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K dyž jsem se ve druhé polovině devadesátých 
let dozvěděla o existenci dul ve světě, začala 

jsem si přát coby dula podporovat nastávající ma-
minky a posléze se mi podařilo absolvovat jeden 
zahraniční vzdělávací program pro duly. Tou dobou 
jsem si ale jen těžko dokázala představit, že se jako 
doprovod rodičky do české porodnice vůbec do-
stanu. 

Dnes je ve většině porodnic doprovod dvěma 
osobami – tedy např. otcem dítěte a dulou zároveň 
– možný. Přínos práce dul pro průběh porodu, pro 
matku a celou její rodinu potvrzuje řada zahranič-
ních studií vedených i mezinárodně respektova-
nými odborníky. Také v ČR již mnozí zdravotníci 
pozitivní vliv přítomnosti duly u porodu na po-
rodní výsledky uznávají a zpětná vazba od žen, 
kterým dula někdy během těhotenství, porodu 
a poporodního období pomáhala, je jednoznačná – 
vyjadřují spokojenost. 

Česká asociace dul za deset let své existence ušla 
velký kus cesty. Nebyla a není to cesta snadná. 

V našich kurzech se na práci duly připravovalo 
zhruba 150 žen. Duly ČAD pomohly již více než 
8 tisícům žen a doprovázely u 1 600 porodů. 

Brožura, kterou držíte v rukou, přináší další po-
drobnosti.

Mgr. Vlasta Jirásková, spoluzakladatelka ČAD  
a spoluautorka její koncepce vzdělávání

září 2011 



„Dula mi velmi pomohla 
už na začátku, že jsem si 
ujasnila, jak bych chtěla, 
aby porod probíhal, a tím 
získala potřebný klid.  
Ale největší pomoc byla 
u porodu, kdy mi masíro
vala při kontrakcích záda 
a mně to moc pomáhalo. 
Myslím, že manžel věděl, 
co se od něho očekává, 
a ulevilo se mu, že psy
chická podpora neleží už 
jen na něm.“Paní Markéta,  

České Budějovice 

Dula – průvodkyně  
na počátku mateřství 
přispívá k dobrému vykročení nové či nově rozšířené 
rodiny.

    v těhotenství: sdílení, podpora, informace, 
individuální příprava na porod 

    při porodu: psychická podpora, fyzická pomoc, 
nefarmakologické úlevové prostředky

    v šestinedělí (i později): sdílení, opora, 
praktické informace, podpora kojení

Dula ženě poskytuje psychickou podporu a informace 
během těhotenství, porodu a šestinedělí. Pokud si to 
rodička přeje, dula s ní zůstává po celou dobu porodu: 
psychicky ji podporuje, vytváří pro ni zázemí a může 
jí i fyzicky pomáhat. Je připravena být oporou každé 
ženě, ať se rozhodne pro jakýkoliv způsob porodu 
nebo se porod jakkoliv vyvine. Duly ČAD jsou vázány 
Etickým kodexem ČAD. Ve své práci vycházejí z vý-
zkumných studií a doporučení Světové zdravotnické 
organizace (WHO) či Mezinárodní organizace za po-
rodní služby pro matku a dítě (IMBCO). 

Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající 
 nezdravotnické profese. Dula specifickým způsobem 
doplňuje péči porodních asistentek, lékařů a zdravot-
ních sester; jejich práci nemůže nahrazovat. Neza-
sahuje do kompetencí zdravotníků, ale spolupracuje 
s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. 



Jaké služby dula poskytuje 
   psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
   informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů
   pomoc s ujasněním priorit
   pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání
   doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
   souvislý doprovod během porodu
    pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během 

porodu
    při porodu klidnou přítomnost, podle potřeby dotyk
   povzbuzení rodičům ke komunikaci se zdravotníky
   podporu pro partnera a rodinu
   informace a podporu při zahájení kojení
   podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
   pomoc s reflexí předchozích těhotenství a porodů
   odkazy na další odborníky

„Kdybych vám dnes řekl o novém léku nebo elektronické pomůcce, která by významně 
zkrátila délku porodu, o polovinu snížila počet císařských řezů a zároveň podpořila vzájemné 
působení mezi matkou a dítětem po porodu, na všech amerických porodnických odděleních by 
uháněli si něco takového opatřit, ať to stojí co stojí.“ 

John Kennel, MD, americký neonatolog, autor studií o práci dul



Přínos duly pro rodičku 
a její rodinu 
Dula si klade za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní 
pohodě matek a novorozenců. Uvědomuje si, že porod 
je jeden z klíčových okamžiků v životě ženy a že způ-
sob, jakým ženy rodí a děti přicházejí na svět, ve svém 
důsledku ovlivňuje celou společnost. Chápe fyziologii 
porodu i emocionální potřeby rodící ženy. Dula většinou 
předem zná rodičku i její přání ohledně porodu. Snaží 
se vytvořit zázemí a takovou atmosféru, kdy se žena 
může uvolnit a plně se soustředit na porod.

Duly u porodu pomáhají jak samotným ženám, tak 
rodičkám, které doprovází jejich partner/otec dítěte. 
V takovém případě je dula oporou i pro muže.

Přítomnost duly u porodu pozitivně ovlivňuje jeho 
délku a možný výskyt komplikací, stejně jako psychickou 
pohodu matky a její přístup k dítěti. Ženy doprovázené 
dulou častěji vyjadřují spokojenost s porodem i s počát-
kem mateřství.

„Ano, rozhodně si myslím, že přítomnost duly byla pro 
rodičku přínosná. Celkově jsem spokojen se spoluprací 
zdravotníků a duly. Dula nám byla nápomocná při péči 
o rodičku. (Troufám si dokonce podotknout, že díky pečlivé 
spolupráci duly a zdravotníků patrně nedošlo k operativnímu 
vedení porodu.)“ MUDr. Jiří Čapek, porodník



„Čím více chvály a povzbuzení se dostane rodičce, 
tím více lásky a trpělivosti bude ona mít pro své 
novorozeně.“ Marshall Klaus, MD, John Kennel, MD, 

Phyllis Klaus: Porod s dulou

Přínos práce dul u porodu uznává Světová zdravotnická organizace (WHO), viz 
Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka (orig. 1999, v češtině vydaná 
ministerstvem zdravotnictví v r. 2002). Mezinárodní organizace za porodní služby 
pro matku a dítě (IMBCO) uvádí, že poskytovatel porodní péče má o přínosu dopro-
vodu u porodu, např. dulou, matku informovat, viz 10 kroků k optimální porodní péči 
z r. 2008, krok 3. 

Cochrane Review o vlivu nepřerušované porodní podpory (Hodnett et al., 2003, 
15 studií zahrnujících 12 791 žen): autoři dospěli k závěru, že všem ženám by se bě-
hem celého porodu mělo dostat podpory. Podpora byla účinnější, když byla poskyto
vána ženou, která není členkou nemocničního personálu.

Podle zahraničních studií přítomnost duly u porodu snižuje: počet císařských 
řezů, délku první doby porodní, použití oxytocinu, užívání léků proti bolesti, po
užití kleští, žádosti o epidurální anestezii. Ženy doprovázené u porodu dulou déle 
kojily, s dítětem trávily více času, měly lepší mateřské sebevědomí, méně často 
trpěly poporodní depresí, své dítě vnímaly pozitivněji a dokonce byly více spoko
jené s partnerem.

V České republice podrobné srovnávací studie zatím provedeny nebyly. ČAD dis-
ponuje statistikami, podle nichž se počet císařských řezů u žen doprovázených dulou 
ČAD v jednotlivých letech pohyboval mezi 4 a 10,5 % z celkového počtu doprováze-
ných porodů.

 



Historie práce dul
Duly pokračují v tradici doprovázení rodících žen blízkými ženami. Duly v dnešním 
slova smyslu začaly působit v 70. letech 20. století v Severní Americe, v době počátků 
hnutí za humanizaci porodů. Nejstarší a nejrozšířenější asociace dul DONA Inter
national byla založena v USA v r. 1992. V Evropě se hnutí dul rozšířilo na přelomu 
tisíciletí. Do ČR tuto profesi uvedla Česká asociace dul. Duly tu začaly postupně pra-
covat od r. 2001. ČAD zorganizovala první kurz pro duly v r. 2002. V současné době 
v Evropě duly působí alespoň ve 20 zemích. K historicky prvnímu setkání evropských 
dul, jehož se účastnily také dvě zástupkyně z ČAD, došlo v r. 2005 v rakouském Grazu. 
V r. 2006 byla ustanovena mezinárodní skupina Doulas of Europe v německém Bad 
Wildbad (Česká asociace dul je jejím zakládajícím členem). Roku 2010 začal působit 
European Doula Network.

Ohlédnutí za 10 lety působení ČAD 
   v roce 2001 uvedla profesi duly do ČR
   je profesním sdružením pro duly v ČR
    vzdělává duly: pořádá základní kurzy (od r. 2002), rozšiřující vzdělávání a supervize
   základním kurzem ČAD prošlo zhruba 150 dul
   vytváří pro členky zázemí, umožňuje jim sdílet zkušenosti
   ženám poskytuje kontakty na duly ČAD
    ženy (rodiče) podporuje, aby požadovaly(-i) informovanou volbu a informované rozhod-

nutí
    rozšiřuje informace o normálním porodu: v r. 2002 ČAD přistoupila k Iniciativě 

za porodní služby matce přátelské CIMS (Koalice za zlepšení služeb v mateřství), 
od r. 2008 šíří také dokumenty Mezinárodní iniciativy za porodní služby pro matku 
a dítě (10 kroků k optimální porodní péči)

    podporuje změny v systému porodní péče v ČR tak, aby vycházely z potřeb žen a dětí 



    s činností dul seznamuje zdravotníky i širokou veřejnost prostřednictvím besed, 
spolupráce s médii a zejména na stránkách www.duly.cz

    ČAD se zasloužila o to, že do většiny porodnic může být žena doprovázena spolu 
s otcem dítěte také další podpůrnou osobou 

    v r. 2006 byla ČAD jedním z iniciátorů připojení ČR ke Světovému týdnu respektu 
k porodu (STRP)

    v rámci STRP duly ČAD po celé ČR každoročně vedou besedy s porodní a rodičovskou 
tematikou 

    v Praze ČAD zajišťuje program pro základní a střední školy na tradičním festivalu 
Umění porodit 

   podílela se na překladu knihy Porod s dulou (OWP, 2004)
    s režisérkou Lenkou Cingrošovou natočila filmy Kdo je dula (30,) a Duly v Česku (10,), 

za finanční podpory Slovak-Czech Women,s Fund. Filmy jsou od r. 2006 mj. promítány 
v čekárnách gynekologických ordinací 

    v r. 2004 zorganizovala přednášky a semináře autorů knihy Porod s dulou Marshalla 
a Phyllis Klausových pro rodičovskou veřejnost, duly, psychology i zdravotníky 

    podílela se na organizaci návštěvy a přednášek proslulé porodní asistentky Iny May 
Gaskin a duly a režisérky Debry Pascali Bonaro v ČR

    ČAD se zapojila jako partner do projektu „Fontanela – kurzy a vzdělávání lektorů, 
konzultantů a poradců v oblasti mateřství a rodičovství“ v letech 2005–2007, který 
byl spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy 

    ČAD podporuje práci kvalifikovaných porodních asistentek, je jedním z předkladatelů 
iniciativy Normální porod

    ČAD vydala tematická přání s obrazy a básněmi M. Kotkové a se základními informa-
cemi o dulách, za podpory společnosti Weleda

   vyškolily jsme slovenské kolegyně, které založily o. s. Slovenské duly v r. 2004
    v r. 2009 tehdejší členky výboru z ČAD vystoupily a založily druhé sdružení dul v ČR
    na práci v o. s. ČAD se v průběhu let podílely Míla Kramná, Vlasta Jirásková, Marie 

Vnoučková, Věra Nováková, Klára Borůvková, Petra Malá, Jitka Čejková, Kateřina 
Minková, Květa Cermanová, Dita Poustecká, Markéta Královcová, Dáša Lovecká, Olga 
Krajíčková, Kateřina Hájková, Petra Kašpárková, Zita Křiváková, Jana Hoňková, Naďa 
Baliharová, Jana Čurdová, Petra Sušická, Alice Jarošková, Ewa Kučerová a další



Souhrn statistik o práci dul ČAD ¹
Rok Počet 

aktivních 
dul ČAD

Celkový 
počet  

klientek ² 

Celkový 
počet  

doprovodů
u porodu

Počet  
vaginálních 

porodů

Počet a %
císařských 

řezů 

Počet a % 
doprovodů

u porodu 
doma

Počet
porodnic, 
kam duly  

doprovázely ³
2005  23  660  158  148 10 (6%)  3 (1,9%)  30
2006  39  1028  216  201 15 (6,9%)  3 (1,4%)  26
2007  55  1345  227  218  9 (4%)  14 (6,2%)  42
2008  60  1245  292  265  27 (10,2%)  38 (13%)
2009  52  1319  273  247  26 (10,5%)  39 (11%)  45
2010  44  1318  225  202  23 (10,2%)  31 (13,8%)  44

1 V letech 2001–2004 jsme statistiky nevedly.
2  Celkové počty klientek zahrnují matky, s nimiž duly ČAD individuálně spolupracovaly někdy 

během těhotenství, porodu a v šestinedělí či později. 
3 Z celkové zhruba stovky porodnic v ČR

Během šesti sledovaných let (2005–2010) duly ČAD celkově pracovaly s 6 915 že-
nami a doprovázely u 1 391 porodů.

Za uplynulých 10 let existence ČAD jsme odhadem pracovaly s více než 8 tisíci 
ženami a doprovázely jsme u 1 600 porodů. 

Z kurzu pro duly



Cíle
   rozšířit služby dul ve všech oblastech ČR: „dula pro každou ženu, která si ji přeje“
    docílit oficiálního uznání profese duly, kdy je dula přijímána jako důležitý člen po-

rodního týmu se specifickým úkolem a možnostmi
    usilovat, aby služby poskytované dulami byly hrazeny pojišťovnami a aby pří-

tomnost duly v porodnici přestala být neadekvátně zpoplatňována

Spolupráce v ČR a zahraniční kontakty
V ČR spolupracujeme s organizacemi s podobným zaměřením (např. Hnutí za aktivní 
mateřství, UNIPA, Aperio).

ČAD je od svého založení členem ENCA – Evropského sdružení porodních asociací.
ČAD stála u zrodu evropského sdružení asociací dul jednotlivých zemí Doulas of 

Europe v roce 2006 v Bad Wildbad. Našimi partnery jsou jednotlivá národní sdružení 
dul, s nimiž spolupracujeme, konzultujeme vzdělávací programy a vzájemně si vymě-
ňujeme zkušenosti. Od r. 2011 jsme členem European Doula Network.

Udržujeme kontakty s představitelkami DONA International, např. s Debrou Pascali 
Bonaro, Henci Goer, Phyllis Klaus. 

Henci Goer,  
Debra Pascali-Bonaro  

a duly ČAD,  
Graz 2005



Kdo jsou duly ČAD?
Certifikované duly ČAD splnily všechny podmínky 
pro získání osvědčení ČAD, ostatní duly jsou absol
ventkami nebo účastnicemi kurzu pro duly (duly 
studentky).

Původní vzdělání žen, které si volí práci duly, je 
různorodé; jsou mezi námi středoškolačky i vyso-
koškolačky (zdravotní sestry, účetní, pedagožky, 
lékařky, psycholožky, porodní asistentky, fyziotera-
peutky, překladatelky, teoložka, absolventky tech-
nických a ekonomických oborů). 

Jako duly nejčastěji pracují ženy, které jsou 
samy matkou. Je ovšem třeba, aby dula dokázala 
své vlastní porodní zkušenosti dobře reflektovat. 
Vynikající, citlivou dulou může být i bezdětná žena. 
Důležitá je celková osobnost a vyzrálost ženy, která 
se práci duly věnuje. 

Pověsti profesionálních dul mohou někdy uškodit 
ženy, které se jako „dula“ představují, ale neprošly 
příslušným vzdělávacím programem (např. kama-
rádka, příbuzná, porodní asistentka) a hlavně nedo-
držují profesní etický kodex (např. vyšetřují nebo 
rozhodují za klientku).

Duly ČAD se prezentují kartičkou se jménem, 
fotografií a příslušností k asociaci. Rodiče a zdra-
votníci mají možnost v případě nespokojenosti 
s prací duly obrátit se na Etickou komisi ČAD. 



„Úplně nejtěžší je pro mě držení pohotovosti před porodem. Člověk musí být schopen 
z minuty na minutu přeorganizovat celý svůj program. Každý porod a hlavně pak první 
pohled mezi maminkou a dítětem, kdy si pohlédnou vzájemně z očí do očí, mě stále dokáže 
dojmout.“ Jana Čurdová, certifikovaná dula ČAD

Vzdělávání
ČAD sestavila a organizuje kurz pro profesionální průvodkyně počátky mateřství 
v souladu se základním vzděláváním dul ve světě. Jeho absolventky získají odborné 
znalosti a mají možnost rozvinout své dovednosti i osobnostní předpoklady po
třebné pro práci duly. V návaznosti na základní vzdělávání dulám ČAD zajišťuje další 
rozšiřující studium.

Prezenční část kurzu je rozložena do období jednoho roku. Součástí základního 
kurzu ČAD je aktivní účast na prezenční části (8 dvoudenních setkání), samostatné 
studium literatury, písemné vypracování zadaných úkolů, doprovod u tří porodů a in-
dividuální konzultace s konzultantkou.

První běh našeho kurzu v r. 2002 zahájila Henci Goer, zkušená dula DONA Interna-
tional a autorka knih. V roce 2011 ČAD pořádá již 11. běh kurzu pro duly.

Dlouholetou koordinátorkou kurzu byla Ing. Míla Kramná (do r. 2007). V kurzu 
vyučovali I. Königsmarková, Z. Štromerová BSc., Bc. V. Nováková, M. Vnoučková, 
O. Riedlová, Mgr. V. Jirásková, Bc. M. Jeřábková, MUDr. L. Kavan, MUDr. H. Máslová, 
MUDr. M. Chvílová-Weberová, MUDr. I. Korbelářová, I. Konvalinová, PhDr. K. Kop-
řiva, Mgr. M. Kopalová, MUDr. D. Šroubková, Mgr. M. Královcová, DiS., J. Královec, 
DiS., J. Čurdová, Mgr. Z. Křiváková, N. Baliharová, Mgr. E. Kučerová, P. Sušická, Mgr. 
M. Walter, Mgr. Z. Candigliota, MUDr. R. Kramperová, Bc. K. Borůvková, P. Sovová, 
Mgr. J. Hašplová, PhDr. V. Junková, Mgr. B. Janečková, V. Marek, Mgr. T. Marková, 
MgA. K. Zatovičová a další. Jako konzultantky studentek působily M. Vnoučková, 
V. Nováková, Mgr. V. Jirásková, J. Čurdová, K. Cermanová, Bc. K. Borůvková, N. Bali-
harová, P. Sušická a Mgr. Z. Křiváková.



Česká asociace dul je matce,  
dítěti a rodině přátelská
Toto krédo naplňujeme jako duly při každodenní práci v přístupu k rodičkám a jejich 
rodinám a odráží se i v pojetí vzdělávacího programu pro duly. 

„Coby prvorodička jsem v roce 2000 zažila velké rozčarování ze situace v českém porodnic
tví, které se sice pyšní statistickými výsledky, ale zcela ignoruje roli psychiky. Dodnes mám 
velkou radost z toho, že koncept práce duly jako psychické opory v těhotenství, při porodu 
a v šestinedělí podpořili porodní asistentky, psycholožky, lékařporodník i další odborníci, 
kteří pak s námi spolupracovali během kurzů pro duly.“Ing. Míla Kramná, spoluzakladatelka ČAD a spoluautorka její koncepce vzdělávání 



Jak si vybrat dulu?
    Na internetu získáte telefon nebo email na jednotlivé duly; některé mají také své 

osobní stránky, kde se o nich dozvíte víc.
    Zajímejte se, jakým vzděláváním dula prošla, jaké má zkušenosti jako dula a jakou 

má osobní zkušenost s mateřstvím.
    Co považuje při práci duly za nejdůležitější?
    Co všechno vám může poskytnout? Má nějakou další kvalifikaci, např. v laktačním 

poradenství, homeopatii, aromaterapii?
    Může se kdykoliv uvolnit a přijet za vámi k porodu, nebo má i jiné pracovní či ro-

dinné povinnosti? Může ji v nutném případě zastoupit kolegyně? 
   Kolik si za poskytované služby účtuje?
    Působí důvěryhodně? Informovaně? Zkušeně? Dokáže zároveň připustit, že něco 

neví? 
   Jak se v její přítomnosti cítíte? Je vám s ní dobře? 
    Odpověď na poslední otázku bude pro vaše rozhodování zcela zásadní. Všechno 

ostatní je do určité míry podružné. Neváhejte proto kontaktovat třeba i několik 
dul, než najdete pro sebe tu pravou. 

„Na charakteru záleží u každého 
a zejména u duly, která slouží 
matce. Vynikající dula je ta, která 
umí vytvářet láskyplnou atmosféru 
pro ženu a její okolí.“Cathy Daub: Doulas of Love



Další informace
Klaus, Kennell, Klaus: Porod s dulou, OWP 2004

Goer: Průvodce přemýšlivé ženy na cestě 
k lepšímu porodu, OWP 2002

Odent: Matka Země, Rodiče 2003

WHO: Péče v průběhu normálního porodu: 
praktická příručka, MZČR 2002

10 kroků k optimální porodní péči, IMBCO 2008
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