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ČAD  

• Působí od roku 2001 

• Podporuje a iniciuje pozitivní změny v porodní péči 

• Sdružuje duly a vytváří pro ně odborné zázemí 

• Ženám poskytuje kontakty na duly 

• Pořádá kurz pro duly, v r. 2014 otevírá již 14. ročník 

• Pořádá supervize a rozšiřující vzdělávání pro duly 

• Pravidelně se aktivně účastní Světového týdne respektu k porodu; duly pořádají besedy, 
přednášejí a zajišťují interaktivní program pro děti a mládež ze škol  

• Spolupracuje s organizacemi s podobným zaměřením (např. HAM, Aperio, UNIPA) 

• Je členem České ženské lobby (ČŽL), účastní se práce skupiny pro porodnictví při ČŽL 

• Spolupracuje se zahraničními sdruženími dul, je členem European Doula Network a Doulas 
of Europe 

• Je členem ENCA (European Network of Childbirth Associations) 

 

Kdo je dula a v čem spočívá její práce 

Dula je osoba vyškolená k podpoře ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Ženám poskytuje 
psychickou oporu, informace a konkrétní fyzickou pomoc. V období těhotenství duly nastávajícím 
matkám individuálně pomáhají s přípravou na porod a rodičovství a nabízejí jim všestrannou podporu. Při 
porodu rodičkám poskytují nepřetržitý doprovod, psychickou oporu a fyzickou pomoc. Po narození dítěte, 
v šestinedělí, případně i déle, mohou matky s dulami sdílet své pocity a otázky, duly jim předávají zkušenosti 
s péčí o miminko, poskytují informace o kojení a podporují jejich mateřské kompetence a citlivou péči o 
dítě.  

Duly předávají informace a zároveň respektují individuální přání matek a jsou ochotny je v jejich 
přáních podpořit .    

Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Duly doplňují činnost porodních 
asistentek, lékařů a zdravotních sester. Doprovázejí prvorodičky i vícerodičky v porodnicích, při porodu 
doma či v porodním domě, při porodech normálních i medikovaných, včetně císařských řezů. Ani u porodu 
doma duly nenahrazují zdravotníky a neposkytují zdravotní péči, ale ženám a rodinám nabízejí podporu. Na 
duly se obracejí jak ženy bez partnera, tak ženy žijící v partnerství. Profesionální duly jsou vázány etickým 
kodexem. Řada výzkumných studií potvrdila, že přítomnost duly u porodu přispívá k lepší psychické 
pohodě novopečené matky a k lepším porodním výsledkům; zároveň nebyl shledán žádný negativní 
efekt jejího doprovodu.  

Práce dul je uznávána např. Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nebo Mezinárodní organizací za 
porodní služby pro matku a dítě (IMBCO). Profesionální duly při své práci vycházejí z doporučení těchto 
mezinárodních autorit. 

Podle rozsáhlé zahraniční metaanalýzy z r. 2011, která zahrnula přes 15 tisíc matek, rodičky, které doprovází 
dula, mají ve srovnání s rodičkami bez duly přibližně o třetinu větší pravděpodobnost, že porodí bez 
císařského řezu, bez užití syntetického oxytocinu a že si z porodu odnesou pozitivní vzpomínku. Mají 
také větší pravděpodobnost, že porodí bez léků tišících bolest. Bylo prokázáno, že lepší porodní výsledky 
měly ženy, které u porodu podporovala nezávislá vyškolená dula, která nebyla členkou nemocničního 
personálu a nebyla zdravotnice. Klinické výsledky porodů při podpoře dulou byly rovněž lepší, než když 



rodičku podporoval pouze partner nebo jiná blízká osoba, třebaže v takových případech ženy porod také 
hodnotily kladně.  

 

Duly ČAD v kontextu českého porodnictví  

Od r. 2002 vzděláváním ČAD prošlo zhruba 220 žen.  

Duly v ČR spolupracovaly s více než 11 tisíci žen a doprovodily je u více než 2 tisíc porodů. Ženy 
doprovázené dulami v naprosté většině porodily vaginálně, k císařskému řezu došlo ve 4 až 11,4 %. 
V posledních několika letech se prosazují i doprovody žen při plánovaném císařském řezu. Matky, které si 
k porodu pozvaly dulu, s jejími službami vyjadřují jednoznačnou spokojenost.  

Podle soukromých statistik dul ČAD v 80% ženy u porodu doprovázel kromě duly také partner rodičky/otec 
dítěte. V těchto případech dula poskytuje oporu rovněž jemu, což se u mužů setkává s pozitivním ohlasem – 
sami se tak jako doprovod cítí jistěji. 

Během 13 let působení v ČR duly postupně pronikají do povědomí veřejnosti, a přesto o jejich existenci a 
možném přínosu mnoho nastávajících rodičů dosud neví.  

Mnozí lékaři a porodní asistentky v ČR duly v porodnici vítají, neboť si uvědomují jejich přínos pro rodičku 
i pro průběh porodu. Jiní se někdy obávají, že informované matky budou vznášet požadavky neodpovídající 
zaběhaným rutinním postupům, a k dulám se nechovají vstřícně. 
V ČR nadále zbývají porodnice, kde matkám není umožněn doprovod blízkou osobou a dulou zároveň. 
(Podle doporučení WHO a IMBCO by měla být rodička doprovázena osobami podle vlastního výběru, 
včetně duly.) 
Ve většině porodnic v ČR je přítomnost doprovázejících osob u porodu neadekvátně zpoplatňována, což je 
v zahraničí nevídané. 
V ČR práce dul (podobně jako ve většině zemí) zatím není hrazena ze zdravotního pojištění, a proto je 
některým matkám nedostupná.   

„Každá těhotná žena by měla být informována o všech porodních možnostech, včetně možnosti pozvat si 
k porodu dulu. Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě (IMBCO) k tomu poskytovatele 
porodní péče přímo vyzývá, zdravotníci by tedy měli nastávající maminky o službách dul standardně 
informovat.“   
Vlasta Jirásková, spoluzakladatelka ČAD, lektorka a konzultantka kurzu pro duly 

„Velký přínos duly pro rodiny spočívá v jejím nehodnotícím přístupu, díky čemuž je pro rodící ženu snazší 
oddat se porodnímu procesu.“ 
Marcela Fišerová, členka výboru ČAD  
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