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ÚVOD

O předporodní přípravu maminek jsem se začala zajímat jakoby s vývojem mého 

povolání. Soustředila jsem se na lektorské aktivity, kde jsem pracovala s rodiči, učili 

jsme se masáže miminek, výchovu, psychomotorický vývoj a vždy mě zajíma i vývoj 

před narozením a možnosti jak se připravit na průběh porodu. Co může maminka 

udělat pro to, aby porod proběhl co možná nejpřirozeněji a byl krásným začátkem pro 

ni i miminko.

Do výcviku jsem vstupovala s představou, že se budu muset naučit mnoho 

anatomických pojmů, jak při porodu zakročit, jak se na něj připravit předně po stránce 

fyzické (cvičení, dýchání, úlevové polohy...). Byla jsem překvapená na jakou 

individuální a spíše psychologickou práci se to ale chystám. Práce s jednotlivými 

maminkami se mi líbí. Vzniká při ní zvláštní spojení mezi mnou a maminkou, kdy mě 

samy od sebe napadají vhodné otázky, věci zapadají do souvislostí - těhotenství s 

menstruací a s životem maminky (kde má svá nevyřešená témata apod.). A toto kouzlo 

okamžiku a práce individuální, pečování o jednotlivou maminku podle toho kam až 

péči chce, potřebuje, je důležité a jistým groo přípravy, ale těžko pro mne popsatelné. 

V této své práci jsem se tedy chtěla zaměřila na něco “hmatatelného”, něco, co je 

možné proložit  jednotlivými sezeními, nebo na jejímž  základě můžeme vystavět i 

kurz, nebo spíše setkávání více maminek, které se budou snažit společně pomocí 

těchto technik a povídáním o komunikaci se svým miminkem spojit a lépe tak projít 

těhotenstvím i porodem. 



Co je to komunikace?

Komunikaci lze obecně popsat jako předávání informací a zpráv, jejich vysílání, 

přijímání a vnímání. Účastní se ho vždy jeden či několik “subjektů” - ten, kdo 

informaci vysílá (ať už vědomě či nevědomě) komu je určena (je-li někomu určena), 

kdo ji vnímá, koho ovlivňuje apod. Můžeme říci, že nelze nekomunikovat. Tedy nelze 

nepodávat žádné zprávy. Jako příklad uvedu, že pokud stojíme, nic neděláme a 

nemluvíme, stále vysíláme informaci, podáváme zprávu o tom, že stojíme, nic 

neděláme a nemluvíme. Podobně je to v komunikaci s miminkem. Nemůžeme říci, že 

s ním nekomunikujeme, nebo ono s námi. Jen si předáváme jiný druh informace, 

informaci o zdánlivé nečinnosti. 

Komunikace má mnoho úrovní a složek, které jsou různě intenzivní a poznatelné. 

Jejich vnímání a důležitost dané úrovně komunikace se mění v závislosti na kontextu 

situace (například dle vývoje člověka).

Odborníci se zatím neshodli, co vše miminko v bříšku vnímá. Děti jsou ale citově 

založené bytosti a proto jsou pro ně nejspíš jedním z nejdůležitějších komunikačních 

kanálů emoce. Komunikace založená na citech tak stojí na počátku života dítěte v 

popředí. Za komunikaci maminky s miminkem považujeme také to, když  na něj myslí, 

což probíhá v těhotenství velmi často a také s ním často v duchu nebo i nahlas mluví. 

Maminka může pozorovat, jak jí miminko podává zprávy o své existenci změnami na 

svém těle. Čím více je tato komunikace vědomá, tím pro vztah a spolupráci maminky 

a miminka u porodu lépe. Do této komunikace, vztahů a spolupráce je možno zapojit i 

tatínka. 

Různé roviny(složky) komunikace si představuji následovně:

“Nezáměrná” - obsah sdělení není zcela jasně směřován k “odběrateli” - náhodné 

vyslechnutí, emoce, chování druhého, postoj, niance v hlasu... Nezáměrná komunikace 

mezi maminkou a dítětem v bříšku většinou převládá, protože je s maminkou neustále 

a ne všechna sdělení náleží jemu. Samo si bere informace z maminčina chování a z 

okolí. Váže se k ostatním druhům komunikace, které mohou probíhat jak záměrně, tak 

nezáměrně.



“Záměrná” - obsah sdělení je záměrně směřován k “odběrateli” sdělení, přímým 

oslovením, větou, dotekem tohoto člověka, uhozením tohoto člověka ...

Mimosmyslová - málo prozkoumaná rovina komunikace. Některé maminky popisují 

zvláštní spojení mezi sebou a dětmi, kdy navzájem “vědí”, i mezi partnery, někdo sem 

řadí sny, znamení, komunikaci v rámci své víry  dále instinkty, pudy. Má své 

opodstatnění při početí, při vzdálenosti mezi komunikujícími, při vnímání pouta, 

instinktů a pudů po porodu. Domnívám se, že vlivem prostředí se schopnost vnímat a 

používat tuto úroveň komunikace oslabuje s věkem člověka, pokud se nesnaží o její 

zachování či obnovu. 

Strukturální - výraz jsem si vymyslela k popsání toho, že člověk vysílá informací 

pomocí toho jakou dává strukturu věcem - prostoru (čím se obklopuje a jak), času (čím 

tráví svůj čas, jaký  má “režim”). Například dítě získává informaci z chování maminky, 

dle toho jak tráví ona svůj čas o jejích hodnotách. Toto úroveň komunikace miminko 

jvnímá již v bříšku - rozdělení na aktivní a pasviní části dní. Důležitá je také do tří let 

dítěte, kdy  si dítě vytváří schémata pomocí níž chápe fungování svého prostředí. 

Důležitá je pro tvorbu návyků, přejímání kulturních vzorců a způsobů chování.

Symptomatická - (symptom neboli průvodní jev) tak jsem nazvala vnímání toho, co 

komunikaci provází. Vnímáme vibrace , které vycházejí z člověka, vnímáme vibrace 

které v nás vytváří to, co vnímáme(obraz, situace, člověk), my vysíláme vibrace do 

okolí. Vnímáme jak na nás věci a lidé působí. Domnímám se, že tuto složku 

komunikace miminko intenzivně používá. Je úzce spojena s komunikací emocionální.

Emocionální - tato úroveň komunikace se úzce váže k symptomatické komunikaci 

tedy  k vnímání vibrací, vnímání působení věcí na nás - jaké v nás vytvářejí pocity. 

Emoce komunikujeme (ukazujeme a předáváme tak o nich zprávu) také pomocí svých 

myšlenek, vyřčených slov, chováním v dané situaci atd. Je velmi důležitá pro 

miminko. 



Akustická - věta, křik, pláč, nesrozumitelná hádka, smích, zvuk, ticho... Od chvíle kdy 

miminko v bříšku slyší a vnímá vibrace zvuku (7. měsíc).

Vizuální (+vizualizační) - nápis, symbol, věc, obrázek, fotka, situace... Vnímání těchto 

věcí, vizuální komunikace, může probíhat nejen jejich přímým sledováním, ale také 

zprostředkovaně skrze techniku vizualizace, tedy  představování si symbolu, věci, 

dítěte, situace ... Předání informace z vizualizace probíhá dále emocionální,  

symptomatickou složkou komunikace.

Pachová - vůně matky, vůně hormonů, která rozpohybovává další tělesné pochody, 

vůně uklidňující / povzbuzující. Je velmi důležitá pro miminko předně po narození, 

kdy jsou ještě oslabené ostatní smysly. Tento smysl se těžce zkoumá, ale domnívám se, 

že v prvních dnech po narození je pro miminko velice důležitý  k rozpoznání toho, že 

je u matky a k prožívání bezpečí ze známého prostoru (obklopuje jej známý  pach). 

Pachy mají ale nezanedbatelný vliv na fce lymbického systému v mozku. Pach jeho 

prostřednictvím spouští vyplavování a tvorbu hormonů předně po porodu, kdy 

maminka voní k narozenému miminku. Na matku i dítě má také vliv vůně otce.

Chuťová - V principu úzce souvisí s pachovou. Tvrdí se, že vůně i chuť kolostra je 

podobná plodové vodě, v bříšku. Dítě prostřednictvím chutě hodně věcí kolem sebe 

poznává. Můžeme se ptát proč tomu tak je? Například zvířata a některé domorodé 

kmeny z chuti získávají mnoho infomací, snad proto, že voda ze které jsou přírodniny 

z velké části složené, má svou paměť a je nositelem informace.

Verbální - slovně formulovaná , ať už  mluvená, či psaná, nebo vlastní myšlenka, kód, 

symbol... Pro dítě je důležitá až  se dítě naučí rozumět jazyku, ale důležitá je pro matku 

ve tvorbě formulace myšlenky, která předává emoci. 

Neverbální (nonverbální, mimoslovní) - nevyjádřené slovy - pohled na situaci, mimika 

tváře, chování člověka, postoj člověka, škleb, niance v hlasu, obraz, fotka, film, 

emoce... Důležitá je pro miminko v bříšku a po narození. Vědomé vnímání této složky 

komunikace je podle mého názoru postupně a s věkem vytlačováno kladením důrazu 



na verbální složku komunikace (začíná se stávat nezáměrnou). Na podvědomé úrovni 

ale zůstává důležitá, což může působit na celkové vnímání komunikace zmatečně. 

Doteková - uhození, odstrčení, pohlazení, stisk, otření, popohnání, dotek, masáž, 

vytlačování končetin do břišní stěny ... V bříšku probíhá od maminky a tatínka k dítěti, 

od tatínka k mamince, aby jí bylo dobře a od miminka k mamince a tatínkovi (kopání, 

tlačení na bříško ručičkou, nožičkou, zadečkem ...). Po narození je hmat a vnímání 

doteku jeden z nejdůležitějších smyslů. V mozku je jeho centrum umístěno uprostřed a 

jeho prostřednictvím se rozvíjejí smysly další. 

Zkušenostní- informaci a s dělení zanechává v člověku i prožitá situace. Např. po 

nedorozumění s někým si v sobě vytvoříme informaci o jeho vlastnostech, zjistíme, 

jak která věc funguje, dítě může vejít  ve zkušenost, kolik času si na něj rodič dělá 

atd.... dítě se učí zkušeností od začátku, obecně ale můžeme říci, že markantní nabírání 

informací ze zkušenosti je do jednoho roku o něco nižší do tří let. 



Prenatální komunikace

“...kontakt s nenarozeným děťátkem...”  Tuesen, G. Goze-Hanel, I., 2003

Kdy začíná a kdy končí

Protože nelze nekomunikovat, nelze podle mne také říci, kdy můžeme s miminkem 

“začít” komunikovat, jak se mne maminky  často ptají. Kdy už to má smysl? Kdy  to 

miminko vnímá? V různých rovinách komunikace má spojování s miminkem, 

uvědomování si našeho vlivu a myšlenky na miminko smysl stále a stále to probíhá. 

Miminko to také vždy vnímá, ale jinak intenzivně a jiné úrovni. Vědomá  a záměrná 

komunikace se samozřejmě zjednodušuje a máme pro ni více “nástrojů” s vývojem 

miminka a jeho smyslů, které do ní může zapojovat. Výzkum nám vývoj smyslů 

prozatím ukazuje tak, jak najdete v příloze “Vývoj miminka v týdnech”.

Miminko ví

Nevíme zcela přesně co vše miminko v bříšku vnímá, ale je jisté, že bezpochyby 

dostává od maminky “zprávy” “signály”. Vnímá maminčin fyzický  stav - nevolnosti, 

nemoci, jevy související s těhotenstvím s trávením... Přístupné jsou mu také její 

emoce, nálady, které prostupují její tělo stejně jako jeho. Můžeme tedy usuzovat na to, 

že i maminčiny myšlenky, které emoce doprovázejí či vyvolávají by  mu mohly být 

přístupné. Emoce ale považuji mezi maminkou a miminkem za základní nosič 

informace. Je to shruba v sedmém měsíci, kdy už miminko vnímá vnější svět  mnohem 

vědoměji. U každého miminka je to jinak, uvádíme orientačně přibližně týdny, kdy 

dochází k jednotlivým změnám.

Maminka poznává

Tělesné projevy jsou zase komunikační branou pro maminku. Na svém těle může 

pozorovat změny  popisující vývoj jejího drobečka (viz příloha “Vývoj miminka v 

týdnech” a “spojování s vývojem”). 

Pozorujeme pohyby, své přicházející myšlenky a emoce.



Tyto zprávy od miminka má maminka možnost učit se přijímat a my jí v tom můžeme 

pomoci. Můžeme si s ní povídat o jevech, které se objevují na jejím těle, v myšlenkách 

a okolí a jak souvisí s vývojem miminka a porodem. 

Mamince můžeme také nabídnout aktivity, které ji pomohou naučit se na své miminko 

naladit a jeho komunikaci chápat. Tedy maminku spojujeme s miminkem. 

Informace pro konzultanta: Způsob jakým maminka reaguje na signály miminka o 

jeho vývoji (na hledání polohy, na tloustnutí, změny na pokožce ...) nám mohou ukázat 

na události v dané době porodní. S maminkou je dobré o tom mluvit ve smyslu 

zamyšlení nad tím, proč například velmi špatně snáží změny  - na pokožce apod.  Jako 

pomůcka nám může sloužit v příloze týdenní tabulka, kde si maminka může značit  své 

pocity, vnitřní monology, vyšetření a reakce na ně. 



Proč chceme, aby maminka s miminkem komunikovala spojovala se s 

ním?

Důvěra ve schopnost sama porodit

Schopnost maminky spojit se se svým miminkem jí dává možnost lépe zvládat porod. 

Představuju si to jako rozšiřování komunikační dálnice postupným “projížděním” tou 

samou cestičkou dokola či poznávání nových cest. Spojování maminky s miminkem 

pomáhá lépe poznat příchod porodu, změny v porodních dobách, mamince se lépe 

naslouchá signálům těla ve spolupráci s miminkem, jakou při porodu má zaujmout 

polohu, naslouchání tělu a zaujímání poloh pro úpravu děložního svalstva, aby  se 

miminko přirozeně narodilo. Prenatální komunikace tak pomáhá mamince a miminku 

společně projít porodem a domnívám se, že také lépe zvládnout porodní trauma a je 

také lepší, že vnímaný vztah mezi maminkou a dítětem nezačal až porodním 

traumatem, ale dříve.

Most z bříška na svět

Pomocí spojování s miminkem se začne vytvářet vztah mezi maminkou (tatínkem a 

dalšími z rodiny) a miminkem ještě dříve než se narodí. Může tak nabývat různých 

úrovní, prohlubovat se, zjednodušovat adaptaci celé rodiny na příchod nového člena, 

pomáhá sladit maminku s miminkem (spánek, oblíbené uklidňující aktivity). Takto si 

miminko může přenést věci se kterými se seznámí v bříšku (vibrace, emoce, zpěv, 

hudba, rytmus, režim dne ...) do světa mimo tělo maminky jako zdroj klidu a jistoty. 



Jak lze komunikovat

Čím více miminko v maminčině bříšku roste, tím více nástrojů ke komunikaci a ke 

spojování máme. 

Režim dne:

Můžeme sledovat, kdy  naše miminko spí, kdy má aktivní část dne a na tom s ním 

spolupracovat - nechávat mu čas na aktivitu a dobrý  pohyb během dne poleháváním a 

uvědomováním si pohybů miminka. Můžeme chodit pravidelně spát, jíst, pravidelně se 

zabývat relaxací, pohybem, tvorbou, vytvářet aktivní a volnější části dne, sledovat, jak 

na ně miminko reaguje a ladit se i na jeho denní rytmus. Můžeme, nemusíme, můžeme 

jen sledovat zda má miminko ve svém dni nějaký režim. Maminka může režim 

miminka pozorovat od 27. týdne, zda je noční pták. 

Techniky k navození spojení:

Maminka s tatínkem si dají budík na 1:00 ráno, kdy  se budí nejvíc miminek a povídají 

si o svých pocitech a také o tom, jak se budou připravovat na noční vstávání. 

Sledujeme, kdy nás pohyby v bříšku budí a myslíme na ně pozitivně - miminko má 

také radost z toho co dovede - dovede maminku probudit. 

Praktické náležitosti:

Maminka se stará o své pohodlí a při tom myslí na miminko. Záleží jí na tom, aby byla 

vhodně oděná pro své pohodlí, stará se o své zázemí doma, tak aby  jí bylo příjemně s 

ohledem na miminko, pro které je maminčin pocit “je mi dobře” důležitý. 

Maminka také zařizuje věci pro miminko s myšlenkou na něj - zjišťuje informace o 

výbavičce, nakupuje výbavičku, připravuje pokojíček, kout pro miminko, vytváří si 

představu, jak chce prožít s miminkem první dny  a prostředí pro její realizaci. 

Maminka si zjišťuje informace o místě porodu, možnostech jak může rodit ...



Techniky k navození spojení:

Maminka s tatínkem se při výběru výbavičky a hraček pro miminko drží za ruce a 

povidají si s miminkem, všímají si změn v maminčiných pocitech a kde se zastavují 

déle a podle toho volí věci pro miminko, které maminku a miminko přitahují.

Tatínek si zavěsí na krk tašku s desetikilovou zátěží a povídají si o tom, jaké to je nosit 

dítě pod srdcem. Povídá jí taky své nápady, co by mohlo mamince pomoci při pohybu, 

při spánku, v běžných situacích, aby se s bříškem cítila dobře.

Maminka se schoulí do křesla nebo na sedačku a představuje si, že je v bříšku, rozhlíží 

se okolo a povídá, co by  potřebovala v bytě změnit, aby to bylo jako v bříšku. Tatínek 

přání píše a postupně je splní tak, aby  se miminko v bytě cítilo podle maminčiných 

změn jako v bříšku.

Tatínek se může projít (třeba se psem, nebo cestou z práce) po dětstkých hřištích a 

představuje si, jak si tam jeho dítě bude chodit hrát a jak ho tam bude vodit. Potom 

mamince a miminku povídá, co vše viděl.

Maminka s tatínkem projdou byt po kolenou, aby viděli, jak se bude dítěti líbit, co by 

měli změnit pro jeho bezpečnost a pro krásu a přitom to “konzultují” s miminkem. 

Spojení s vývojem:

Maminka se může zorientovat v tom, co se zrovna v daný  týden miminku vyvíjí (viz 

příloha) a napíše si to na ledničku. To může vidět  i tatínek a říkat mamince, jak tento 

vývoj pozoruje na ní, na sobě a maminka také.  Tyto informace o vývoji miminka jsou 

spojeny s vizualizací miminka v bříšku a posilňují tak vztah obou rodičů k němu. 

Mamince to pomáhá, když si prostuduje vývoj miminka a jaký  má tento vývoj dopad 

na ni. Jak jej může pozorovat na sobě. Na pocitech, na těle. Některé z těchto 

průvodních znaků vývoje dítěte jsou totiž pro maminku nepříjemné (pálení žáhy, 

nabírání hmotnosti, bolesti zad ...). Maminka je ale může lépe snášet, lépe přijímat, 

když ví, co znamenají a čím jsou způsobeny. Může tak na ně myslet láskyplně. 

Například, když ji pálí žáha, může si uvědomit, že je to způsobeno nožičkami, které 

tlačí na slinivku břišní, tělíčkem, které utlačuje vnitřní orgány a říci si “ty  můj cvalíku, 

jak pěkně mi pod srdcem rosteš”. 



(Pozn. v souvislosti vývoje a komunikace- na problémy s komunikací se můžeme 

zaměřit v 8.týdnu, sledovat, zda se zde projeví nějaké obtíže s komunikací)

Emoční komunikace

Maminka s miminkem emočně sdílejí vše.

Něco ale chceme od dítěte oddělit - negativní emoce, které nepatří jemu. Miminkem 

prostupují a ono si je bere za své i s nimi spojenou informaci a myšlenku. Miminku je 

tedy  potřeba emočně a myšlenkově sdělit, co nepatří jemu. Pak se může nebát  být 

spojeno s maminkou.

Některé emoce chceme také záměrně vyvolat a záměrně sdílet, protože nám prospívají. 

Emoce jako láska, radost, klid.

Emoce, které považujeme za negativní, je dobré vypouštět ze svého těla ven. Touto 

problematikou se zabývá už hodně nám dostupných kurzů a knih. Tady nyní můžeme 

jednoduše říci, že pokud svou emoci zformulujeme do věty  “jsem tak nešťastná z toho 

nepovedeného vymalování v obyváku”, kterou nahlas řekneme, dostáváme ji tak ze 

svého těla ven. Pokud ne, hromadí se emoce v plodové vodě podobně jako škodliviny, 

nebo pokud by maminka kouřila tak nikotin a miminko má tendenci se rodit dříve.

Techniky k navození spojení:

Maminka s tatínkem se postaví proti sobě, chytí se za ruce a navzájem si říkají, jak se 

jejich dítě cítí.

Maminka poví tatínkovi, co ji celý  den trápilo, nad čím přemýšlela a společně s 

tatínkem poví děťátku, že ono je v tom krásném prostředí, kde se může vyvíjet, a tohle 

jsou jejich starosti, ne jeho. Tuto techniku řadím do emoční komunikace, protože ta je 

pro miminko v bříšku velmi důležitá a vidím jako důležité sdělit miminku, že emoce, 

které k němu přicházejí se ne vždy týkají jeho, ale jsou maminčiny a ono se nimi 

nemusí nechávat ovlivňovat. 

Maminka s tatínkem si najdou kaluž  a prořádně se v ní proskáčou, přitom se snaží 

naladit na radost, kterou dítě při skotačení zažívá.

Maminka s tatínkem si naplánují filmy na které by  se podívali, aby miminku ukázali 

škálu emocí, kterou lze prožívat - strach, dojetí, lásku, romantiku, drama, stres. Při tom 

to miminku povídají, že jde o jejich emoce a jak je lze prožívat. 



Zvuky

Hlas, křik, pláč, smích, hlas matky otce, lidí, hudba, zvuky z venčí, zvuky uvnitř těla.

Popřemýšlejme, co miminko uvnitř slyší, můžeme to přenést do vnějšího světa a 

nabídnout mu to jako známou a uklidňující věc - bíly šum. V bříšku je totiž oproti 

očekávání docela hlučno - tlukot srdce, střevní peristaltika, šumění krve, dýchání. Ale 

také k němu doléhají zvuky z vně bříška.

Miminko začíná slyšet ve 23. týdnu, v něm by se maminka mohla na zvuky začít víc 

zaměřovat. Maminka to může poznat podle toho, že si bude muset něco vyslechnout, 

že začne vnímat, jak miminko reaguje na hudbu, na hlasy lidí okolo, nyní může začít  

pro dítko báječné období povídání, pouštění hudby a zpívání bříšku (rodiče mohou 

tohle aplikovat ale už  dříve, pro emocionální komunikaci a tvorbu vztahu). Může se 

polekat hlasitým nebo nepříjemným zvukem, lze ho ukonejšit zpěvem, libou hudbou. 

Miminku můžeme nabídnout zvuky, které ho mohou uklidňovat - hlas maminky, 

hudbu, zpěv maminky, hru na nástroj, zvuk vody ve vaně. Můžeme to opět použít pro 

posílení pocitu bezpečí, známého prostředí jak při porodu, tak po narození. 

Techniky k navození spojení:

Maminka po probuzení zazpívá dítěti písničku, se kterou se přivítají (může u toho 

hladit bříško, můžou zpívat i s tatínkem). Tuto může použít i při porodu a po něm.

Tatínek zazpívá mamince a miminku písničku, když usínají.

Maminka s tatínkem si pouštějí různou hudbu a písničky, pozorují bříško, jak se 

miminko chová, maminka tatínkovi zprostředkuje své pocity  a co si myslí, že cítí 

miminko. 

Tatínek dá svá ústa blízko k bříšku a zpívá svou oblíbenou píseň, sleduje jak miminko 

reaguje, zpívá tak dlouho, dokud se maminka nesměje nebo miminko v bříšku 

nereaguje pohybem. 



Doteková komunikace

Doteková komunikace je u maminky a dítěte instinktivní. Můžeme často vidět těhotné 

s dlaní položenou na bříšku, jak vnímají své bříško, zvětšující se oblinku a ještě více k 

dotýkání se vybízí, když se miminko začne pohybovat. Do této dotekové komunikace 

se může připojit i tatínek. Může se dotýkat maminky a skrze bříško svého miminka. 

Doteková komunikace opět  usnadňuje přechod z bříška na svět, protože může provázet 

miminko jak v těhotenství, tak při porodu a po něm.

• před porodem - masáž bříška, masáž maminky, vizualizace masáže miminka

• při porodu- dotek hlavičky, dotýkání bříška, miminko položené hned na bříško

• po porodu- objímání, zahřívání, masáže, hlazení, instinktivní doteky, manipulace s 

miminkem.

Od 28.týdne lze nahmatat polohu miminka, protože je v bříšku už hodně veliké a 

natěsno.

Dotek je důležitý  v osmém týdnu těhotenství, maminka se začíná stávat citlivou na 

dotek, více jej vnímá a může to využít pro komunikaci s miminkem ... vnímáním 

doteku na svém těle předává vnímání miminku. 

Autoři se různí v uvádění týdne, kdy maminka může pocítit  první pohyby (doteky 

uvnitř). Je to rozptyl od 15. do 21. týdne. Záleží zde na miminku, na tělesných 

dipozicích maminky, na postavení placenty, na tom zda je to první dítě nebo druhé, 

kdy již maminka dovede lépe rozlišovat pohyby  miminka od jiných svých tělesných 

projevů. Miminko v tom období už také umí ucítit  maminčinu ruku skrz břišní stěnu a 

“plave” ruce vstříc. Další důležité období pro dotek  je 21.týden, kdy  se vyvíjí papiláry 

na prstíčcích miminka. Miminko se tak učí dotýkat se. Maminka by se měla soutředit 

na to, čeho se dotýká. Mohla by  se také sama masírovat(ne na bříšku), hladit bříško, 

dělat vizualizační masáž miminka, představovat si, jak miminko sahá na stěny dělohy, 

může ji masírovat tatínek a také by  ona měla masírovat tatínka, aby  naučila miminko 

dotýkat se. 

Aby se povedlo tatínkovi zaznamenat pohyby miminka, může to zabrat nějakou chvíli. 

Když  tatínek položí ruce na bříško, miminko vycítí, že je středem pozornosti a začne 

dávat pozor, co se okolo děje. Je dobré aby to věděl a měl trpělivost.



Techniky k navození spojení:

Maminka si hladí bříško a se zavřenýma očima a představuje si v jaké poloze miminko 

leží. Může jej také vizualizačně masírovat - představovat si jak na něj sahá. Pohyby 

směrem dolů, od srdce jsou uklidňující, odbourávají stres, pomáhají odchodu škodlivin 

z těla, prospívají psychice. Směrem nahoru povzbuzují krevní oběh, lymfatický  systém 

a aktivizují miminko, prospívají fyzičnu.

Tatínek hladí maminku na různých místech, až se děťátko začne hýbat.

Tatínek dává pusinky (nebo při jiné příležitosti může bříško škrabkat)  na bříško do té 

doby, dokud se miminko nezačne hýbat, nebo maminka neucítí změny ve svých 

pocitech, o kterých si potom s maminkou povídají.

Zrak

Miminko otevírá v děloze oči v 25.týdnu. Maminka to může poznat podle toho, že v 

nějaké životní oblasti také otevře oči, nebo něco uvidí z jiného úhlu pohledu. Nyní 

nastává doba, kdy si můžeme začít pohrávat více s tím co miminko v bříšku vidí. Od 

32.týdne můžeme pozorovat vnímání světla a tmy v bříšku (hry  se sluncem a 

baterkou). Maminka to období pozná podle toho, že přemýšlí nad dobrem a zlem. 

Můžeme si například prohlížet obrázky placenty  (viz závěrečná komunikace s 

placentou), v podobné barvě si můžeme pořídit polštářek, deku, povlečení peřin. 

Miminko v bříšku vidí nejspíš tmavě červenou, vínovou, fialovou a modrou barvu. 

Tyto  barvy a tlumené světlo mu mohou dělat dobře i po narození - ihned u porodu a 

následně. Velké množství osvětlení a snaha odívat novorozence do bílého (z 

hygienických důvodů kvůli vyvářce) podle mne není šťastná.

Maminka a zrak - maminka podporuje spojení s miminkem také tím na co se dívá ona 

a nejlépe vizualizací (viz  vizualizace). Miminko může vidět jen na ultrazvuku. V 

prvním primestru maminka vnímá své pocity, kdy  ji lékař poprvé ukáže na ultrazvuku 

miminko, když  uvidí poprvé tepající srdíčko, od druhého trimestru už  začínají být 

zážitky  z ultrazvukového vyšetření silnější. Osobně si ale myslím, že miminku velké 

množství utrazvuku neprospívá. 



Techniky k navození spojení:

Maminka s tatínkem se zamyslí nebo si zjistí, co miminko v bříšku vidí. Prochází se 

bytem a hledají, zda je této barvy a tvarů dostatek. Pokud není, vypraví se na nákup 

něco takového pořídit.

Maminka se prochází po sluníčku a odkrývá bříško a povídá si s miminkem o 

sluníčku, které uvidí až  se narodí. Tato technika je tedy  spojená s verbální komunikací 

s miminkem a s vizualizací příchodu miminka na svět. 

Maminka si svítí baterkou na bříško a sleduje, jak na to miminko reaguje. Tatínek 

může dělat na bříšku stínové dovadlo. 

Rodiče si dopřávají dostatek příjemného pobytu v prostředí v jakém se nachází 

miminko (příšeří, vínová, fialová, červená ...), aby sladili své smysly.

Kresba

Patří mezi vizualizační techniky, ke zraku, ale domnívám se, že vnímání kresleného 

objektu probíhá i skrze jemnou motoriku, tedy tahy rukou při kreslení. Maminka může 

kreslit  své miminko, jak si ho představuje, může miminko kreslit společně s tatínkem. 

Viz příloha - obrízek k použití jako cvičení při lekci nebo konzultaci za zvuku mantry. 

Techniky k navození spojení:

Maminka nakreslí sluníčko, které pak položí na bříško a raduje se, jak svítí na 

miminko. Toto cvičení je spojené s vizualizací (představa svítíciho slunce na miminko) 

a s emoční komunikací (maminka se raduje). 

Maminka maluje rodinu a povídá děťátku o ní. Maluje sem i miminko. 

S maminkou můžeme vykreslovat daná stádia vývoje embrya.

Vizualizace

Maminka má možnost si své miminko představovat, usmívat se na něj, navazovat s 

ním oční kontakt, prohlížet si části jeho tělíčka a takto jej i masírovat, mazlit se. 

Vizualizaci se přisuzuje velká síla v souvislosti s pozitivním myšlením.

Maminka si může představovat porod, procházet si v představě, jaky by jej chtěla 

prožít, jak budou s miminkem spolupracovat.



Tuto aktivitu si může maminka vyzkoušet při konzultaci nebo společně s jinými 

maminkami v kurzu. Dále ji může aplikovat doma sama, před usnutím, v odpoledním 

spánku, ráno ... 

Vizualizovat si jej může v bříšku i narozené. 

Techniky k navození spojení:

Kresba + zrak (viz výše)

Otec se dívá na bříško a jeho křivky a říká, co mu to připomíná.

Maminka s tatínkem si výjdou na procházku a pozorují mraky a hledají siluetu dítěte.

Maminka s tatínkem si přivstanou a pozorují východ slunce, sdílejí své pocity z 

východu slunce a představují si jej jako porod slunce do tohoto našeho světa. 

Tiché vnímání

Maminka se zcela zklidní, uklidní dýchání, vše utiští a miminko v tichosti vnímá - se 

zavřenýma či otevřenýma očima. 

Otec si sedne za maminku a obejme její bříško a společně bez mluvení sladí svůj dech 

a vnímají miminko.

Společný trénink porodu

Naše trojice čekající přírůstek se samozřejmě může na porod systematicky 

připravovat.  Společně si povídají o jeho průběhu, tatínek si může vyzkoušet cestu do 

porodnice, tatínek s maminkou společně sestaví obsah tašky, porodní přání a způsob 

jakým jej tatínek bude v porodnici podporovat. Mohou si zvykat na úlevové polohy 

jako polohy k mazlení (viz příloha “úlevové polohy”), už  nyní se masírovat a trénovat 

společně dýchání a cvik “hod oštěpem”. 

Techniky k navození spojení:

Cvik “hod oštěpem” - maminka tento cvik může cvičit v různých plohách a také na 

wc. Ve cviku jde totiž  o soustředění se na oblast konečníku, kde maminka začne před 

tlačením a při tlačení u porodu cíti tlak jak prochází hlavička. Aby maminčino snažení, 



směr tlačení a i působení naší pozornosti bylo správné, představujeme si, že maminka 

háže oštěpem a cílí na své paty. 

Maminka si doma vyhlédne křeslo nebo místečko, do kterého se může choulit  jako její 

miminko do dělohy, zavřít si oči a při poslechu hudby provádět techniky, které ji 

spojují s miminkem (tiché vnímámí, vizualizaci, masáže...). Může si s ním taky 

povídat o tom, jak bude opuštění tohoto prostoru probíhat - “takto se máš nyní zde a 

potom výjdeš ven sem mezi nás” apod.

Maminka krouží pánví a povídá si s miminkem (tanec rodiček).

Maminka objímá bříško a nadechuje se do bříška. 

Maminka se opře bříškem o všechny dveře v bytě. Tatínek ji u toho může objímat a 

mluví společně s miminkem o vcházení, procházení, otvírání a procházení “mezi 

světy”. Sdílejí takto společnou myšlenku, kterou si mohou navodit i u porodu.

Maminka povídá tatínkovi a miminku, jak vnímala početí a jak bude asi vnímat porod.

Maminka s tatínkem si povídají vtipy o porodech.

Maminka s tatínkem si najdou video o porodu a v klidu se na něj podívají v rámci 

nějakého pěkného večera. Pak si povídají o svých pocitech z videa.

Verbální komunikace

Jak jsem již  psala výše, verbální komunikace je vše, co komunikujeme formou 

nějakého jazyka (slovem, kódem...) ať už napsané nebo řečené. Miminko může 

maminku slyšet jak si s ním povídá, zvykat  si na její hlas, tempo řeči, rytmus slov a 

stejně tak u tatínka (čtení miminku). Slovně též maminky většinou doprovázejí své 

emoce - hlasitým slovem, nebo myšlenkou. 

Techniky k navození spojení:

Maminka s tatínkem se postaví proti sobě, chytí se za ruce a navzájem si říkají, jak se 

jejich dítě cítí. 

Tatínek si dá ucho na bříško a vnímá zvuky, které slyší a překládá, co asi znamenají, 

nebo co miminko “říká”.



Maminka povídá miminku na procházce o právě probíhajícím ročním obdobím, co vše 

vnímá.

Maminka a tatínek vytvoří básničku, která bude obsahovat slova máma, táta, miminko 

(nebo jméno dítěte) a spolu.

Mimosmyslová komunikace

Jak je na tom maminka s propojením s miminkem určitou mimosmyslovou 

komunikací, můžeme poznat  podle toho zda nám maminka poví, že pocítila početí, 

když začne vnímat, že je těhotná (při první vynechané menstruaci, cca 4.týden). Další 

možnost, kdy se může maminka spojit s miminkem je v devátém týdnu (viz příloha a 

ujištění o těhotenství u lékaře...). Je přirozené, že maminka při zjištění těhotenství 

vystřídá škálu emocí co se mohou objevit. Na nespojení maminky se sebou a s 

miminkem může ukazovat, když maminka některé emoce upozadí (mluví jen o 

pozitivních nebo negativních). 

Mimosmyslovou komunikaci reprezentují také pocity maminky, které má v souvislosti 

se zařizováním praktických věcí kolem miminka, nebo s vyšetřeními u lékaře, 

doporučením lékařů a blízkých. Těmto pocitům bychom měli naslouchat. 

Techniky k navození spojení:

Když  maminka zjistí, že se miminku škytá, pošle o tom sms tatínkovi, možná tatínek 

na dítě zrovna myslí.

Maminka s tatínkem si k sobě lehnout a maminka naslouchá miminku, které jí říká, 

kde má tatínka pohladit, co mu má říci. 

Maminka napíše tatínkovi mail, co si myslí, že právě dělá a vnímá miminko. Tatínek jí 

odepíše, jak se v tu dobu cítil on. 

Vnímání chuti

Tvrdí se, že mateřské mléko je svou chutí podobné plodové vodě, také proto, aby 

miminko po chuti poznalo svou maminku a své mléko. V počátcích života malého 



tvorečka můžeme sledovat, jak je pro něj chuť důležitá - zkoumá jazykem předměty, 

lidi. Maminka se může v těhotenství zaměřit na chuť, protože miminko ji tak 

upozorňuje na to, co by potřebovala přidat do jídelníčku. Ve 29.týdnu dochází často k 

přeměnám chuti. S maminkou přemýšlíme, jaký  na ni tato změna má vliv, jsme citliví 

k tomu jak změnu vnímá. Jaký  má postoj ke změnám? Kladný, záporný. Kde všude 

může nastat při porodu změna? V porodním plánu, v představě, jak a kdy  se dítě 

narodí, porod sám je změna. 

Chuťové pohárky miminka se vytvářejí od 6. týdne a od 4.měsíce pije plodovou vodu 

a začíná vnímat chuť. Sladká glukóza, slaný  sodík, hořká moč ...V 17.týdnu mohou 

maminky mít potíže s pálením žáhy a žaludkem. Ke slovu se dostává otázka přijímání 

jídla a chutí. Přijímání jídla = přijímání miminka. Povídáme si o chvílích po porodu, 

kdy bude mít miminko chuť se přisát a přitulit. 

Techniky k navození spojení: 

Maminka s tatínkem si koupí v potravinách různé dětstké jídlo a pak jej společně jedí 

a přemýšlejí o chutích, které bude jejich miminko vnímat. Mohou vyzkoušet i 

náhradní mléko jako například Nutrilon, po narození mléko mateřské. 

Tatínek pusinkuje bříško a povídá o chuti a vůni bříška mamince a miminku.

 

Čichová komunikace

Máme jen málo poznatků o tom, co miminko může cítit  v bříšku za pachy  a jak je 

ovlivnit. Víme, že čichová tkáň filtruje vonné látky z plodové vody a vede tyto 

informace do mozku. Osobně myslím, že vůně dělohy je hodně podobná vůni matky a 

úzce souvisí se stravovacím režimem maminky vzhledem k tomu, jak probíhá 

metabolizace stravy. Promítá se do složení plodové vody a dalších tekutin v těle matky 

jako je pot, jehož aroma miminku pomáhá po narození maminku identifikovat, zjistit, 

že je ve známém prostředí a tím se uklidnit. Nedoporučovala bych náhlé změny ve 

stravovacím režimu maminky v těhotenství proto “aby  nepřibrala”, ale jedině pokud si 

to vyžádá tělo maminky (skrze které miminko komunikuje). Stejně tak bych 

nedoporučovala se rozhodnout po porodu začít s jinou stravou například po přečtení 

výživových doporučení pro kojící matky nebo k brzkému návratu k původní váze, ale 



naslouchání tělu, co by nyní potřebovalo jíst. Nedoporučuju také maminkám po 

porodu silně aromatická mýdla k mytí a vůbec ne parfémování se. Jsou to vůně, které 

miminko v bříšku nemohlo vnímat, mohou jej mást. Zda bude mít miminko rádo 

nějakou aromaterapeutickou vůni můžeme zjistit ještě v bříšku zkoušením vůní a jeho 

reakcí. Je to ale reakce zprostředkovaná, doprovázená maminčinou změnou, podle 

toho jak na maminku vůně působí, nemusí být po narození stejná. 

Techniky k navození spojení:

Maminka si zavře oči a voní k různým aromaolejům. Vnímá, jaké změny vůně 

vyvolávají v jejích pocitech i tělesně v děloze, jak se líbí miminku. 

Maminka a tatínek se společně učí vnímat opravdovou vůni svých těl, bez deodorantů 

a parfemace, voní k sobě (každý  k sobě i jeden k druhému) a vnímají tak své přirozené 

aroma. Maminka také sleduje, jak reaguje na tatínkovu vůni, slaďují se a mohou si 

uvědomovat, že i vůně tatínka bude mít při jeho účasti u porodu vliv na maminku 

(vyplavování oxytocinu).



Vnímání spojení při porodu

Spojení s miminkem umožňuje mamince poznat začátek první doby porodní - stane se 

něco neobvyklého, maminka se postará o vyplavení adrenalinu hádkou či stresovou 

situací, začne cítit bolesti na bedrech... Díky spojení s miminkem maminka podle 

svého pocitu pozná, zda je již  ta pravá chvíle a toto je její znamení. Můžeme čekat, že 

si začátku porodu všimne maminka, která poznala početí.

Při hledání vhodné polohy maminka spojená a miminkem naslouchá řeči těla se kterou 

pracuje i miminko. Může tedy  podle bolestí, tlaků a jiných signálů od miminka na 

které se předem naladila, zaujmout polohu, která bude pro přirozený  porod nejlepší. 

Maminka si může v průběhu první doby porodní, zvláště v druhé části opakovat 

techniky, které s miminkem již prošla - vizualizovat si porodní cesty, soustředit se na 

rozestupování svalstva, podpořit  to pozorováním rozvíjejících se květů, otvíráním 

věcí, dveří. Dále maminka bříško objímá, hladí, dýchá do bříška ...

Vizualizaci, kterou maminka procvičovala s miminkem zužitkuje i nyní, například 

když bude chtít vyplavit  více oxytocinu do krve, aby  povzbudila stahy, může si 

představovat něco pěkného - slunce, oranžovou barvu... 

V druhé době porodní, když maminka tlačí, může si vizualizovat cestu porodním 

kanálem, přicházející miminko, opět otevírání. Maminka by  mohla nasbírat energii na 

výchovu dítěte, první dny, kojení, když se jí podaří sáhnout si na hlavičku miminka. 

Pokud tu možnost nemá, opět vizualizuje průchod hlavičky porodním kanálem.  

Maminka objímá bříško a nadechuje se do bříška.

V třetí době porodní nabírají možnosti komunikace mezi maminkou a miminkem  na 

intenzitě, protože miminko je už  mimo bříško. Maminka při položení miminka na 

bříško už  jej jasně vidí, nastupuje pachová komunikace, chuťová komunikace, 

maminka na miminko mluví, může mu tiše zpívat, šeptat. 



Závěrečná komunikace s placentou

V třetí době porodní, je už  miminko venku a zbývá už jen porodit placentu. Lépe 

řečeno nechat placentu vyjít. Není dobré snažit se placentu vytlačit a aby  šla ven 

rychle. Placenta má totiž schopnost ozdravit maminku a předat jí energii, životní sílu, 

živiny a lásku se kterou o miminko pečovala. Z tohoto jejího daru může maminka 

čerpat po zbytek svého mateřství. 

Abychom jej mohli nabrat, musíme být s placentou ve spojení, tedy komunikovat s ní. 

Dobré je zajímat se jak placenta, která pečuje o miminko v bříšku vypadá, funguje, 

občas s ní “prohodit slovo” a poděkovat jak pečuje, abychom toto lépe aktivizovali ve 

chvíli, kdy má placenta vyjít ven. V tu chvíli si ji můžeme vizualizovat (viz obrázek), 

můžeme si představovat jak vychází z těla ven, poděkovat za péči a představovat si, 

jak od ní přijímáme  sílu a rozloučit se s ní. 

Pomáhá to také tomu, že se placenta nejprve v klidu odloučí od miminka a pak až od 

maminky. 



Spojování miminka s rodinou

Vědecky  jistě ještě nevíme, jak miminko v bříšku vnímá tatínka a ostatní členy rodiny, 

z terapií se ale domníváme, že jsou pro něj také důležití i v době prenatálního vývoje. 

A to nejen tak, že tatínek pečuje o maminku a tím má maminka libé pocity, ale i jej 

přímo vnímá (například se utiší, když cítí, že tatínek sáhl na bříško, čekaje, že kopne a 

pak se nehýbe :-) ). Můžeme se domnívat že slyší v bříšku jeho hlas, může cítit jeho 

dotek (teplo, vibrace přes bříško, od 32.týdne může vidět stín dlaně). Tatínek miminko 

také ovlivňuje emocemi, které v mamince vytváří jeho blízkost a nebo způsob jak o 

maminku pečuje (“jsem milována”, “jsem opečovávána”, nebo naopak ... ) jak jsem 

psala výše. Přílohou k této práci je i “manuál pro tátu”, kde shrnuji podle mne 

podstatné informace pro tatínka, které by mohl ocenit mít v psané formě. 

Techniky spojování tatínka s miminkem: 

Maminka po probuzení zazpívá dítěti písničku, se kterou se přivítají (může u toho 

hladit bříško, můžou zpívat i s tatínkem). 

Maminka se opře bříškem o všechny dveře v bytě. Tatínek ji u toho může objímat a 

mluví společně s miminkem o vcházení, procházení otvírání a procházení “mezi 

světy”. Sdílejí takto společnou myšlenku, kterou si mohou navodit i u porodu.

Tatínek udělá mamince i dítěti snídaní a pozoruje, jak se maminka cítí, když si dává 

jídlo pro sebe a když jí z talíře pro dítě. Potom pozoruje i své pocity a pak je sdílejí.

Maminka s tatínkem tancují a spoleně vnímají pohyby miminka.

Tatínek hladí maminku na různých místech, až se děťátko začne hýbat.

Maminka poví tatínkovi, co ji celý  den trápilo, nad čím přemýšlela a společně s 

tatínekm poví děťátku, že ono je v tom krásném prostředí, kde se může vyvíjet, a tohle 

jsou jejich starosti ne jeho.

Tatínek dává pusinky na bříško do té doby, dokud se miminko nezačne hýbat, nebo 

maminka neucítí změny ve svých pocitech, o kterých si potom s maminkou povídají.

Tatínek si dá ucho na bříško a vnímá zvuky, které slyší a překládá, co asi znamenají, 

nebo co miminko “říká”.

Maminka s tatínkem si výjdou na procházku a pozorují mraky a hledají siluetu dítěte.



Otec se dívá na bříško a jeho křivky a říká, co mu to připomíná.

Tatínek pozoruje bříško půl hodiny po té, co maminka usne a pak jí povídá co viděl, 

cítil a na co myslel.

Otec si sedne za maminku a obejme její bříško a společně bez mluvení sladí svůj dech

Otec mamince masíruje hráz a říká jaké má pocity, když připravuje cestu pro dítě, 

kterou před tím většinou “používal” on.

Tatínek se může projít (třeba se psem, nebo cestou z práce) po dětstkých hřištích a 

představuje si, jak si tam jeho dítě bude chodit hrát a jak ho tam bude vodit. Potom 

mamince a miminku povídá, co vše viděl.

Spojování s rodinou, maminka kreslí obrázek rodiny a povídá o tom miminku. 

Tatínek vyhledává vtipy  o porodech, aby se s maminkou u nich mohli zasmát, podívat 

se na porod z nadhledu. 

Tatínek si najde nějaké zajímavé myšlenky o světě (folozofie, náboženství) a ty se 

pokouší miminku vysvětlit, aby bylo připraveno na vstup sem. Také s maminkou 

diskutují svou představu o světě. 

Tatínek drží ruce mamince na bříšku 5 minut a společně počítají, kolikrát se miminko 

pohne. 

Tatínek najde tři cizí slova související s porodem a těhotenstvím, které dosud nepoznal 

a maminka tři slova související s prací tatínka. Navzájem si pak řeknou jejich definice 

a povídají si o nich. 

Maminka pozoruje tatínka při činnosti, do které je opravdu zapálený, popisuje při tom 

miminku, jakou vlastnost od tatínka může získat. 

Maminka s tatínkem chodí bytem a říkají sobě i miminku, které věci by se mu mohly 

líbit.

Podobně může komunikovat i zbytek rodiny, intenzita by byla menší protože, zbytek 

rodiny si maminka tolik nepustí přímo k tělu. 

Nyní již  v práci následují přílohy, které konzultantům, lektorům i maminkám mohou 

pomoci při navazování komunikace s miminkem. 
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 PŘÍLOHA - VÝVOJ DÍTĚTE V BŘÍŠKU PO TÝDNECH

1-2týden
Po ovulaci zde dochází k početí. S tělem maminky se ještě v podstatě nic neděje. 
Některé maminky jsou schopny vycítit, kdy došlo k početí. Můžeme poté předpokládat, 
že i začátek první doby porodní takto maminka dobře pozná. Pokud již v tu chvíli 
prožívá spojení s miminkem a myslí na něj, pak se lépe ladí na první dobu porodní.. 
Vajíčko se oplodní, vytvoří se folikul, dělí se buňky a buňky jdou do dělohy. První 
dva týdny jsou o vyhledávání toho pravého místa k uhnízdění. Způsob jakým prožívá 
prvních 6 týdnů zračí první část první doby porodní.

3.týden
Vajíčko se uhnízdí v děloze, nejdřív putuje a hledá zlatý střed. Když vidíme ženu 
ve třetím týdnu, tak často na něco cílí, něco si vybírá, je nerozhodná, neví se 
usadit. Pokud prostor nemá, tak jej nebude mít ani na to uhnizďování. K této části 
těhotenství se s maminkou můžeme navracet prostřednictvím vizualizace putování 
vajíčka (při relaxaci) a zářícího (přehormónovaného) místa, kam se folikul 
uhnízdil. Také vykreslováním buňky rozdělené rýhováním. 

4.týden
Vajíčko se uhnídilo pevně, rozděluje se na endoderm, ektoderm, mezoderm a z nich se 
tvoří další orgány.  Máme jakoby další ovulaci, ale ovulace neprobíhá. Žena začíná 
vnímat, že je asi těhotná.

5.týden
Tvoří se placenta, miminko pouští buňky směrem k děloze a tím se tvoří placenta
5-6týden, tvorba placenty. První citlivost prsou. Dítě se zabořilo do dělohy a tím 
je to signál pro prsa ke stimulaci. 

6.týden
Od šestého týdne se přestává produkovat estrogen, vaječníky začínají produkovat 
progesteron, hormóny se vymění. Maminka může přemýšlet o situacích, které v této 
době zažívala a o tom, jak se promítnou do chvíle, kdy v těle plní svou úlohu 
adrenalin v první části první doby porodní a pak se mění na produkci oxytocinu 
(druhá část první doby porodní).
Dítě je velké přibližně jako malé jadérko. Dost často přichází únava. Můžeme ji 
opět brát jako ukazatel spojení s miminkem a s těhotenstvím, sledujeme jak na ni 
maminka reaguje, zda ji přijímá, či ne. Doba od 6. do 12. týdne je plná ženského 
progesteronu a nám zrcadlí druhou část první doby porodní plnou ženského oxytocinu. 
Jsou to stejné hormóny, ale jinak úrovňové (ženské ale jeden zabezpečuje klid a 
druhý vypuzování). 

7.týden
Vytvářejí se dutinky, základy plodových obalů. Dítě si v sedmém týdnu vytváří 
ochranu na svém trůně. Maminka má ochranářský pocit. Přemýšlí jaká bude budoucnost, 
jak dítě zabezpečí. Je to rozběh druhé část první porodní doby, určuje, jak se 
maminka položí do oxytocinu, jak si vytvoří svoji noru, kde porodí. Projevy 
vytváření hnízda kde bude žít dítě souvisí s tím, jak bude vytvářet to hnízdo k 
porodu. 



8.týden
Placenta je vytvořená a začíná se výměna živin a krve atd. Tato výměna nám 
naznačuje souvislost s komunikací - výměnou informací. Proto prožívání této 
oblasti v tomto týdnu sledujeme. S maminkou si můžeme povídat o komunikaci o 
způsobech komunikace s miminkem. 
Výměna je realizovaná i fyzicky mezi placentou a dítětem- větší tlak na močový 
měchýř maminky - tlak dělohy. Močový měchýř je víc tlačený na pánevní kost, jak se 
děloha zvětšuje a naklání. Maminka tím pádem pořád čurá - je to znamení, že 
miminko se dostává do správné polohy. Přijetí tohoto jevu znamená přijetí ideální 
polohy miminka v první porodní době. V noci může maminka spávat a boku a odlehčit 
měchýři , nemuset pořád chodit na wc. Tím dá najevo, že čurání přijímá a že se 
snaží umožnit pohodlí sobě i dítěti a nějak na tom spolupracovat. Děťátku se 
formují prstíky a dají se pomalu rozeznat,miminko má ale jen 2cm. Maminka je 
citlivá na dotyk.

9.týden
Pokud se maminka v šestém týdnu nespojila s miminkem, tak se s ním má možnost 
spojit nyní. Miminko vystrčí kostrč, pošimrá a maminka pak zvrací. Miminku se 
začínají tvořit mléčné zuby. Maminka je kousavá. Při porodu je nervóznější-
kousavá, kouše, víc to bolí, zatíná zuby.

10. týden
Miminko začíná víc vypadat jako člověk, mluvíme již o plodu, velký výron 
progesteronu, vrcholí zvýšení oxytocinu v první porodní době. Zde můžou začít 
výrazné bolesti při porodu. Mohou být zácpy, protože progesteron uklidňuje všechny 
stahy i ty peristaltické ve střevech. Podíváme se jak tento jev přijímá, můžeme 
říci, že je to přirozené, může si uvědomit, že miminko posílá další správu o své 
existenci. Na wc je možné také dobře trénovat cvik “hod oštěpem”. 

11.týden
Vytvoří se víčka a miminko zavře oci, do té doby byly otevřené jen pokryté 
souvislou blankou. Zárodky všeho co dítě potřebuje se vyvinou a dokončí ve 
dvanáctém týdnu. Rysy tváře se zjemní.

12.týden
Je to hotový člověk, umí polykat plodovou vodu. Maminka se často musí s něčím 
konfrontovat něco taky spolknout(jaký je muž, že má milenku, že musí do práce) 
pokud to spolkne může začít to hezké období druhého trimestru. Placenta naplno 
funguje.

13.týden
Vytvořil se slinivka břišní a začala tvořit inzulín (cukr, láska). Ledviny začaly 
tvořit moč. U maminky můžeme zaznamenat první pocení (první vypuzovací kontrakce, 
maminka se zapotí). Takže když se ve 13. týdnu se maminka zapotí, nebo se chce 
zapotit a zároveňmá tendenci přijímat lásku a taky ji dávat, tak to je dobrá 
známka na dobrý začátek druhé porodní doby a na první kontrakci na konečník, první 
kontrakce druhé porodní doby. Jak příjme maminka první fyzické známky miminka, tak 
nějak příjme to, když zjistí poprvé, že jde miminko už ven. Pokud to nepříjímá, 
prodlužuje to první porodní dobu. 



14.týden
Dítě začíná poprvé hýbat hrudníkem (jen se zárodky plic) se začíná poprvé hrudník 
zvedat. Maminka by měla pocítit ten “nádech” v mnoha ohledech. Při porodu se to 
projeví správným konstruktivním nádechem k tlačení. Cvičení svalů trvá dva týdny. 
Po dvou týdnech doopravdy vtáhne vodu. Plod si saje palec. Maminka hledá 
prostředky, které ji uklidňují. Miminko ji vede z nalezení způsobů jak se uklidňat 
jak v těhotenství, tak po dobu porodu. 

15.týden
Akceleruje nervová soustava (druhá kontrakce druhé porodní doby, porodní cesty 
sevřou dítě). Dítě v tomto týdnu pozná, že může regulovat svoje tělo. Pociťovat 
jej, že může samo něco udělat vědomě. Něco udělat a maminka reaguje. Maminka může 
pocítit, že něco musí, něco potřebuje, například více sexu. Maminka může cítit 
první pohyby, ale nemusí - miminko je malé. Vytváří se pohlavní orgány, maminka má 
více chuť na sex. Rozhoduje se o pohlaví. Sexuální chování v maminky v té době s 
její realizace v sexu učí miminko sexuálnímu chování.

16.týden
Zárodky plic se plní plodovou vodou. Maminka má další silný nádech. Pohlaví se 
vyvíjí. Miminko je citlivé na kůži, začíná se tvořit pevnější vrstva kůže. Mamince 
tmavnou mateřské znaménka a bradavky. Tím miminko na vytváření pigmentu upozorní. 
Maminka může více prožívat svou kůži a péči o ni. Může s miminkem spojit kresbou, 
vykreslováním podobnou aktivitou jako je pigmentace.

17.týden
Už můžeme vidět pohlavní orgány. V druhé porodní době to je už prorážení a vidění 
vlásků. Třetí kontrakce. Je vidět nějakou intimitu maminky. Maminky pálí žáha, jak 
se tlačí pohlavní orgány, tlačí se žaludeční šťávy ven. Zaměříme se na žaludek 
přijímání jídla = přijímání dítěte, vstupu hlavičky “mezi nás”.

18.týden
Silný růst dělohy i miminka. Akcelerace. Jsme v nádechu mezi 3. a 4. kontrakcí. 
Maminky někdy cítí bolesti, někdy to maminky cítí jako pohyby miminka, které bolí, 
ale to se natahuje děloha a přemísťují střeva. Maminka se může spojit s miminkem 
přemýšlením nad prostorem, kresbou dělohy, položením se do křesla ve kterém si 
vytvořila svou “dělohu” pro představy, jak se asi má miminko. Zabýváme se otázkami 
životní prostoru. 

19.týden
Na miminku se objevuje plodový maz udržuje ho zde lanugo, plodové ochlupení. 
Miminko se ním začíná chránit. Mamince se mastí vlasy, mastí se pokožka, ale je to 
dobře, protože se zhladší, zvláční, progesteron ji vysušoval a teď se to doplňuje 
taky proti striím. Můžeme se začít zajímat o masážní olejíčky, o to jak zvládáme 
tuto “mastnotu”, jaký k ní máme postoj, jdou věci hladce “jako po másle”?

20.týden
Maminka už většinou cítí pohyby v bříšku. Tady se vytváří mekonium(polodová vody, 
lanugo, buňky), které ve střevech miminka zabezpečuje první pohyby střev. Maminka 
miminko poprvé fyzicky cítí. Realita života miminka už je zde. Tatínkovi je 
umožněno také na vlastní kůži (ruku) pocítit pohyb, je-li dostatečně trpělivý. Tím 
rodičovství nabírá opět jiného rozměru a toto sledujeme jak přijímáme.



21.týden
Na prstech se objevují papiláry a je zde důležitý dotek, dovyvíjí se obočí a řasy 
a začínají se vyvíjet vlasy (ne vždy růst, ale vyvíjet). Maminka začne v 
těhotenství něco cítit a to co zmíní, na to se soustředíme a pořešíme to. Maminka 
může vnímat, že se něco děje.

22.týden
Vrcholí sexuální aktivita, protože matce se prokrvuje klitoris, silněj procituje 
rozkoš, hormonální aktivita dítěte se zesiluje, tělo se učí pracovat s oxytocinem 
a to také prostřednictvím sexu. Miminko si hledá svoji polohu v děloze ve které 
bude často, olíbená poloha. Maminka hledá tu strávnou polohu při sexu se zvětšeným 
bříškem. Každý z rodičů může řešit otázku, jaké je místo nyní v jeho životě v 
očích partnera, když je zde nyní “mezi nimi” miminko. 

23.týden
Miminko začíná slyšet a maminka může taky něco si vyslechnout, něco slyšet, je 
citlivá na zvuky. 

24.týden
Vytvářejí se potní žlázy. Maminka se víc pocít. Vrcholí druhá porodní doba, 
upozorňujeme na to jak vnímá své pocení, vyhledáváme aktivity, kde se zapotí, 
trochu méně už ale v oblasti sexu. Pomalu se přehoupáváme do třetího trimestru. 

25.týden
Oči se začínají otevírat, končí druhý trimestr. Začíná se tvořit více krve v 
matce, aby měla možnost ji při porodu ztratit, až cca půl litru může trochu cítit 
puchnutí v dalších týdnech - tvář, ruce, nohy. Maminka by to měla pozitivně brát, 
že se vše děje o.k. Maminka také otvírá oči a zjišťuje s kým to žije, jak žije, 
hodnotí život.

26.týden
Třetí trimestr, od 26 týdne přibere maminka každý týden půl kila. To je dobré 
mamince říci, že je normální. Miminko začíná vnímat, nervová soustava zcitlivuje 
dítě, citlivěj reaguje, vyvíjejí se receptory a uši se dovyvíjejí, co do kontroly 
stability. Maminka je více citlivá a končí to úplně pohodové období. Důležité je, 
aby maminka měla rovnováhu a cítila že do poporodu to už bude prima. Když zde 
maminka pocítí tuto svoji citlivost a spojí se s miminkem, tak si jej nenechá 
odnést v třetí době porodní, která koresponduje s tímto okamžikem. To miminku 
umožňuje být v životě vyrovnané. 

27.týden
Zaznamenáváme režim spánku a bdění miminka. Maminka může zaznamenat, zda je 
miminko denní nebo noční pták. 

28.týden 
Dítě má přibližně 38cm a 900gramů. Je citlivé na teplotu, začíná si ji mírně 
regulovat. Maminka taky. Je jí vedro nebo chladno. Teplocitlivost. První hodina po 
porodě “po zlaté hodince” dítě už nepotřebuje tolik cítit to teplo maminky kůže na 
kůži, je už připravené na oblečení atd. Maminka si může navozovat příjemné pocit 
tepla koupelí nebo schoulením do deky.



29.týden
Vyvíjejí se chuťové buňky, miminko po porodu má na něco chuť, potřebuje jít někam 
“dál” třeba ke kojení. Maminka víc vnímá chutě a některé věci úplně jakoby musí 
mít. Miminko často v bříšku škytá. Chutě!

30.týden
Kůže miminka se vyhlazuje a ztrácí vrásky a začíná být pevnější a neprůsvitná. 
Miminko se vyrovnává, tam kde má na kůži vrásky nebo nějakou zkrouceninu. Změny na 
pokošce. 

31.týden
Miminku narostou vlásky, může to mít souvislost se silou, vlasy jsou síla. V třetí 
porodní době se začíná hýbat a ukazovat svoji sílu. Matka získává sílu na porod, 
nebo naopak ji nemá, řeší zda má sílu na porod a dítě. Začíná tvořit hnízdo, ale 
měla by se spíš věnovat sobě a dělat porodní hnízdo a ne životní hnízdo - to bylo 
v jiném týdnu.

32.týden
Tuková vrstva, miminko začíná v bříšku rozeznávat světlo a tmu. Pokud chceme jej 
otočit tak od teď můžeme začít svítit baterkou. Maminka se zaobluje, je citlivější 
na světlo a tmu a na rozeznání dobra a zla. 

33.týden
Dokončuje se vývoj plic a trávící soustava. Často vystupuje pupek mamince, změny 
extramaminka nepozoruje soustředí se už na porod. 

34.týden
Vytvoření surfankatu - zajišťuje nezávislou činnost plic. Od 34. týdne se může 
dítě samo narodit v pořádku. Dítě nejvíce tvoří tukové zásoby.

36.týden
Dítě umi udělat vědomý úchop do 40.týdne si dítě nastavuje polohu, spojuje se s 
maminkou, nabírá váhu, srdce bije 120-150 úderů za minutu.

V osmém měsíci je maminka nesnesitelně logická jak se vyvíjejí mozkové laloky.
Dále už miminko předně nabírá na váze a hledá si tu správnou polohu ve které do 
porodu zůstane a upravuje porodní cesty. Hlavním úkolem maminky v tomto období je 
naslouchat tělu, které si miminko upravuje pro porod a to tak, že nutí maminku 
ležet, poskočit si, zaujmout nějakou polohu ... maminka by to měla respektovat a 
řídit se podle toho. Dále se musí vyrovnat s tím, že se může cítit těhotenstvím už 
znavená a otrávená - “už aby to bylo za mnou” - neměla by si to vyčítat, umožňuje 
jí to se lépe vyrovnat s odchodem miminka mimo její tělo a spojovat se s ním 
myšlenkami na vypuzení. 
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Předporodní konzultace

Manuál pro tátu

Probrat v sobě
Jak snesu, když uvidím svou ženu zmoženou, nebo zoufalou a trpící? Co mi v tuto chvíli může pomoci?
Jak snáším pohled na tělesné tekutiny? Co vše chci vidět?
Jak budu snášet změny v chování své ženy? Jsem připraven, že může být nepřátelská, agresivní, nebo naopak 
úzkostná, plačtivá? Co mi v tuto chvíli pomůže?
Jak jsem připraven na komunikaci s personálem a převzetí zodpovědnosti za průběh porodu v mé 
přítomnosti?
Zamyslím se nad pocity, které mohu u porodu prožívat a způsobem, jak se s nimi vyrovnám, abych si 
zachoval chladnou hlavu, která porodu prospívá.
Vyrovnání se se sexuální žarlivostí, s myšlenkou, že prostor, kterým dítě prochází “patřil” jen muži. 
Na základě svých pocitů je potom dobré probrat to se ženou.

Ženy většinou uvádí několik základních důvodů proč chtějí muže u porodu a co je pro ně nejdůležitější:

Projevená láska
Soustředění pozornost
Prosazení jejího porodního přání  ve chvílích, kdy se bude potřebovat soustředit na sebe a miminko.
Fyzická pomoc - jako opora při tlačení, při zaujímání úlevových poloh, masáž, ovlivňování vyplavování 
hormonů
Materiální zajištění - voda, cukr, polštář, deka, olej, taška s věcmi
Projevení pocitu odpovědnosti za dítě i ní a tím vyjádřené pouto = pocit bezpečí 
Všechny tyto emoce si žena může díky účasti muže u porodu z porodu odnést a posílí ji na dlouhou dobu.

Probrat se ženou
Kde bys chtěla, abych stál a proč? Kde bych rád stál já a proč?
Co bys potřebovala abych dělal? Co bych chtěl dělat, co bych byl ochoten dělat?
Jak bys chtěla abych se tě dotýkal?
Kolik lásky a jak si projevovat před personálem? 
Ženina představa o porodu. Má představa o porodu.
Co ode mne u porodu očekáváš a potřebuješ?

Toto je dobré si sepsat na papír jako malý tahák v případě stresu. 



Manuál pro tátu

První doba porodní
Můžeme ji poznat podle nějaké změny, něčeho co se uděje poprvé či hádky
Žena potřebuje vyplavit adrenalin - tatínek ji pomáhá tím, že ji poslouchá a plní její pokyny, necháji chovat 
se mužně, zanadávat si...
Otec vchází do porodnice jako první, seznamuje se s prostředím a s personálem, toto zprostředkovává 
mamince, aby jí vytvořil pocit jistoty a “známé prostředí” ve kterém se on orientuje. 
V druhé půli první doby porodní se mění hormóny (adrenalin se vystřídá za oxytocin), žena bude pro 
produkci hormónu oxytocinu potřebovat projevy lásky a zpříjemnit prostředí. Tatínek pomáhá s osvětlením, 
zútulnením prostředí, vůní, mazlením. Při silných stazích odchází, aby produkci ox. snížil
Tatínek může maminku masírovat a pomáhat do úlehových poloh

Druhá doba porodní

Ohlašuje se tlakem na konečník (hlavička)
Tatínek kontroluje plnění porodního přání - poloha, kterou maminka chce, nastřižení hráze, miminko na 
bříško, přestřižení pupečníku ... (porodní přání sestavuje maminka, dobré napsat na papír)
Tatínek kontroluje zdravotní stav maminky (záklon hlavy, modré nehty a rty, dýchání ... )
Ochraňuje maminku před nechtěnými zásahy lékařů
Zprostředkovává mamince kontakt s miminkem - popisuje co se děje s miminkem (hlavička, odnášení, 
zdraví)
Může dát ruce na bříško při tlačení a pomáhat mamince dotknout se hlavičky miminka a miminko si vzít.

Třetí doba porodní

Bonding - tatínek může být připraven zahalit přikrývkou  maminku a miminko po narození, ochraňovat proti 
odnesení miminka, diskutovat, zda je možné udělat vyšetření na bříšku (apgar skóre se můžem měřit i na 
mamince, váha a míry mohou počkat), miminko se plazí k prsu a samo se přisává
Přijetí miminka rodiči - oční kontakt s oběma rodiči, doteky, objetí, mluvení na miminko, polibky, kontakt 
kůže na kůži 
Tatínek ovlivňuje, kdy se ustříhne pupeční šňůra, je dobré, aby dotepala.

Spojování s miminkem 
Maminka po probuzení zazpívá dítěti písničku, se kterou se přivítají (může u toho hladit bříško, můžou zpívat i s tatínkem). 
Tatínek udělá mamince i dítěti snídaní a pozoruje, jak se maminka cítí, když si dává jídlo pro sebe a když jí z talíře pro dítě. 
Potom pozoruje i své pocity a pak je sdílejí.
Tatínek hladí maminku na různých místech, až se děťátko začne hýbat.
Maminka poví tatínkovi,  co ji celý den trápilo, nad čím přemýšlela a společně s tatínekm poví děťátku, že ono je v tom 
krásném prostředí, kde se může vyvíjet, a tohle jsou jejich starosti ne jeho.
Tatínek si dá ucho na bříško a vnímá zvuky, které slyší a překládá, co asi znamenají, nebo co miminko “říká”.
Otec se dívá na bříško a jeho křivky a říká, co mu to připomíná.
Tatínek pozoruje bříško půl hodiny po té, co maminka usne a pak jí povídá co viděl, cítil a na co myslel.
Otec si sedne za maminku a obejme její bříško a společně bez mluvení sladí svůj dech.
Otec mamince masíruje hráz a říká jaké má pocity, když připravuje cestu pro dítě, kterou před tím většinou “používal” on.
Tatínek se může projít (třeba se psem, nebo cestou z práce) po dětstkých hřištích a představuje si, jak si tam jeho dítě bude 
chodit hrát a jak ho tam bude vodit. Potom mamince a miminku povídá, co vše viděl.
Tatínek vyhledává vtipy o porodech, aby se s maminkou u nich mohli zasmát, podívat se na porod z nadhledu. 
Tatínek drží ruce mamince na bříšku 5 minut a společně počítají, kolikrát se miminko pohne. 


