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P!irozená hygiena kojenc" aneb bezplenková komunika#ní metoda  
Bora Berlinger (www.mokosha.info) 
 
Nejstar!í zp"sob pé#e o vylu#ování potomk", znovuobjeven$ a adaptovan$ na 
%ivotní styl civilizace t&etího tisíciletí. Jedná se o sou#ást p&irozeného 
rodi#ovství (natural parenting), které se vyzna#uje siln$m poutem mezi 
dít'tem a rodi#em.  
Miminko u% od narození dává najevo, %e musí a maminka ho v pravou chvíli 
podr%í nad no#níkem, aby si mohlo ulevit mimo plenu. 
 
Jak poznám, $e miminko musí? 
 
Signály 
Miminko za!ne b"t nespokojené (bez jiného zjevného d#vodu), vrtí se, mru!í, 
nebo se naopak zti$í. P%i kojení p%estane pít. Pokud je uvázané v $átku, za!ne 
„bojovat“ ven. V noci se mimi probudí, nebo alespo& p%ejde do fáze lehkého 
spánku, která se projevuje zv"$enou t'lesnou aktivitou a jinou dechovou 
frekvencí. Miminka mají $irokou paletu, jak na svou pot%ebu upozornit: mohou 
za!ít $kytat nebo dokonce $ilhat, v't$í a mobiln'j$í si mohou sahat na plenu 
nebo se mohou pohybovat sm'rem k no!níku nebo koupeln'. Miminka, která 
mají b'hem vylu!ování ráda soukromí, si zalezou n'kam do kouta. N'kdy je 
signálem i pouhé p%eru$ení koncentrované hry a pohled „do blba“. Ka(dé dít' 
má sv#j vlastní zp#sob, kter" se v závislosti na v'ku m'ní. Pokud máte pocit, 
(e komunikace ze strany dít'te není z%etelná, m#(ete se spolehnout na:  
 
(asování 
V't$inou musí miminka (ale i dosp'lí) !urat po probuzení. A potom také po 
kojení nebo velice !asto b'hem kojení. Vyprazd&ování mo!ového m'ch"%e je 
dopoledne intenzivn'j$í ne( odpoledne. V noci (b'hem spánku) je omezené a( 
minimální. A také se m'ní s v'kem. Novorozenec musí po probuzení skoro 
okam(it', dvouleté dít' dá kolikrát p%ednost snídani a teprve potom chce na 
no!ník.  
 
Intuice 
Funguje i u „nep%írodních“ národ#. Pokud vám n'jak" vnit%ní hlas %íká „musíme 
na záchod“, je lep$í nechat le(et práci a jít. Nebo pokud u( jste v koupeln' a 
ptáte se pro!, kdy( vy nemusíte. Musí va$e miminko v $átku.  
 
Komunikace 
Pokud miminku u( brzy nabídnete zp#sob, jak vám dát jednozna!n' najevo, (e 
musí, usnadníte si celé bezplenkování. Nejste odkázáni jen na pozorování a 
nemusíte !ekat, a( va$e miminko za!ne mluvit. Pomozte mu „!uracím“ 
zvukem, jako nap%. „sss“ nebo „$$$“, které si dít' spojí s „te) m#(u“ a brzy ho 
za!ne napodobovat. (Pozor na zvuky, které na$i p%íbuzní pou(ívají k ti$ení 
miminek. V odpov') na $$$ by mohli b"t pokakáni.) Dal$ím u(ite!n"m 
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komunika!ním prost%edkem je znaková %e!, nap%. T (angl. znak pro Toilett, 
záchod). D'ti jsou schopné u( od sedmi m'síc# znak zopakovat. Velice to 
oceníte, kdy( je$t' nemluví, ale p%itom jednozna!n' ví, kdy a kam se chodí na 
záchod. Jenom je$t' pot%ebují asistenci.  
 
Co miminku oble#u?  
 
Základem úsp'chu je jednoduché oble!ení. Jednoduché kalhoty na gumu a 
tri!ko, p%ípadn' body, nezapnuté. Dupa!ky by m'ly mít v rozkroku zapínání. V 
*ín' se na venkov' b'(n' pou(ívají kalhotky s voln"m rozkrokem, které jsou 
podle pot%eby vycpané slo(enou !tvercovkou. Mají tu v"hodu, (e není pot%eba 
nic vysvlékat, sta!í podr(et v !urací poloze. Oceníte to hlavn' u mobiln'j$ích 
d'tí, které nemají rády, kdy( je polo(íte na p%ebalovák.  
Jako pojistka se osv'd!ily látkové pleny !i pratelné dámské vlo(ky – tak va$e 
miminko neztratí spojitost mezi !uráním a nepohodlím, a vy máte lep$í 
zp'tnou vazbu: „Aha, tady ten kvíkot, plá! nebo zti$ení bylo varováním“. Navíc 
jsou období, kdy se hodí i jednorázová moltexka: noc strávená na náv$t'v', 
del$í cesta bez mo(nosti !urání, apod. V(dy ale s miminkem komunikujte a 
mokrou plenu !i kalhoty vym'&te co nejd%íve.  
 
Na co to v%echno? 
 
1. je to logické:  
na v$echny ostatní pot%eby miminka reagujeme (hlad, zima, pot%eba b"t 
no$en), pro! bychom m'li ignorovat jeho pot%ebu vylu!ování? 
2. Je to hygienické:  
nejzdrav'j$í plena je suchá plena. D'tská poko(ka není v kontaktu s mo!í a 
stolicí a není tak ohro(ena opruzeninami, stolice se nem#(e zanést do 
mo!ov"ch cest, nehrozí zán'ty apod. 
3. je to ekologické:  
jakákoliv plena p%edstavuje zát'( pro (ivotní prost%edí, proto je sní(ení její 
spot%eby pro p%írodu p%íznivé.  
 
Koncept kontinua v praxi (Shrnutí od Bory Berlinger) 
 
Co opravdu pot&ebují na!e miminka, aby byla !)astná a spokojená?  
Znalosti a zku!enosti indiánsk$ch rodi#" lze uplat*ovat i v na!í civilizaci.  
* nosit  
* kojit podle pot&eby  
* milovat a respektovat  
* d"v'&ovat  
* poskytnout hranice 
 
Na$e miminka se rodí do tohoto sv'ta se stejn"mi pot%ebami a o!ekáváními, 
jako miminka v dob' kamenné. Pokud jejich pot%ebám vyhovíme, není to 
rozmazlování, ale základ pro spokojen" (ivot. 
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! t'lesn" kontakt: nosit, nosit, nosit, spole!n" spánek 

 
! ostatní t'lesné pot%eby: kojení podle pot%eby, p%irozená hygiena kojenc# 

 
! psychické pot%eby: láska a respekt k malé osobnosti - d#v'ra ve schopnosti 

miminka, v jeho pud sebezáchovy, v jeho vlastní zodpov'dnost 
 

! sociální pot%eby: malé d'ti se cht'jí zapojit do spole!nosti, která je 
obklopuje, cht'jí spolupracovat a v'd't, co se d'lá, jak se to d'lá, kde jsou 
hranice. U!í se nejlépe pozorováním a napodobováním na základ' vnit%ní 
zralosti a motivace. 
 

! není jednoduché praktikovat kontinuální sou(ití v nekontinuální spole!nosti, 
ale mo(né to je a p%iná$í to viditelné v"sledky. 

 
Dal$í mo(né informace na: www.kontaktnirodicovstvi.cz 
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Prosazování p!irozen&ch porod" do porodnic 
Petra Sovová (Hnutí za aktivní mate&ství, www.iham.cz) 
 
Tento text si bere za úkol ukázat nyn'j$í stav porodnictví v *R a problémy, 
s nimi( se dnes rodi!e pot"kají a usnadnit komunikaci v porodnicích. Hnutí za 
aktivní mate%ství u( p#sobí na tomto poli desát"m rokem a situace se za tu 
dobu zna!n' zm'nila k lep$ímu (ani( bychom si cht'li za to p%ipisovat v"hradní 
zásluhy). K uvoln'ní a zlep$ení atmosféry v porodnicích do$lo podle na$ich 
zku$eností zejména vlivem zprost%edkovan"ch zahrani!ních zku$eností, jak na 
stran' rodi!#, tak zdravotník#, navíc rodi!e jsou dnes mnohem sebev'dom'j$í, 
vzd'lan'j$í. V"razn' jsou tyto zm'ny pozorovatelné nap%. na propastném 
rozdílu obsahu !asopis# pro rodi!e z 90. let a z dne$ní doby. P%esto v$ak není 
zdaleka v$e ideální. 
 
Nav$tívíte-li dnes kteroukoliv !eskou porodnici, personál se nejspí$ bude 
usmívat, dozvíte se, (e rodi!ky maximáln' respektuje, (e „je zvykl" pracovat 
s porodními plány“, podporuje 24hodinov" kontakt matek a d'tí, kojení.. 
Matky by tedy m'ly b"t po právu spokojené. Jsou? Je to slo(it'j$í. Obecn' 
dnes platí, (e spokojené s pé!í jsou ty (eny, které se na porod p%íli$ 
nep%ipravují a nemají (ádné po(adavky, které by kolidovaly se zvyklostmi 
porodnice. Naopak matky pou!en'j$í, vzd'lan'j$í, které mají o svém porodu 
konkrétní p%edstavy, v porodnici tvrd' narazí. Bude jim d#razn' vysv'tleno, (e 
v zájmu bezpe!í jejich dít'te je t%eba absolvovat (a následuje dlouh" v"!et 
zákrok# a na%ízení). Navíc pr" o porodu nemohou jako matky tém'% nijak 
rozhodovat, nebo+ za jeho pr#b'h a v"sledek zodpovídají léka%i. A o jaké 
po(adavky se vlastn' jedná? V't$ina pou!en"ch rodi!# dnes o!ekává, (e 
porodnice umo(&ují porodit podle nejnov'j$ích odborn"ch doporu!ení, 
plynoucích ze spolehliv"ch v"zkum# – nap%. ty, které p%edkládá Sv'tová 
zdravotnická organizace (WHO). Svobodná volba polohy ve v$ech dobách 
porodních, zásahy a medikace pouze v  opodstatn'n"ch p%ípadech na základ' 
informovaného souhlasu, doprovod dle mat!ina p%ání, odchod dom# podle 
pot%eby rodi!# atd. A nad tím v$ím atmosféra d#v'ry, absence pocitu ohro(ení, 
v'domí, (e budu jako matka naprosto respektována. V$e v"born' shrnuje 
dokument 10 krok# k optimální porodní pé!i, kter" v roce 2009 zve%ejnila 
mezinárodní organizace IMBCO (link: http://normalniporod.cz/Iniciativa.asp). 
Tyto po(adavky spadají do kategorie, která je dnes zdravotníky v't$inou 
pejorativn' ozna!ována jako alternativní porod, kter" „umo(&uje“ jen n'kolik 
vybran"ch porodnic. M'la by to b"t ov$em naprostá samoz%ejmost v$ude. 
Doporu!ení WHO nejsou sice právn' závazná, ale je tu je$t' legislativa. A ta 
dává matkám tém'% neomezenou mo(nost o svém t'le a dít'ti rozhodovat a 
zdravotník#m ukládá poskytovat pé!i v souladu se sou!asn"mi dostupn"mi 
poznatky léka%ské v'dy. Podle zákona 20/1966 Sb. o pé!i o zdraví lidu se 
vy$et%ovací a lé!ebné v"kony provád'jí zásadn' se souhlasem nemocného. 
Obecné pravidlo !lánku 5 Úmluvy o biomedicín' uvádí, (e jak"koli zákrok 
v oblasti pé!e o zdraví je mo(no provést pouze za podmínky, (e k n'mu 
doty!ná osoba poskytla svobodn" a informovan" souhlas.  
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Rodi!e !asto nará(ejí na manipulaci a zastra$ování, u nabízen"ch zákrok# je 
jim nap%íklad sd'lena jen „p#lka pravdy“, tj. nedozv'dí se nic o negativních 
ú!incích !i o alternativ' nelé!ení. Informovan" souhlas ve zdravotnictví je 
p%itom v sou!asné dob' upraven hned v n'kolika p%edpisech r#zné právní síly. 
Úmluva  o lidsk"ch právech a biomedicín' nap%íklad stanoví v !l. 5, (e osoba 
podstupující zákrok musí b"t p%edem %ádn' informována o ú!elu a povaze 
zákroku, jako( i o jeho d#sledcích a rizicích. 
 
Roz$í%en"m jevem je v !esk"ch porodnicích korupce, !asto zam'&ována za 
svobodnou volbu léka%e. Jde p%itom o úplatky, kter"mi (eny dosáhnou toho, (e 
jejich léka%/léka%ka bude p%ítomen/p%ítomna jejich porodu. *ástky se podle 
na$ich informací pohybují od 5 do 80 tisíc K!. Nekupujete si p%itom porod podle 
sv"ch p%edstav, jen p%ítomnost konkrétního zdravotníka. 
 
,eny v *eské republice mají navíc velmi omezenou mo(nost volby 
poskytovatel# pé!e – mohou si sice svobodn' zvolit léka%e/léka%ku, ale u( ne 
porodní asistentku. Po!et t'ch, které svou pé!i v t'hotenství, b'hem porodu a 
po porodu poskytují, je toti( velice málo. Navíc jejich pé!e není hrazena 
z prost%edk# ve%ejného zdravotního poji$t'ní. A je$t' drobnost – fakt, (e se ve 
zdej$ích porodnicích platí za p%ítomnost blízké osoby u porodu. Je to 
nehoráznost, která nemá jinde ve vysp'l"ch zemích Evropy obdoby. 
 
V porodnici si p%es zmín'né potí(e lze „sv#j“ porod prosadit, ov$em za cenu 
ztráty energie, kterou bychom m'ly vyu(ít spí$ pro sebe a své d'ti. P%esto 
(enám, resp. rodi!#m doporu!ujeme v(dy se o domluvu se zdravotníky 
pokusit, obzvlá$+ pokud jsou p%esv'd!eni o správnosti sv"ch rozhodnutí a mají 
pro n' navíc i odborné d#kazy. Posilující zku$enost normálního porodu a 
harmonick" po!átek sou(ití s dít'tem rozhodn' stojí za to! 
 
Sestavila jsem pro vás souhrn praktick!ch rad, které vám p"i 
prosazování vlastního pojetí porodu mohou pomoci (oslovuji pro 
zjednodu$ení v$echny !tená%e jako rodi!e): 
 
! Získejte dostatek informací pro rozhodování (kvalitní, na porodnici nezávisl" 
p%edporodní kurs, knihy, internet, rozhovory s dal$ími rodi!i, kte%í u(  touto 
zku$eností pro$li). 
 
! Vypracujte si porodní plán, soupis sv"ch p%edstav a p%ání. Je u(ite!né, 
sestavíte-li ho jako rodi!e spole!n'. 
 
! Vybranou porodnici (porodnice) nav$tivte je$t' v t'hotenství, !asto po%ádají 
informativní sch#zky pro rodi!e. Na v$echno se d#kladn' vyptejte – p%i 
p%edporodní náv$t'v' vezm'te s sebou sv#j porodní plán a jednotlivé body 
m#(ete se zdravotníky projít. Z jejich reakcí si ud'láte pom'rn' p%esnou 
p%edstavu o atmosfé%e, která v této konkrétní porodnici panuje. Pokud vám 
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místní zvyklosti nevyhovují, není va$í povinností se jim pln' pod%ídit. 
Doporu!ujeme ov$em sna(it se v(dy o maximáln' pozitivní p%ístup, popi$te své 
p%edstavy a podpo%te je vhodn"mi argumenty. Nemusíte zacházet do 
odborn"ch podrobností – jste zde v roli rodi!#, nikoliv odborník# na patologii. 
Podle na$ich zku$eností spí$ pomohou „mate%ské“ argumenty („tato poloha by 
mi byla nepohodlná“, „takhle se cítím dob%e“, „moje (ena je holt tvrdohlavá“, 
„nene, miminko nám tady nechte, nerad bych, aby nám ho n'kde omylem 
vym'nili!“, „já bych bez svého miminka neusnula!“ apod.). Ze strany 
zdravotník#, jsou-li nevst%ícní, nejde v't$inou o zl" úmysl – mo(ná jen je$t' 
nepotkali rodi!e s podobn"mi p%edstavami nebo mají strach z neznámého. 
Ujist'te je, (e vám pom#(e jejich podpora, a (e to spole!n' zvládnete. Máte-li 
pozitivní zku$enost z p%edchozího porodu, tím lépe. 
 
! P%i samotném porodu, pokud probíhá normáln', tj. p%irozen', by m'l pro 
ka(d" zásah existovat medicínsk" d#vod. Je ideální, kdy( porod probíhá 
v atmosfé%e d#v'ry. Pokud je rodící (en' n'jak" zákrok nabízen v dob', kdy je 
je$t' schopna komunikace, m'la by se v(dy zajímat o jeho p%ínosy a rizika a 
hlavn' o to, je-li v jejím p%ípad' nutn". 
 
! Nebojte se prosadit si „sv#j“ porod. Omezujícím faktorem by m'l b"t pouze 
aktuální zdravotní stav vás a va$eho dít'te, nikoliv názory zdravotník# a 
zvyklosti porodního odd'lení. 
 
! Pokud sami nemáte zdravotnické vzd'lání, najd'te si mezi zdravotníky 
spojence, kterému m#(ete b'hem porodu kdykoliv zavolat, p%ípadn' vyu(ijte 
podpory duly. Získáte u(ite!nou mo(nost konzultace ve chvíli, kdy si nebudete 
sami v'd't rady. 
 
Zde si m#(ete stáhnout text bro(ury „Cesty ke spokojenému porodu“, kde 
najdete dal$í d#le(ité informace: 
http://porodniplan.cz/doc/cesty_k_porodu.pdf 
 
V$em budoucím rodi!#m p%eji úsp'$né spln'ní porodních plán#! 
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Mate!%tí otcové ? 
Luká! Sedlá#ek (katedra psychologie, FSS MU) 
 
Existuje jist' mnoho podob otcovství. Otcové hraví, podp#rní, kamarád$tí, 
autoritativní, p%ísní... Co otcové pe!ující? Jsou mu(i, kte%í p%ebalují, krmí, 
uspávají, koupou (a n'kdy t%eba také kojí) je$t' v#bec otci, nebo u( matkami? 
Jaká je vlastn' hranice mezi otcovstvím a mate%stvím, a je$t' lépe: jak" je 
mezi tím rozdíl? 
 
Pokud bychom se cht'li odkázat k biologii, tak budeme hotovi rychle: 
z biologického pohledu není otcovství nic jiného ne( produkce spermií. 
Mate%ství není ni!ím víc (ani mén') ne( produkce vají!ek. O pé!i – respektive 
o tom, kdo a jak má o lidská mlá)ata pe!ovat - nám otcovství ani mate%ství 
nic ne%íká. Ostatn' ani oblíbená paralela s %í$í zví%at zdaleka neplatí: v p%írod' 
nez%ídka pe!ují ti, kdo produkují spermie, a potravu obstarávají ty, které tvo%í 
vají!ka. Rozmanitost zp#sobu pe!ování je u zví%at stejn' velká, jako je 
rozmanitost v pe!ování u lidí r#zn"ch kultur, spole!ností a !as# (Burgess 
2004). 
Pokud o mu(ích %ekneme, (e jsou mate%$tí, co to znamená? Z(en$t'ní jejich 
role? Je v$ak slovo mate%sk" synonymem pro (enskost? Kdy( %ekneme, (e 
na$ím mate%sk"m jazykem je !e$tina, znamená to, (e !e$tina je (enského 
pohlaví? T'(ko. Vyjad%uje to blízkost, vztah, jak" k jazyku máme. Podobn' to 
m#(eme nahlí(et u mate%ské pé!e. Je o blízkosti mezi pe!ující osobou a 
dít'tem. 
 
P%esto: m#(e b"t tato blízkost v p%ípad' pe!ující osoby mu(ského pohlaví 
stejn' kvalitní, jako u osoby (enského pohlaví? D'jiny v"vojové psychologie 
jsou lemovány nes!etn"mi v"zkumy, které studují specifika utvá%ení a v"voje 
vztahu mezi matkou a dít'tem. Slavná teorie attachmentu popisuje zp#sob, 
jak"m si dít' postupn' získává d#v'ru ke sv'tu prost%ednictvím – matky. 
Pozd'j$í interpretace z této teorie vyvozovaly, (e pouto mezi matkou a dít'tem 
je zcela v"lu!né a matku nelze nahradit (ádnou jinou osobou. Jedním 
z v"klad# byl názor, (e specifi!nost tohoto pouta je zcela dána prenatálním 
v"vojem a attachmentová vazba je pokra!ováním tohoto v"voje. Nicmén' i 
autor teorie John Bowlby pozd'ji uznal, (e zkoumání v oblasti attachmentu 
nikdy nic o v"lu!nosti vztahu matka-dít' vypov'd't nemohlo – nebo+ jiné 
vztahy, respektive jiné osoby v roli primárn' pe!ujících osob ve v"zkumech 
zahrnuty nebyly (Madsen 2002). 
 
Studie, které zkoumaly, jaké to je, kdy( o dít' primárn' nepe!uje biologická 
matka, ale jiná osoba (adoptivní matka, otec, sourozenec, prarodi! apod.), se 
za!aly objevovat ve v't$ím m'%ítku a( v devadesát"ch letech. P%íkladem m#(e 
b"t v"zkum americké psycholo(ky Brendy Geiger. Ta porovnávala rodiny, kde 
o dít' primárn' pe!ovala matka, s rodinami, kde tuto funkci zastával otec. 
Vedle rozhovor# pou(ila standardní psychologickou metodu testu neznámé 
situace. V tomto experimentu je dít' vystaveno men$í stresové situaci (p%íchod 
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neznámého !lov'ka do místnosti apod.) a sledují se jeho reakce – za 
p%ítomnosti obou rodi!#. Potvrdilo se, (e v rodinách s tradi!ním uspo%ádáním 
rolí, dít' v takové situaci hledá ochranu a bezpe!í u matky. Nicmén' se 
ukázalo, (e naprosto stejné chování sm'rem k otc#m se objevovalo u d'tí, o 
n'( primárn' pe!ovali otcové. D'ti v situaci ohro(ení vyhledávali jejich 
fyzickou blízkost, sna(ili se s nimi navazovat o!ní kontakt, p%ípadn' se u otc# 
schovávaly. V rodinách, kde otcové plnili pe!ující roli, d'ti jednozna!n' 
preferovaly otce p%ed matkou – ve smyslu vyhledávání ochrany a bezpe!í. 
Ukázalo se, (e pro d'ti nebylo pro akceptování a navázání vazby s rodi!em 
d#le(ité jeho pohlaví !i biologická propojenost s prenatálním obdobím, ale 
kvalita poskytované pé!e (Geiger 1996).  
 
Stejn' tak tyto v"zkumy odhalily, (e otcové se chovají v primárn' pe!ující roli 
stejn' kompetentn' jako matky. Byli to otcové, kdo byli vylad'ni na biorytmus 
dít'te lépe a budili se tak nap%íklad mnohem !ast'ji p%i ka(dém zaka$lání 
dít'te apod. I !esk" d'tsk" a v"vojov" psycholog Zden'k Mat'j!ek  tyto 
poznatky zahrnul do svého díla ve sv"ch pozd'j$ích pracech z devadesát"ch 
let. By+ jeho následující komentá% vychází z esencialistické argumentace a 
spí$e ne( na sociální povahu pé!e odkazuje k p%irozenosti, jsou jeho slova 
v rozporu s tradi!ními poznatky o odli$n"ch pe!ovatelsk"ch kompetencích 
mu(# a (en: „D'lalo se mnoho pokus" s otci #i se studenty medicíny první den 
jejich stá%e na novorozeneckém odd'lení a v%dy se shodn' prokázalo, %e mu%i 
jsou v"#i dít'ti vybaveni t$mi% mechanismy jako %eny. Staví se k dít'ti 
stejn$m zp"sobem, dot$kají se ho stejn$m postupem, dívají se na n' ze stejné 
vzdálenosti, mluví na n' vy!!ím hlasem atd. P&i v!í specifi#nosti mu%ského 
p&ístupu k v'ci jsou tu stejn' jako %eny p&edstaviteli lidského rodu, kterému 
moudrá Matka P&íroda ulo%ila, aby chránil své ohro%ené potomstvo. P&íroda si 
nemohla dovolit luxus pouhé mate&ské lásky – ochranu lidskému potomstvu 
zajistila instinktivní v$bavou obou pohlaví, %en i mu%".“ (Mat'j!ek 1995: 13). 
 
Oblastí, která je !asto uvád'na jako zásadní argument proti mu(sk"m 
schopnostem pln' zastat mate%skou pé!i, je kojení. Nicmén' zku$enosti 
z rodin, kde pe!ují práv' otcové, ukazují, (e kojení není zdaleka tak vysokou 
p%eká(kou, jak se zd#raz&uje. Tyto rodiny !asto vytvá%eli své vlastní kreativní 
strategie, jak"m zp#sobem se s kojením vypo%ádat: nap%. otec dojí(dí 
s dít'tem za matkou do práce na kojení, matka odst%íkává mléko do láhve a 
posílá kur"rem dom# apod. 
Zajímavé poznatky o kojení v jin"ch kulturách ve své knize uvádí také 
Adrienne Burgess. Poukazuje, (e existují kultury, kde „kojí“ také otcové – 
v p%ípad', (e matka není momentáln' dostupná, je hladové dít' do!asn' 
uti$eno otcovou bradavkou – co( je dle mnoh"ch odpov'dí na otázku, pro! 
mají také mu(i bradavky (Burgess 2004). 
 
Mnohem zásadn'j$í p%eká(kou na cest' mu(# k v't$í anga(ovanosti v pé!i o 
malé d'ti se zdá b"t ur!ité sociální stigma (en-matek, které se neujímají 
primární pe!ovatelské role. Zatímco pe!ující mu(i se dnes setkávají s pom'rn' 
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kladn"mi reakcemi okolí a n'kdy hrají roli „místní hv'zdy“ (obdiv na 
pískovi$tích, u doktor#, ve $kolkách, v mate%sk"ch centrech apod.), jejich (eny 
takové ocen'ní zdaleka nedostávají. Tyto (eny si velmi pozorn' a citliv' 
v$ímají toho, (e jejich schopnost finan!n' zabezpe!ovat rodinu (a je$t' se 
zapojovat do pé!e) okolí nijak zvlá$t' nechválí, spí$e naopak.   
 
Jako bezmezn$ obdiv man%ela, a% p&ehnan$… D'lá se z toho prost' !ílená 
v'da, kdy% je otec na mate&ské, kter$ d'lá mén' ne% by na mate&ské d'lala 
%ena… V!ichni ho bezmezn' obdivují za to, %e d'lá n'co naprosto 
standardního“.  (Jana) 
 
„…za tohle m' nikdo nepochválí nebo v!ichni prost' &eknou, tatínek je dobr$, 
stará se o dít', ale %e jsem já byla úpln' !lus, to prost' ne, nena!la jsem nikde 
slovo podpory“.  (Markéta) 
 
Matky, kter$ zrovna byly na mate&ské,  teda stra!n' obdivovaly Radima, jak 
tam sedí s tou fajfkou na písku, co% se jim moc líbilo, ale jako já jsem byla pro 
n' divná“. (Eva) 
 
Uvedené citace, které pocházejí z v"zkumné sondy do (ivota rodin s mu(i na 
rodi!ovské dovolené (-mídová 2008), tak zd#raz&ují, (e spole!enská 
akceptace pe!ujících otc# je$t' zdaleka neznamená odstran'ní diskriminace 
v rovin' p%edsudk# a záporn"ch reakcí, se kter"mi se setkávají (eny. Pokud se 
(eny budou i nadále muset strachovat o to, (e jejich okolí je odsoudí za 
„nedostate!nou“ lásku k dít'ti, lze jen st'(í o!ekávat, (e se budou d'lit o své 
pe!ovatelské kompetence a pozice primárních pe!ovatelek s mu(i. 
 
Literatura: 
Burgess, Adrienne (2004). Návrat otcovství. Jota. Brno. 
Geiger, Brenda. (1996). Fathers as Primary Caregivers. New York: Greenwood 
Press. 
Madsen S.Aa., Lind, D. & Munck, H. (2002). Fædres tilknytning til spædbørn. 
Copenhagenn: Hans Reitzels Forlag. 
Mat'j!ek, Zden'k (1995). Co d'ti nejvíc pot&ebují: eseje z d'tské psychologie. 
Portál. Praha. 
-mídová, Iva (ed.) (2008). Aktivní otcovství: zku!enosti a genderové vztahy. 
Trinub EU. Brno 
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Právní v&bavi#ka (nejen) do porodnice  aneb s paní R"$enou o právech 
a povinnostech kolem porodu 
Zuzana Candigliota, Michaela Kopalová, David Zahumensk$  
(Liga lidsk"ch práv, www.llp.cz) 
 
V Lize lidsk"ch práv se v rámci bezplatné právní poradny na stránkách 
www.ferovanemocnice.cz setkáváme s dotazy pacient# a jejich stí(nostmi na 
poskytovanou zdravotní pé!i. Pom'rn' podstatná !ást otázek se dot"ká oblasti 
pé!e v souvislosti s porodem. Rodi!e, ale i zdravotnick" personál !asto neví „co 
se p%esn' smí a co u( ne“. Proto si spole!n' projdeme p%íb'h zahrnující dobu 
od zji$t'ní t'hotenství, p%es porod i období po n'm. ,en', kterou obsadíme do 
hlavní role, m#(eme %íkat t%eba „paní R#(ena“.  
 
T#HOTENSTVÍ 
Paní R"%ena zjistila, %e je t'hotná, a vydala se proto ke gynekologovi na 
vy!et&ení. Neví v"bec nic a o#ekává, %e jí gynekolog v!echno vysv'tlí. 
Gynekolog t'hotenství potvrdil a seznámil %enu se v!emi nutn$mi vy!et&eními, 
které je pot&eba b'hem t'hotenství provést. Paní R"%ena si ale nebyla jistá, 
zda chce podstoupit vy!et&ení na genetické vady, proto%e byla p&esv'd#ena o 
tom, %e i kdyby m'lo b$t dít' posti%ené, p&esto by si jej nenechala vzít. Léka& 
jí ale sd'lil, %e vy!et&ení podstoupit musí, proto%e on toto vy!et&ení provádí 
v!em %enám. Pokud se jí to nelíbí, tak pr$ m"%e odejít a najít si jiného 
gynekologa. 
  
Ot.: Má léka" právo $enu do vy%et"ení nutit?  
Takové oprávn'ní léka% nemá. Nem'l by (enu do (ádného vy$et%ení nutit, m'l 
by je jen nabízet a je v"hradn' na paní R#(en', jestli s tím bude souhlasit. 
Léka%ská pé!e je dobrovolná a paní R#(ena m#(e cokoliv odmítnout. Pokud se 
to léka%i nebude líbit, tak m#(e maximáln' po(adovat podepsání „negativního 
reversu“, aby m'l dolo(eno ve zdravotnické dokumentaci, (e on nic 
nezanedbal, (e jí vy$et%ení nabídl. Rozhodn' ji nem#(e vyhodit a %íci jí „b'(te 
jinam“, k tomu není oprávn'n.  
 
Co se t"!e rozsahu pé!e v t'hotenství, tak ten zákon upravuje jen obecn' – (e 
by m'la b"t zdravotnická pé!e poskytována na úrovni posledních v'deck"ch 
poznatk#. V *R to blí(e vykládá !eská gynekologická a porodnická spole!nost 
ve svém doporu!ení na sv"ch webov"ch stránkách, kde je v"!et vy$et%ení, 
která by m'l gynekolog provést nebo respektive (en' nabídnout. Léka% m#(e 
nabídnout i víc, ale to u( zále(í na tom, jak je nastavena smlouva se zdravotní 
poji$+ovnou nebo jestli si ta (ena bude chtít hradit n'jakou pé!i navíc. Pokud 
se paní R#(en' nelíbilo, jak se k ní gynekolog zachoval, jak s ní hovo%il nebo (e 
jí vnucoval n'jaké zákroky, tak samoz%ejm' má mo(nost léka%e zm'nit, zvolit 
si jiného. To právo má, jako ka(d" poji$t'nec, jednou za t%i m'síce. Nov" léka% 
m#(e paní R#(en' více vyhovovat a jednat s ní jako s rovnocennou 
partnerkou.  
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V(dy platí, (e gynekolog ji m#(e odmítnout jen z t'chto d#vod#: (1) pokud u( 
má plno a nebo (2) pokud nemá smlouvu s její zdravotní poji$+ovnou. Tak(e 
rozhodn' není v souladu se zákonem, kdy( se n'jak" léka% vyptává „a pro! 
chcete zm'nit svého stávajícího léka%e?“ a nebo kdy( vezme novou pacientku, 
která se nov' p%ist'hovala, ale nechce vzít pacientku, která m'la neshody se 
sv"m p%edchozím léka%em, „aby si to s ním nerozházel“. Ale, i kdy( paní 
R#(ena nebude chtít léka%e zm'nit, má  i tak právo odmítnout zákrok. Pokud 
by m'la p%esto s léka%em problémy, tak na n'j m#(e podat stí(nost k *eské 
léka%ské komo%e nebo k registrujícímu orgánu (obvykle krajsk" ú%ad) nebo 
p%ípadn' ke zdravotní poji$+ovn'. 
 
Paní R"%ena m'la dal!í problém. Sice se s tímto léka&em domluvila na tom, %e 
n'která vy!et&ení odmítá, a on respektoval toto její p&ání. Stejn' ale nebyla 
spokojená, proto%e  léka& s ní tém'& v"bec nekomunikoval a na co se ho p&ímo 
nezeptala, tak jí v"bec nebylo sd'leno. 
 
Ot.: Musí léka" paní R&$enu informovat? 
,ena má právo na nále(ité pou!ení v rámci práva na informovan" souhlas, 
proto(e t'hotná (ena je p%íjemcem zdravotní pé!e. Má stejn' jako jiní pacienti 
právo s léka%sk"m v"konem bu) souhlasit nebo nesouhlasit, ale p%edtím by 
m'la b"t pou!ena. Léka% by m'l informovat o doporu!eném vy$et%ení, o 
povaze a ú!elu a mo(n"ch rizicích a komplikacích, které by mohly vzniknout. 
Zárove& má (ena právo na informace o svém zdravotním stavu, tak(e léka% ji 
musí pou!it o tom, jak dopadly v"sledky vy$et%ení atd. 
 
Paní R"%ena m'la b'hem t'hotenství problémy s t'hotenskou cukrovkou, a tak 
nav!tívila dia poradnu, ale byla nemile p&ekvapena, kdy% po ní cht'li regula#ní 
poplatek i p&esto, %e si p&e#etla, %e jako t'hotná by poplatky platit nem'la.  
 
Ot.: Platí se v t'hotenství regula(ní poplatky? 
Paní R#(ena musí zaplatit regula!ní poplatek, proto(e t'hotná (ena je v rámci 
dispenzární pé!e osvobozena pouze od poplatk# u gynekologa a porodníka, co( 
je uvedeno v právních p%edpisech. Co se t"ká ostatních odborn"ch léka%#, tam 
u( je nutné  regula!ní poplatek zaplatit. Zákon stanoví, (e t'hotná (ena je 
osvobozena od poplatk# p%i dvou preventivních prohlídkách u zuba%e. ,ena je 
osvobozena od poplatk# ode dne zji$t'ní t'hotenství, nikoliv od vydání 
t'hotenského pr#kazu.  
 
Paní R"%ena v pozdním t'hotenství od gynekologa zjistila, %e její t'hotenství je 
rizikové. Te+ paní R"%ena neví, co to p&esn' znamená. Musí dál chodit do 
práce? Nebo je to na její volb', jestli dál bude chodit do práce? 
 
Ot.: Jaké jsou d&sledky rizikového t'hotenství?  
Rizikové t'hotenství neznamená automaticky pracovní neschopnost. Jde pouze 
o diagnózu, kterou léka% pozna!í do zdravotnické dokumentace. Znamená to, 
(e by ji m'l více sledovat, aby se sní(ila rizika. *eská gynekologická a 
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porodnická spole!nost má ve svém doporu!ení rozd'lení do t%í skupin dle 
rizikovosti t'hotné (eny. P%i posuzování pracovní neschopnosti se zva(uje 
samoz%ejm' i to, jakou práci (ena vykonává, jestli nap%. pracuje v kancelá%i 
nebo v továrn'. Pokud vznikne pracovní neschopnost, kdy léka% shledá, (e 
t'hotná není schopna v"konu práce, bude pobírat dávky nemocenského 
poji$t'ní a bude jako kdokoliv jin", kdo je na nemocenské - má tedy lé!ebn" 
re(im a nem#(e chodit do práce. Ale existuje i mo(nost, aby vydal léka% 
posudek o nezp#sobilosti k dosavadní práci t'hotné (eny, z !eho( nevypl"vá, 
(e by byla neschopna pracovat, ale je zde povinnost zam'stnavatele p%e%adit 
(enu k jiné práci. Ur!it' zále(í hlavn' na konzultaci t'hotné (eny 
s gynekologem a nalezeni nejvhodn'j$ího %e$ení v dané situaci. 
 
POROD 
Paní R"%ena si od kamarádky p"j#ila n'kolik kní%ek o p&irozeném porodu, které 
se jí líbily. Tak za!la za sv$m gynekologem, aby se s ním o tom poradila, 
zeptala se ho, jestli by mohla rodit mimo porodnici. Gynekolog z toho byl dost 
zd'!en$, &ekl ji, %e to rozhodn' ne, %e mimo porodnici doma rodí jen 
extremisti. To se na!t'stí d'je jen v zemích jako je Holandsko, ale %e v (R 
porody mimo porodnici regulovány nejsou, a proto nejsou dovoleny.  
 
Ot.: Je mo$né rodit mimo porodnici? 
V Listin' základních práv a svobod je zakotveno, (e ka(d" m#(e !init, co není 
zakázáno. Porody mimo porodnici zakázány nejsou, a takov" zákaz by ani 
nebyl p%im'%en". Na druhou stranu jsou porod#m mimo porodnici stále !in'ny 
r#zné obtí(e a je pravda to, (e porody mimo porodnici nejsou n'jak"m 
zp#sobem regulovány. Mo(ná znáte p%íb'h Porodního domu U !ápa, kter" u( 
mnoho let bojuje, aby získal registraci k tomu, aby tam mohly probíhat porody 
tak, jak tomu je u( v %ad' zahrani!ních zemí. Pokud jde o porody doma, i tady 
existují r#zné problémy, nap%. pé!e porodní asistentky u porodu doma není 
proplácena, pediat%i jsou vyz"váni odborn"mi spole!nostmi, aby nebyli u 
porodu doma, a aby doma neposkytovali tu pé!i t'sn' po porodu – aby (ena, 
která se rozhodne rodit doma, m'la svou situaci co nejvíce ztí(enu.  
 
Paní R"%ena si nakonec &ekla, %e jde p&eci jen o první porod a tak se rozhodla 
rodit v porodnici. Vybrala si men!í porodnici a v osmém m'síci t'hotenství se 
jela do této porodnice podívat v rámci dne otev&en$ch dve&í. To se ukázalo 
dost u%ite#né, zjistila spoustu informací, jak to v porodnici funguje, m'la 
dlouh$ seznam dotaz", které mohla s personálem konzultovat, zjistila, %e se 
zde ned'lá klyst$r, %e nevadí, kdy% se nebude provád't holení. Paní R"%ena 
m'la také p&ipraven$ seznam p&ání, která s partnerem zformulovali a m'la 
mo%nost tato p&ání zkonzultovat s porodní asistentkou, prohlá!ení o jménu 
dít'te, oddací list, tak%e ve!keré toto papírování s partnerem absolvovali, co% 
jim p&i!lo lep!í ne% v den p&ijetí k porodu. Byl to opravdu dobr$ nápad, vy&ídit 
v!e p&edem, proto%e porodní asistentka, která se pozd'ji ukázala jako velmi 
zru#ná, nebyla p&íli! dobrou písa&kou, tak%e kdy% zapisovala ve!keré údaje o 
povolání atd., tak jí to trvalo celkem dlouho. Do takto p&edem p&ipravené 
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dokumentace byl zalo%en i tento porodní plán: 
 
Vá(ená paní porodní asistentko, 
 
jsme rádi, (e nám budete pomáhat p%i porodu na$eho prvního dít'te. Na tuto 
chvíli jsme se oba s man(elem pe!liv' p%ipravovali, nav$t'vovali jsme 
p%edporodní p%ípravu a chceme s Vámi aktivn' p%i porodu spolupracovat. Jsme 
srozum'ni s tím, (e je zapot%ebí dbát Va$ich pokyn#, stejn' jako pokyn# 
léka%#, proto(e Va$e odborné znalosti jsou u porodu nezbytné. Zárove& 
bychom byli velice rádi, kdybyste mohli respektovat n'kolik na$ich p%ání: 
 
Nep%ejeme si provedení holení.  
 
P%ejeme si, aby ve$keré zákroky byly s rodi!kou p%ed provedením nejprve 
konzultovány. 
 
Tlumící prost%edky prosím nenabízejte, dokud o n' rodi!ka sama nepo(ádá. 
Rádi bychom nejd%ív vyu(ili homeopatie, masá(í nebo aromaterapie.  
 
Informujte prosím rodi!ku pravdiv' a úpln' o tom, jak porod postupuje. 
 
V první i druhé dob' porodní nechejte prosím rodi!ku zkou$et v$echny porodní 
polohy dle její v#le. Prosím o co nejv't$í míru zachování intimity rodi!ky a 
jejího doprovodu.  
 
Neurychlujte prosím porod, pokud to nebude nezbytné. Rovn'( kle$t' 
pou(ívejte jen v nezbytn"ch p%ípadech. 
 
Od 34. t"dne ka(dodenn' masírujeme hráz, k jejímu nast%i(ení proto prosím 
p%istupujte pouze, pokud se to uká(e jako nezbytn' nutné pro pr#chod dít'te. 
Rodi!ka je p%edem srozum'na s mo(ností leh!ích natr(ení hráze.  
 
Nechte prosím dotepat pupe!ník. Byli bychom rádi, pokud by jej mohl 
p%est%ihnout otec dít'te. P%áli bychom si p%irozen" porod placenty. 
 
Po narození dít'te bychom si p%áli, aby bylo dít' zabaleno do na$eho ru!níku a 
p%ilo(eno matce na t'lo. Dít' umyjeme po porodu sami vlastní kosmetikou. 
P%áli bychom si, aby bylo dít' zm'%eno a zvá(eno a( pozd'ji po porodu. 
 
Pokud porod prob'hne bez komplikací a dít' bude zdravé, rádi bychom 
porodnici opustili co nejd%íve po porodu. 
 
Kdy% pak p&i!el onen den a paní R"%ena se vypravila s man%elem do porodnice 
„naostro“, tak byla u!et&ena papírování, které si odbyla p&edem. Po p&íjezdu se 
ukázalo, %e sice porodní pokoje jsou obsazeny, ale %e vlastn' porod je!t' tolik 
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nepostoupil, a %e je jeden voln$ pokoj na poporodním, tak%e se s partnerem 
p&esunula na pokoj pro !estined'lí, kde chvíli z"stali, ne% se dostala p&ímo na 
porodní sál. Personál byl vst&ícn$, pr"b'h porodu byl trochu pomalej!í, ale v!e 
probíhalo v po&ádku a bez zásah". A% teprve ke konci byli rodi#e vyzváni, jestli 
by p&eci jenom necht'li p&istoupit k nást&ihu, proto%e hráz je velmi vysoká a 
hrozí v't!í natr%ení. Paní R"%ena m'la díky pr"b'hu porodu k personálu 
d"v'ru, tak%e souhlasila s nást&ihem. Dít' se narodilo zdravé a v po&ádku. Bylo 
matce p&ilo%eno na prsa, dotepal pupe#ník. Ne% byla paní R"%ena o!et&ena po 
nást&ihu, tak otec vzal dít' ke zm'&ení a zvá%ení, poté spolu rodi#e z"stali 
p&ímo na porodním sále. Ne% uplynuly dv' hodiny, tak se vym'nila sm'na a 
své p&ání opustit porodnici tak paní R"%ena s man%elem p&edkládali u% nov$m 
zdravotník"m. Ukázalo se, %e zm'na sm'ny byla dost d"le%itá, proto%e p&ístup 
personálu se zm'nil a rodi#"m bylo &e#eno, %e opustit porodnici je mo%no a% 
po 72 hodinách (po t&ech dnech).   
 
Ot.: Jak je to tedy s mo$ností opu%t'ní porodnice po porodu? 
Existuje metodick" pokyn ministerstva zdravotnictví (metodické opat%ení), 
které %íká, (e je mo(né propustit rodi!ku do domácí pé!e a( po 72 hodinách. 
To je ale jen doporu!ení. Nemá to (ádnou závaznost, nejedná se o zákon ani o 
podzákonn" právní p%edpis a na základ' takového opat%ení není mo(né ukládat 
povinnosti, tak(e zase platí, (e je mo(né v$e, co není zakázáno.  
 
Existuje jen jediná situace, kdy pokud by paní R#(ena trvala na tom, (e 
odejde, tak je mo(né, aby ona $la dom#, ale dít' tam nechala, co( se také 
stává, tak(e to je mo(no jen v situaci, kdy je bezprost%edn' ohro(en (ivot 
nebo zdraví dít'te a je pot%eba vykonat n'jak" zákrok, nap%. pokud je pot%eba 
provést (ivot !i zdraví zachra&ující operaci. To je v zákon' vymezená situace, 
kdy spole!nost má zájem na ochran' toho dít'te a kdy léka%i nedbají p%ání 
rodi!# a ten pot%ebn" zákrok provedou. V ostatních p%ípadech mají povinnost 
respektovat p%ání zákonn"ch zástupc# a nemohou tedy rodi!e nebo dít' 
v porodnici dr(et. Tady ta osv'ta není je$t' velká, problémem je, (e to 
metodické opat%ení po%ád nebylo zru$eno.  
 
PO PORODU 
Paní R"%ena se ji% b'hem t'hotenství aktivn' zajímala o o#kování, proto%e 
n'kte&í její p&átelé s ním m'li negativní zku!enost. P&esto nebyla p&ímo 
p&esv'd#ena o tom, jestli o#kovat nebo ne. Na p&edporodním kurzu, kde 
pediatr p&edná!el o pé#i o novorozence, se paní R"%ena ptala, jestli o#kování 
dít'te m"%e mít n'jaké negativní ú#inky, doktor &ekl: „to v"bec ne&e!te, to je 
povinné“. Ale paní R"%ena se o to více zajímala a rozhodla se, %e dít' nenechá 
o#kovat hned v porodnici a %e nechá dít' o#kovat a% na konci !estined'lí. 
 
Ot.: Je pravda, $e musí rodi(e nechat nao(kovat dít' proti tuberkulóze 
hned v porodnici? 
Ne. Tzv. o!kovací vyhlá$ka (vyhlá$ka !. 537/2006 Sb.) ve svém § 3 stanoví, (e 
se základní o!kování provede nejd%íve 4. den po narození a nejpozd'ji do 
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konce 6. t"dne po narození. Jin"mi slovy, p%i pobytu v porodnici za!íná b'(et 
lh#ta pro provedení tohoto o!kování a neskon!í d%íve ne( na konci $estined'lí. 
N'kdy se v$ak p%esto m#(e stát, (e zdravotnick" personál v porodnici bude 
trvat na provedení o!kování s tím, (e nepropustí novorozence, dokud nebude 
nao!kován. Faktick"m d#vodem pro takové tvrzení m#(e b"t existence 
metodického opat%ení Ministerstva zdravotnictví, které stanoví postup, kter" 
má dodr(et zdravotnické za%ízení p%i propou$t'ní novorozenc# do domácí pé!e. 
Toto metodické opat%ení mimo jiné stanoví, (e novorozence lze do domácí pé!e 
zpravidla propustit tehdy, je-li mimo jiné provedena kalmetizace. Z právního 
hlediska v$ak nemá toto metodické opat%ení pro rodi!e právní v"znam a platí 
to, co stanoví o!kovací vyhlá$ka, tedy povinnost nao!kovat dít' proti 
tuberkulóze nejpozd'ji do konce 6. t"dne po narození.  
 
V!e bylo v po&ádku, ale paní R"%ena byla po porodu hodn' unavená, tak%e po 
dvou dnech p&enechala své dít' zdravotním sestrám, aby se mohla trochu 
vyspat, a kdy% se probudila, tak jí sestry &ekly, %e dít' nao#kovaly. Proto si 
&ekla, %e v"#i dal!ím o#kováním bude trochu ostra%it'j!í. Rozhodla se, %e 
o#kování hexavakcínou odlo%í do doby, ne% bude dít'ti !est m'síc", co% nebyl 
problém. R"%ena m'la takovou p&edstavu, %e v okam%iku, kdy bude cítit, %e 
dít' o#kování zvládne, tak ho nechají nao#kovat. Jestli v p"l roce nebo v roce, 
to si nebyla jistá, nechala to tak n'jak voln', dle toho, jak to bude cítit.  
 
Ot.: Jednal zdravotnick! personál správn', kdy$ nao(koval dít' bez 
p"ítomnosti a v'domí jeho zákonného zástupce? 
A!koli o!kování proti tuberkulóze je v *R povinné, nezbavuje to zdravotnick" 
personál povinnosti informovat zákonné zástupce o povaze, ú!elu, d#sledcích a 
rizicích tohoto zákroku, a to zásadn' p%ed jeho provedením.  
 
Kdy% p&i!la s dít'tem na kontrolu v !esti m'sících, tak po&ád je!t' nem'la 
pocit, %e by bylo dobré dít' nao#kovat. Tak &ekla své d'tské doktorce, %e dít' 
m'lo virózu a tím pádem by se nem'lo o#kovat. Léka&ka to zapsala a &ekla, a) 
p&ijdou za 14 dní. Paní R"%ena se nedostavila, pak byly Váno#ní svátky. Pak 
najednou léka&ka paní R"%en' volala a vy%adovala, aby se u% s dít'tem 
dostavila, %e není o#kováno proti #ernému ka!li a zrovna je tu hlá!eno n'kolik 
p&ípad" v$skytu této nemoci a %e tedy neo#kovat dít' by mohlo b$t 
nebezpe#né.  
 
Paní R"%ena se st$kala s kamarádkami, které nenechaly nao#kovat své dít' 
v tomto v'ku - zhruba osmi m'síc", a tak se nenechala léka&kou zmanipulovat 
a p&ímo jí &ekla, %e se na to je!t' necítí a %e to chce odlo%it, navíc %e je venku 
!patné po#así a d'ti o#kování n'kdy !patn' sná!í, tak%e to chce nechat na 
jaro. Léka&ka neprotestovala, ale vy%adovala podepsání reversu, %e paní 
R"%ena své dít' ve v'ku osmi m'síc" stále je!t' nechce o#kovat hexavakcínou. 
A %e paní R"%ena byla pou#ena o tom, %e mohou nastat komplikace, které 
mohou vést k tomu, %e bude dít' mentáln' posti%eno, %e bude na vozíku atd. 
Paní R"%ena se rozhodla, %e to podepisovat nebude a ode!la z ordinace. Poté 
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zhruba v desátém m'síci v'ku dít'te se léka&ka sna%ila opakovan' telefonicky 
nabádat paní R"%enu, aby nechala dít' o#kovat, %e z toho bude mít problémy 
atd.  
 
Ot.: Jsou rodi(e povinni podepsat revers potvrzující, $e byli pediatrem 
pou(eni o rizicích spojen!ch s neo(kováním dít'te povinn!mi 
vakcínami? 
Právní p%edpisy sice takovou povinnost nestanoví, ale odmítají-li rodi!e nechat 
své dít' nao!kovat, m'lo by b"t jejich morální povinností revers podepsat. 
Pediatr, kterému rodi!e znemo(ní o!kovat dít' povinn"mi vakcínami, m#(e mít 
obavy, (e se tato okolnost obrátí proti jeho osob' – nap%íklad, (e dít' 
onemocní n'kterou z nemocí, proti ní( m'lo b"t o!kováno a rodi!e takového 
pediatra za(alují, (e je dostate!n' neinformoval o rizicích a nenao!koval dít'. 
Nebo m#(e mít strach z postihu ze strany *eské léka%ské komory nebo 
zdravotních poji$+oven, s nimi( má uzav%eny smlouvy. Ú!elem takového 
reversu je tedy ochrana pediatra, kterou by mu rodi!e nem'li bezd#vodn' 
odpírat.  
 
Paní R"%ena znejist'la a mluvila o tom se sv$m partnerem, kter$ to více mén' 
nechával na ní, ale &ekl, %e v't!ina jejich p&átel své d'ti o#kovat nechala a ty 
jsou v po&ádku, mo%ná z o#kování bude mít dít' men!í zdravotní komplikace, 
ale snad to nebude %ivotu nebezpe#no, kdy% dít' nenechají o#kovat, bude 
zbyte#n' ve spole#nosti stigmatizováno, kdy% nebude moci nav!t'vovat 
p&ed!kolní za&ízení, jezdit na !koly v p&írod' apod. 
 
Paní R"%ena tedy !la se smí!en$mi pocity na dal!í preventivní prohlídku 
k d'tské léka&ce a nebyla si u% p&íli! jistá co s tím. Na jedné stran' bylo její 
rozhodnutí neo#kovat, na druhé stran' byl tlak nejen ze strany man%ela, ale i 
!ir!í rodiny, a) je dít' o#kováno. O#kování tedy prob'hlo, v!e bylo v po&ádku, 
tak%e za zhruba dva m'síce se zastavila na druhou dávku, po které do!lo 
k prudk$m reakcím, dít' m'lo vysoké hore#ky, odmítalo stravu v#etn' 
mate&ského mléka, neuti!iteln' plakalo, m'lo  pr"jmy, v!e trvalo n'kolik dn". 
R"%ena zavolala léka&ce, ta jí &ekla, %e tohle je opravdu prudká reakce a dala jí 
tel. #íslo na vedoucí infek#ní kliniky d'tské nemocnice. R"%ena tam zavolala, 
v!e popsala a cht'la, aby se ostatní o#kování co nejvíce rozvolnilo a zatím se 
aplikovaly pouze nejnutn'j!í vakcíny. Léka&ka nesouhlasila a &ekla, %e 
v nedávné dob' do!lo k úmrtí malého dít'te na #ern$ ka!el a %e tedy %ádné 
v$jimky povoleny nejsou a %e tedy chce dít' nao#kovat a nechat si ho 
v nemocnici na pozorování. R"%ena siln' znervózn'la, kategoricky to odmítla a 
&ekla své d'tské léka&ce, %e ji% nebude pokra#ovat v o#kování hexavakcínou a 
zatím odlo%í i dal!í o#kování, která stanoví o#kovací kalendá&.  
 
Ot.: Mají rodi(e právo odmítnout pokra(ovat v o(kování dle o(kovacího 
kalendá"e, vyskytne-li se ne(ekaná a silná ne$ádoucí reakce? 
 
Zákon !. 258/2000 Sb., o ochran' ve%ejného zdraví stanoví pouze 2 v"jimky 
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z povinného o!kování: (1) o!kování se neprovádí, je-li osoba v#!i dané infekci 
imunní nebo (2) zdravotní stav dít'te brání podání o!kovací látky (existuje tzv. 
trvalá kontraindikace). Mimo%ádná reakce na o!kování m#(e p%edstavovat 
kontraindikaci, je v$ak nutné získat potvrzení o existenci kontraindikace od 
odborného léka%e, nej!ast'ji imunologa nebo neurologa. Pakli(e takové 
potvrzení rodi!e nemají, mohou se také pokusit s pediatrem domluvit na 
ur!itém „rozvoln'ní“ o!kovacího kalendá%e, kdy o!kovací látky budou 
podávány s v't$ím rozestupem apod. Takov" postup sice není zákonem 
upraven a rodi!e na n'j nemají právní nárok, p%esto v praxi docela dob%e 
funguje. Panuje–li mezi rodi!i a pediatrem zásadní rozpor a ob' strany nejsou 
schopny situaci uspokojiv' %e$it, lze doporu!it zm'nu pediatra.  
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P!irozené rodi#ovství a moudrost pralesa 
Joseph Sheppherd, B.A., M. Phil.  
 
Popis jakéhokoliv procesu p%irozeného rodi!ovství ve spole!nosti, která je jiná 
ne( ta na$e, si vy(aduje popsat trochu pozadí. Následující vypráv'ní se 
odehrává ve vesnici Meyo-ntem v oblasti Ma´an – v !ásti Kamerunu. Lidé, 
kte%í tam (ili, jsou z klanu Eba – jednoho z 25 rod# kmene Ntumu – v p%ekladu 
to znamená d'ti palice na chození (kulturní symbol sta%ecké moudrosti).  
 
Pro tuto prezentaci o rodi!ovsk"ch praktikách je d#le(it" kulturní jev, kter" je 
ve sv't' vzácn". Ntumu se rozhodli %íkat si podle sv"ch d'tí, na rozdíl od 
kultur, kde lidé d'dí jméno po rodi!ích. Kdy( byla na$e sousedka ve vesnici 
Meyo-ntem dít', m'la svoje vlastní jméno. Ale te), kdy( je matkou, jmenuje 
se Mama Guebe – Matka Guebeho. Podobn', proto(e i já jsem rodi!, nikdo mi 
ne%íká Joseph. Jsem Papa Anisa, pojmenovan" podle mojí dcery Anisy. Rodi!e 
jsou definováni sv"mi d'tmi, jejich identita ve spole!nosti Ntumu je odvozená 
od jejich d'tí. V pralese neexistují p%íjmení.  
 
Jednou jsem si povídal se svou sousedkou Mamou-Guebe p%ed jejím domem, 
zatímco ona rytmicky tloukla uva%en" maniok v d%ev'né nádob' na p%íjemn' 
chutnající masu. Na zemi vedle ní le(ela Ntumu ma!eta s dlouhou rukojetí. 
V dálce vidím chlapce, p%ibli(n' stejn' starého, jako byl syn Guebe, kter" 
p%ichází po cesti!ce. Je$t' nikdy p%edtím jsem ho nevid'l, musel b"t z jiné 
vesnice. Chlapec vezl nákladní auto. Byla to velmi funk!ní hra!ka, se kterou se 
dalo doopravdy jet. Taková auta jsem vid'l na mnoha místech Afriky, ale d'ti 
Ntumu je d'lali nejlépe. I na dálku doká(u %íct, (e Guebe si bude chtít s tím 
autem hrát, proto(e te) si hraje v hlín' nedaleko a sna(í se vylákat mravence 
z mraveni$t' stéblem trávy.  
Pov'd'l jsem Mama-Guebe, (e budou ur!it' problémy, proto(e se budou 
chlapci o tu hra!ku p%ít. Ona mi odpov'd'la, (e si to nemyslí, (e se nic 
takového nestane. Vysv'tlil jsem jí, (e tam, odkud pocházím, se d'ti o hra!ky 
n'kdy p%etahují, a kdy( se tak d'je, musí rodi!e zasahovat – p%iká(ou jim, (e 
se musí pod'lit.  Ona tomu stále nerozum'la, proto(e u nich je d'lení slovo, 
které znamená jen rovnom'rné rozd'lení jídla. Pokou$ím se jí to vysv'tlit je$t' 
trochu jinak – (e my si d'líme p%ístup. 
 
„Jestli jsem to dob%e pochopila,“ povídá, „dv' d'ti se hádají o hra!ku a ty poví$ 
jednomu dít'ti – tomu, které ve skute!nosti vlastní to nákladní auto, (e se 
musí do!asn' vzdát vlastnictví té hra!ky kv#li tomu druhému dít'ti. Potom se 
od n'ho vy(aduje, aby stál vedle a díval se, jak to druhé dít' pou(ívá tu 
hra!ku a !ekal, ne( p%ijde %ada na n'ho, aby si mohl hrát se svojí vlastní 
hra!kou? To se mi sna(í$ %íct?“ 
„Vlastn' ano, to je to, co popisuji“ odpovím váhav'.  
„A potom, po n'jaké dob' se role vym'ní, druhé dít' te) pozoruje to první 
dít', jak si hraje s tou hra!kou a !eká, kdy bude zase na %ad'?“ ptá se. 
„P%esn' tak“ odpovím. 
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„A tahle rodi!ovská rada funguje?“ zeptá se. „Kdy( se jim to takhle p%iká(e, 
d'ti se opravdu d'lí o hra!ky tímhle zp#sobem?“ 
„Vlastn' ne“ p%iznám, „ne v(dy … vlastn' abych %ekl pravdu, skoro nikdy to 
nefunguje. Hádají se i tak, proto(e tomu druhému dít'ti to trvá p%íli$ dlouho.“ 
„Pro! dává rodi! takové rady?“ zeptá se, „kdy( dop%edu ví, (e to nefunguje? 
D'lí se rodi!e o to, co vlastní, jako p%íklad sv"m d'tem? St%ídají se dosp'lí p%i 
pou(ívání nap%íklad jednoho auta, které vlastní? Vozí se jeden rodi! v aut', 
zatímco ostatní !ekají, kdy na n' p%ijde %ada?“ 
„Ne, to se nikdy ned'je“ p%ipustím. 
„Tak jak potom m#(e b"t ú!inná v"chova? Co se stane, kdy( d'ti vidí 
neférovost tohoto pokrytectví a odmítnou se st%ídat? Musí rodi!e zase 
zasahovat?" ptá se.  
„Ano, p%iká(eme d'tem chovat se slu$n', a kdy( se tak nechovají, 
vyhro(ujeme jim, (e kdy( se nedoká(ou p'kn' o hra!ku pod'lit, potom jí 
nebude mít nikdo.“ Je$t' d%ív ne( vypustím tahle slova z úst, uv'domím si, jak 
bizarní a pom"lená je tahle v"chovná technika. Ale musím popravd' 
dopov'd't: „Kdy( pokra!ují v hádání se, sebereme hra!ku ob'ma jako trest.“ 
Mama Guebe na mn' nev'%ícn' hledí a vidí, (e ne(ertuji.  
 
Av$ak situace, která za!ala ná$ rozhovor, stále pokra!ovala. Mal" chlapec 
s lákav"m autem se p%ibli(oval sm'rem k nám a Guebe u( ho zpozoroval. 
Nejd%íve se vzájemn' p%ivítali. Beze slova povzbuzení rodi!em se dít' 
s hra!kou posadilo na zem p%ed dít' bez hra!ky. Bez po(ádání chlapec rozebral 
svoje dílo a( do nejmen$í sou!ástky, rozlo(il je na zem p%ed Guebeho. Spolu si 
je prohlí(í a vysv'tlují si, co není jasné na fungování jednotliv"ch !ástí.  
 
Op't bez rodi!ovského zásahu se oba dva postaví a p%ipravují se jít do lesa, 
aby nasbírali pot%ebn" materiál. Guebe zdvihne ma!etu, ostrou jako b%itva, 
která le(í vedle jeho matky a mí%í k pralesu. Ani jeden chlapec se neptá na 
svolení rodi!e a matka jim neposkytne ani malé p%ik"vnutí na znamení 
souhlasu. Nenapomene d'ti, aby byly opatrné, ani jim nezaká(e ma!etu 
pou(ívat, (e by mohla b"t p%íli$ nebezpe!ná pro p'tileté d'ti. V kmeni Ntumu 
se bezpe!nost neu!í varováním, bezpe!nost se u!í pozorováním. Rodi!e jsou 
opatrní a d'ti vidí, (e se s ma!etami zachází jako s nástrojem a ne jako 
s hra!kou nebo zbraní. A proto fungují p%irozené d#sledky ve v't$in' v'cí a tím 
se slovní varování stává zbyte!n"m. Matka p%íroda je tím hlavním rodi!em a 
v procesu p%irozeného rodi!ovství nedává dop%edu varování o v'cech jako 
ostrost, gravitace, termodynamika a hustota. Jak mi Mama Guebe vysv'tlila, 
kdy( dít' není s !epelí opatrné, po%e(e se, a jaká rodi!ovská rada m#(e b"t 
efektivn'j$í, ne( vzpomínka na bolest zp#sobenou z nepozornosti.  
 
Za n'kolik minut jsou chlapci zpátky s náru!í plnou bambus# a bez zran'ní. 
Guebe polo(í ma!etu p%esn' tam, kde jí vzal. Matka nevy(aduje (ádné rituální 
pou(ívání slov "prosím“ a „d'kuji“. To, co ud'lal, nevy(aduje pochvalu, 
vd'!nost, nebo pozitivní povzbuzení. Mama Guebe situaci nekomentovala, 
proto(e to, co Guebe ud'lal, je tak normální, (e reakce není pot%ebná. Jak 
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pozoruji, chlapci usilovn' vyráb'jí napodobeniny ka(dé sou!ástky. Toto 
ochotné sdílení technologie je v"sledkem Ntumu v"chovy. Nau!it se vyráb't 
auto je zábavn'j$í, ne( si s ním jen hrát. Mama Guebe vysv'tluje, (e kulturn' 
je ten, co ví, zodpov'dn" za to, aby nau!il toho, kter" neví.  
 
Brzy mají ob' d'ti své vlastní auto. Ntumové se nemusejí d'lit o p%ístup, 
proto(e se pod'lí o technologii. Mama Guebe práv' dotloukla maniok.  
„Ví$, co se stane te)?“ zeptala se m'. „Ne, nemám p%edstavu,“ odpovím. 
„N'kolik t"dn# si budou hrát se sv"mi auty, ne( potkají t%etí dít', nap%íklad 
monomo´o, druhou v'kovou kategorii, kter" p%idal do svého auta n'jaké 
zlep$ení, které oni je$t' nevid'li. A tak si znova kluci sednou na zem a v$echny 
nákladní auta budou rozebrané a jednotlivé !ásti prostudované.“ Vysv'tluje, (e 
tento proces se v r#zn"ch podobách opakuje cel" (ivot, v ka(dé v'kové 
kategorii – od mon, p%es nomono´o a mo´o a( po nyamboro, kdy( se z kluk# 
stanou starci. Jak se jejich zru!nost a pochopení rozvíjejí, nadále u!í i jeden 
druhého. Cel" (ivot jsou v procesu u!ení, proto(e u!it n'koho jiného, co víme 
my sami, je nejlep$í zp#sob, jak zlep$ovat své vlastní porozum'ní. Ka(d" je 
(ákem i u!itelem, ne postupn', ale zárove& v ka(dém v'ku. Tak, jako se 
ma!eta v jazyku Neumu nejmenuje ostrá, ale ost%ej$í ne( p%edtím, tak 
neexistuje ukon!ení procesu u!ení. Mama Guebe dále vysv'tluje, (e v$echno 
vzd'lání se u Ntumu vnímá jako u!ení, ve kterém se o!ekává, (e u!e& p%ekoná 
pochopení u!itele. Jak tohle nenastane, neexistuje d#kaz spole!enského 
následování. Proto, jak jsem zjistil, jsou opatrní p%i v"b'ru u!&#. Je nesmyslné 
pokou$et se u!it (áka, kter" není p%ipraven" u!it se. V pralese neexistuje 
pr#m'rné vzd'lání. 
„V t'chto slovech je moudrost“ odpov'd'l jsem. 
Moje sousedka omotala provaz kolem manioku zavinutého do listu, a( se z n'j 
stal tvrd" klacek s pr#m'rem palce dlouh" jako p%edloktí. Zavázané maniokové 
klacky se na n'kolik m'síc# umístí pod skálu v potoku, ne( se pasta prom'ní 
na pr#svitnou, ale pevnou (elatinu. Tohle je díky náro!nosti p%ípravy vysoko 
cen'ná  Ntumu delikatesa. 
Mama Guebe !asto pou(ívala toto tradi!ní jídlo jako metaforu starostlivosti o 
dít'. Dobré v"sledky si vy(adují v'domosti, zru!nost, snahu, d#slednost a 
v první %ad' trp'livost, abychom umo(nili voln" pr#b'h p%irozenému procesu 
zrání. Musí b"t aktualizovány potenciální pot%eby a musí b"t odhalené 
p%irozené, vrozené dobro. Maniok se u(ívá v tomto ohledu jako oblíbená 
metafora. Neoloupan" a nezpracovan" maniok obsahuje v slupce ko%ene 
toxick" kyanid. Ntumu ma!eta má speciální tvar, aby efektivn' odd'lila 
hrubou, hn'dou, potenciáln' jedovatou slupku od bílého jádra bohatého na 
$krob bez toho, aby ho kontaminovala. Tohle se podobá procesu rozvíjení t'ch 
správn"ch nástroj# na to, aby se odhalilo vrozené dobro u lidí.  
 
„Ví$, co je moudrost?“ zeptá se. Pokou$ím se vzpomenout, jak jsem dosp'l 
k pochopení konceptu moudrosti. Byl to v"sledek v"chovy, která m'la tendenci 
vysv'tlovat v'ci a ne modelovat je, styl v"chovy „ned'lej to, co d'lám já, ale 
to, co ti %íkám“. Pamatuji si, (e moudrost mi byla ze za!átku vysv'tlovaná 
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pomocí p%íb'h#. Rodi!e byli zvyklí vypráv't mi dva kontrastní  p%íb'hy o dít'ti 
– malém klukovi,  jako jsem byl já.  První p%íb'h popisoval, jak kluk následoval 
rady sv"ch rodi!# a v$echno dopadlo dob%e. „Vidí$, ten kluk byl moudr"“ %íkali. 
Druh" p%íb'h v(dy mluvil o !inech toho samého chlapce, kter" v$ak 
neposlouchal jejich rady a v$echno dopadlo $patn'. „Vidí$, ten kluk byl slab" a 
hloup"“ uzav%eli p%íb'h. Tohle m' samoz%ejm' nau!ilo víc o poslu$nosti, ne( o 
moudrosti. Dle mé zku$enosti lidé u(ívají tohle slovo, ale málo z nich doká(e 
vysv'tlit, co znamená bez n'jakého p%íb'hu. 
 
V souvislosti s u(íváním tohoto slova existují i ur!itá kulturní omezení. V mém 
kmeni se lidé o druh"ch mohou vyjad%ovat jako o moudr"ch. O sob' ale ne. 
M#(eme se vyjad%ovat o na$ich talentech v oblasti um'ní, hudby a máme 
kulturní povolení p%edstavit se t'mito talenty. Nikdo z mého kmene nem#(e 
natáhnout ruku na pozdrav a %íct „Ahoj, jmenuji se Josef a jsem moudr", t'$í 
m'“. To by vyzn'lo bu) velice nafoukan', nebo ironicky. Av$ak v kmeni Ntumu 
by takové p%edstavení nem'lo takov" v"znam, bylo by to prost' vyjád%ení 
fakt#. V jazyce Ntumu není obsah potla!en" formou a moudrost je 
doprovázená pokorou spí$e ne( fale$nou skromností. Mezi Ntumu je moudrost 
brána jako cíl, kter" vy(aduje zru!nost, nau!enou od jin"ch, tak jako um'ní 
nebo hudba. 
Samoz%ejm', Ntumu sta%ec by o sob' %ekl, (e je „ten, co pou(ívá moudrost“ 
namísto toho, aby se prohlásil za moudrého. Podstata moudrosti je v jejím 
u(ívání. Tak jako ma!eta je i moudrost nástroj, a pokud se jí d'ti nenau!í 
pou(ívat správn', vyrostou a budou ji zneu(ívat. V rukách toho, kdo nedostal 
dobrou v"chovu, se jak"koli nástroj stává zbraní.  
„Zapomn'l jsi odpov'd't na otázku?“ ptá se Mama Guebe se smíchem.  
„Ne, p%em"$lel jsem nad tím, co vím o moudrosti.“ Odpov'd'l jsem: „Nejsem 
si jist, (e vím, co to znamená. Od koho se m#(u dov'd't odpov') na takovou 
otázku?“ 
„Zeptej se nejmlad$í osoby, která ti bude schopna odpov'd't, a nejstar$í. Ob' 
dv' t' n'co nau!í“ navrhla.   
Zní to jako dobr" nápad a vnímám to jako úlohu ve svém vzd'lávání. Ale jako 
v"sledek p%íkladu, kter" mi poskytli mí rodi!e, a kter" ve mn' zanechal 
pot%ebu okam(itého uspokojení a jejich !asto opakovaného hesla „carpe diem“, 
kter" ve mn' zanechal pot%ebu vyu(ít jakoukoli p%íle(itost, jsem se obrátil 
k jejímu p'tiletému synovi, kter" se prochází se sv"m nov"m autem po 
pra$ném chodníku.  
„Guebe, co je to moudrost?“ zak%i!ím na n'j. 
„Je$t' nevím“ odpoví Guebe bez zaváhání, a proto(e nemá víc co dodat, vrátí 
se nazp't ke své první lekci je(d'ní. 
Nejbli($ích n'kolik dní jsem strávil ptaním se jin"ch d'tí na tu samou otázku a 
nakonec jsem na$el desetiletého monomo´o, kter" má odpov'). 
„Moudrost je vhodné pou(ití v'domostí“ odpoví. „To ví ka(d".“ Tahle odpov') 
mi p%i$la zrádn' jednoduchá, ale !ím víc o ní p%em"$lím, tím hlub$í mi jeho 
odpov') p%ipadá. Dosáhnutí druhé !ásti úlohy bylo náro!n'j$í. N'kolik t"dn# 
jsem nena$el starce, kter" by byl ochotn" najít si !as a promluvit si se mnou o 
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moudrosti. Ka(d" m' poslal k n'komu jinému, kter" byl popisovan" jako 
u!en'j$í, ne( on sám. Nakonec se vytvo%il uzav%en" kruh – poslední mi 
doporu!il zajít k tomu prvnímu. P%estal jsem se ptát. 
Nakonec, jednoho dne, zatím co si pochutnáváme na amang mbong pali!kách, 
které Mama Guebe p%inesla zpod skály v potoku, zastaví se Papa Atanga u její 
chatr!e. 
„Mbolo“ pozdraví m'. 
„Ambolo“ odpovím a postavím se na znak úcty. 
„Sly$el jsem, (e ses tázal v$ech nyamboro starc# a (ádal jsi je, a+ t' nau!í 
n'co o moudrosti. Zvolili m', abych zjistil, jak" jsi (ák.“ Papa Atanga není 
nyamboro pouze díky svému v'ku, také je nositelem hodnotného pojmenování 
nkukuma – je vysoko vá(en" pro svoji moudrost. 
„Jsem dít', které se chce u!it“ odpov'd'l jsem s úsm'vem. Je to b'(ná Ntumu 
odpov') pou(ívaná v p%ítomnosti sta%e$iny. Tohle rozesm'je Papa Atangu, 
proto(e si v$iml, (e jsem zám'rn' zam'nil v"$ku tónu na n'kolika slabikách, 
m'níc tím v"znam na „jsem k%i(ovatka, která se u!í va%it“. 
„Co je moudrost?“ ptá se m' Papa Atanga p%ímo. 
„Je$t' nevím“ odpov'd'l jsem, pou(ívajíc Guebeho odpov'). 
„To je nepravdivá odpov')“ poznamenal su$e, „a ty to ví$. Snad nejsi mo´o? 
Ne(il jsi dost rok# na to, aby ses za n'j pova(oval? Jestli z#stane$ v téhle 
fale$né skromnosti, nebudeme se mít na toto téma o !em bavit.  .ekni mi, co 
ví$, abych v'd'l, jak"m studentem bude$, jestli se rozhodneme pozvat t' do 
u!ení.“ 
„Moudrost je vhodné pou(ití v'domostí“ nabídnul jsem jako odpov') a pak, (e 
mu %eknu o v$em ostatním, co jsem pochytil od sv"ch rodi!# a vrstevník#. 
.ekl, (e je to za!átek, ale poznamená, (e jsem byl velice zabr(d'n" ve 
vzd'lání, proto(e jsem nebyl vzd'láván sv"mi prarodi!i a jejich generací. 
Rodi!e a vrstevníci nejsou nejlep$í generací na hledání moudrosti. Pozorn' 
poslouchá mé vypráv'ní o tom, co vím, nebo aspo& o !em si myslím, (e vím a 
nakonec m' informuje, (e sta%e$inové kmene mo(ná budou ochotni vzít m' do 
u!ení minkana, u!ení o p%íslovích de$tného pralesa. 
 
Také m' seznámil s faktem, (e ostatní nyamboro moc nev'%í v m#j úsp'ch, 
proto(e pocházím z kmene lidí, kte%í opakovan' prokázali, (e je$t' nepochopili 
hloubku své povrchnosti. Je toho hodn', co je pot%eba se odnau!it. Z popisu, 
kter" následuje, jsem pochopil, (e toto u!ení je forma v"chovy, o které jsem 
ani nev'%il, (e je mo(ná. Není to individuální v"chova rodi!#, ale kolektivní 
rodi!ovství celé vesnice. Dostanu to, co dostane ka(d" Ntumu – nejlep$í 
mo(né vzd'lání. Je to u!ení ve form' %ízeného pozorování rodi!ovství, které 
objas&uje podstatu a ú!el modelování. Tohle je velice cenné v mém 
antropologickém bádání, ale je to je$t' cenn'j$í pro m#j osobní r#st. Dostal 
jsem $anci dostat rodi!ovskou v"chovu, nebo lépe %e!eno prarodi!ovskou 
v"chovu celé generace sta%e$in#. 
„Te) máme místo, kde m#(eme za!ít“ poznamená Papa Atanga, „je mnohem 
slo(it'j$í dosáhnout pocitu p%im'%enosti, ne( získat v'domosti o tom, jak v'ci 
fungují. P%im'%enost vy(aduje koukat se o!ima v$ech kolem vás a b"t schopn" 
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vid't to, co vidí oni, bez toho, abyste oslepili sv#j vlastní zrak.“ Papa Atanga 
vysv'tluje, (e lidi vidí sv't odli$n', a proto mají jiné názory. Je d#le(ité mít 
názor na to, co vidíme, ale musíme b"t stejn' informováni o názorech jin"ch 
lidí jako o tom vlastním. Ptá se: „Jak jinak m#(ou b"t lidi jednotní a stále 
odli$ní?“ V odpov'di na svou vlastní otázku tvrdí, (e nalezení spole!ného 
smyslu pro p%im'%enost je d#le(ité.   
 
„Pokud se dva lidé“ %íká Papa Atanga, „bez ohledu na to, jak odli$ní se zdají 
b"t, doká(ou shodnout na tom, co je p%im'%ené, stal se z nich jeden národ, 
jeden kmen“. Jedním z v"sledk# jakéhokoli rodi!ovství je identita. Papa Atanga 
%íká, (e kolektivní identita nemusí b"t zalo(ená na p%edpokládan"ch a k%ehk"ch 
atributech jako rasa, pohlaví, národnost, nebo kultura. Tvrdí, (e pravá sociální 
soudr(nost je zalo(ena na sdíleném vnímání p%im'%enosti. Tohle je kouzelné 
lepidlo, které dr(í spole!nost pohromad'. Bez formalit !i iniciace u!ení za!alo. 
*asem odhalí v"chova nyamboro mnoho zajímav"ch vhled#, ale tahle první 
lekce na téma p%im'%enosti je asi nejrelevantn'j$í v diskusi o p%irozeném 
rodi!ovství. P%irozené rodi!ovství není pohled jednoho páru o!í a ka(d" !lov'k 
to bude vnímat a popisovat odli$n'. Av$ak Ntumové vnímají rodi!ovství 
v kultu%e, ve které se rozhodneme (ít, a rodi!ovství v p%írodním sv't' 
komplementárn'.  
 
Tenhle holistick" pohled p%esahuje zp#sob rodi!ovství, kter" se odehrává jen 
za zdmi na$í konkrétní chatr!e. Je to kombinace v"chovy získané v osad' a 
v"chovy, která se d'je, zatímco sami krá!íte cesti!kou pralesem. Kdy( 
spo!ítáte vlivy vid'ného i nevid'ného, ka(d" z nás p%ichází do styku 
s mnoh"mi rodi!i. Papa Atanga %íká, (e nyamboro si v$imli, (e kladu velk" 
d#raz na získávání v'domostí hlavn' pro sebe, a mají podez%ení, (e na konci 
pralesa je víc takov"ch, jako jsem já. .ekl mi, (e získávání v'domostí je 
p%irozen" d#sledek (ivota, a proto b"t hrd" na své v'domosti je zvlá$tní jev. 
Ka(dé zví%e se u!í, ne( um%e, i letm" pohled na p%írodu odhalí, (e pokud n'co 
(ije, stále se u!í. Zato moudrost je mo(ná mezi lidmi, proto(e oni hodnotí 
zku$enosti sv"ch p%edk# a p%edvídají zku$enosti sv"ch následovník#. Tímto 
zp#sobem mohou vhodn' pou(ívat své v'domosti. Od Papa Atanga jsem se 
nau!il, (e individuální v'domosti mohou b"t vlastn'ny bez ú!asti ostatních, ale 
moudrost ne. Ve své podstat' je moudrost interaktivní a hrdost se více hodí ke 
kolektivním úsp'ch#m moudrosti. 
 
Tihle !lenové kmene si jsou v'domi toho, (e cesti!ky se roz$i%ují a stávají se 
z nich cesty, a kdy( je !lov'k následuje, jednou ho vyvedou z pralesa a stanou 
se m'stsk"mi ulicemi, kde je v$echno jiné.  Tam rodi!e !asto u!í a ukazují 
sv"m d'tem, (e cílem (ivota je moc a v'domosti – hlavn' v'domosti 
nep%ístupné jin"m se stávají prost%edkem dosa(ení tohoto cíle.  
„V'domosti jsou moc“ %íkají sv"m d'tem bez toho, aby se zamysleli nad tím, 
jak takov" postoj ovliv&uje celou spole!nost. Tam (ijí lidé, kte%í mluví více o 
moci, ne( o moudrosti. Od d'tství jsou u!eni v'%it, (e moc je schopnost vnutit 
svou v#li n'komu jinému, ale kdy( nevíme, co je v (ivot' d#le(ité, individuální 
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v#le se stává individuálním rozmarem. Ve skute!nosti se pak moc stává 
pouhou schopností znev"hodnit n'koho jiného. V kmeni Ntumu tohle není 
vnímáno jako p%íli$ chvályhodné. Moudrost je mnohem vzácn'j$í a trvalej$í cíl. 
 
Proto(e cílem je moudrost a ne poslu$nost, Ntumu d'ti nedostávají v"chovné 
instrukce, ani nejsou nuceny poslouchat rodi!ovské po(adavky. Tyhle znaky 
jejich rodi!ovství mají ur!ité p%ekvapivé d#sledky. Vhodné chování je vnímáno 
jako v"sledek pochopení toho, co je p%im'%ené. Proto(e rodi!e neprojevují 
osobitou autoritu, ale umo(&ují, aby se do v"chovného procesu zapojila celá 
vesnice, rebelantství, které je pr#vodním jevem autoritativního p%ístupu, je 
nep%ítomné. Následn' anebo sou!asn' d'ti nejsou poni(ovány, zneu(ívány, 
bity ani plácány. Zárove& v$ak nejsou ani rozmazlovány. Jsou p%ivyknuty na 
t'(kosti. Zajímavé je, (e p%íkazy jako „Ne!“ nebo „Ned'lej to!“ jsou sly$et 
pouze z%ídka. Jestli n'jaká situace vy(aduje slovní nápravu, je to ve form' 
specifické instrukce a ne n'jaké negace bez instrukce. Dal$í zajímav" aspekt 
jejich v"chovy je jejich rozhodnutí, (e rodi!e nejsou nejvhodn'j$í osoby na 
p%edávání moudrosti d'tem, proto(e nejsou dostate!n' sta%í, aby to d'lali. 
Rodi!e poskytují praktické zku$enosti a dovednosti k p%e(ití. Moudrost je 
doménou prarodi!# a následn' je cílem (ivota b"t prarodi!em.  
 
Jak jsem uvedl, o!ekávání rodi!# a prarodi!# jsou p%edávány prost%ednictvím 
modelování, ale p%i tomhle p%íkladném chování existují i ústn' p%edávané 
tradice kmene Ntumu. Tyhle minkana, krátká p%ísloví pralesa, jsou sesbírané 
zku$enosti p%ede$l"ch generací, které v sob' obsahují kmenové standardy 
jejich spole!enského z%ízení. *asto p%edstavují a definují adekvátní chování a 
jsou následovány potomstvem v kmeni bez ohledu na jejich v'k. Tohle je 
truhlice jejich rodi!ovsk"ch návod#, které jsou prezentovány bez nátlaku a 
nep%ímo p%es úsm'vy, metafory a p%irovnání z p%írody. Nap%íklad: „Nikdy 
nezaho) sv#j klacek p%ed tím, ne( ráno potká$ prvního pocestného na 
cesti!ce.“ Tohle je jedno z více jak 500 mikana, které jsem sesbíral. Tahle 
konkrétní analogie se pou(ívá ve v"chov', aby komunikovala v"hody 
spolupráce. Doslovná úrove& v"znamu p%ipomíná lidem, (e b'hem noci 
p%ichází rosa a sedá si na de$+ov" prales. Rostliny vedle cesti!ky mezi osadami 
zt'(knou od rosy. Ráno první osoba, která krá!í cesti!kou, sebere v'tev nebo 
klacek a ot%ese rosu z rostlin p%ed sebou, aby její oble!ení nepromoklo. Tohle 
je pot%eba d'lat jenom do té doby, ne( potká n'koho, kdo p%ichází z opa!né 
strany. Potom, jak p%ejdou kolem sebe, klacek u( není pot%eba, proto(e ten 
druh" pocestn" ji( vysu$il rostliny p%ed sebou. Má to i mnoho jin"ch 
v"znamov"ch úrovní. 
 
Kmen Ntumu není jedin" národ, kter" nám m#(e poskytnout hlubok" pohled 
do v"chovy. Kultury v$ude na sv't', v!etn' té na$í, mají d#le(ité vhledy. Tahle 
kulturní diverzita je studnicí sv'ta. Na záv'r musím %íct, (e nejsem jedin", kdo 
hodn' získal pobytem v kmeni Ntumu. Mojí t%íleté dce%i je te) 33 let, hodn' 
cestovala a je z ní velice talentovaná archeolo(ka s vlastní ma!etou a je$t' 
v$emi prsty. Od Ntumu jsem se nau!il, (e navzdory v$emu, !eho jsem dosáhl, 
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nikdy nejsem víc, ne( Papa Anisa. V de$tném pralese neexistuje v't$í 
kompliment. 
Knihy od tohoto autora:  
A Leaf of Honey and Proverbs of the Rainforest, Bahá'í Publishing Trust, 
London, 1988.  
Guebe and the Toy Truck, the Adventures of Goli and Kadjam, George Ronald 
Publishers, Oxford, 1986. 
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Sou#asná situace povinného o#kování v 'eské republice pohledem 
rodi#"  
Martina Suchánková a Caroline Kovtun (Rozalio, www.rozalio.cz) 
 
Zhruba p%ed 10 lety se u nás o problematice o!kování z hlediska mo(n"ch 
negativních ú!ink# prakticky nemluvilo. Pokud n'kdo p%i$el s názorem, 
zpochyb&ujícím bezpe!nost, smysluplnost !i oprávn'nost povinného o!kování, 
byl pova(ován za blázna !i nezodpov'dného fanatika. Proto rodi!e, kte%í ji( 
tehdy své d'ti neo!kovali podle oficiálního o!kovacího kalendá%e, tuto 
skute!nost na ve%ejnosti tajili. 
 
V roce 2001 p%ibyly do o!kovacího kalendá%e krom' osmi p#vodních vakcín 
(proti tuberkulóze, zá$krtu, tetanu, !ernému ka$li, d'tské p%enosné obrn', 
spalni!kám, p%íu$nicím a zard'nkám) dal$í dv' povinné vakcíny – proti 
hemofilu typu B a  hepatitid' B. V té dob' se n'kte%í rodi!e za!ali ptát, zda je 
tolik o!kování nutn"ch pro zdrav" v"voj dít'te, !i zda náhodou dokonce 
nep%edstavují pro  vyvíjejícího se jedince a jeho imunitu $kodlivou zát'(. 
Oz"valy se p%edev$ím hlasy rodi!#, kte%í m'li zku$enost s negativní reakcí 
d'tského organismu po podání vakcíny, !asto i dlouhodob"m zhor$ením 
zdravotního stavu a n'kdy i s t'(k"m po$kozením !i trval"mi následky. 
Rostoucí ned#v'ra k o!kování byla posílena i faktem, (e v't$ina léka%# tyto 
zdravotní komplikace bagatelizovala a jejich mo(nou souvislost s o!kováním 
ignorovala, nebo dokonce zcela popírala.   
 
Pro n'které rodi!e je p%edstava zám'rného vpravování nep%im'%eného 
mno(ství cizorod"ch látek do malého d'tského t'la zcela v rozporu s jejich 
(ivotní filosofií. O!kování d#kladn' zva(ují také lidé, kte%í nahlí(ejí na nemoc 
jako na d#le(itou zku$enost jedince v jeho v"voji a té( jako na zásadní faktor v 
budování a posilování imunitního systému. .ada rodi!# je navíc p%esv'd!ena o 
tom, (e je institut povinného plo$ného o!kování omezuje v právech rozhodovat 
o zp#sobech pé!e o zdraví sv"ch d'tí (viz té( ní(e). 
 
Na za!átku roku 2007 vzniklo z popudu rodi!#, kte%í m'li zájem o úplné a 
objektivní informace o o!kování a cht'li dosáhnout mo(nosti jeho svobodné 
volby, sdru(ení ROZALIO (Rodi!e za lep$í informovanost a svobodnou volbu v 
o!kování). V sou!asné dob' má sdru(ení okolo 150 !len#, mnoho p%íznivc# a 
sympatizant# a dal$í !lenové stále p%ib"vají. 
 
O#kovat #i neo#kovat? 
 
Filosofií sdru(ení ROZALIO je mo(nost rodi!# uplatnit osobní zodpov'dnost za 
zdraví sv"ch d'tí, která je jim dosud upírána. Pro svobodné rozhodnutí ve v'ci 
o!kování je nezbytn" p%ístup k maximu objektivních informací t"kajících se 
o!kování – tzn. o jednotliv"ch nemocech, jejich pr#b'hu, p%ípadné 
nebezpe!nosti ($í%ení, riziko epidemií), zp#sobech lé!ení, mí%e v"skytu i 
zdravotních následk#. Toté( o jednotliv"ch vakcínách – jejich p%esném slo(ení, 
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fungování, riziku i negativních reakcích. Jedin' pak m#(e rodi! svobodn' a 
zodpov'dn' zhodnotit riziko nemoci v pom'ru k riziku o!kování u svého dít'te. 
To m#(e b"t r#zné u ka(dé jednotlivé nemoci a u ka(dého jednotlivého dít'te. 
Rodi! musí vzít v úvahu, (e pokud neo!kuje, dít' se skute!n' m#(e danou 
nemocí nakazit a musí zvá(it, zda je potom schopen tuto situaci zvládnout. Na 
druhou stranu by m'l v'd't, (e i o!kování s sebou nese mnohá rizika. 
Pro kvalifikované individuální rozhodnutí se ROZALIO sna(í shroma()ovat 
informace na sv"ch webov"ch stránkách. Krom' !lánk#, p%elo(en"ch ze 
zahrani!ních materiál#, na nich lze nalézt i mnoho odkaz# jak na r#zné 
zahrani!ní zdroje (p%edev$ím v angli!tin' a n'm!in', ale té( ve sloven$tin'), 
tak samoz%ejm' na !eské stránky v'nované o!kování. 
 
 Z !esk"ch internetov"ch stránek jsou pro zji$+ování relevantních informací asi 
nejp%ínosn'j$í www.vakciny.net, kde lze nalézt nap%íklad p%ehled v$ech vakcín 
registrovan"ch v *R a jejich p%íbalové letáky, informace k jednotliv"m 
chorobám v!etn' epidemiologick"ch dat. Na stránkách Státního zdravotního 
ústavu – www.szu.cz – najdeme tabulky incidencí vybran"ch infek!ních 
onemocn'ní v *R. Ústav zdravotnick"ch informací a statistiky – www.uzis.cz – 
podává p%ehled v"skytu nemocí podle kategorie nemocí, v'ku a kraje. 
 
Princip o#kování  
 
Popis p%esn"ch mechanism#, jak o!kování na kojeneck" a d'tsk" organismus a 
zejména jeho imunitní systém p#sobí, je velmi slo(it". P#sobení o!kování se 
r#zní jak v závislosti na v'ku dít'te, tak na pou(ité vakcín' – jinak p#sobí 
celulární, jinak acelulární vakcíny, rozdíl je také v (iv"ch atenuovan"ch 
(oslaben"ch) a “usmrcen"ch” (inaktivovan"ch) vakcínách a té( o!kování proti 
TBC má svá specifika. Dal$í nep%ízniv" vliv mohou mít také aditiva obsa(ená ve 
vakcínách (nap%. rtu+, hliník, formaldehyd, antibiotika). 
Princip o!kování je v$ak stejn" jako princip lidské p%irozené imunity, to 
znamená, (e stimuluje t'lo k produkci protilátek stejn', jako kdy( t'lo zápasí s 
nemocí. Ale nemoc, nebo lépe %e!eno cizí antigeny, viry !i bakterie pronikají do 
t'la jinak ne( vakcíny. Setkávají se nejd%íve s na$í poko(kou, sliznicemi úst a 
nosu, jakousi první obrannou linií imunity, která p#sobí proti vzniku infekce. 
Teprve pokud toto nesta!í, dávají se do pohybu komplexní imunitní procesy.  
Lidsk" imunitní systém se skládá ze dvou funk!ních slo(ek. Jedna se naz"vá 
humorální (protilátková) – ta p%edev$ím vytvá%í protilátky v krevním ob'hu. 
Také doká(e rozpoznat p%ítomnost cizích antigen# v t'le. Takto spolupracuje s 
dal$í – celulární (bun'!nou) slo(kou, která ni!í a pohlcuje cizí antigeny 
aktivitou sv"ch r#zn"ch bun'k v brzlíku, kr!ních a nosních mandlích, slezin', 
mízních uzlinách a lymfatickém systému v celém t'le. Tento proces ni!ení je 
ozna!ován jako „akutní zán'tlivá reakce“ a je provázen p%íznaky zán'tu: 
hore!kou, únavou, bolestí, tvorbou hlenu apod.  
 
Imunitní systém m#(eme p%irovnat k houpa!ce: Jeden její konec p%edstavuje 
tvorba protilátek (humorální slo(ka) a druh" zán'tlivou reakci (celulární 
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slo(ka). P%i b'(ném pr#b'hu nemoci se po eliminaci infekce za!nou tvo%it 
protilátky, které zastaví akutní zán'tlivou reakci d%íve, ne( se t'lo p%íli$ 
vy!erpá, a nemocná osoba se za!ne zotavovat. O!kování nás chrání p%ed 
p%íslu$nou nemocí tak, (e udr(uje zv"$enou hladinu protilátek v krvi, co( brání 
na$emu celulárnímu imunitnímu systému reagovat na viry nebo bakterie spjaté 
s ur!it"m onemocn'ním. Tím se vysv'tluje protich#dn" vztah akutních 
zán'tliv"ch reakcí na jedné stran' a v"skyt alergií a autoimunitních 
onemocn'ní na stran' druhé. Rostoucí mno(ství v'dc# se domnívá, (e zv"$ené 
mno(ství alergick"ch a autoimunitních onemocn'ní je zp#sobeno 
nedostate!nou stimulací celulární !ásti imunitního systému, tj. p%íli$ nízk"m 
mno(stvím akutních zán'tliv"ch reakcí v d'tství.  
 
O!kování stimuluje imunitní systém tak, aby bylo dosa(eno produkce protilátek 
a p#vodce nemoci zanechal stopu v na$í imunitní pam'ti, ani( by to v$ak 
zp#sobilo onemocn'ní t'la. Mnohonásobná aplikace vakcín m#(e m'nit 
rovnováhu imunitního systému sm'rem k p%íli$né stimulaci !ásti vytvá%ející 
protilátky v neprosp'ch !ásti ni!ící a pohlcující cizí antigeny. Aby o!kování 
mohlo b"t zdraví prosp'$né a nep%edstavovalo riziko, je nutné v'd't, která 
slo(ka imunitního systému u konkrétního jedince dominuje. V p%ípad' osob, u 
kter"ch je dominantní celulární systém a dochází u nich k !ast"m zán'tliv"m 
stav#m, m#(e mít o!kování vyrovnávací ú!inek. Zdraví osob, u nich( p%eva(uje 
funkce produkce protilátek a které z%ídka trpí akutními zán'ty, zato ale mají 
sklony k chronick"m alergick"m a autoimunitním onemocn'ním, m#(e 
o!kováním utrp't.  
 
Je také d#le(ité si uv'domit, (e infekce zp#sobená ur!it"m virem nebo bakterií 
nemusí nutn' vést k propuknutí nemoci za p%edpokladu, (e odolnost jedince 
není sní(ená. U nejmen$ích d'tí má proto zásadní v"znam plné a dlouhodobé 
kojení, které poskytuje ochranu prost%ednictvím protilátek v mate%ském mléce. 
Krom' toho ka(dé t'lo funguje a reaguje na nemoc jinak a navíc n'která 
virová onemocn'ní mohou mít asymptomální pr#b'h, tj. bez p%íznak#. 
Epidemiologické studie prokázaly, (e se zvy$ováním (ivotního standardu, 
hygieny a v"(ivy se v"razn' sni(uje riziko rozvinutí (ivotu nebezpe!n"ch 
infek!ních zán'tliv"ch onemocn'ní. Pro rodiny s nízkou (ivotní úrovní bude mít 
o!kování pravd'podobn' nejv't$í u(itek, pro jedince se zaji$t'nou dobrou 
v"(ivou a hygienou spí$e men$í !i (ádn". 
 
Jak o#kovat bezpe#n'ji  
 
Na základ' shromá(d'n"ch informací a zku$eností sestavilo sdru(ení ROZALIO 
13 krok# k bezpe!n'j$ímu o!kování, které mohou pomoci p%i rozhodování: 
 

! P&ed o#kováním si ujasn'te, které nemoci jsou pro Vás skute#n' 
nebezpe#né sv$m pr"b'hem, reáln$m po#tem komplikací, v$skytem 
nebo mo%ností p&enosu. D"le%it$ je i fakt, zda je mo%né dané 
onemocn'ní vylé#it a jaká je náro#nost lé#by pro d'tsk$ organismus. 
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! Zjist'te, jaké vakcíny jsou u nás proti danému onemocn'ní k dispozici, 
co obsahují a jaké mohou vyvolat negativní reakce. V!eobecn' se 
pova%ují za bezpe#n'j!í vakcíny obsahující ne%ivé (inaktivované) viry a 
bakterie, p&ípadn' jen jejich #ásti (acelulární), a také co nejmen!í 
mno%ství toxick$ch p&ídavn$ch látek. 

! V p&ípad', %e Vám z n'jakého d"vodu u nás dostupná vakcína 
nevyhovuje, ale vyhovuje Vám ta, která je schválená v zahrani#í, m"%ete 
si ji dovézt. V takovém p&ípad' ale krom' samotné vakcíny budete hradit 
i její aplikaci u pediatra (pokud s aplikací vysloví souhlas, co% u lé#iv 
neschválen$ch v (R nemusí). Vá! pediatr je povinen o aplikaci u nás 
neschváleného p&ípravku podat hlá!ení Státnímu ústavu pro kontrolu 
lé#iv (SÚKL). 

! Dob&e si prostudujte p&íbalov$ leták nebo souhrn údaj" o p&ípravku 
(SPC) k vybrané vakcín' a zkontrolujte, zda u Va!eho dít'te není vakcína 
kontraindikovaná. 

! Kdy% u% máte p&edstavu, proti #emu a #ím o#kovat, zva%te, v jakém v'ku 
je dít' danou nemocí nejvíce ohro%ené. Nao#kujte ho tedy tak, aby pro 
n'j o#kování bylo skute#n' p&ínosné (v't!ina o#kování chrání po dobu 2-
10 let). 

! Dít' by m'lo b$t minimáln' dva t$dny p&ed plánovan$m o#kováním i v 
den jeho aplikace naprosto zdravé – tzn. nemá mít ani r$mu a ka!el, ani 
zv$!enou teplotu. 

! D"le%ité je, aby byly zdravé i v!echny osoby %ijící v jedné domácnosti s 
o#kovan$m, tedy aby netrp'ly %ádnou p&enosnou nemocí (v#etn' 
b'%n$ch nemocí z nachlazení, akutních pr"jmov$ch onemocn'ní, angíny 
atp.). V opa#ném p&ípad' je velmi pravd'podobné, %e je Va!e dít' v 
inkuba#ní dob' daného onemocn'ní. 

! Pokud Vám to situace umo%*uje, odlo%te o#kování na období, kdy je 
men!í pravd'podobnost r"zn$ch viróz a nemocí z nachlazení. 

! Krom' fyzického stavu je d"le%itá i celková pohoda dít'te. O#kování je 
lep!í odlo%it v p&ípad', %e Va!emu dít'ti rostou zoubky, st'hujete se do 
nového prost&edí, narodil se mu sourozenec, nastupuje do !kolky nebo 
Va!e rodina prochází jinou v$znamnou zm'nou #i problémy. 

! Po o#kování z"sta*te s dít'tem 30 minut v #ekárn' léka&e. Velmi 
v$jime#nou reakcí na o#kování je tzv. anafylaktick$ !ok, kter$ bez 
okam%itého zásahu léka&e m"%e skon#it smrtí. 

! Následující dny dít' pe#liv' pozorujte a ka%dou odchylku od normálního 
stavu hlaste pediatrovi jako ne%ádoucí reakci. K ne%ádoucím reakcím 
pat&í i mírn' zv$!ená teplota nebo jakákoliv malá ko%ní reakce. 

! V lé#ení ne%ádoucích ú#ink" má dobré v$sledky nap&íklad homeopatie. O 
podání homeopatik se pora+te se zku!en$m homeopatem. Je t&eba 
zvá%it, zda nap&. p&i zv$!ené teplot' okam%it' podávat antipyretika nebo 
do jaké míry nechat t'lo vypo&ádat se s p"vodci nemoci bez vn'j!ích 
zásah", a tak podpo&it jeho obranychopnost. 

! P&eru!ení o#kování a jeho odklad do doby, kdy lze provést vy!et&ení 
imunity (p&ibli%n' ve t&ech letech v'ku) zva%te v p&ípad', %e 
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- se u Va!eho dít'te objeví vá%né ne%ádoucí ú#inky nap&. n'kolikadenní 
vysoké hore#ky, prudké, dlouhodobé #i nezvyklé zhor!ení zdravotního 
stavu aj. - viz té% seznam ne%ádoucích ú#ink" v p&íbalovém leták" 
vakcíny, 
- se s vá%n$mi ne%ádoucími ú#inky setkal star!í sourozenec Va!eho 
dít'te, 
- u dít'te propukne onemocn'ní, proti kterému bylo práv' o#kované. 

             O dal!ím o#kování se pak pora+te s imunologem. 
 
Problematika ne%ádoucích ú#ink" a jejich hlá!ení 
 
O!kování vyvolává celou $kálu ne(ádoucích ú!ink#, které jsou popsány i v 
p%íbalov"ch letácích. Mohou b"t krátkodobé nebo dlouhodobé. Mezi krátkodobé 
pat%í zv"$ená teplota a ztuhlost, bolest, které v n'kolika dnech odezní. K 
dlouhodob"m se %adí nap%íklad  po$kození mozku, k%e!ové stavy, ochrnutí, 
neurologické potí(e, zv"$ená náchylnost k nemocem nebo zhor$ení atopického 
ekzému, z%etelné zm'ny chování. 
 
V$echny ne(ádoucí reakce by se správn' m'ly monitorovat a vyhodnocovat. 
Problémem je, (e pot%eba hlásit ne(ádoucí ú!inky vakcín není v na$em stát' 
nijak velká. V't$inu reakcí léka%i zpravidla nepova(ují za natolik záva(né, 
p%ípadn' pochybují o jejich p%ímé spojitosti s o!kováním, proto je nehlásí. 
Naopak nap%. v USA je b'(nou praxí, (e do p%íslu$ného registru mohou 
ne(ádoucí ú!inky hlásit nejen léka%i, ale i ve%ejnost. 
 
Na seminá%i „Bezpe!ná farmakoterapie“, po%ádaném Státním ústavem pro 
kontrolu lé!iv (SÚKL) v r. 2007,  byly p%edlo(eny statistiky, z nich( vypl"valo, 
(e v *eské republice je 98% podhlá$enost ne(ádoucích ú!ink# v$ech lé!iv 
(v!etn' vakcín) – to znamená, (e jsou hlá$ena jen 2 %! V roce 2008 SÚKL 
p%ijal pouze 1477 hlá$ení o podez%ení na ne(ádoucí ú!inky na v$echny léky 
pou(ité v *R! Je proto nutné (ádat léka%e, aby ne(ádoucí ú!inky hlásil, a 
neu!iní-li tak, m#(e hlá$ení u!init sám posti(en", resp. rodi!e prost%ednictvím 
on-line dotazníku. Od roku 2009 umo(&uje SÚKL na svém portálu pro 
ve%ejnost nahlásit ne(ádoucí ú!inek lé!ivého p%ípravku $iroké ve%ejnosti. 
http://www.leky.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   
 
Touto dal$í mo(ností by se mohl zv"$it po!et hlá$ení, a tím by se zv"$ila i 
bezpe!nost pou(ívání lé!iv"ch p%ípravk#. D#le(ité je v'd't, (e se má hlásit i 
pouhé podez%ení na ne(ádoucí reakci: je tedy lhostejné, zda si pediatr myslí, 
(e reakce s o!kováním souvisí !i ne. Práv' tak je d#le(ité si uv'domit, (e 
hlá$ení má velk" v"znam i p%esto, (e v jednotlivém p%ípad' se málokdy poda%í 
souvislosti s o!kováním bezpe!n' prokázat. Pokud se toti( u ur!ité vakcíny 
za!ne objevovat hlá$ení více, je to d#vodem jak pro SÚKL, tak pro v"robce v$e 
ov'%it, podrobn'ji sledovat atp. V *R té( neexistuje mo(nost od$kodn'ní 
posti(en"ch po o!kování, chybí soudní znalci v oboru o!kování, statistiky 
ne(ádoucích reakcí a po$kození po o!kování jsou naprosto nedostate!né. 
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Podstatn' jiná situace je v zahrani!í. Nap%íklad v N'mecku se mohou rodi!e 
d'tí t'(ce posti(en"ch po o!kování do(adovat od$kodn'ní, pokud se proká(e 
souvislost mezi o!kováním a posti(ením. Po!ty od$kodn'n"ch se pohybují v 
desítkách ro!n'. 
 
Právní situace  
 
Pokud rodi!e v sou!asné dob' odmítnou povinné o!kování svého dít'te, 
vystavují se riziku postihu ze strany státních ú%ad#. Poru$ují tím toti( zákon !. 
258/2000 Sb., o ochran' ve%ejného zdraví, kter" na%izuje povinné o!kování. 
Zpravidla jsou pozváni k jednání na hygienické stanici, m#(e jim b"t ud'lena 
pokuta, a teoreticky mohou b"t i zbaveni rodi!ovsk"ch práv pro zanedbání 
povinné pé!e. Dít', které není o!kováno podle o!kovacího kalendá%e, nem#(e 
nav$t'vovat mate%skou $kolu, ú!astnit se $kol v p%írod', ozdravn"ch pobyt# !i 
letních tábor#. 
 
Sou!asn" zákon je v$ak podle názoru sdru(ení ROZALIO v rozporu s Úmluvou 
na ochranu lidsk"ch práv a d#stojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 
biologie a medicíny (Úmluva o lidsk"ch právech a biomedicín'), kterou *R 
ratifikovala. V !l. 5 této Úmluvy se pí$e: „Jak"koliv zákrok v oblasti pé!e o 
zdraví je mo(no provést pouze za podmínky, (e k n'mu doty!ná osoba 
poskytla svobodn" a informovan" souhlas. Tato osoba musí b"t p%edem %ádn' 
informována o ú!elu a povaze zákroku, jako( i o jeho d#sledcích a rizicích.“ 
Podle na$í ústavy jsou mezinárodní úmluvy nad%azeny ostatním zákon#m, a 
mají tudí( p%ed nimi p%ednost. 
 
Úmluva o lidsk"ch právech a biomedicín' v !l. 26 ov$em p%ipou$tí i následující 
omezení: „,ádná omezení nelze uplatnit (....) krom' t'ch, která stanoví zákon 
a která jsou nezbytná v demokratické spole!nosti v zájmu bezpe!nosti 
ve%ejnosti, p%edcházení trestné !innosti, ochrany ve%ejného zdraví nebo 
ochrany práv a svobod jin"ch.“ O tyto d#vody (tj. ochrana ve%ejného zdraví) se 
opírají na$e ú%ady p%i obhajování v"jimky z práv zaji$t'n"ch Úmluvou. 
Argumentují, (e neo!kovan" jedinec p%edstavuje ohro(ení zdraví o!kovan"ch, 
a to i v p%ípad' tetanu (kter" není p%enosn"), tuberkulózy (d'tské formy 
nejsou p%enosné) a (loutenky typu B u kojenc# (která se p%ená$í pouze t'lními 
tekutinami – tj. krví nebo pohlavním stykem). Ve vysv'tlující zpráv' k Úmluv' 
se praví, (e „omezení musí spl&ovat zejména kritéria nezbytnosti a úm'rnosti“, 
a jako typick" p%íklad zpráva uvádí povinnou izolaci pacienta se záva(nou 
infek!ní chorobou. Ustanovení !lánku 26 by se tedy nem'lo t"kat zdravého 
dít'te a plo$né preventivní pé!e. 
 
Proto m'lo po ratifikaci této Úmluvy v roce 2001 nastat posouzení, zda je tato 
v kolizi s ji( d%íve platn"m !esk"m zákonem !. 258/2000 Sb. o ochran' 
ve%ejného zdraví, a tento zákon m'l b"t upraven do souladu s Úmluvou, k 
!emu( nedo$lo doposud. 
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Druhá podmínka, (e souhlas má b"t informovan", je pln'na v minimální, !asto 
a( nulové podob'. 
Zdá se, (e toto si na$e ú%ady uv'domují, proto(e kauzy rodi!#, kte%í jsou 
odhodláni se soudit a jsou p%ipraveni se dostat a( k Ústavnímu soudu a potom 
k Evropskému soudu pro lidská práva ve -trasburku, z r#zn"ch, v't$inou v$ak 
banálních procesních d#vod#, zastavují.  
V sou!asné dob' ROZALIO spolupracuje s právníky z Ligy lidsk"ch práv, kte%í 
sdru(ení poskytují právní poradenství, i s právníky privátními, kte%í rodi!e 
zastupují (více informací na www.llp.cz  a www.ferovanemocnice.cz). 
 
Rádi bychom dosáhli stavu, kter" je ve v't$in' západoevropsk"ch zemí, kde je 
o!kování sice doporu!ované, ale nepovinné. Pokud je v"jime!n' v n'kter"ch 
státech povinné, není zdaleka v takovém rozsahu jako u nás (Itálie – 3, 
Francie – 3, Belgie – 1) a existují mo(nosti, jak se z povinnosti vyvázat. 
Oslovujeme v tomto smyslu poslance !eského i evropského parlamentu, psali 
jsme hlavnímu hygienikovi své p%ipomínky ohledn' nov"ch p%ipravovan"ch 
o!kování, podávali jsme p%ipomínky ministrovi zdravotnictví p%i zm'n' zákon#. 
Prvním o!kováním, které by u nás m'lo b"t dobrovolné, je plánované o!kování 
proti pneumokokov"m nákazám. Pokud bude takto schváleno – m'lo by b"t 
doporu!ené, státem hrazené, ale nikoliv povinné. 
 
Záv'rem  
 
Problematika o!kování je velmi $iroká a není mo(né ji postihnout jedním 
krátk"m !lánkem. Pokud vás toto téma zajímá, pop%. práv' %e$íte o!kování 
sv"ch d'tí, hledejte informace z mnoha r#zn"ch zdroj# – najdete je na 
internetu, v knihách i od ostatních rodi!# a také na stránkách www.rozalio.cz. 
Krom' mnoha !lánk#, odkaz#, pozvánek na besedy apod., tam najdete i 
konkrétní p%íb'hy rodi!#, kte%í se postavili proti povinnému o!kování, nebo 
t'ch, kte%í %e$ili vá(né zdravotní problémy po o!kování sv"ch d'tí. 
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Rozhovor s Josephem R. Sheppherdem  
(Autorka otázek Pavlína Marti*áková, Josepha zpovídala tlumo#nice Michaela 
Perníková ) 
 
Dobr$ den, Josephe, ráda bych vám polo%ila n'kolik otázek, vycházejících z 
va!í p&edná!ky a z va!í zku!enosti v Africe, vlastn' z va!eho %ivota. 
 
Ano, samoz%ejm', jsem p%ipraven". 
 
(ím se te+ na Slovensku zab$váte? 
 
Momentáln' pí$u knihy.  
 
Opravdu? Knihy o antropologii? 
 
U( jsem vydal 40 knih a nyní se p%ekládají do sloven$tiny. A také pí$u 
historické povídky s prvky antropologie. Odehrávají se v dob' p%ed 300 lety v 
Trnav'.  
 
 
Jak vidíte v$voj v$chovy u západní civilizace? Zm'nila se v$chova? Zlep!ila se? 
 
Pamatujete si na dobu, kdy existovala západní hudba? A pak se z toho stala 
spí$e sv'tová hudba? Stejn' tak západní rodi!ovství je dnes sv'tové 
rodi!ovství. Víme, (e existují nové p%ístupy a zkou$íme je.  
 
Do!lo tedy ke zlep!ení? 
 
Ano. 
 
V kmeni Ntumu je zvykem, %e prarodi#e vychovávají d'ti, co% se mi zdá docela 
moudré. U nás to v!ak podle m' mo%né není, proto%e v't!ina prarodi#" má na 
v$chovu naprosto rozdíln$ pohled ne% rodi#e. A n'kdy je p&ístup prarodi#" k 
d'tem naprosto nerespektující. Jak to vidíte vy? 
 
V kmeni Ntumu se v"chova d'lí mezi prarodi!e a rodi!e, p%i!em( se tyto dv' 
skupiny nep%ekr"vají. Prarodi!e d'tem ne%íkají, co mají d'lat. Neu!í je jak 
p%e(ít nebo va%it, jak se obléknout. Jsou zde proto, aby jim ukázali souvislosti, 
aby jim p%edali moudrost. Tak(e kdy( se dít' zeptá svého rodi!e, co je správné 
ud'lat, rodi! mu odpoví: „Ví$, já si myslím toto, ale jsem mlad". Jestli chce$ 
opravdu dobrou odpov'), zeptej se sv"ch prarodi!#.“ Na prarodi!e tedy 
odkazují v otázkách t"kajících se moudrosti. Prarodi!e zase, kdy( se jich dít' 
zeptá, jak si má n'co vyrobit, %eknou: „B'( se zeptat svého otce.“ 
 
Velkou v$hodou kmenového %ivota je práv' komunita, kdy se pé#e o dít' 
rozlo%í mezi víc lidí. Není to pak tolik vy#erpávající, jako kdy% se tady u nás 
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stará o d'ti matka, která je s nimi doma cel$ den sama. V tom vidím velk$ 
rozdíl. V na!í spole#nost se mladí lidé st'hují od rodi#", a pokud s nimi 
z"stanou bydlet, v't!inou je to problémové sou%ití.  Myslíte si, %e je v na!ich 
podmínkách mo%né n'co v tomto sm'ru zlep!it? 
 
P%edstavte si africkou vesnici. Lidé zde (ijí spolu, vidí se ka(d" den a v'dí, (e 
se budou ka(d" den vídat nadosmrti. V západní kultu%e jsme zvyklí se 
odst'hovat a také nemáme p%íli$ velké rodiny. Vytvá%íme si jakési sociální sít', 
kdy se rodina sejde a v tu chvíli vlastn' vytvo%í takovou malou vesnici. Av$ak 
kdy( (ijete pod st%echou s rodi!i, kte%í v'%í, (e jejich síla spo!ívá v tom, (e vám 
doká(ou vnutit svoji v#li, v(dycky bude docházet ke konflikt#m. Tajemství 
spo!ívá ve zm'n' konceptu moci, ne ve zm'n' bydli$t'.  
 
V p&edná!ce se mluví o klasickém v$chovném p&íkladu – hádání se o hra#ky. 
(ím to je, %e se d'ti v kmeni Ntumu o hra#ky neperou ani nehádají a na!e 
ano? Na!e dít' nikdy nevid'lo, %e by se n'kdo doma o n'co p&etahoval, v'ci si 
p"j#ujeme, a p&esto se o hra#ky dohaduje u% od první chvíle.  
 
Ka(dé dít' se v$echno nau!í pozorováním ostatních. A ne v(dy sledují, jak se 
lidé d'lí o v'ci, ale jak se respektují a jak jsou zodpov'dní. A kdy( p%ijde 
správn" !as, d'ti toto své pozorování a porozum'ní p%evedou nap%íklad na 
hra!ky. Lidé v kmeni Ntumu nikdy nevid'li takov" konflikt, jeho( v"sledkem by 
bylo nerozd'lení se o v'ci. Také se u nich nehovo%í o sdílení v'cí. Oni sdílejí 
technologii. V jejich kultu%e, pokud n'kdo n'co ví a ten druh" zjistí, (e to ví, 
p%i!em( on sám to neví, nezeptá se. A kdy( ten, kter" ví, zjistí, (e ten druh" 
neví, p%estane s !inností a nau!í ho to. Ideální stav je toti( ten, kdy v$ichni 
v'dí v$echno. Ve v'd'ní je sice síla, ale ne taková, která vede ke 
znev"hodn'ní ostatních. V'd'ní je síla v$ech, v'd'ní je kolektivní.  
 
Co byste po sv$ch zku!enostech z pralesa poradil rodi#"m? M'l byste pro n' 
jednu v!eobecnou radu?  
 
Tohle musíte napsat opravdu opatrn', ano? Poradil bych jim, aby se z nich 
nestali Ameri!ané. Víte, existují ur!ité modely a jejich opaky. M'li byste od 
tohoto modelu upustit a najít takov", kter" bude fungovat. Proto(e tento 
z historického hlediska skute!n' nefunguje.  
 
Co nejd"le%it'j!ího jste se od kmene Ntumu nau#il? 
 
Od tohoto kmene jsem se nau!il, (e koncept moudrosti se nedá hierarchicky 
za%adit – není d#le(it'j$í ne( nap%íklad to, (e umíte d'lat ú!esy nebo (e umíte 
vyrobit l(íci. Moudrost je nadání jako ka(dé jiné. Vy(aduje u!ení, studium, 
musí b"t neustále p'stována. Kdy( se zeptáte dít'te z kmene Ntumu, v !em 
vyniká, %ekne nap%íklad, (e je um'lec. Nemyslí to v#bec arogantn', nechlubí 
se, není v tom fale$ná skromnost. V na$em jazyce také m#(ete %íci, (e jste 
um'lec, je to p%ijatelné. Av$ak kdy( se zeptáte n'koho z kmene Ntumu, v !em 
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je dobr", a on vám odpoví, (e je dobr" v moudrosti, (e je moudr", nem#(ete 
to v na$em jazyce takto pou(ít, prost' to nefunguje. Nem#(ete se p%edstavit: 
„Dobr" den, jmenuji se Joseph a jsem moudr".“ Proto(e u nás existují, co se 
t"!e mluvení o moudrosti, ur!itá tabu, kde(to u nich ne. A práv' toto jsem se 
nau!il. ,e skromnost nebo pokora by nem'ly zakr"vat to, co umíte. Vá$ dar 
sv'tu m#(e b"t práv' moudrost, ale není d#le(it'j$í ne( t%eba zp'v.  
 
Oblíbil jste si n'jaké jedno konkrétní p&ísloví kmene Ntumu? 
 
V jejich p%íslovích je mnoho vrstev informací. Jsou kouzelná práv' proto, (e 
v(dy na vámi polo(enou otázku odpoví doslovn'. Vy si t%eba pomyslíte: „Ano, 
to zní dob%e.“ A kdy( je to v$e, co jste hledali, je to v$e, !eho se vám dostane. 
Av$ak kdy( pochopíte, (e v tu samou chvíli, kdy vám doty!n" odpovídá na 
otázku, se obrací i na vás a zvlá$+ na va$i osobnost, a (e va$e osobnost, va$e 
povaha to pot%ebuje sly$et, usly$íte i to. A kdy( pochopíte, (e se za tou 
odpov'dí skr"vá i ur!itá univerzálnost, která se dá pou(ít na spoustu jin"ch lidí 
ve spoust' jin"ch situací, v$imnete si toho. Jak p#jdete (ivotem, poka(dé, 
kdy( usly$íte to p%ísloví, %ekne vám n'co víc. Slova se nem'ní, to vy se 
m'níte. 
 
A nyní otázka t$kající se jmen v kmeni Ntumu. Jak se lidé v kmeni Ntumu 
jmenují, kdy% mají více d'tí?  
 
Ano, tak(e nap%íklad kdybych se tam narodil, jmenoval bych se Joseph a jako 
p%íjmení bych pou(íval jméno svého klanu. P%ed jméno bych si p%idal je$t' 
p%edponu ozna!ující m#j v'k. Takto se rozli$uje, kdo mluví. Jestli mladík, nebo 
star$í !lov'k. Kdybych nem'l d'ti, byl bych sta%ík Joseph. V moment', kdy 
bych m'l d'ti, moje vlastní identita by p%estala b"t d#le(itá. Proto(e moje d'ti 
jsou to skute!n' d#le(ité, v m"ch d'tech spo!ívá hrdost mojí existence. U( by 
mi tedy ne%íkali Joseph, ale „otec Anisy, papa Anisa“. To by mn' i v$em 
ostatním p%ipomínalo, (e d'ti jsou to nejd#le(it'j$í. Na západ' se na$e d'ti 
jmenují po nás. V kmeni Ntumu se rodi!e jmenují po d'tech.  
 
A co kdybyste m'l dceru Anisu a je!t' syna Josepha? Jak by vám v kmeni 
&íkali, byl byste papa Anisa Joseph, nebo jednou papa Joseph a podruhé papa 
Anisa?  
 
.íkali by mi i tak i tak, jednou papa Joseph a podruhé papa Anisa. 
 
To je z mé strany v!echno, moc Vám d'kuji za rozhovor. 
 
To bylo bezbolestné, i já d'kuji.  
 
 


