálních prohlídek, položení předem připravených otázek 

ohledně představ o porodu ženě zdravotníky, vyplnění předtištěného seznamu (check-list) samostatně 

a následné odevzdání tohoto dokumentu zdravotníkům), lze očekávat, že ženy tak mohou být 

„formovány“ k určitým rozhodnutím už během diskuze se zdravotníkem, s nímž porodní plán 

připravují.  Přitom v každém zařízení může být odlišný sdílený přístup k různým postupům a 

intervencím. Dle porodních asistentek z výzkumu Welshové a Symonové (2014) porodní plány, které 

si žena přináší zvenčí, reprezentují názory určitých zájmových skupin (Welsh & Symon, 2014). Lze 

se však domnívat, že takovou zájmovou skupinou by mohly být i zdravotníci dané instituce.  Možným 

zdrojem zkreslení výzkumů tak může být i jistá ovlivnitelnost těhotných žen, co se jejich postojů a 

očekávání od porodu týče. Porodní plány pak budou odrazem toho, s kým se ženy setkají a pod vlivem 

jakých informací porodní plán vytváří.  

V nedávno publikované katalánské studii (Biescas et al., 2017) autoři vyjadřují kritické připomínky 

ke způsobu praxe v Katalánsku, kde jsou porodní plány nabízeny většinou porodnic. Užití BP jako 

dokumentu předkládaného zdravotníky podle nich zrcadlí nesoulad mezi původní myšlenkou BP jako 

nástroje, který pomůže změnit stávající praxi ve smyslu většího naslouchání individuálním 

požadavkům a přání ženy a jeho institucionalizací, která naopak přispívá ke konzervaci již 

zavedených standardizovaných postupů a rutinních praktik. BP se tak stává seznamem předem 

specifikovaných dostupných možností stanovených zařízením, kam žena přichází k porodu svého 
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dítěte. Na tuto skutečnost upozorňuje více autorů (Lothian, 2003; Simkin, 2007). Pokud podle 

Biescasové a kol. (2017) BP představuje pouze prezentaci standardní praxe dané nemocnice, jeho 

původní funkce je ztracená. 

Jen velmi málo studií se zabývá BP, se kterými přichází žena sama, nezávisle na zdravotnickém 

zařízení, kde se chystá porodit (např. Cox, 2013; Deering et al., 2007; Deering, Heller, McGaha, 

Heaton, & Satin, 2006; Hadar et al., 2012; Jones et al., 1998). Deeringová, Zaretová, McGahaová a 

Satinová (2007) sledovaly sociodemografické charakteristiky žen přicházejících s porodním plánem 

z vlastní iniciativy (n = 68). Tyto ženy byly v průměru starší než rodičky, které porodní plán 

připravený neměly. Nejčastěji se jednalo o prvorodičky, 70 % z nich dosáhlo vysokoškolského 

vzdělání a téměř všechny byly vdané. Doposud žádný výzkum se nezabýval společnými 

psychologickými charakteristikami takových žen. Lze však předpokládat, že podobně jako 

u rozhodnutí ženy vzít si s sebou k porodu dulu (Gilliland, 2002; Steel, Frawley, Sibbritt, & Adams, 

2013), mohou být z vlastní iniciativy přinesené porodní plány i jejich podoba (například „přílišná“ 

detailnost) odrazem individuálních charakteristik ženy. Ty mohou následně ovlivňovat i porodní 

zkušenost a pocit kontroly během porodu, stejně jako například již dříve zmíněný SES (Adler & 

Snibbe, 2003). Zaměření se na psychologické charakteristiky žen, které přichází s porodními plány 

„zvenčí“, by proto mohlo být v oblasti výzkumu BP přínosné. 

Podle některých žen sama skutečnost, že přicházejí s porodním plánem „zvenčí“, vnáší mezi ně a 

zdravotníky napětí (Peart, 2004). Velký nesoulad v názorech zdravotníků a těhotných žen stran 

porodních plánů dobře ilustruje studie Grantové, Suedové a Kaneshirové (2009). Zatímco pouhé 

2,4 % těhotných žen z jejich vzorku se domnívalo, že větší perinatální komplikace zažívají ženy, které 

sepsaly porodní plán, ze zdravotníků to bylo celých 65 %. Lze očekávat, že nedůvěra a kritický pohled 

zdravotníků směřuje spíše k porodním plánům, se kterými ženy přicházejí na základě vlastní 

iniciativy, popřípadě ovlivněny informacemi zvenčí, např. kurzem předporodní přípravy, 

informacemi z internetu či autory populárně-naučné literatury (Welsh & Symon, 2014). Ze studie 

Pennellové a kol. (2011) vyplynulo, že 38 % žen z jejich výzkumu převzalo obsah BP z internetu. 

Kaufmanová (2007) upozorňuje, že obsah BP, který ženy takto převezmou, mnohdy obsahuje 

nepřesnosti a neaktuální informace. Podle Afsharové a kol. (2016) se to konkrétně projevuje 

požadavky vyhnutí se již neužívaným procedurám jako např. profylaktickému podání klystýru, holení 

nebo rutinní epiziotomii. Zahrnutí těchto bodů v nesouladu se standardně poskytovanou péčí 

potenciálně snižuje pravděpodobnost, že bude personál přistupovat k BP seriózně (Afshar et al., 

2016). Ženy tak mohou při sepsání BP věnovat příliš pozornosti nedůležitým aspektům a navíc 

způsobit, že zdravotníci na ně budou nahlížet jako na needukované ohledně v porodnictví běžně 

užívaných postupů (Kaufman, 2007). 

Vzory BP dostupných na internetu často bývají více než jednu stranu dlouhé, což může personál 

odrazovat od jejich pozorného čtení. Také mnohdy zahrnují věty typu „pokud to nebude nezbytně 

nutné“, což je slovní spojení, které nemusí být užitečné, vezme-li se v potaz, že poskytovatelé péče 

v daný okamžik obvykle věří, že intervence, které doporučují, jsou z medicínského hlediska 

nezbytné, a to i pokud nevychází z medicíny založené na důkazech (evidence based medicine) (Afshar 

a kol. 2016). To, že kritický pohled zdravotníků na BP není jednoznačný, ilustruje zjištění Aragonové 

a kol. (2013), v jejichž výzkumech se naprostá většina žen i zdravotníků nedomnívala, že by BP 

nepřinášel žádné výhody. 

 

Postoj zdravotníků k BP 

Původním záměrem zavedení porodních plánů do praxe bylo zkvalitnění komunikace mezi rodičkami 

a zdravotníky (Lothian, 2006; Simkin, 2007), přičemž řada autorů zabývajících se touto tématikou je 

přesvědčena, že porodní plán má stále dobrý potenciál upozornit zdravotníky na specifické potřeby 
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konkrétní ženy (např. Peart, 2004). Zdá se však, že porodní plány mohou figurovat rovněž jako 

překážka kvalitní komunikace, zdroj napětí mezi ženami a poskytovateli péče, a to zejména pokud 

nabývají podobu seznamu intervencí, kterým se rodící ženy chtějí vyhnout a které vyžadují. 

Představují pak pro zdravotníky neflexibilní soupis požadavků a dokument nastavující pravidla ze 

strany pacientky (Lothian, 2006; Moore & Hopper, 1995). Narůstající popularita porodních plánů 

mimo jiné reflektuje komerční přístup ke zdravotní péči (Grant et al., 2010). Specifický jazyk BP, 

nerealistická očekávání žen a z pohledu zdravotníků neinformované požadavky rodiček mohou vést 

k frustraci na obou stranách a formují negativní pohled zdravotníků na BP jako celek (Afshar & 

Gregory, 2016). Ženy mohou porodní plán využívat jako ochranu před (z jejich pohledu) zbytečnými 

intervencemi a jako nástroj získání kontroly během porodu (Peart, 2004; Owens, 2009; Simkin, 2007, 

Kaufman, 2007; Lothian, 2006). Strach z toho, že žena během porodu kontrolu ztratí, přitom úzce 

souvisí s důvěrou ženy ve zdravotníky (Lederman & Weiss, 2009). To potvrzuje i fakt, že některé 

ženy považují porodní plány za zbytečné, protože mají důvěru v ošetřující personál (Whitford et al., 

2014). Zdravotníci se často domnívají, že BP představuje snahu o kontrolu a plánování procesu, který 

naplánován a ani zcela pod kontrolou být nemůže. BP navíc ženě poskytuje falešný pocit kontroly a 

ona tak není připravena na nepředpokládané situace, které mohou nastat (Afshar, Gregory, & Mei, 

2016). Nicméně to stejné lze říci o BP předkládaných ze strany instituce. V takovém případě ženy 

mohou pociťovat falešný pocit účasti na rozhodování, když byly jejich možnosti volby zúženy jen do 

mantinelů stanovených poskytovatelem péče (Biescas et al., 2017).  

Rozpory vztahující se k porodním plánům zrcadlí širší problémy v současné porodnické péči – 

rozdílná přesvědčení o správném průběhu porodu a tom, co představuje bezpečnou a efektivní péči. 

Rovněž otevírá etické otázky spojené s informovaným souhlasem a reverzem (Lothian, 2006). 

Dochází ke střetu odborného pohledu většiny porodníků s postoji propagující přirozený porod bez 

medicínských zásahů (Crossley, 2007), klíčová je i neshoda mezi některými ženami a zdravotníky 

o rozsahu možnosti volby, kontroly a moci nad porodním procesem (Lumley & Astbury, 1980, cit. 

dle Cox, 2013). Crossleyová (2007) popisuje dominanci silného kulturního tlaku k „přirozenému“ 

porodu, ve kterém rodící ženy odmítají medicínské a technologické procedury ve snaze o zachování 

pocitu kontroly a moci (empowerment) během těhotenství a porodu. Dle Crossleyové může „diskurz 

přirozenosti porodu“ u ženy vytvořit idealistická očekávání, která jsou naprosto v rozporu s realitou 

současného porodnictví. Napětí, které se vynořuje jako výsledek diskrepance mezi očekáváním a 

reálným průběhem porodu, může mít naneštěstí silné negativní emocionální a psychologické 

důsledky, zvláště pro prvorodičky (Crossley, 2007). 

V této souvislosti stojí za zmínku výzkum realizovaný mezi porodními asistentkami ve Velké Británii 

metodou fokusových skupin (Welsh & Symon, 2014). Porodní asistentky se kriticky vyjadřovaly již 

k samotnému termínu „porodní plán“. Vnímaly ho jako zavádějící a vzbuzující v ženách mylné 

přesvědčení, že porod si lze naplánovat. Porodní asistentky také uváděly, že „jedinečné“ porodní 

plány, zvláště ty, které jsou značně ovlivněny určitými zájmovými skupinami, se stávají 

„standardizovanými“ ve sveřepém odmítání jakýchkoli intervencí. Porodní asistentky z porodních 

domů3se cítily dotčené, že žena porodním plánem dává najevo nedostatečnou důvěru v jejich 

schopnosti a odborný úsudek. Porodní asistentky z porodnic zase kritizovaly nedostatečnou flexibilitu 

žen rodících s porodním plánem a především pak jejich neporozumění občasné nezbytnosti 

lékařského zásahu. Obě skupiny porodních asistentek pak vypovídaly, že na ně BP vytváří tlak. 

Porodní asistentky z porodních domů vypovídaly, že se od nich očekává naplnění představ ženy 

                                                           
3 Porodními domy/centry se v Británii rozumí zdravotnické zařízení vedené porodními asistentkami nabízející 

péči zdravým ženám s fyziologickým těhotenstvím a rodičkám s nízkým rizikem komplikací. Porodní domy 

lze rozdělit na samostatné (v blízkosti porodnice) a ty, které jsou součástí areálu porodnice. 
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spojených s porodem. Pociťovaný tlak byl v souladu se zjištěními jiné studie (Too, 1996) tím větší, 

čím byl porodní plán detailnější a vyjadřoval větší očekávání. Oproti tomu porodní asistentky 

z porodních oddělení pociťovaly tlak plynoucí z role „prostřednic“ mezi rodící ženou a lékaři – 

porodníky. Z hlediska hierarchické struktury porodnického oddělení se tak dostávají do nepříjemné 

pozice, když musí balancovat mezi požadavky žen s porodním plánem a lékařů (Welsh & Symon, 

2014).  

 

Jak již bylo řečeno, přestože porodní plán může přispět k vyšší kvalitě interakce mezi ženou a 

zdravotníky (Capitulo, Perez & Lepsch, 2005), využití BP může souviset rovněž s narušením vztahu 

a zhoršenou kvalitou komunikace s poskytovatelem péče (Berg et al., 2003). Ženy jsou velmi citlivé 

na nedostatečnou pozornost zdravotníků věnovanou jejich porodním plánům (Whitford & Hillan, 

1998).  Ženy s porodními plány, které se zúčastnily výzkumu Lundgrenové, Bergové a Lindmarkové 

(2003), měly pocit, že jim porodní asistentka dostatečně nenaslouchala, věnovala málo pozornosti 

jejich potřebám a poskytovala jim méně podpory a respektu, než by si přály. Pokud se zdravotníci 

naopak v rámci poskytované péče na porodní plán odvolávají, ženy, které ho sepsaly, mají pocit, že 

jsou brány vážně a dostávají od profesionálů dobré rady (Whitford et al., 2014; Whitford & Hillan, 

1998). U 60 % žen ze vzorku (n = 143) ve výzkumu Whitfordové a Hillanové (1998) porod 

nepostupoval podle porodního plánu, přesto 67 % (n = 36) z nich udávalo, že je to nijak netrápí. 

Ostatní ženy tím byly „mírně rozrušené“ (28 %; n = 15), nebo „velmi rozrušené“ (6 %; n = 3). Lze 

předpokládat, že ve vnímání kvality vztahu se zdravotníky, stejně jako v citlivosti žen vůči 

nerespektování, nedodržení či odchýlení se od přání vyjádřených v BP, budou existovat individuální 

rozdíly. Je více než pravděpodobné, že podstatnou roli budou hrát osobnostní charakteristiky ženy a 

jejich dosavadní zkušenosti s porody i se zdravotnictvím obecně. 

 

Porodní plány a představy žen o průběhu porodu 

Důležitou úlohu v negativním hodnocení dopadu BP na kvalitu vztahu mezi pečovatelem a rodící 

ženou mohou sehrát rovněž představy žen o průběhu porodu. Aby byla porodní zkušenost ženy 

pozitivní, je třeba respektovat přání vyjádřená v porodním plánu a uplatnit model péče přátelský 

rodině (Lewis et al., 2014). Kladné hodnocení porodní zkušenosti je přitom závislé na dosažení 

většiny, nebo alespoň prioritních očekávání ženy od porodu (Hauck, Fenwick, Downie, & Butt, 

2007). Podle uvedeného se zdá, že porodní plán definuje rámec, ve kterém by se péče měla pohybovat, 

aby byla porodní zkušenost ženy pozitivní. Žena se tedy formulací svých představ a přání stává 

v jistém smyslu zranitelná, protože se tak současně vystavuje riziku, že jí vyjádřená porodní přání 

nebudou naplněna či respektována (Cox, 2013; Crossley, 2007; Peart, 2004).  Největší vnímanou 

nevýhodou BP je dle zdravotníků i žen vystavení se možnému zklamání a nespokojenosti (Aragon et 

al., 2013), pokud se porod neodvíjí v souladu s BP, zvláště v kombinaci s nerealistickými 

očekáváními od porodu. BP může dát ženě falešný pocit kontroly a může ztížit její adaptaci na 

neočekávané situace. Proto je pro mnohé ženy důležité, aby BP nebyl plánem, ale spíše průvodcem 

či vyjádřením záměru (Aragon et al., 2013). 

Podle některých autorů porodní plány vyvolávají v ženách falešná očekávání (Welsh & Symon, 

2014). V ženách je vzbuzován falešný pocit možnosti volby, zvláště pak jejího rozsahu, který 

neodpovídá současné situaci v porodnictví a reálnému průběhu porodu. Pokud se očekávání ženy 

nepodaří naplnit, bývá to ženou mnohdy následně vnímáno jako její vlastní selhání, spíše než jako 

selhání systému (Peart, 2004). Coxová (2013) v souvislosti s vytvořením porodního plánu hovoří 

o „nastavení sebe sama na selhání“ (Setting Yourself Up To Fail). Nenaplnění očekávání, které žena 

vyjádřila v BP, je totiž spojeno s rizikem negativních emocionálních dopadů a sebeobviňování (Berg 

et al., 2003; Cox, 2013; Aragon, 2013). To může vytvářet podhoubí pro vznik poporodní deprese, 
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případně posttraumatické stresové poruchy (dále jen PTSD), jejichž riziko výskytu může být zvýšeno 

právě nerespektováním BP ze strany profesionálů (Ayers, 2007, cit. dle Nicholls & Ayers, 2007). 

Bylo prokázáno, že porodní zkušenost, zvláště u prvorodiček, může mít významný vliv na duševní 

zdraví žen, zvláště pokud se z důvodu komplikací nenaplnil v BP vyjádřený očekávaný průběh 

“přirozeného” porodu (Mackinnon, 2017). Mezi porodní zkušeností ženy a mírou rizika vzniku PTSD 

či poporodní deprese byla opakovaně prokázána souvislost (např. Mackinnon, 2017; Dikmen-Yildiz, 

Ayers, & Phillips 2018; Gürber, Baumeler, Grob, Surbek, & Stadlmayr 2017; De Shepper et al. 2016), 

nicméně protože se v souvislosti s porodními plány nezkoumají další psychologické charakteristiky 

ženy, není jasné, jaký zprostředkující vliv mají osobnostní a psychologické faktory, jako je například 

úzkostnost ženy, či strach z porodu. Žena tvoří plán předem, vyjadřuje se k situaci, kterou ještě 

nepoznala, a pak jsou její očekávání vytvořená v klidu a beze stresu konfrontována s realitou, 

odlišným individuálním zvládáním porodních kontrakcí, intenzity bolesti a mnohdy i značné únavy 

a stresu. To vede k názoru některých autorů, že role psaného porodního plánu je nepotřebná, nebo 

přinejmenším problematická, zvláště pokud jsou očekávání vyjádřená v porodním plánu rigidní 

(Ekeocha & Jackson, 1985; Ford & Ayers, 2009). Podle Scottové (1996, cit. dle Cox, 2013) je psaný 

porodní plán zcela pochybný koncept. Přesné plánování porodu podle ní postrádá smysl a kontext, 

žena není a nemůže být v okamžiku sepisování porodního plánu „skutečně informovaná“. To je 

v souladu se zjištěním, že prvorodičky a vícerodičky mají vzhledem k předchozí zkušenosti 

s porodem odlišná porodní očekávání (Ayers & Pickering, 2005). Podle kvalitativní studie Hauckové 

a kol. (2007) mívají vícerodičky pozitivnější zkušenost s porodem proto, že mnohé ženy, jejichž 

očekávání se při prvním porodu nenaplnilo, následně přizpůsobí své představy takovým způsobem, 

aby byly snáze dosažitelné a ony se tak vyhnuly zklamání. 

Z výsledků diplomové práce Hoďákové (2009) vyplývá, že čím konkrétnější představu o porodu žena 

má, tím více si na ní také trvá. Čím více si přitom na své představě o porodu ženy z autorčina výzkumu 

trvaly, tím více se také snížilo jejich sebehodnocení po porodu. To by znamenalo, že žena s velmi 

konkrétními představami, na kterých lpí, bude více zranitelná vzhledem k dopadům porodní 

zkušenosti a odchýlením od původních představ, což rezonuje s teorií Crossleyové (2007) i se 

zjištěními jiných studií (Aragon et al., 2013; Berg et al., 2003; Mei et al., 2015). Hoďáková (2009) 

uvádí konkrétnost představ ve spojitosti nejen se sebehodnocením ženy před porodem a po porodu, 

ale také s mateřskou self-efficacy. S vysokou pravděpodobností se nebude jednat o jediné osobnostní 

charakteristiky, které mají vztah ke konkrétnosti představ ženy o porodu. Z dalších se nabízí například 

míra perfekcionismu, úzkostnost ženy a strach z porodu. To vše vzbuzuje otázku, do jaké míry a 

jakým způsobem se konkrétnost představ a osobnostní charakteristiky ženy promítnou do podoby 

porodního plánu a to i vzhledem k jisté univerzálnosti porodních plánů a rozličným způsobům 

možností jejich sestavení (Welsh & Symon, 2014). Formální stránkou porodních plánů se přitom 

doposud zabývala pouze jediná studie (Owens, 2009). 

Hollanderová a kol. (2017) předkládají zajímavé zjištění, že příprava k porodu metodou hypnoporodu 

(blíže nespecifikována) přispěla u některých žen ke vzniku traumatu v důsledku subjektivně vnímané 

diskrepance mezi jejich očekáváním a reálným průběhem porodu. Nicméně, jak podotýkají sami 

autoři, výběr kurzu přípravy k porodu může být ovlivněn očekáváním nebo dokonce osobností ženy, 

takže by toto zjištění mělo být ještě výzkumně ověřeno. Podobně jako je tomu například u žen, které 

se rozhodnou vyhledat dulu. Zde mohou hrát vedle postojů k porodnické péči (Steel et al., 2013) roli 

právě osobnostní charakteristiky jako jsou emocionální potřeby, mechanismy zvládání bolesti a stresu 

nebo strach z porodu v nemocničním prostředí (Gilliland, 2002).  
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Podoba porodního plánu 

Jednou z formálních charakteristik porodních plánů, která vede zdravotníky k určité ostražitosti, je 

jejich přílišná detailnost. Dle některých zdravotníků nejsou BP užitečné, pokud jsou příliš detailní 

nebo restriktivní. Mohou být podle jejich názoru dokonce škodlivé, pokud jsou v rozporu 

s klinickými postupy, nebo zvyšují stres a úzkost matky během porodu (Aragon et al., 2013). Detailní 

porodní plány vedou ošetřující personál ke skepsi až antagonismu, zvláště pokud obsahují nereálná 

očekávání a požadavky (Capitulo et al., 2005). Takové plány u zdravotníků vzbuzují dojem, že jsou 

ženy přesvědčeny, že se jim nedostane kvalitní péče, pokud si o ni přímo neřeknou (Whitford a kol., 

2014). V pozadí může stát již dříve zmíněná nedůvěra ke zdravotníkům. Ta může být mimo jiné opět 

odrazem osobnostních charakteristik ženy, v tomto kontextu se např. nabízí souvislost s teorií citové 

vazby. Asertivní jazyk porodních plánů (Owens, 2009) pak může potenciálně vést k nerealistickým 

očekáváním žen, jejich následné frustraci a také k negativnímu nazírání zdravotníků na porodní plány 

obecně (Kaufman, 2007, Capitulo et al., 2005; Grant et al., 2010). Ukazuje se, že velmi dlouhé a 

detailní neflexibilní BP mají tendenci psát mimo jiné ženy s PTSD z předchozího porodu. Negativní 

nebo traumatická porodní zkušenost je často spojená s diskrepancí mezi očekáváním a následným 

reálným prožitkem. Spíše než se soustředit na BP s jediným dobře definovaným výsledkem (obvykle 

idealistickým obrazem porodu) by měly být ženy pobízeny ke zvážení svých preferencí v případě 

odlišných scénářů (indukce, předčasný porod, porod císařským řezem) a měly by tento dokument 

nazývat spíše porodní mapou (birth flow chart) než porodním plánem. U žen s prožitkem PTSD po 

předchozím porodu může být užitečné na tuto skutečnost v BP upozornit zdravotníky (Stamrood a 

Slade, 2017). Dalším faktorem, který je třeba při posuzování podoby porodních plánů vzít v úvahu, 

je míra jejich flexibility či rigidity (Cox, 2013). K rigiditě v přístupu k porodu a následné 

nespokojenosti s jeho průběhem přitom může ženu vést i samotné sepsání BP (Aragon et al., 2013).  

Podle mnohých výzkumníků se právě flexibilnější přístup k plánování porodu (jako je například ústně 

předaný porodní plán, nepředvídatelnost a „nenaplánovatelnost“ porodu zdůrazněná v předporodní 

přípravě, přijetí nejistoty průběhu porodu rodičkou) ukazuje jako efektivnější (Peart, 2004). I pokud 

nebyly naplněny požadavky formulované v BP, může být žena s průběhem porodu spokojená, 

protože jako přínos vnímá zejména diskuzi nad možnostmi péče se zdravotníky před i během porodu. 

(Afshar a Gregory, 2016). BP by dle některých autorů mohl sloužit právě jako podklad pro diskuzi 

mezi ženou a zdravotníky a pak je možné využít i jeho edukační potenciál (Aragon et al., 2013, 

DaBaets, 2017; Afshar a Gregory, 2016). Aby bylo možné čerpat z výhod BP, je třeba zajistit 

flexibilní, podporující diskuzi v těhotenství i během porodu. Whitfordová a kol. (2014) zdůrazňují 

samotnou diskuzi, zda se jedná o psaný či ústně předaný BP není podle nich tolik důležité. Pokud 

dojde ke změnám, pocit, že nad nimi měla žena kontrolu, má stejný význam jako samotná velikost 

změny (Whitford et al., 2014). Otevřenost ke změně a flexibilita by měly být klíčové, BP by měl být 

chápán jako “živý dokument” (living document) a “průběžně upravovaný dokument” (evolving 

document). Měl by být tedy pozměněn, pokud se objeví nové informace a okolnosti (Aragon et al., 

2013). Dle některých autorů by BP rovněž měly obsáhnout témata vztahující se k individuálním 

odlišnostem (tělesným, intelektuálním, kulturním a jazykovým), ale také k různým variantám 

průběhu porodu, ne vždy očekávatelným (jako je např. operativní ukončení porodu) (Biescas a kol., 

2017).  

 

Faktory ovlivňující podobu porodních očekávání a porodního plánu 

Je zřejmé, že na tvorbu očekávání od porodu a lpění na jejich splnění budou mít kromě předchozích 

zkušeností a zážitků vliv osobnostní charakteristiky ženy. Úzkost v těhotenství (situační úzkost i 

rysová úzkostnost) je spojená s očekáváním méně pozitivních emocí a s přítomností negativnějších 

emocí během porodu, menší kontrolou a menší vnímanou oporou ze strany pečovatelů během porodu. 
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Porodní očekávání přitom korelují s porodní zkušeností. Například ženy, které očekávaly, že budou 

cítit kontrolu během porodu, ji pak také ve vyšší míře zažívaly (Ayers a Pickering, 2005). 

Osobnostní charakteristiky mohou ovlivňovat percepci kvality poskytované péče ženou během 

porodu. Studie realizovaná zčásti ve Švédsku a zčásti v Austrálii zkoumala postoje těhotných žen 

k porodu (měřených pomocí škály BAPS, která se skládá ze čtyř subškál zjišťujících význam, který 

ženy kladou osobnímu dopadu porodu, pocitu bezpečí u porodu, svobodě volby a chápání porodu 

jako přirozeného procesu) ve vztahu k míře strachu z porodu (Haines, Rubertsson, Pallant, & 

Hildingsson, 2012). Autoři tak popsali tři profily žen. (1) “Sebedeterminující” (Self-determiners): pro 

tyto ženy byla charakteristická nízká míra strachu z porodu a naopak velký význam kladly všem 

čtyřem složkám postoje k porodu. Tato skupina měla nejvyšší podíl nekomplikovaných vaginálních 

porodů. (2) “Ženy, které berou, co přijde” (Take it as it comes): pro tuto skupinu byla charakteristická 

nízká míra strachu z porodu a současně nízký význam přikládaly všem čtyřem složkám škály BAPS. 

Zde byl ve srovnání s první skupinou trojnásobný počet císařských řezů „na přání“. (3) “Bojácné” 

(Fearful): ženy z této skupiny lze popsat vysokou mírou strachu z porodu. Přitom vnímání porodu 

jako přirozeného procesu a uplatňování svobodné volby způsobu porodu pro ně nebylo podstatné. 

Oproti „Self-determiners“ měla tato skupina žen pětkrát vyšší pravděpodobnost ukončení těhotenství 

císařským řezem „na přání“. Ženy z této skupiny popisovaly prožitou bolest u porodu jako 

intenzivnější než ženy z ostatních dvou skupin (Haines et al., 2012). Autoři následně zjišťovali, zda 

příslušnost ženy k jedné z výše určených skupin má vliv na to, jak bude žena vnímat kvalitu 

poskytované péče zdravotníky. Ukázalo se, že ženy ze skupiny „Fearful“ nejčastěji popisovaly péči 

ze strany zdravotníků jako nedostatečnou. Oproti tomu ženy ze skupiny „Self-determiners“ byly 

s péčí zdravotníků nejvíce spokojeny (Haines, Hildingsson, Pallant, & Rubertsson, 2013). Je patrné, 

že právě strach ženy z porodu může být v kontextu výzkumu porodních plánů významným 

konstruktem. 

 

Shrnutí 

Objektivnímu zhodnocení přínosů a rizik porodních plánů brání řada metodologických překážek. 

Jelikož bývá efektivita porodních plánů nejčastěji sledována pomocí jejich dopadů na porodní 

zkušenost a kontrolu, nejasná a nejednotná operacionalizace těchto konceptů napříč výzkumy je 

značně limitující. Porodní zkušenost i kontrolu významnou měrou ovlivňují osobnostní 

charakteristiky žen a kvalita vztahu se zdravotníky, ve většině výzkumů však nebývají jako sledované 

konstrukty zahrnuty. V potaz při hodnocení dopadu BP na průběh porodu nebývá brán ani postoj 

zdravotníků vůči porodním plánům. S psychologickými charakteristikami žen souvisí i jejich 

očekávání a představy o porodu a jejich lpění na nich. V této souvislosti nezodpovězenou otázkou je, 

zda by se dalo z podoby porodního plánu usuzovat na charakteristiky žen. Na tuto otázku však nelze 

dát, i vzhledem k množství přejatého textu v BP z jiných zdrojů, jasnou odpověď. A především není 

ani žádoucí se jí zaobírat. Spíše než aby zdravotníci na základě podoby BP mohli usuzovat na 

charakteristiky žen, je třeba, aby se BP stal odrazovým můstkem pro respektující diskuzi 

o možnostech péče s těhotnými ženami a rodičkami (Aragon et al., 2013, DaBaets, 2017; Afshar a 

Gregory, 2016; Whitford et al., 2014). Jak již bylo řečeno, BP byl původně zamýšlen jako nástroj, ne 

samospásný dokument. Záleží na další práci s ním a na jeho místě v systému, tedy rovněž na vnímání 

BP nejen ženami, ale i poskytovateli péče. 

Penny Simkinová (2007), spoluautorka konceptu porodních plánů, si v článku ohlížejícím se za 25 

lety od uvedení porodních plánů do praxe posteskla, že se ztrácí původní význam zavedení tohoto 

dokumentu, což by mělo být naslouchání ženě a co nejpoctivější zmapování jejích individuálních 

potřeb, které by mělo sloužit jako podklad pro pozdější diskuzi se ženou. To by mělo následně vést 

ke skutečné individualizaci péče, aby nebyla poskytována „pouze“ na základě rutiny a zavedených 
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postupů. Spíše anekdoticky reflektuje nedůvěřivý až nepřátelský přístup většiny zdravotníků 

(z oblasti Severní Ameriky) k porodním plánům, avšak zároveň uvádí příklady z jejího pohledu dobré 

praxe. Podle Coxové (2013) by se měl další výzkum ubírat cestou důkladnějšího zkoumání názorů 

žen a zdravotníků na porodní plány. To by umožnilo jednak lépe porozumět možnému napětí mezi 

ženami a zdravotníky stran porodních plánů a rovněž ověřit přínosy a rizika aplikace porodních plánů 

v praxi. Výzkumníci by se přitom podle ní měli vydat cestou kvalitativního designu, popřípadě 

realizovat robustnější randomizované kontrolované studie, zvláště v evropských systémech 

zdravotnictví (Cox, 2013). Také by bylo vhodné zkoumat možné alternativy porodních plánů jako je 

flexibilnější verbální porodní plán, které jsou některými autory považovány za efektivnější (Peart, 

2004). 

 

 

Literatura 

 

Adler, N. E., & Snibbe, A. C. (2003). The role of psychosocial processes in explaining the gradient 

between socioeconomic status and health. Current Directions in Psychological Science, 12(4), 

119–123. https://doi.org/10.1111/1467-8721.01245 

Afshar, Y., Mei, J. Y., Gregory, K. D., Kilpatrick, S. J., & Esakoff, T. F. (2018). Birth plans—

Impact on mode of delivery, obstetrical interventions, and birth experience satisfaction: A 

prospective cohort study. Birth, 45(1), 43-49. https://doi.org/10.1111/birt.12320 

Afshar, Y., Gregory,K.  & Mei, J. (2016). Birth Plans: Birth Preferences or Labor Manifesto. 

Gynecology & Obstetrics Case report. Dostupné na http://gynecology-

obstetrics.imedpub.com/birth-plans-birth-preferences-or-labor-manifesto.php?aid=8656 

Afshar, Y., Mei, J., Wong, M., Gregory, K., Kilpatrick, S., & Esakoff, T. (2015). 566: The role of 

the birth plan in obstetrical and neonatal outcomes and birth experience satisfaction. American 

Journal of Obstetrics & Gynecology, 212(1), 282. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.10.612 

Anderson, C. J., & Kilpatrick, C. (2012). Supporting Patients’ Birth Plans. Nursing for Women’s 

Health, 16(3), 210-218. https://doi.org/10.1111/j.1751-486X.2012.01732.x 

Aragon, M., Chhoa, E., Dayan, R., Kluftinger, A., Lohn, Z., & Buhler, K. (2013). Perspectives of 

expectant women and health care providers on birth plans. Journal of Obstetrics and 

Gynaecology Canada: JOGC = Journal D’obstétrique Et Gynécologie Du Canada: JOGC, 

35(11), 979–985. https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30785-4 

Ayers, S., & Pickering, A. D. (2005). Women’s expectations and experience of birth. Psychology & 

Health, 20(1), 79-92. https://doi.org/10.1080/0887044042000272912 

Berg, M., Lundgren, I., & Lindmark, G. (2003). Childbirth experience in women at high risk: Is It 

improved by use of a birth plan? The Journal of Perinatal Education, 12(2), 1-15. 

https://doi.org/10.1624/105812403X106784 

Biescas, H., Benet, M., Pueyo, M. J., Rubio, A., Pla, M., Perez-Botella, M., & Escuriet, R. (2017). 

A critical review of the birth plan use in Catalonia. Sexual & Reproductive Healthcare, 13, 41-

50. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.05.006 

Bluff, R., & Holloway, I. (1994). ‘They know best’: women’s perceptions of midwifery care during 

labour and childbirth. Midwifery, 10(3), 157-164. https://doi.org/10.1016/0266-6138(94)90046-9 

Brown, S. J., & Lumley, J. (1998). Communication and decision-making in labour: do birth plans 

make a difference? Health Expectations, 1(2), 106-116. https://doi.org/10.1046/j.1369-

6513.1998.00023.x 

https://doi.org/10.1111/1467-8721.01245
https://doi.org/10.1111/birt.12320
http://gynecology-obstetrics.imedpub.com/birth-plans-birth-preferences-or-labor-manifesto.php?aid=8656
http://gynecology-obstetrics.imedpub.com/birth-plans-birth-preferences-or-labor-manifesto.php?aid=8656
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.10.612
https://doi.org/10.1111/j.1751-486X.2012.01732.x
https://doi.org/10.1016/S1701-2163(15)30785-4
https://doi.org/10.1080/0887044042000272912
https://doi.org/10.1624/105812403X106784
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.05.006
https://doi.org/10.1016/0266-6138(94)90046-9
https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.1998.00023.x
https://doi.org/10.1046/j.1369-6513.1998.00023.x


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

91 

Candigliota, Z. (2017). Porod a dříve vyslovené přání. Dostupné z 

https://candigliota.blog.respekt.cz/porod-a-drive-vyslovene-prani/ 

Capitulo, K. L., Pérez, P. G., & Lepsch, S. (2005). Birth plans: Are they really necessary? Pro and 

con.  MCN: The American Journal of Maternal Child Nursing, 30(5), 288-289.  

Carlton, T., Callister, L. C., & Stoneman, E. (2005). Decision making in laboring women: Ethical 

issues for perinatal nurses. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 19(2), 145-154. 

Cox, G. (2013). A phenomenological study investigating women’s experience of written birth plans 

in childbirth (Doctoral Thesis). University of Leicester. Dostupné na 

https://lra.le.ac.uk/handle/2381/28258 

Crossley, M. L. (2007). Childbirth, complications and the illusion of `choice’: A case study. 

Feminism & Psychology, 17(4), 543–563. https://doi.org/10.1177/0959353507083103 

DeBaets, A. M. (2017). From birth plan to birth partnership: enhancing communication in 

childbirth. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 216(1), 31.e1-31.e4. 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.09.087 

Deering, S. H., Heller, J., McGaha, K., Heaton, J., & Satin, A. J. (2006). Patients presenting with 

birth plans in a military tertiary care hospital: A descriptive study of plans and outcomes. 

Military Medicine, 171(8), 778-780. https://doi.org/10.7205/MILMED.171.8.778 

Deering, S. H., Zaret, J., McGaha, K., & Satin, A. J. (2007). Patients presenting with birth plans: A 

case-control study of delivery outcomes. Journal of Reproductive Medicine for the Obstetrician 

and Gynecologist, 52(10), 884-887. 

Dencker, A., Taft, C., Bergqvist, L., Lilja, H., & Berg, M. (2010). Childbirth experience 

questionnaire (CEQ): development and evaluation of a multidimensional instrument. BMC 

Pregnancy and Childbirth, 10(1), 81. https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-81 

De Schepper, S., Vercauteren, T., Tersago, J., Jacquemyn, Y., Raes, F., & Franck, E. (2016). Post-

traumatic stress disorder after childbirth and the influence of maternity team care during labour 

and birth: A cohort study. Midwifery, 32, 87-92. https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.08.010 

Dikmen-Yildiz, P., Ayers, S., & Phillips, L. (2018). Longitudinal trajectories of post-traumatic 

stress disorder (PTSD) after birth and associated risk factors. Journal of Affective 

Disorders, 229, 377-385. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.074 

Nemocnice Vyškov. (2015). Doporučení vyškovské porodnice pro Váš plán přirozeného porodu 

(2015). Dostupné z 

http://www.nemvy.cz/editor/filestore/File/Gyn/Porodn%C3%AD%20pl%C3%A1n.pdf 

Dweik, D., Szimjanovszki, I., Mészáros, G., & Pál, A. (2013). Cesarean delivery on maternal 

request: survey among obstetricians/gynecologists in south-east Hungary. Orvosi 

hetilap, 154(33), 1303-1311. https://doi.org/10.1556/OH.2013.29682 

Ekeocha, C. E. O., & Jackson, P. (1985). The ‘birth plan’experience. BJOG: An International 

Journal of Obstetrics & Gynaecology, 92(1), 97-101. https://doi.org/10.1111/j.1471-

0528.1985.tb01055.x 

Ford, E., & Ayers, S. (2009). Stressful events and support during birth: the effect on anxiety, mood 

and perceived control. Journal of Anxiety Disorders, 23(2), 260-268. 
https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.07.009 

Fox, B., & Worts, D. (1999). Revisiting the critique of medicalized childbirth: A contribution to the 

sociology of birth. Gender and Society, 13(3), 326-346. 

https://doi.org/10.1177/089124399013003004 

https://candigliota.blog.respekt.cz/porod-a-drive-vyslovene-prani/
https://lra.le.ac.uk/handle/2381/28258
https://doi.org/10.1177/0959353507083103
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.09.087
https://doi.org/10.7205/MILMED.171.8.778
https://doi.org/10.1186/1471-2393-10-81
https://doi.org/10.1016/j.midw.2015.08.010
https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.074
http://www.nemvy.cz/editor/filestore/File/Gyn/Porodn%C3%AD%20pl%C3%A1n.pdf
https://doi.org/10.1556/OH.2013.29682
https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1985.tb01055.x
https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1985.tb01055.x
https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.07.009
https://doi.org/10.1177/089124399013003004


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

92 

Gärtner, F. R., Freeman, L. M., Rijnders, M. E., Middeldorp, J. M., Bloemenkamp, K. W. M., 

Stiggelbout, A. M., & van den Akker-van Marle, M. E. (2014). A comprehensive representation 

of the birth-experience: identification and prioritization of birth-specific domains based on a 

mixed-method design. BMC Pregnancy & Childbirth, 14(1), 1-22. https://doi.org/10.1186/1471-

2393-14-147 

Gilliland, A. L. (2002). Beyond holding hands: The modern role of the professional doula. Journal 

of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 31(6), 762-769. 

https://doi.org/10.1177/0884217502239215 

Gordon, N. P., Walton, D., McAdam, E., Derman, J., Gallitero, G., & Garrett, L. R. (1999). Effects 

of providing hospital-based doulas in health maintenance organization hospitals. Obstetrics & 

Gynecology March 1999, 93(3), 422-426. https://doi.org/10.1016/S0029-7844(98)00430-X 

Grant, R., Sueda, A., & Kaneshiro, B. (2010). Expert opinion vs. patient perception of obstetrical 

outcomes in laboring women with birth plans. The Journal of Reproductive Medicine, 55(1-2), 

31-35. 

Green, J. M., & Baston, H. A. (2003). Feeling in control during labor: Concepts, correlates, and 

consequences. Birth: Issues in Perinatal Care, 30(4), 235-247. https://doi.org/10.1046/j.1523-

536X.2003.00253.x 

Gürber, S., Baumeler, L., Grob, A., Surbek, D., & Stadlmayr, W. (2017). Antenatal depressive 

symptoms and subjective birth experience in association with postpartum depressive symptoms 

and acute stress reaction in mothers and fathers: A longitudinal path analysis. European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 215, 68-74. 
https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.05.021 

Hadar, E., Raban, O., Gal, B., Yogev, Y., & Melamed, N. (2012). Obstetrical outcome in women 

with self-prepared birth plan. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 25(10), 2055-

2057. https://doi.org/10.3109/14767058.2012.678438 

Haines, H. M., Hildingsson, I., Pallant, J. F., & Rubertsson, C. (2013). The role of women’s 

attitudinal profiles in satisfaction with the quality of their antenatal and intrapartum care. Journal 

of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 42(4), 428-441. https://doi.org/10.1111/1552-

6909.12221 

Haines, H. M., Rubertsson, C., Pallant, J. F., & Hildingsson, I. (2012). The influence of women’s 

fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy and 

Childbirth, 12(1), 1-14. https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-55 

Hauck, Y., Fenwick, J., Downie, J., & Butt, J. (2007). The influence of childbirth expectations on 

Western Australian women’s perceptions of their birth experience. Midwifery, 23(3), 235–247. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2006.02.002 

Hidalgo-Lopezosa, P., Rodríguez-Borrego, M. A., & Muñoz-Villanueva, M. C. (2013). Are birth 

plans associated with improved maternal or neonatal outcomes? MCN: The American Journal of 

Maternal/Child Nursing, 38(3), 150-156. https://doi.org/10.1097/NMC.0b013e31827ea97f 

Hodnett, E. D. (2002). Pain and women’s satisfaction with the experience of childbirth: A 

systematic review. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 186(5), 160-172. 

https://doi.org/10.1016/S0002-9378(02)70189-0 

Hoďáková, K. (2009). Prožitek porodu a sebehodnocení žen. (Diplomová práce). Dostupné z 

https://is.muni.cz/th/zcwaq/diplomova_prace.pdf 

 

 

https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-147
https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-147
https://doi.org/10.1177/0884217502239215
https://doi.org/10.1016/S0029-7844(98)00430-X
https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2003.00253.x
https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2003.00253.x
https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.05.021
https://doi.org/10.3109/14767058.2012.678438
https://doi.org/10.1111/1552-6909.12221
https://doi.org/10.1111/1552-6909.12221
https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-55
https://doi.org/10.1016/j.midw.2006.02.002
https://doi.org/10.1097/NMC.0b013e31827ea97f
https://doi.org/10.1016/S0002-9378(02)70189-0
https://is.muni.cz/th/zcwaq/diplomova_prace.pdf


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

93 

Hollander, M. H., van Hastenberg, E., van Dillen, J., van Pampus, M. G., de Miranda, E., & 

Stramrood, C. A. I. (2017). Preventing traumatic childbirth experiences: 2192 women’s 

perceptions and views. Archives of Women's Mental Health, 20(4), 515-523. 

https://doi.org/10.1007/s00737-017-0729-6 

Hollins Martin, C. J., & Martin, C. R. (2014). Development and psychometric properties of the 

Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS-R). Midwifery, 30(6), 610-619. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.10.006 

Jones, C., Isaacs, J., Cheng, Y., & Caughey, A. (2009). 315: What is the association between birth 

plan characteristics and pregnancy outcomes? American Journal of Obstetrics and Gynecology, 

201(6, Supplement), 126.  

Jones, M., Barik, S., Mangune, H., Jones, P., Gregory, S., & Spring, J. (1998). Do birth plans 

adversely affect the outcome of labour? British Journal of Midwifery, 6(1), 38-41. 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.10.330 

Kaufman, T. (2007). Evolution of the birth plan. The Journal of Perinatal Education, 16(3), 47-52. 

http://doi.org/10.1624/105812407X217985 

Kitzinger, S. (1999). Birth plans: how are they being used? British Journal of Midwifery, 7(5), 300-

303. https://doi.org/10.12968/bjom.1999.7.5.8329 

Kuo, S.-C., Lin, K.-C., Hsu, C.-H., Yang, C.-C., Chang, M.-Y., Tsao, C.-M., & Lin, L.-C. (2010). 

Evaluation of the effects of a birth plan on Taiwanese women’s childbirth experiences, control 

and expectations fulfilment: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing 

Studies, 47(7), 806-814. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.012 

Lavender, T., Walkinshaw, S. A., & Walton, I. (1999). A prospective study of women’s views of 

factors contributing to a positive birth experience. Midwifery, 15(1), 40-46. 

https://doi.org/10.1016/S0266-6138(99)90036-0 

Lederman, R., & Weis, K. (2009). Psychosocial adaptation to pregnancy : seven dimensions of 

maternal role development. Dordrecht : Springer. 

Lewis, L., Hauck, Y. L., Ritchie, S., Barnett, L., Nunan, H., & Rivers, C. (2014). Australian 

women’s perception of their preparation for and actual experience of a recent scheduled 

caesarean birth. Midwifery, 30(3), 131–136. https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.12.009 

Lothian, J. (2006). Birth plans: The good, the bad, and the future. Journal of Obstetric, 

Gynecologic, & Neonatal Nursing, 35(2), 295-303. https://doi.org/10.1111/j.1552-

6909.2006.00042.x 

Lundgren, I., Berg, M., & Lindmark, G. (2003). Is the childbirth experience improved by a birth 

plan? Journal of Midwifery and Women’s Health, 48(5), 322-328. https://doi.org/10.1016/S1526-

9523(03)00278-2 

MacKinnon, A. L., Yang, L., Feeley, N., Gold, I., Hayton, B., & Zelkowitz, P. (2017). Birth setting, 

labour experience, and postpartum psychological distress. Midwifery, 50, 110-116. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.03.023 

Magoma, M., Requejo, J., Campbell, O., Cousens, S., Merialdi, M., & Filippi, V. (2013). The 

effectiveness of birth plans in increasing use of skilled care at delivery and postnatal care in rural 

Tanzania: a cluster randomised trial. Tropical Medicine & International Health, 18(4), 435-443. 

https://doi.org/10.1111/tmi.12069 

Matějek, J. (2016). Naslouchání porodnímu plánu jako cesta ke komunikaci v českém porodnictví. 

Dostupné z http://www.zdravotnickydenik.cz/blog/naslouchani-porodnimu-planu-jako-cesta-ke-

komunikaci-v-ceskem-porodnictvi/ 

https://doi.org/10.1007/s00737-017-0729-6
https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.10.006
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.10.330
http://doi.org/10.1624/105812407X217985
https://doi.org/10.12968/bjom.1999.7.5.8329
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.11.012
https://doi.org/10.1016/S0266-6138(99)90036-0
https://doi.org/10.1016/j.midw.2013.12.009
https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00042.x
https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2006.00042.x
https://doi.org/10.1016/S1526-9523(03)00278-2
https://doi.org/10.1016/S1526-9523(03)00278-2
https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.03.023
https://doi.org/10.1111/tmi.12069
http://www.zdravotnickydenik.cz/blog/naslouchani-porodnimu-planu-jako-cesta-ke-komunikaci-v-ceskem-porodnictvi/
http://www.zdravotnickydenik.cz/blog/naslouchani-porodnimu-planu-jako-cesta-ke-komunikaci-v-ceskem-porodnictvi/


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

94 

McGrath, S. K., & Kennell, J. H. (2008). A randomized controlled trial of continuous labor support 

for middle-class couples: Effect on Cesarean delivery rates. Birth: Issues in Perinatal Care, 

35(2), 92-97. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2008.00221.x 

Mei, J. Y., Afshar, Y. R., Wong, M., Gregory, K. D., Kilpatrick, S. J., & Esakoff, T. F. (2015). 

Birth experience satisfaction among birth plan mothers [5]: Obstetrics & Gynecology, 125, 2. 

https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000463523.05160.af 

Mei, J. Y., Afshar, Y., Gregory, K. D., Kilpatrick, S. J., & Esakoff, T. F. (2016). Birth plans: what 

matters for birth experience satisfaction. Birth, 43(2), 144-150. 
https://doi.org/10.1111/birt.12226 

Moore, M., & Hopper, U. (1995). Do birth plans empower Women? Evaluation of a hospital birth 

plan. Birth, 22(1), 29–36. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.1995.tb00551.x 

Namey, E. E., & Lyerly, A. D. (2010). The meaning of “control” for childbearing women in the US. 

Social Science & Medicine, 71(4), 769-776. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.05.024 

Nicholls, K., & Ayers, S. (2007). Childbirth-related post-traumatic stress disorder in couples: A 

qualitative study. British Journal of Health Psychology, 12(4), 491-509. 
https://doi.org/10.1348/135910706X120627 

Owens, K. H. (2009). Confronting rhetorical disability a critical analysis of women’s birth plans. 

Written Communication, 26(3), 247-272. https://doi.org/10.1177/0741088308329217 

Peart, K. (2004). Birth planning — is it beneficial to pregnant women? Australian Midwifery, 17(1), 

27-29. https://doi.org/10.1016/S1448-8272(04)80022-1 

Pennell, A., Salo-Coombs, V., Herring, A., Spielman, F., & Fecho, K. (2011). Anesthesia and 

analgesia-related preferences and outcomes of women who have birth plans. Journal of 

Midwifery and Women’s Health, 56(4), 376-381. https://doi.org/10.1111/j.1542-

2011.2011.00032.x 

Riley, L., Hutchings, Y., & Lieberman, E. (2012). 132: The effect of doula support on epidural use 

among nulliparous women in tertiary care centers. American Journal of Obstetrics and 

Gynecology, 206(1, Supplement), 70-71. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.10.150 

Sedláček, T. (2017). Autonomie vůle pacientky při porodu. (Diplomová práce). Dostupné z 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120278375 

Simkin, P. (2007). Birth plans: After 25 years, women still want to be heard. Birth, 34(1), 49-51. 

https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00126.x 

Slade, P., MacPherson, S. A., Hume, A., & Maresh, M. (1993). Expectations, experiences and 

satisfaction with labour. British Journal of Clinical Psychology, 32(4), 469-483. 

https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1993.tb01083.x 

Sooi-KenToo. (1996). Do birthplans empower women? A study of midwives’ views. Nursing 

Standard, 10(31), 44-48. https://doi.org/10.7748/ns1996.04.10.31.44.c6223 

Stramrood C., Slade P. (2017). A woman afraid of becoming pregnant again: Posttraumatic stress 

disorder following childbirth. In K. Paarlberg, H. van de Wiel (eds.), Bio-Psycho-Social 

Obstetrics and Gynecology. Cham: Springer. 

Steel, A., Frawley, J., Sibbritt, D., & Adams, J. (2013). A preliminary profile of Australian women 

accessing doula care: Findings from the Australian Longitudinal Study on Women's 

Health. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 53(6), 589-592. 
https://doi.org/10.1111/ajo.12123 

https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2008.00221.x
https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000463523.05160.af
https://doi.org/10.1111/birt.12226
https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.1995.tb00551.x
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2010.05.024
https://doi.org/10.1348/135910706X120627
https://doi.org/10.1177/0741088308329217
https://doi.org/10.1016/S1448-8272(04)80022-1
https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2011.00032.x
https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2011.00032.x
https://doi.org/10.1016/j.ajog.2011.10.150
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120278375
https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2006.00126.x
https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1993.tb01083.x
https://doi.org/10.7748/ns1996.04.10.31.44.c6223
https://doi.org/10.1111/ajo.12123


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

95 

Stevens, N. R., Wallston, K. A., & Hamilton, N. A. (2012). Perceived control and maternal 

satisfaction with childbirth: a measure development study. Journal of Psychosomatic Obstetrics 

and Gynaecology, 33(1), 15-24. https://doi.org/10.3109/0167482X.2011.652996 

Suárez-Cortés, M., Armero-Barranco, D., Canteras-Jordana, M., Martínez-Roche, M. E., Suárez-

Cortés, M., Armero-Barranco, D., … Martínez-Roche, M. E. (2015). Use and influence of 

delivery and birth plans in the humanizing delivery process. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, 23(3), 520-526. https://doi.org/10.1590/0104-1169.0067.2583 

Too, S. K. (1996). Do birthplans empower women? A study of their views. Nursing standard 

(Royal College of Nursing (Great Britain): 1987), 10(31), 33-37. 
https://doi.org/10.7748/ns1996.04.10.32.44.c6223 

Ústav pro péči o matku a dítě. (2016). Vzorový porodní plán ÚPMD. Praha:. Dostupné z 

https://www.upmd.cz/documents/porodni-plan-vzor-upmd.pdf 

Welsh, J. V., & Symon, A. G. (2014). Unique and proforma birth plans: A qualitative exploration of 

midwives׳ experiences. Midwifery, 30(7), 885-891. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.03.004 

White-Corey, S. (2013). Birth plans: Tickets to the OR? MCN The American Journal of 

Maternal/Child Nursing, 38(5), 268-273. https://doi.org/10.1097/NMC.0b013e31829a399d 

Whitford, H. M., Entwistle, V. A., van Teijlingen, E., Aitchison, P. E., Davidson, T., Humphrey, T., 

& Tucker, J. S. (2014). Use of a birth plan within woman-held maternity records: A qualitative 

study with women and staff in Northeast Scotland. Birth, 41(3), 283-289. 

https://doi.org/10.1111/birt.12109 

Whitford, H. M., & Hillan, E. M. (1998). Women’s perceptions of birth plans. Midwifery, 14(4), 

248-253. https://doi.org/10.1016/S0266-6138(98)90097-3 

  

https://doi.org/10.3109/0167482X.2011.652996
https://doi.org/10.1590/0104-1169.0067.2583
https://doi.org/10.7748/ns1996.04.10.32.44.c6223
https://www.upmd.cz/documents/porodni-plan-vzor-upmd.pdf
https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.03.004
https://doi.org/10.1097/NMC.0b013e31829a399d
https://doi.org/10.1111/birt.12109
https://doi.org/10.1016/S0266-6138(98)90097-3


 

 

 
2018, roč. 12, č. 4 

                                                Přehledové studie 

 

96 

 

O autorkách 

Mgr. Iva Korábová je doktorandka na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 

univerzity v Brně a porodní asistentka.  

Kontaktní údaje:  

Adresa: Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, Brno 

E-mail: korabova@fss.muni.cz 

 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. působí na Katedře psychologie a v Institutu výzkumu dětí, 

mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se věnuje 

problematice rodičovství a raného vývoje.  

Kontatní údaje:  

Adresa: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, 

Joštova 10, Brno 

E-mail: zuzana.masopustova@fss.muni.cz 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
Korábová, I., & Masopustová, Z. (2018). Porodní plány: přehledová studie. E-psychologie, 12(4), 78-96. 

https://doi.org./10.29364/epsy.333 

 

 

http://e-psycholog.eu/

