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Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených 

v Česku v roce 2014 s ohledem na využívání metody IVF 

Abstrakt    

Práce se zabývá zhodnocením specifik rodiček, které otěhotněly po aplikaci metod mimotělního 

oplodnění (IVF) v porovnání s matkami, které nepodstoupily IVF. Srovnávací analýza se vedle 

rodiček zaměřuje také na novorozence, a to opět z hlediska toho, zda se jedná o dítě narozené 

pravděpodobně po IVF či nikoliv. K analýze jsou využita individuální anonymizovaná data 

vykázané zdravotní péče z databáze VZP ČR za matky, které porodily v roce 2014, a jejich 

novorozence. Úvodní část práce je věnována dosavadnímu vývoji asistované reprodukce, dále její 

úspěšností a důsledkům spojených s rozvojem metod asistované reprodukce. Následně jsou 

analyzována data za novorozence a matky dle pohlaví novorozence, porodní hmotnosti, četnosti 

porodu, typu porodu, komplikací matek a novorozenců při hospitalizaci spjaté 

s porodem/narozením dítěte, délky hospitalizace po porodu/narození a nákladů spojených 

s hospitalizací po porodu/narození. Cílem práce je zhodnotit strukturální odlišnosti dle toho, zda 

těhotenství následovalo po aplikaci metod IVF či nikoli. Vše v závislosti na věku matky. Bylo 

zjištěno, že novorozenci i matky po IVF mají vyšší podíl rizikových faktorů (nízká porodní 

hmotnost, vícečetná těhotenství, hospitalizace s komplikacemi) než novorozenci a jejich matky, 

které IVF nepodstoupily. Také novorozenci a matky, u kterých bylo těhotenství pravděpodobně 

výsledkem aplikace metod IVF, strávili více dní hospitalizací po porodu/narození a vykázali vyšší 

náklady spojené s poporodní hospitalizací než novorozenci a jejich matky, u kterých nebyly 

aplikovány metody IVF.  

Klíčová slova: asistovaná reprodukce, IVF, novorozenec, věk matky při porodu, Česko



 

Differences in the structure of mothers and their newborn 

children born in Czechia in 2014 related to the use of the IVF 

method 

Abstract    

The work deals with the evaluation of specific aspects in mothers who became pregnant after the 

application of in vitro fertilization (IVF) methods in comparison with mothers who did not 

undergo such treatment. Apart from mothers themselves, the comparative analysis also focuses 

on newborn children, again distinguishing between those children who were most likely born 

following IVF treatment and those who were not. The analysis makes use of individual 

anonymized data of reported health care from the GHIC CR database for mothers who gave birth 

in 2014 and their newborn children. The introductory part of the work deals with the overview of 

the development of assisted reproduction, its success rate and the consequences associated with 

the development of its methods. Subsequently, data for newborn children and their mothers are 

analyzed on the basis of the sex of the newborn, the birth weight, the frequency of birth, the type 

of birth, complications of mothers and newborns during hospitalization related to childbirth, the 

length of hospitalization after birth and costs associated with hospitalization after birth. The aim 

of the work is to evaluate the resulting structural differences according to whether the pregnancy 

followed the application of IVF methods or not, taking into consideration the age of the mother. 

The results show that newborn children and their mothers who underwent IVF have a higher 

proportion of risk factors (the low birth weight, multiple pregnancies, hospitalizations with 

complications) than newborn children and their mothers who did not undergo IVF. Also, newborn 

children and their mothers who were likely to be pregnant as a result of IVF demonstrated long 

postpartum hospitalization and higher costs associated with the postpartum hospitalization than 

newborn children and their mothers for whom IVF methods were not applied. 

Key words: assisted reproduction, IVF, newborn children, mother´s age at childbirth, Czechia 
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Kapitola 1  

Úvod 

V posledních třech desetiletích dochází na území Česka k výrazné proměně reprodukčního 

chování, které se mj. projevuje také odkladem rodičovství do vyššího věku (Kocourková, 2018). 

Změna v časování rození dětí může mít však také své negativní důsledky, jakými jsou např. 

problémy s otěhotněním, resp. růstem neplodnosti párů (Vlachová, 2017). S tím souvisí i hojnější 

využívání metod asistované reprodukce, které dosud skýtají mnoho nejasností týkajících se 

především zdravotních rizik.  

Cílem této práce je zhodnotit strukturální odlišnosti matek a jejich novorozenců, kteří byli 

počati buď pravděpodobně pomocí in vitro fertilizace (IVF), nebo kteří se narodili bez využití 

IVF (dále v textu, tabulkách a grafech používáno označení nonIVF). Data, která jsou využita 

v této práci, předávají informace o novorozencích, narozených v Česku v roce 2014, a jejich 

matkách pojištěných u VZP ČR a jsou poskytnuta z databáze VZP ČR. Pomocí deskriptivní 

statistiky jsou porovnány strukturální odlišnosti dle pohlaví novorozence, porodní hmotnosti, 

četnosti porodu, typu porodu, komplikací matek a novorozenců spjatých s porodem/narozením 

dítěte, délky hospitalizace a nákladů spojených s hospitalizací po porodu/narození.  

Do analýzy byl rovněž zahrnutý věk matky při porodu, aby byl zjištěn případný vliv odkladu 

rodičovství do vyššího věku na jednotlivé parametry. V analytické části byly tyto parametry 

rozděleny do samostatných podkapitol, které jsou v případě komplikací při hospitalizaci, délky 

hospitalizace a nákladů spojených s hospitalizací analyzovány odděleně pro matky 

a novorozence. Úvodní část práce je zaměřena na dosavadní vývoj asistované reprodukce v Česku 

a v Evropě. Dále jsou shrnuty poznatky týkající se příčin nárůstu využívání asistované 

reprodukce, její úspěšnost, důsledky a komplikace s ní spojené. Důležitou roli v asistované 

reprodukci hraje také legislativa, které je věnovaná poslední kapitola úvodní části.  
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Kapitola 2 

Asistovaná reprodukce 

2.1 Definice asistované reprodukce a její metody 

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje technologie asistované reprodukce (ART) jako 

„všechna ošetření nebo postupy, které zahrnují in vitro zacházení s lidskými oocyty, spermaty 

nebo embryi za účelem stanovení těhotenství“ (WHO, 2009 in Zegers-Hochschild et al., 2009, 

s. 1521). Dle WHO (2009) do ART není zahrnuta asistovaná inseminace. 

Existují tři hlavní metody asistované reprodukce:  

• IVF (in vitro fertilizace) – jedná se o postup ART, který zahrnuje mimotělní oplodnění 

(WHO, 2009 in Zegers-Hochschild et al., 2009). Mezi jednotlivé fáze patří podpora růstu 

vajíček pomocí léků, podání hormonu pro dozrání vajíček, odběr vajíček a následná 

kultivace vajíčka se spermiemi. Dále se sleduje vývoj a vzniklé embryo se přenese do 

dělohy (embryotransfer). Je to jedna z nejpoužívanějších metod asistované reprodukce. 

Využívá se hlavně při neprůchodnosti vejcovodů (Řežábek, 2018).  

• ICSI (intracytoplasmatická injekce spermie) – metoda, která je podskupinou IVF, je 

prováděna pod mikroskopem, kdy je zavedena pomocí jehly jedna spermie přímo do 

oocytu. Využívá se při léčbě mužské neplodnosti. Řežábek uvádí, že „s metodou ICSI 

jsou téměř všichni muži plodní“ (Řežábek, 2018, s. 14).  

• KET (kryoembryotransfer) – jedná se o metodu transferu rozmraženého embrya, 

uchovaného z předcházejícího cyklu do dělohy. V mezinárodních registrech je také 

učíván název FET (frozen embryo transfer) (ÚZIS, 2019). 

2.2 Historie a současné trendy asistované reprodukce 

V posledních desetiletích narůstá užívání metod asistované reprodukce. První dítě narozené po 

IVF se však narodilo již v roce 1978 ve Spojeném království (Sutcliffe, Ludwig, 2007). Od té 

doby se léčba neplodnosti rozšířila do většiny zemí Evropy a zvýšila se i její dostupnost. V roce 

1997 bylo v Evropě necelých 500 center ART, která provedla 200 tisíc léčebných cyklů, ze 

kterých se narodilo 35 tisíc novorozenců (Obr. 1). Do roku 2011 se počet center ART více než 

zdvojnásobil. Obdobně s tím i počet cyklů a počet narozených dětí každým rokem narůstal. 
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Během zmíněného období (1997–2011) bylo zaznamenáno 6 milionů cyklů a 1 milion narozených 

dětí (Ferraretti et al., 2017). Analogicky ve Spojených státech amerických byl největší nárůst ART 

zaznamenán mezi lety 2000 a 2013, kdy se roční počet cyklů zdvojnásobil na 190 tisíc. Po celém 

světě se dodnes s pomocí ART narodilo více než 5 milionů dětí (Hwang et al., 2018).  

Poslední dostupná data o ART v Evropě jsou získaná z Monitorovacího programu IVF Evropské 

společnosti lidské reprodukce a embryologie (EIM ESHRE) z roku 2015. Z těchto dat je známo, že 

od roku 1997 do roku 2015 bylo provedeno 8,8 milionů cyklů, z čehož se narodilo 1,6 milionů 

novorozenců. Na obrázku 1 lze vidět, že v celém období narůstal počet cyklů ART i novorozenců 

po ART lineárně, přičemž v roce 2015 bylo provedeno více než 800 tisíc cyklů a narodilo se 

necelých 200 tisíc novorozenců ART. Nejběžnější technikou ART v roce 2015 byla ICSI, která 

tvořila téměř 50 %, dále následoval KET (25,7 %) a IVF (18,4 %) (De Geyter et al., 2020). 

Obr. 1: Vývoj počtu cyklů ART, novorozenců po ART a center ART v Evropě v  

letech 1997–2015 

Zdroj: De Geyter et al., 2020, vlastní zpracování 

Na území Česka se první dítě po asistované reprodukci narodilo v roce 1982, a to pomocí 

transferu gamet do vejcovodu. O dva roky později se v Brně (tehdejší ČSSR) narodilo první dítě 

po aplikaci metody IVF (Žáková et al., 2012). Od té doby docházelo k rozvoji nových metod, což 

zapříčinilo hojnější využívání metod asistované reprodukce. Velký pokrok byl zaznamenán v roce 

1995, kdy vznikla první klinika léčby neplodnosti asistovanou reprodukcí na území Česka 

(Kocourková, Burcin 2012). Počet těchto center narůstal z 26 v roce 2007 až k hodnotě 43 v roce 

2017 (Obr. 2). Nejvyšší nárůst byl zaznamenán mezi lety 2010 a 2013, kdy vzniklo na území 

Česka celkem 10 center. S růstem počtu center narůstal i počet všech provedených cyklů1. 

Z necelých 18 tisíc v roce 2007 na téměř 43 tisíc v roce 2017 (ÚZIS, 2019). Počet cyklů IVF2 je 

v čase stabilní, tzn. kolem 12 tisíc. Za každoroční nárůst celkového počtu cyklů může především 

rozšíření KET, což souvisí se strategií transferu jednoho embrya (jedno embryo je zavedeno 

 

1 NRAR definuje cyklus jako proces léčby, který trvá od jedné menstruace do další a jeho cílem je 

navodit těhotenství. V NRAR je počítáno s cyklem, ve kterém se pracuje s embryi nebo oocyty mimo tělo 

ženy, jinak řečeno se do nich nezapočítává inseminace (ÚZIS, 2019). 

2 NRAR počítá do IVF cyklů i cykly ICSI  
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a ostatní zamrazeny). Do cyklů ART se dále řadí darování a přijetí darovaných oocytů, které 

zaznamenává v posledních letech nárůst (ÚZIS, 2019). 

   Obr. 2: Vývoj počtu cyklů ART/IVF a počtu center ART v Česku v letech 2007–2017 

   Zdroj: ÚZIS, 2019, vlastní zpracování 

Podle dat NRAR České republiky se v roce 2017 narodilo 2 086 novorozenců po IVF a 2 166 

po KET (ÚZIS, 2019). Součet těchto novorozenců odpovídá 3,7 % z živě narozených v Česku 

v daném roce. Vývoj podílu narozených po ART neměl takový nárůst jako počet cyklů ART 

(Obr. 3). V roce 2007 byl podíl narozených po ART přibližně 2,5 %, přičemž největší nárůst nastal 

mezi lety 2009 a 2010, kdy podíl vzrostl z 2,0 % na 3,5 %. Následně v roce 2011 nastal pokles, 

což lze přikládat změně legislativy (viz Kapitola 2.6). Poté následoval nárůst podílu narozených 

po ART, kdy v roce 2013 dosáhl maxima, což bylo nejspíše způsobeno tím, že se v tomto roce 

v Česku narodilo nejméně živě narozených. V dalších letech s nárůstem živě narozených podíl po 

ART mírně klesal.  

   Obr. 3: Vývoj podílu narozených po ART a IVF ze všech živě narozených v Česku 

v letech 2007-2017 

    Zdroj: ÚZIS, 2019, ČSÚ, 2018, vlastní zpracování 
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Co se týká podílu narozených pouze po IVF, pak maxima 3 % dosahoval v roce 2012. Od té 

doby docházelo k postupnému poklesu až do roku 2017, kdy podíl činil necelé 2 %. Tento trend 

poklesu využívání metody IVF je přisuzován již zmiňovanému nárůstu metody KET.  

2.3 Příčiny nárůstu využívání asistované reprodukce 

Od počátku 90. let minulého století byla v Česku zaznamenána výrazná změna v reprodukčním 

chování, při které došlo ke snížení intenzity plodnosti pod hranici prosté reprodukce a k posunutí 

mateřství do vyššího věku. Podíl dětí narozených ženám ve věku 35 a více let se mezi roky 1990 

a 2015 zvýšil ze 4 % na 21 % (Vlachová et al., 2018). Dochází tedy k tzv. reprodukčnímu stárnutí, 

které má za následek posun rození dětí do stále vyššího věku matky. Je to přikládáno rostoucí 

ekonomické aktivitě žen a s tím spojeným vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných žen. Mezi 

další zmiňované faktory patří rozšířené využívání antikoncepce a možnost umělého přerušení 

těhotenství (Šťastná et al., 2019). Tyto změny jsou popsány v hlavních dvou teoriích.  

Normativní teorie tvrdí, že změny v chování zapříčiňuje změna ve významu hodnot 

a preferencí v lidském chování. Mezi klíčové hodnoty patří individualismus a uspokojení 

vlastních potřeb, ale také například rovnost mezi mužem a ženou. Změnu hodnot umožnila 

modernizace, technologie a rozvoj sociálního státu. Jednou z koncepcí této teorie je tzv. druhý 

demografický přechod, který popsal Van de Kaa (Hamplová, 2003).  

Rovněž teorie racionální volby popisuje změnu chování, avšak z pohledu změny objektivních 

podmínek, například na pracovním trhu. Popisuje důležitost možnosti volby a určení svých priorit 

na cestě za svým cílem (Hamplová, 2003).  

Všechny výše zmíněné změny měly za následek odklad plodnosti do vyššího věku, s čímž se 

pojí mnoho zdravotních rizik. Výzkumy se shodují, že od 35. věku ženy lze sledovat výraznější 

nárůst rizik a komplikací spojených s těhotenstvím či porodem (Mills, Lavender, 2011; Jacobsson 

et al., 2004). Patří mezi ně potraty, mimoděložní těhotenství, interní onemocnění, kterým je 

například diabetes mellitus, a porodní komplikace jako císařský řez a další. U novorozenců je 

větší riziko vrozených vývojových vad nebo nízké porodní hmotnosti. Hlavní je však riziko 

neplodnosti, které se s rostoucím věkem žen zvyšuje (Vlachová et al., 2018). Neplodnost je podle 

klinické definice WHO “nemoc reprodukčního systému definovaná neúspěchem k dosažení 

klinického těhotenství po 12 nebo více měsících nechráněného pohlavního styku“ (WHO, 2009 

in Zegers-Hochschild et al., 2009, s. 1522). 

S věkem ženy se snižuje pravděpodobnost otěhotnění, kdy ženy do 30 let věku mají 

pravděpodobnost otěhotnění 20–25 % na jeden menstruační cyklus, zatímco ženy ve věku 35 let 

přibližně 15 %. Ve 42 letech se pak pravděpodobnost blíží nule. S rostoucím věkem žen se snižuje 

zásoba oocytů ženy (při narození cca jeden milion, v pubertě cca 400 tisíc), zároveň roste počet 

vadných oocytů, na jejichž základě se zvyšuje riziko potratu. Každý šestý pár se setkává 

s diagnózou neplodnosti, přičemž příčina je v 50 % na straně ženy, ve 40 % na straně muže a ve 

zbylých 10 % není příčina určena (Řežábek, 2018).  

Zatímco v 70. letech 20. století byla hlavní příčina neplodnosti a následného podstoupení 

asistované reprodukce neprostupnost vejcovodů, nyní je hlavním důvodem, který snižuje šanci na 

otěhotnění, anovulace spojená s věkem ženy (Šídlo et al., 2019). Jednou z hlavních příčin 
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anovulace je syndrom polycystických ovarií, který postihuje 5–10 % žen v reprodukčním věku 

(Vrbíková, 2003). Mezi další příčiny neplodnosti patří hormonální dysbalance, stres, obezita, 

imunologické příčiny nebo endometrióza, která opět souvisí s vyšším věkem matky (Vlachová, 

2017). Podle studií je endometrióza jeden ze tří hlavních důvodů neplodnosti. Jedná se 

o onemocnění, kdy se tkáň připomínající endometrium nachází mimo děložní dutinu, čímž může 

vyvolat chronickou zánětlivou reakci (Janoušková et al., 2018).   

2.4 Úspěšnost asistované reprodukce  

S rostoucím věkem žen neklesá pouze fekundita (plodivost), ale taktéž úspěšnost ART. Zatímco 

ženy do 30 let mají hodnotu podílu počtu porodů na 100 embryotransferů (podíl porodů – delivery 

rate) 46,3 %, ženy starší 44 let 5,2 % (Rosenwaks et al., 1995). Efektivita asistované reprodukce, 

která je nezávislá na počtu transferovaných embryí, je znázorněna mírou implantace (implantation 

rate). Počítá se jako podíl počtu plodových vajec na počet transferovaných embryí. NRAR se 

připojuje k tvrzení, že efektivita klesá s věkem. Tvrdí, že přibližně od 33 let ženy, kdy je míra 

implementace kolem 32 %, se tato naděje snižuje (ÚZIS, 2019). 

Na úspěšnost asistované reprodukce má vliv počet přenesených embryí v rámci jednoho 

cyklu. Právě z důvodu maximalizace pravděpodobnosti otěhotnění, se přistupovalo k přenosu 

většího počtu embryí. V některých zemích tento trend stále přetrvává, obecně však počet cyklů, 

kde bylo přeneseno 3 a více embryí, v průběhu let klesá. V roce 1997 byl v Evropě podíl transferů 

s přenesením 3 embryí 40 % a asi 15 % transferů bylo s více než 3 embryi. V roce 2015 se podíl 

transferů 3 embryí snížil pod 10 % a s více než třemi embryi se blížil k nule (De Geyter et al., 2020).  

V roce 2015 stále převládal podíl 2 embryí, avšak ve vyspělých státech z pohledu ART byl 

nejvyšší podíl transferu jednoho embrya. Mezi tyto státy se řadí všechny státy severní Evropy, 

ale například i Česko nebo Rakousko. Zásadní roli v jednotlivých zemích hraje legislativa, která 

určuje, zda je podporována strategie transferu jednoho embrya nebo nikoli (viz Kapitola 2.6). 

Například v Česku v roce 2015 bylo z 66 % transferováno 1 embryo a z 33 % 2 embrya (De Geyter 

et al., 2020).  

Kocourková a Burcin (2012) ve své studii poznamenávají důležitost věku na počet 

přenesených embryí. Tvrdí, že výzkumy doporučují transfer jednoho embrya pro ženy mladší 

36 let a pro ženy starší je spíše efektivnější transfer dvou embryí (Kocourková, Burcin, 2012). 

Souvisí to s výše zmíněným poklesem podílu porodů s rostoucím věkem ženy. 

Sutcliffe a Ludwig (2007) si kladli otázku, zda se omezením počtu transferovaných embryí 

nesníží míra těhotenství a podíl porodů. Ve svém článku potvrdili, že přenos dvou embryí má 

stejnou míru těhotenství jako přenos tří. Avšak s rozdílem, že u přenosu dvou embryí je nižší 

počet vícečetných těhotenství. U přenosu jednoho embrya poukazují na důležitost výběru embrya 

nejvyšší kvality. Jako příklad uvádí Belgii, kde omezili počet transferovaných embryí. Podíl 

dvojčetných těhotenství poklesl z 19 % na 3 % s tím, že se celková míra těhotenství nezměnila 

(Sutcliffe, Ludwig, 2007). I Řežábek zmiňuje, že při výběru nejkvalitnějšího embrya míra 

implantace dosahuje až 60 %, a proto je bezpečné transferovat pouze jedno embryo (vysoká 

pravděpodobnost otěhotnění a nízké riziko vícečetného těhotenství) (Řežábek, 2018).  
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V další studii bylo dokázáno, že počet porodů, ze kterých se narodilo nejméně jedno živě 

narozené dítě na 100 provedených cyklů (live birth delivery rate), byl u transferu jednoho embrya 

signifikantně nižší než u přenosu dvou embryí. Oproti tomu u embryí zmražených rozdíl mezi 

jedním nebo dvěma embryi byl téměř zanedbatelný. Švédská data však ukázala, že využívání 

transferu jednoho embrya v 70 % nezmění live birth delivery rate, ale sníží se počet vícečetných 

těhotenství (Bhattacharya, Kamath 2014). 

Také se úspěšnost asistované reprodukce liší v závislosti na metodě ART. Data ESHRE z roku 

2013 ukazují, že průměrná míra těhotenství (pregnancy rate) byla 29,6 % pro IVF a 27,8 % pro 

ICSI. Dále, že podíl porodů (delivery rate) IVF dosahoval v průměru 22 % (avšak to nemusí být 

přesné číslo, protože v některých zemích neznáme výsledek těhotenství) (Calhas-Jorge, 2017). 

Embrya po kryokonzervaci mají pravděpodobnost implantace 75 % oproti embryím čerstvým 

(Řežábek, 2018). 

2.5 Důsledky a komplikace spojené s ART 

Státy se omezením počtu transferovaných embryí snaží o snížení množství vícečetných 

těhotenství, které představují největší riziko ART z mnoha možných komplikací. Avšak výzkum 

ESHRE uvádí, že riziko dvojčetného těhotenství po ART úplně nezmizí ani po přenosu jednoho 

embrya, neboť je stále přibližně třikrát vyšší než v přirozeném cyklu (Šídlo et al., 2019). Co se 

týká počtu vícečetných těhotenství v Evropě, tak z dat ESHRE je patrné, že podíl dvojčetných 

porodů klesl z 28,0 % v roce 1997 na téměř 16,5 % v roce 2015. Porodnost trojčat klesla z téměř 

4,0 % v roce 1997 na 0,4 % v roce 2015 (De Geyter et al., 2020). 

V Česku byl zaznamenán velký nárůst vícečetných těhotenství v polovině 90. let 20. století, 

kdy se v Česku začaly využívat metody asistované reprodukce. Maximální podíl vícečetných 

porodů (2,1 %) byl dosažen v roce 2010 (ČSÚ, 2017). V důsledku změny legislativy docházelo 

od té doby k postupnému poklesu (viz Kapitola 2.6).   

Jak je již výše zmíněno, vícečetná těhotenství jsou spojena s mnohými komplikacemi. Mezi 

hlavní komplikace novorozence patří předčasný porod (gestační stáří nižší než 37 týdnů) a nízká 

porodní hmotnost. Podle studie Bhattacharya a Kamath je podíl předčasných porodů 

u jednočetných těhotenství 8 %, u dvojčetných pak 42 % (Bhattacharya, Kamath, 2014). 

Novorozenci z vícečetných porodů mají také vyšší perinatální úmrtnost a další zdravotní 

komplikace jako mozková obrna, dýchací obtíže a vrozené vady (Knight et al., 2016).  

Dále bylo z dat Spojeného království zjištěno, že u matek s vícečetným těhotenstvím je vyšší 

riziko potratu a hypertenze, která se vyskytuje u 20 % matek s dvojčetným těhotenstvím. Ta se 

naproti tomu vyskytuje pouze u 1–5 % jednočetných těhotenství. Mimo jiné dochází k vyššímu 

riziku gestačního diabetu a je u nich 2,5krát vyšší mateřská úmrtnost než u těhotenství 

jednočetných. Z výzkumu rovněž vyplývá, že u vícečetných těhotenství je vyšší šance císařského 

řezu, a to jak volitelného, tak nouzového (Knight et al., 2016).  

Další komplikace spojená s ART je ovariální hyperstimulační syndrom, který se vyznačuje 

velkými mnohočetnými cystami na ovariích. Tento syndrom zapříčiňuje například riziko 

trombózy. Také mimoděložní těhotenství je jedním z rizik ART. Řežábek zmiňuje, že je zde vyšší 
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riziko než při spontánním početí, dokonce i při použití metody IVF se mimoděložní těhotenství 

objevují (Řežábek, 2018). 

Na druhou stranu má asistovaná reprodukce i pozitivní demografické důsledky. České 

i zahraniční studie se shodují na významu asistované reprodukce pro budoucí vývoj úrovně 

porodnosti (Kocourková, Burcin, 2012; Sobotka et al., 2018). Rostoucí věk matek při prvním 

porodu, jak je již výše zmíněno, snižuje plodivost ženy, tudíž využití asistované reprodukce by 

mohlo mít potenciál pro omezení poklesu plodnosti. Na dánských datech bylo zjištěno, že by se 

konečná plodnost žen narozených v roce 1975 mohla zvýšit díky užívání asistované reprodukce 

o 0,05 dítěte na ženu (Sobotka et al., 2008). 

2.6 Legislativa 

Nárůst využívání metod asistované reprodukce není způsobený pouze větším podílem neplodných 

párů, velkou roli hraje i možnost přístupu k léčbě. Názorným příkladem může být srovnání 

Dánska a Polska. V roce 2013 bylo v Dánsku provedeno přes 2 700 cyklů na 1 milion obyvatel. 

Oproti tomu v Polsku necelých 550 cyklů na 1 milion obyvatel. Zároveň také data ESHRE z roku 

2013 ukazují, že v Dánsku byl podíl narozených po ART 6,2 %, oproti tomu v Polsku podíl 

dosahoval 1,3 % (C-Calhas et al., 2017). Tento rozdíl není způsobený tím, že by v Dánsku bylo 

více neplodných párů, ale právě dostupností asistované reprodukce, která je provázaná 

s legislativou. Zatímco v Polsku je jedno centrum ART na více než milion obyvatel, v Dánsku 

jsou na milion obyvatel centra ART téměř čtyři. 

Česko se využíváním ART řadí na přední příčky v Evropě. Pro srovnání bylo podle dat 

ESHRE v roce 2013 provedeno 2 400 cyklů na 1 milion obyvatel. Ve skutečnosti (z dat NRAR 

ČR) bylo v roce 2013 zaznamenáno o 600 cyklů více, což je způsobeno především tím, že ESHRE 

na rozdíl od NRAR ČR nezapočítává do cyklů příjem darovaných oocytů. Úroveň asistované 

reprodukce je také určena tím, do jaké míry je léčba neplodnosti hrazena zdravotními 

pojišťovnami. 

V Česku podle zákona z roku 19973 bylo stanoveno, že zdravotní pojišťovna hradí mimotělní 

oplodnění ženám ve věku od 22 let do 39 let. V případě oboustranné neprůchodností vejcovodů 

od 18 let. Horní věková hranice 39 let však nebyla jasně definovaná, a proto VZP ČR hradila 

léčbu do věku 39 let včetně (tzn. 39 let +364 dní) (VZP ČR, 2015). V roce 2015 pak byla vydána 

novela4, podle které pojišťovna hradí léčbu (IVF) do dne dosažení 39. roku věku ženy.  

Co se týká počtu cyklů, tak dle zákona z roku 1997 hradila pojišťovna nanejvýš 3 cykly 

mimotělního oplodnění. Novela v roce 20115 přinesla změnu tohoto zákona. Konkrétní úprava 

spočívala v tom, že pojišťovny hradí 4 cykly IVF v případě, že v prvních dvou cyklech bylo 

přeneseno pouze jedno embryo. Změna proběhla se záměrem redukce počtu přenesených embryí 

a se snahou o snížení počtu vícečetných těhotenství.  

 

3 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (Česko, 1997) 

4 Zákon č. 200/2015 Sb., (zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.) 

5 Zákon č. 369/2011 Sb., (zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.) 
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Zákon, jež je v platnosti od roku 20116, rozšiřuje podmínky léčby neplodnosti. Využívá 

pojem umělé oplodnění, které je definováno buď jako zavedení spermií do pohlavních orgánů 

ženy, nebo jako přenos embrya do pohlavních orgánů ženy. Umělé oplodnění může podstoupit 

žena, jejíž věk nepřekročil 49 let, a která tvoří neplodný pár (muž a žena, kteří podali písemnou 

žádost a chtějí podstoupit zdravotní službu společně). Umělé oplodnění nelze provést u ženy žijící 

bez partnera nebo u homosexuálního páru.

 

6 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (Česko, 2011) 
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Kapitola 3 

Diskuse s literaturou  

Zvýšená neplodnost párů a s ní spojené využívání metod asistované reprodukce je jedním 

z důsledků odkladu rodičovství do vyššího věku (Kocourková, 2018). Je zde mnoho otázek 

spjatých s tímto trendem, a tak je mu věnováno mnoho nejen českých, nýbrž i zahraničních studií. 

V českém prostředí se tématem asistované reprodukce jako důsledku reprodukčního stárnutí 

zabývali ve svém článku Kocourková a Burcin (2012), kteří zkoumali, zda se při zvyšujícím se 

podílu dětí narozených po asistované reprodukci zesiluje trend odkládání rodičovství do vyššího 

věku. Tuto souvislost však nepotvrdili z důvodu nízkého věku českých žen v porovnání s ženami 

jiných států Evropy, které asistovanou reprodukci podstoupily. Zjistili však, že Česko patří 

k zemím s vyšším podílem dětí narozených po asistované reprodukci, což považují vzhledem 

k nízké úrovni plodnosti za stabilizující prvek plodnosti v Česku.  

 Zvyšujícím se věkem matek při porodu se zabývali ve své studii Šídlo et al. (2019). Zaměřili 

se na jeho vliv na zdravotní stav novorozence a na výskyt komplikací při hospitalizaci po porodu. 

Pracovali s anonymizovanými daty o novorozencích a matkách pojištěných u VZP ČR v roce 

2014. Stejný datový zdroj je využit i v této práci (viz Kapitola 5). Autoři pomocí logistické regrese 

prokázali, že s rostoucím věkem matky roste i šance výskytu poporodních komplikací 

novorozence, a to nejvíce po 30. roce věku matky. Mimo jiné také dokázali, že děti narozené 

pravděpodobně po IVF mají vyšší šanci, že se u nich vyskytnou komplikace. Přisuzují to 

vícečetnému těhotenství, nízké porodní váze a vysokému věku matek, avšak tvrdí, že za tím stojí 

i jiné faktory, které nelze na základě získaných dat určit.  

Další článek z půdy Přírodovědecké fakulty UK (Kocourková et al., 2019), který navazuje na 

výše zmíněný, se zabýval souvislostí porodní hmotnosti novorozence s věkem matky. Souvislost 

však nebyla neprokázána. Autoři ale přichází na to, že děti narozené z jednočetných těhotenství 

a pravděpodobně po IVF mají významně nižší porodní hmotnost, což vysvětlují zvýšenými riziky 

žen, které asistovanou reprodukci podstupují (obezita, metabolický syndrom, hypertenze atd.). 

Dále přišli na důležitou závislost, kdy více komplikací mají novorozenci narození matkám ve 

vysokém věku než v nízkém, a to nezávisle na hmotnosti novorozence. 

Studie Vlachové et al. (2018) se zabývala souvislostí mezi hmotností novorozence a věkem 

matky na základě dat Českého statistického úřadu. Na rozdíl od výše zmíněného článku byla tato 

souvislost potvrzena. Jednalo se o metodu lineární regrese na datech z období 1986 až 2015, kde 
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byl zaznamenán statisticky významný nárůst jak podílu narozených s nízkou porodní hmotností, 

tak podílu matek ve věku 35 a více let.  

Vzájemným porovnáním obou skupin novorozenců, tedy těch, kteří se narodili po asistované 

reprodukci a těch, kteří se narodili po spontánním početí, se zabývalo více zahraničních studií. 

Například Hwang et al. (2018) ve své studii zkoumala odlišnosti ve zdravotním stavu 

novorozenců narozených z jednočetných porodů. Na základě chí-kvadrát testu zjistila, že je 

statisticky významný rozdíl mezi novorozenci v gestačním stáří, nízké porodní hmotnosti, 

předčasném porodu, novorozenecké úmrtnosti a v nemocích spojených s novorozenci. Dále 

pomocí metody logistické regrese dokázala, že novorozenci narození po asistované reprodukci 

mají například 1,7krát vyšší riziko předčasného porodu, 1,2krát vyšší riziko infekčních chorob 

a nižší riziko chromozomálního onemocnění než novorozenci po spontánním početí. Rovněž 

nebylo potvrzeno vyšší riziko nízké porodní hmotnosti, novorozenecké úmrtnosti a delší 

hospitalizace po porodu u novorozenců po ART.   

Vlivem IVF na zdravotní stav novorozenců se také zabývala studie Klemetti et al. (2006). 

Soustředila se však na četnost těhotenství. Zjistila, že novorozenci narození po IVF mají horší 

zdravotní stav (např. vyšší mrtvorozenost), a to jak kvůli vyššímu podílu vícečetných těhotenství, 

tak v důsledku horšího zdravotního stavu novorozenců IVF narozených po jednočetných 

těhotenství. Dále potvrdila, že IVF matky vyžadovaly větší péči v průběhu těhotenství a častěji 

rodily císařským řezem, avšak i to vysvětluje vyšším podílem vícečetných těhotenství u IVF 

matek. Navrhuje tedy snížení počtu transferovaných embryí, aby se omezil výskyt vícečetných 

těhotenství a vysokých zdravotních komplikací s tím spojených.  

Ve studii z roku 2007 Sutcliffe a Ludwig shrnují, jaké jsou zdravotní komplikace narozených 

po ART (Sutcliffe, Ludwig 2007). Upozorňují na hlavní příčinu komplikací, kterou je vícečetné 

těhotenství. Autoři se tedy dále soustředí pouze na jednočetná těhotenství, aby nedocházelo ke 

zkreslení výsledků vícečetnými těhotenstvími. Uvádí, že u IVF je vyšší riziko potratu, avšak 

poznamenávají, že je to způsobeno specifiky žen, které asistovanou reprodukci podstupují (vyšší 

věk, syndrom polycystických vaječníků atd.). Dále je dvakrát vyšší riziko předčasného porodu, 

s čímž souvisí i vyšší riziko dětské mozkové obrny, která je taktéž zapříčiněna vyšším výskytem 

vícečetných těhotenství.  
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Kapitola 4 

Výzkumné otázky 

Na základě rešerše literatury, zpracování teoretického rámce a v neposlední řadě charakteristik 

poskytnutých dat byly vymezeny následující výzkumné otázky: 

1. Mají matky po IVF vyšší podíl vícečetných těhotenství spojených s vyšším podílem císařských 

řezů než matky nonIVF? 

S vícečetným těhotenstvím a často následujícím císařským řezem se pojí mnoho zdravotních rizik 

matky, a proto je důležité se zabývat tím, zda mají matky po IVF častěji vícečetné těhotenství 

a porod císařským řezem. V rámci otázky by bylo rovněž vhodné zjistit, zda se mění podíl 

vícečetných těhotenství a císařských řezů s věkem matky.  

2. Mají novorozenci po IVF vyšší podíl nízké porodní hmotnosti než novorozenci nonIVF? 

Pro novorozence je z pohledu zdravotních rizik nejrizikovější nízká porodní hmotnost. Obdobně 

jako u matek by bylo vhodné zjistit, zda se mění podíl nízké porodní hmotnosti novorozence 

s věkem matky. 

3. Mají novorozenci i matky po IVF vyšší podíl poporodních komplikací, delší hospitalizaci po 

porodu a vyšší náklady spojené s hospitalizací po porodu než novorozenci a matky nonIVF?  

Z důvodu zpřesnění výsledků byly vybrány zmíněné otázky, jež se týkají možných komplikací 

spojených s hospitalizací po porodu. Opět bude zacíleno i na změnu struktury těchto vybraných 

proměnných s věkem matky. 
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Kapitola 5 

Zdroje dat a metodika  

Základním zdrojem dat byly dva navzájem propojené datové soubory poskytnuté z databáze VZP 

ČR. Jednalo se o soubory s anonymizovanými individuálními daty o novorozencích narozených 

v roce 2014 a jejich matkách, které byly pojištěny u VZP ČR. Pro tuto bakalářskou práci byly 

poskytnuty již vytříděné soubory, které obsahují údaje za 51 516 novorozenců a 50 771 matek.  

Pro samotnou práci je velmi důležitý pohled, zda se novorozenec narodil pravděpodobně po 

IVF (dále jen IVF) nebo zda se narodil pravděpodobně po spontánním početí, přesněji bez 

prokazatelného využití metod IVF k dosažení těhotenství (dále jen nonIVF). Proměnná, která 

tento pohled zajišťuje, byla již v datových souborech zahrnuta. Byla vymezena na základě 

porovnání doby mezi provedením zdravotního výkonu u matky dítěte na pracovišti asistované 

reprodukce (těmito výkony jsou 63903 – IVF cyklus s přenosem embryí – 3x za život; nebo 63908 

– kompletní IVF cyklus s transferem pouze 1 embrya) a datem porodu dítěte. „Na základě 

rozložení počtu porodů dle počtu dnů od provedení výše definovaného zdravotního výkonu bylo 

zjištěno, že nejvyšší počet narozených dětí spadá do doby 259 dní po vykázání některého 

z uvažovaných kódů. Vzhledem k nutnosti uvažovat také o prodlouženém těhotenství i možných 

nepřesnostech v souvislosti s vykazováním zdravotních výkonů byla jako rozhodná hranice pro 

předpoklad, že se dítě narodilo po IVF, stanoveno období 280 dní před porodem“ (Šídlo et al., 2019, 

s. 161). Na základě této proměnné tedy lze zkoumat analýzu charakteristik z pohledu IVF/nonIVF.  

Jednou ze základních diferenčních charakteristik novorozenců bylo pohlaví, jež bylo 

v analýze využito pro výpočet tzv. sekundárního indexu maskulinity, který značí poměr pohlaví 

při narození. Byl vypočten jako počet živě narozených chlapců na 100 živě narozených dívek.  

Věk matek při porodu se v datovém souboru vyskytoval formou spojité proměnné, která byla 

použita k vytvoření nových věkových kategorií se čtyřmi čtyřletými věkovými intervaly, jejíž 

bližší specifikace bude objasněna v kapitole 6.1. 

Četnost porodu je proměnná, která byla v datovém souboru již stanovena na základě 

porovnání identifikačních čísel matek u jednotlivých novorozenců. To znamená, že podle počtu 

novorozenců, kteří měli stejné číslo matky, byl stanovený celkový počet dětí při porodu. 

V následující analýze byla proměnná dle potřeby vymezena buď na jednočetné a dvojčetné 

porody, anebo jednočetné a vícečetné porody. 
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Proměnná zabývající se typem porodu byla vytvořena na základě hodnoty tzv. DRG kódů7, 

které se vázaly na hospitalizaci matky spjatou s porodem. V datovém souboru se vyskytovaly tři 

DRG kódy týkající se vaginálního porodu (1461, 1462, 1463) a jeden označoval císařský řez 

(1460). Pro účely této práce byly všechny tři kódy, které zahrnovaly vaginální porod, spojeny do 

jednoho. Výsledná proměnná je tedy dichotomická (císařský řez, vaginální porod).  

Porodní hmotnost byla již v základním souboru roztříděna do šesti kategorií na základě DRG 

kódů, které se týkaly hospitalizace novorozence. Méně než 749 g, 750–999 g (extrémně nízká 

porodní hmotnost), 1000–1499 g (velmi nízká porodní hmotnost), 1500–1999 g, 2000–2499 g 

(nízká porodní hmotnost), 2500 g a více (normální porodní hmotnost). V následující analýze byla 

kategorizována do tří skupin (viz Kapitola 6.3). 

Na základě DRG kódů u novorozenců byly rovněž definovány komplikace při narození dítěte. 

Poslední číslo v pěticiferném DRG kódu vyjadřuje komplikovanost. Číslo jedna značí hospitalizaci 

bez komplikací (do této kategorie je v rámci této práce zařazeno také 150 případů novorozenců 

s hodnotou 0, která dle NRC (2018) označuje bázi bez dělení závažnosti; u matek se hodnota nula 

ve vstupních datech nevyskytovala), číslo dvě hospitalizaci s komplikacemi a číslo tři hospitalizaci 

s velkými komplikacemi. Míra komplikací je určena na základě délky hospitalizace 

a materiálových nákladů (Šídlo et al., 2019). Tyto DRG kódy jsou vykazovány personálem 

porodnice, a proto mohou být mírně nepřesné v důsledku subjektivity. V analýze komplikací byla 

využita jak proměnná se třemi kategoriemi, tak dichotomická proměnná. U proměnné se dvěma 

kategoriemi byly do první kategorie zařazeny hospitalizace bez komplikací a do druhé hospitalizace 

s jakýmikoli komplikacemi. Tato proměnná pak byla využita v analýze průměrné délky 

hospitalizace z pohledu komplikací. 

Další proměnná, která se již ve vstupních datových souborech vyskytovala, informuje o délce 

hospitalizace po porodu/narození. Jedná se o počet dní strávený po porodu/narození hospitalizací, 

který je přisuzován dané diagnóze dle DRG. Přesnost dat však může být ovlivněna přeložením 

matky/novorozence na jiné oddělení, kde se následně změní diagnóza DRG. V datech tato možná 

nepřesnost nebyla detekována, nicméně ji lze sledovat např. v rámci následných hospitalizací, které 

však již v individuálních záznamech nebyly pro tuto práci poskytnuty. V analýze byl využitý 

především průměrný počet dní strávený hospitalizací, ale z důvodu omezení vlivu extrémních 

hodnot byla vypočítána i mediánová hodnota. 

Poslední proměnná, která byla analyzována, souvisí s výše uvedenou délkou hospitalizace po 

porodu a po narození. Jedná se o náklady spojené s hospitalizací po porodu/narození, které byly 

vykázány zdravotní pojišťovně v rámci vykázaného DRG kódu pro příslušný porod/narození dítěte. 

Stejně jako u analýzy délky hospitalizace, i u nákladů byla vypočítaná průměrná a mediánová hodnota.  

Hlavní omezení používaných dat souvisí s legislativou, jelikož ženám nad 39 let již není metoda 

IVF proplácena. V datech se proto nachází matky po IVF pouze ve věku od 21 do 40 let, i když matky 

mohly jako samoplátkyně podstoupit metodu IVF do dokončeného věku 49 let (Kapitola 2.6).  

Pro analýzu vztahů mezi proměnnými byla využita deskriptivní statistika. 

 

7 DRG kód je vytvořen na základě pacientského klasifikačního systému zvaném DRG (Diagnostic Related Groups), 

který třídí ty, co byli hospitalizováni, do skupin podle podobnosti. Kódy, které se nacházely ve vstupních datových 

souborech, jsou na úrovni DRG báze, což je úroveň, která zahrnuje informace o hospitalizovaných (orgánová 

soustava, hlavní diagnózy a léčebná modalita).   
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Kapitola 6 

Analytická část 

6.1 Základní popis datových souborů 

Pro deskriptivní analýzu je k dispozici 51 516 novorozenců narozených v roce 2014, kteří byli 

pojištění u VZP ČR, což je rovno asi 47 % novorozencům ze všech živě narozených v Česku 

v daném roce. Z toho 2,6 % (tedy 1317 novorozenců) jsou novorozenci narození pravděpodobně 

po IVF. Z dat NRAR bylo zjištěno, že v roce 2014 se celkový podíl narozených po IVF rovnal 

2,4 % (ÚZIS, 2019), což je velmi obdobné podílu z dat VZP ČR. Podíl narozených po IVF úměrně 

stoupá s věkem matky, což lze pozorovat z obrázku 4. Zatímco ve věku 25 let dosahuje necelého 

1 %, od 39. věku matky již přesahuje hranici 6 %.  

Z obrázku 4 je patrný vliv legislativy na podstoupení IVF, což se odráží i na poskytnutých datech, 

jež znázorňují novorozence po IVF narozené matkám v rozmezí věku od 21 do 41 let, a to z důvodu 

financování asistované reprodukce zdravotní pojišťovnou do dokončeného věku 39 let (Kapitola 2.6). 

Novorozenec narozený 41leté matce je ojedinělý případ, kdy zákrok nebyl hrazen pojišťovnou, přesto 

je v datech uvedený. Samotný vrchol podílu narozených po IVF ve věku 40 let matky tedy byl 

způsoben poslední možností podstoupit hrazený IVF cyklus ve věku 39 let. Údaje o starších matkách, 

které podstoupily asistovanou reprodukci bez úhrady zdravotní pojišťovnou, se v datech nevyskytují.    

Obr. 4: Podíl novorozenců IVF a sekundární index maskulinity podle věku matky 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

2

4

6

8

10

12

14

1
4

1
6

1
8

2
0

2
2

2
4

2
6

2
8

3
0

3
2

3
4

3
6

3
8

4
0

4
2

4
4

4
6

4
8

5
0

Se
ku

n
d

ár
n

í i
n

d
e

x 
m

as
ku

lin
it

y

P
o

d
íl 

n
o

vo
ro

ze
n

ců
 I

V
F 

(%
)

Věk

podíl IVF
sekundární index maskulinity nonIVF
sekundární index maskulinity IVF



Tereza Havelková: Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014… 26 

Struktura dle pohlaví je u narozených po spontánním početí (index maskulinity = 105,7) 

takřka identická se strukturou z celkového počtu živě narozených (index maskulinity = 105,6). 

Avšak novorozenci po IVF mají poměr mužů a žen vyrovnanější (index maskulinity = 102,3). Je 

patrné (Obr. 4), že je to způsobeno výkyvy hodnot především v nízkém věku matky, které vznikly 

kvůli nízkému počtu novorozenců IVF v nízkém věku matky. Zároveň si však lze povšimnout 

rozkolísanosti indexu maskulinity u novorozenců IVF v celém reprodukčním věku matek IVF, 

oproti novorozencům nonIVF, kteří mají mírné výkyvy hodnot pouze v krajních věcích 

reprodukčního období matek, což může být způsobeno nižšími počty sledovaných událostí.  

Matek se v datovém souboru VZP ČR nachází 50 771, přičemž ve 2,4 % (1 203) se jedná 

o matky, které porodily dítě pravděpodobně po IVF. Průměrný věk matek ve sledovaném souboru 

je 30 let. Matky, které porodily po IVF, jsou průměrně o 3 roky starší než ty, u kterých nebylo 

zjištěno využití metod IVF. Nejvíce novorozenců počatých bez aplikace IVF se narodilo matkám 

ve věku 30 let, zatímco počatých po IVF se nejvíce narodilo matkám ve věku 32 let (Obr. 5). 

Obrázek 5 znázorňuje Gaussovo rozložení spontánně počatých novorozenců v celém 

reprodukčním věku ženy. Šikmost, která znázorňuje symetrii rozložení hodnot, ukazuje mírně 

negativní zešikmení (–0,11) rozložení novorozenců nonIVF. Špičatost, která hodnotí rozložení 

okolo střední hodnoty, má hodnotu –0,19, což značí mírně ploché rozložení. U novorozenců po 

IVF je rozložení podle věku matky více nerovnoměrné a nesymetrické, kdy ve věku 40 let 

nedochází k poklesu počtu narozených, nýbrž k jeho nárůstu. V tomto případě je rozložení mírně 

negativně zešikmené (–0,15) a ploché (–0,59).  

   Obr. 5: Rozložení novorozenců IVF/nonIVF podle věku matky 

    Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Z důvodu nižších počtů novorozenců narozených po IVF v krajních věcích, tj. 21–24 let 

(celkem 20 novorozenců) a ve věku 41 let (1 novorozenec), bylo přistoupeno ke zúžení 

sledovaného intervalu na 25–40 let, na jehož základě byly vytvořeny následující popisné analýzy. 

Nově vytvořený věkový interval byl vymezen do čtyř věkových kategorií. První kategorii tvoří 

interval 25–28 let, přičemž se jedná o mladší matky. Druhá kategorie, tj. 29–32 let představuje 

průměrný věk matek při narození dítěte. Z dat ČSÚ je totiž známo, že v roce 2014 byl průměrný 

věk matek při porodu 29,9 let. Průměrný věk matek 30,0 let mají také matky z datového souboru 

z VZP ČR. Kategorie by se také dala nazvat jako věk nejčetnějšího rození dětí, tedy modální věk 
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rodiček, který do této kategorie taktéž spadá. Do třetí kategorie se řadí ženy ve věku 33–36 let, 

u kterých narůstají komplikace při porodu. Jak je již dříve opakovaně zmíněno, od 33 let věku 

ženy se snižuje míra implementace. Dále je dokázáno, že od 35. věku ženy dochází k nárůstu 

komplikací (Mills, Lavender, 2011; Jacobsson et al., 2004). Čtvrtou věkovou kategorií tvoří věk 

37–40 let. Jedná se o starší matky, které jsou vystaveny nejvyššímu množství rizik spojených 

s těhotenstvím a následným porodem. Zároveň se rapidně snižuje šance na otěhotnění, která je 

u matek ve věku 40 let menší než 5 %, což souvisí s úbytkem oocytů z důvodu přibývajícího věku, 

přičemž zrychlený úbytek je zaznamenán ve věku 37–38 let (Vlachová, 2017).  

6.2 Struktura porodů a novorozenců podle věku matky 

Konečný datový soubor, jež bude v následující analýze využíván (tj. po zaměření se na věkový 

interval matky 25–40 let), obsahuje 43 228 novorozenců a 42 574 matek. Děti narozené po IVF 

pak představují 3,0 % (1 296) z tohoto celkového počtu novorozenců. Jak již bylo zmíněno 

v předešlé kapitole, podíl narozených po IVF s věkem matky narůstá. Matkám v nejnižší věkové 

kategorii 25–28 let se narodilo 1,4 % dětí po IVF, zatímco u matek ve věku 37–40 let byl podíl 

novorozenců po IVF 6,4 % (Příloha 1).  

Pro následnou deskriptivní statistiku, která se bude zabývat strukturálními odlišnostmi matek 

a novorozenců v závislosti na věku matky z pohledu IVF a nonIVF, je potřeba nejprve určit 

odlišnosti ve struktuře četnosti těhotenství u matek IVF a nonIVF. Z dat vyplývá, že podíl 

vícečetných těhotenství je vyšší u matek IVF. Tento podíl se u matek IVF rovná 9,5 %, zatímco 

u matek nonIVF činí pouze 1,3 % (Obr. 6).  

Obr. 6: Struktura porodů matek po IVF/nonIVF podle četnosti těhotenství a věku matky 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Vztah četnosti těhotenství s typem početí potvrdili i v mnoha studiích (např. Klemetti et al., 

2006; Mills, Lavender 2011), ve kterých vyšší podíl vícečetných těhotenství u IVF přisuzují počtu 

transferovaných embryí. Avšak i u transferu jednoho embrya je vyšší pravděpodobnost 

vícečetného těhotenství, než u spontánního početí (Šídlo et al., 2019). U matek nonIVF platí 

úměra, že se podíl vícečetných těhotenství zvyšuje s věkem (i když pouze nepatrně), což potvrzují 

ve své studii i Mills a Lavender (2011). Zároveň poznamenávají, že důvod růstu podílu 
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vícečetných těhotenství s věkem matky není zcela znám. Uvádí však, že s rostoucím věkem žen 

se prodlužuje folikulární fáze menstruačního cyklu, tudíž při zvýšené sekreci folikuly 

stimulujícího hormonu může dojít k uvolnění dvou vajíček namísto jednoho.  

U matek IVF však úměra růstu počtu vícečetných těhotenství s věkem matky neplatí. Nejvyšší 

podíl vícečetných porodů u matek IVF je ve věku 29–32 let. Může to být způsobeno vyšším 

počtem transferovaných embryí spojeným s relativně velkou úspěšností ART v tomto věku (od 

věku 33 let klesá míra implantace (viz Kapitola 2.4)).  

Dále je k dispozici pohled na matky podle typu porodu. Podíl porodů císařským řezem byl 

u matek nonIVF 26,4 %, přičemž platí, že s rostoucím věkem matek roste podíl porodů císařským 

řezem (Obr. 7). U matek IVF byl podíl porodů císařským řezem 38,5 %, kdy byl nejvyšší podíl 

ve věku 33–36 let. Vysoký podíl porodů císařským řezem u matek IVF by mohl ovlivňovat již 

zmiňovaný vysoký podíl vícečetných těhotenství. Z tohoto důvodu byla porovnána struktura typu 

porodů pouze u jednočetných porodů. Za této podmínky byl podíl porodů císařským řezem 

u matek IVF 33,8 %. Jedná se o nižší podíl, než když nebyla zavedena podmínka jednočetného 

těhotenství, ale je stále vyšší než u matek nonIVF.   

Obr. 7: Struktura matek po císařském řezu z pohledu IVF/nonIVF podle četnosti 

těhotenství a věku matky  

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

V souladu se zjištěním této analýzy i studie z USA potvrdila, že císařské řezy jsou četnější 

u matek IVF. Zároveň bylo potvrzeno, že u tří čtvrtin dvojčetných těhotenství IVF byl proveden 

porod císařským řezem, přičemž dvojčetná těhotenství nonIVF měla porod císařským řezem 

v 63 % případů (Declercq et al., 2015). Z dat využívaných v této analýze vyplývá velmi obdobný 

vztah, pouze je v obou případech o 10 procentních bodů vyšší podíl porodů císařským řezem (tzn. 

IVF 83 %, nonIVF 73 %). Může z toho být vyvozeno, že vícečetná těhotenství jsou rizikovým 
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řezů matkám, které podstoupily ART. Zdůvodňují to vyšším věkem matek a komplikacemi s ním 

spojených (diabetes, vysoký krevní tlak atd.). Také poukazují na četnější předchozí chirurgické 

zákroky dělohy u matek ART, které mají za následek porod císařským řezem. Přiklání se k závěru, 
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že se u matek ART jednalo o císařské řezy, které byly provedeny na základě lékařských faktorů, 

než že by se jednalo o porody volitelné (Stern et al., 2018).   

6.3 Porodní hmotnost novorozence  

Porodní hmotnost novorozence byla již v původním datovém souboru vymezena do šesti kategorií 

(viz Kapitola 5), avšak z důvodu větší přehlednosti byly následně vymezeny pouze tři kategorie. 

Do první hmotnostní kategorie spadají novorozenci s porodní hmotností do 1 499 g. V druhé 

kategorii se nachází novorozenci s hmotností od 1 500 g do 2 499 g. Třetí kategorie zahrnuje 

novorozence, kteří se narodili s normální porodní hmotností, tedy více než 2 500 gramů (WHO, 

2009 in Zegers-Hochschild et al., 2009). Obrázek 8 znázorňuje strukturu novorozenců 

IVF/nonIVF podle porodní hmotnosti a věku matky. Z dat vyplývá, že IVF novorozenci mají 

vyšší podíl narozených s nízkou porodní hmotností (o 10 procentních bodů) než novorozenci 

nonIVF. Zatímco novorozenci IVF mají podíl s normální porodní hmotností 83,6 %, 

u novorozenců nonIVF podíl činí 93,7 %. 

Obr. 8: Struktura novorozenců IVF/nonIVF podle porodní hmotnosti a věku matky 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Ve studii zabývající se souvislostí nízké porodní hmotnosti a novorozenců po ART bylo 

potvrzeno, že u dětí narozených po ART, z jednočetných těhotenství a v termínu, je 2,6krát vyšší 

pravděpodobnost nízké porodní hmotnosti než u spontánně počatých (Schieve et al., 2002). Toto 

vyšší riziko však nebylo vysvětleno věkem matek, vícečetným porodem ani gestačním stářím. 

Naopak tvrdí, že nízká porodní hmotnost u ART novorozenců souvisí s léčbou neplodnosti.  

U novorozenců nonIVF je vidět, že se podíl novorozenců s normální porodní hmotností 

zvyšuje do věkové kategorie matky 33–36 let, přičemž v následující věkové kategorii narůstá 

podíl novorozenců s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností. Oproti tomu novorozenci po IVF 

mají s vyšším věkem matky nižší podíl s nízkou porodní hmotností. Nejvyšší podíl narozených 

s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností (19,2 %) mají matky ve věku 25–28 let.  Mohlo by to 

být vysvětleno na základě studie Schieve et al. (2002), ve které tvrdí, že novorozenci po IVF mají 

vyšší míru předčasně narozených s nízkou porodní hmotností, kdy to přisuzují specifikám matek, 

které asistovanou reprodukci podstupují. Může tedy vyvstat domněnka, že ženy v nižším věku, 

které podstupují asistovanou reprodukci, mají zdravotní komplikace, které jim brání ve 
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spontánním početí, ale zároveň nejsou spojeny s rostoucím věkem. Kvůli absenci informací 

o gestačním stáří v datových souborech však nemůže být domněnka potvrzena.  

Dalším vysvětlením vyššího podílu narozených s nízkou porodní hmotností u IVF 

novorozenců by mohl být již zmiňovaný vyšší podíl vícečetných těhotenství u matek po IVF, 

která jsou spjata s nízkou porodní hmotností. Z toho důvodu byly pro další analýzu hmotnosti 

vybrány pouze jednočetné porody (Obr. 9). Rozdíl mezi novorozenci IVF a nonIVF se tím 

zmírnil, avšak ne zcela vyhladil. Novorozenci IVF narození z jednočetných těhotenství mají 

z téměř 92 % normální porodní hmotnost, novorozenci nonIVF pak z 95 %. U nonIVF 

novorozenců se struktura podle věku matek nezměnila, pouze nepatrně narostl ve všech věkových 

kategoriích podíl narozených s normální porodní hmotností. Z toho vyplývá, že nejvyšší podíl 

novorozenců s nízkou porodní hmotností byl u nejmladších matek (25–28 let). I v jiné studii bylo 

potvrzeno, že novorozenci narození matkám v nízkém věku mají nižší porodní hmotnost, což bylo 

přisuzováno spíše socioekonomickým faktorům. Vyšší podíl novorozenců s nízkou porodní 

hmotností byl však pozorován u matek mladších 20 let (maximálně 24 let), tudíž toto vysvětlení 

nemůže být využito pro tuto analýzu, neboť v tomto případě se jedná o matky ve věkové kategorii 

25–28 let (Kocourková et al., 2019).  

U IVF novorozenců podíl novorozenců s normální hmotností vzrostl ve všech věkových 

kategoriích podstatně více, nejvíce pak v nejmladší věkové kategorii. Z toho může být usuzováno, 

že nízká porodní hmotnost je nejčetnější u mladších matek, které měly vícečetné těhotenství po 

aplikaci metody IVF. Na druhou stranu i u jednočetných porodů po IVF je velmi nízká porodní 

hmotnost nejčetnější u matek v nízkém věku. Struktura novorozenců IVF však může být silně 

ovlivněna ojedinělými případy, které mohou mít vliv na malý počet novorozenců, který se 

v krajních věcích za daných podmínek nachází. 

Obr. 9: Struktura novorozenců IVF/nonIVF z jednočetných porodů podle porodní hmotnosti a věku 

matky 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Nízká porodní hmotnost s sebou přináší mnoho rizik a zdravotních komplikací. Šídlo et al. 

(2019) ve své studii zmiňují článek Salam et al. (2014), ve kterém byly komplikace popsány. 

Mezi největší rizika patří zvýšená mrtvorozenost, dále jsou u novorozence rizika metabolické 

a hematologické poruchy, infekce, nezralosti plic, poškození mozku a další. Tyto komplikace jsou 

příčinou 60 % úmrtí novorozenců. Také uvádí, že u desetiletých dětí s nízkou porodní hmotností 

„lze pozorovat mírné snížení IQ, problémy v exekutivních funkcích, problémy v kreativním 
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myšlení, pozornosti a jazykových schopnostech“ (Salam et al., 2014 in Šídlo et al., 2019, s. 157). 

Šídlo se rovněž zmiňuje o možných komplikací v dospělosti z pohledu Salam et al. (2014) 

a Wardlaw (2004). Jmenovitě jde o vyšší incidenci metabolického syndromu, obezity, diabetu, 

hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění (Šídlo et al., 2019, s. 157) 

6.4 Komplikace při hospitalizaci  

Díky datovým zdrojům lze zkoumat odlišnosti, zda byla hospitalizace po narození bez 

komplikací, s komplikacemi a s velkými komplikacemi (viz Kapitola 5). Je zjišťováno, zda se liší 

podíl komplikovaných hospitalizací po narození/po porodu podle typu početí a dále z pohledu 

novorozenců i matek. Také je zkoumáno, mění-li se struktura komplikací podle věku matky.  

6.4.1 Komplikace matek při hospitalizaci spjaté s porodem dítěte 

Matky, které podstoupily IVF, měly méně často hospitalizaci po porodu bez komplikací (69 %) 

než matky po spontánním početí (téměř 79 %) (Tab. 1). S vyšším věkem matek klesá podíl 

poporodních hospitalizací bez komplikací, a to u matek IVF i nonIVF. Je patrné, že s věkem 

narůstá i podíl s velkými komplikacemi, přičemž u matek IVF je vrchol ve věku 33–36 let 

a u matek nonIVF v nejvyšší věkové kategorii, tj. 37–40 let.  

      Tab. 1: Struktura matek podle typu početí, stupně komplikace při hospitalizaci 

po porodu a věku (v %) 

Typ 

početí 
Komplikace 

Věk matky 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

IVF bez kompl. 71,0 70,7 67,6 67,4 69,0 

 s kompl. 24,8 24,7 23,9 25,3 24,6 

 s velkými kompl. 4,1 4,5 8,5 7,3 6,4 

nonIVF bez kompl. 79,3 79,1 78,4 78,5 78,9 

 s kompl. 18,6 18,5 19,0 18,7 18,7 

 s velkými kompl. 2,2 2,5 2,6 2,8 2,5 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Nejen věk matek ovlivňuje výskyt komplikací při hospitalizaci po porodu, ale i počet 

narozených dětí při porodu a typ porodu. Z pohledu četnosti těhotenství lze pozorovat, že matky 

nonIVF, které porodily po vícečetném těhotenství, mají přibližně 70 % hospitalizací 

s jakýmikoli komplikacemi a 30 % bez komplikací (Obr. 10; Příloha 2). U těchto matek ve věku 

29–32 let dosahuje podíl hospitalizací s komplikacemi až na tři čtvrtiny, ovšem podíl s velkými 

komplikacemi je nejvyšší u matek nejstarší věkové kategorie. Co se týká jednočetných porodů 

u matek nonIVF, tak se jakékoli komplikace vyskytují pouze v jedné pětině případů, a to ve všech 

věkových kategoriích.  

Matky po IVF, které porodily po vícečetném těhotenství, mají o 2 procentní body nižší podíl 

hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi než matky nonIVF, což by znamenalo, že vícečetné 

porody jsou komplikovanější pro matky nonIVF. Neplatí to však ve všech věkových kategoriích. 

Matky nonIVF ve věku 25–28 let mají vyšší podíl hospitalizací bez komplikací než matky IVF 

ve stejné věkové kategorii. Matky IVF, které měly vícečetné porody v nízkém věku, vykázaly 
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vůbec nejvyšší podíl hospitalizací s komplikacemi (81,8 %). Tyto matky však neměly žádné 

hospitalizace s velkými komplikacemi. V dalších věkových kategoriích podíl hospitalizací 

s komplikacemi klesá a v nejvyšší věkové kategorii, tj. 37–40 let matky dochází opět k mírnému 

nárůstu. Oproti tomu s rostoucím věkem matek roste i podíl hospitalizací s velkými komplikacemi 

(asi 15 %). Matky po IVF, které porodily po jednočetném těhotenství, mají vyšší podíl 

hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi (přibližně jedna čtvrtina) než matky po spontánním 

početí (přibližně jedna pětina). Z toho lze vyvodit, že vyšší podíl vícečetných těhotenství u matek 

IVF není jediným rizikem pro vznik komplikací po porodu. 

Obr. 10: Podíl hospitalizací po porodu bez komplikací z pohledu četnosti 

těhotenství matek IVF/nonIVF 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

Jak již bylo naznačeno, komplikovanost hospitalizace po porodu ovlivňuje skutečnost, zda se 

jedná o vaginální porod nebo o porod císařským řezem. Rozdíl v komplikovanosti je vidět 

u matek IVF i nonIVF. Matky IVF po císařském řezu mají hospitalizaci s komplikacemi v jedné 

třetině případů a v 9 % případů mají hospitalizaci s velkými komplikacemi (Příloha 3). U matek 

nonIVF se vyskytují komplikace v průběhu poporodní hospitalizace po císařském řezu přibližně 

z 22 % a velké komplikace ve 4 % případů, což je poměrně značný rozdíl oproti matkám IVF. 

 Nejrizikovějším věkem matek IVF při porodu císařským řezem je kategorie 33–36 let, kdy 

31 % hospitalizací je s komplikacemi a 13 % s velkými komplikacemi. Jak již bylo v předchozí 

analýze zjištěno, tato věková kategorie vykazovala nejvyšší podíl porodů císařským řezem. 

Komplikovanou poporodní hospitalizaci mají rovněž matky po císařském řezu v nejmladší 

věkové kategorii, kdy podíl hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi představuje 43,4 %. Naopak 

nejméně komplikovaná hospitalizace matek po císařském řezu je v nejvyšší věkové kategorii. Lze 

tedy vyvozovat, že pro mladší matky IVF je císařský řez rizikovější než pro matky starší. Podobně 

to platí i u matek nonIVF, kdy nejnižší podíl hospitalizací s komplikacemi mají matky v nejvyšší 

věkové kategorii, zatímco nejvíce komplikované jsou hospitalizace u matek ve věku 29–32 let. 

Vaginální porody matek IVF i nonIVF vykázaly v porovnání s císařskými řezy nižší podíl 

hospitalizací s komplikacemi. Zatímco u matek IVF bylo 24 % vaginálních porodů 

s jakýmikoli komplikacemi, u matek nonIVF 19 %, což již není tak znatelný rozdíl jako 
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u císařských řezů. Matkám IVF, které porodily vaginálně, se s věkem zvyšuje podíl hospitalizací 

s komplikacemi. Stejný vztah je patrný i u matek nonIVF. 

Je-li porovnán podíl hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi u matek IVF a nonIVF, které 

porodily vaginálně po jednočetném těhotenství, čímž se zamezí vlivu rizikových faktorů na 

komplikace, matky po IVF mají o 4 procentní body vyšší podíl komplikací než matky nonIVF. 

Z tabulky 2 je patrné, že u matek IVF i nonIVF roste podíl porodů s jakýmikoli komplikacemi 

s jejich věkem, přičemž u IVF jest pozorován strmější nárůst, což lze znázornit rozdílem mezi 

IVF a nonIVF, který se s věkem zvyšuje. Na základě zmíněných zjištění lze usuzovat, že právě 

vyšší věk u matek IVF je rizikovým faktorem pro vznik komplikací po jednočetném vaginálním 

porodu. Nejedná se však o jediný rizikový faktor. Vliv mají také již zmíněná specifika matek IVF 

(zdravotní komplikace).  

Tab. 2: Podíl hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi 

u jednočetných vaginálních porodů z pohledu IVF/nonIVF (v %) 

Typ početí 
Věk matky 

Celkem 
25–28 29–32 33–36 37–40 

IVF 19,8 20,8 24,4 26,2 23,0 

nonIVF 18,7 18,5 19,5 20,0 18,9 

rozdíl  1,1 2,3 4,9 6,1 4,1 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

6.4.2 Komplikace novorozenců při hospitalizaci spjaté s jejich narozením 

Obdobně jako jejich matky i novorozenci po IVF měli méně často hospitalizaci po narození 

bez komplikací (70 %) než novorozenci, kteří se narodili po spontánním početí (81 %). Celkově 

měli novorozenci o 2 procentní body vyšší podíl hospitalizací s komplikacemi než matky (Tab. 3).  

U novorozenců není vztah komplikovanosti hospitalizace po narození s věkem matky natolik 

jednoznačný, jako u matek. U novorozenců nonIVF lze pozorovat, že podíl komplikací roste 

s věkem. Naopak u novorozenců IVF mají nejvyšší podíl hospitalizací s komplikacemi narození 

matkám ve věku 25–28 let. V této kategorii se nachází 12 % novorozenců IVF s velkými 

komplikacemi, naopak nejvyšší podíl bez komplikací pak mají novorozenci narození matkám ve 

věku 29–32 let. Zmíněné rozložení by mohlo být způsobeno porodní hmotností. Jak totiž bylo 

zjištěno, u matek IVF v nejmladší věkové kategorii je nejvyšší podíl novorozenců s nízkou 

porodní hmotností. 

Z tohoto důvodu byly analyzovány komplikace při hospitalizaci po narození z pohledu 

porodní hmotnosti novorozence (Příloha 4). Proměnná porodní hmotnost byla v této analýze 

rozdělena do dvou kategorií – nízká porodní hmotnost (méně než 2 499 g) a normální porodní 

hmotnost (2 500 g a více). Bylo zjištěno, že novorozenci s nízkou porodní hmotností mají vyšší 

podíl jakýchkoli poporodních komplikací, konkrétně 62,8 % z nich. Je dokázáno, že se s nízkou 

porodní hmotností pojí mnoho rizik a zdravotních komplikací (Šídlo et al., 2019, s. 157) (viz 

Kapitola 6.3). U novorozenců s normální hmotností se podíl jakýchkoli poporodních komplikací 

rovná 16,4 %. V předchozí analýze porodní hmotnosti bylo potvrzeno, že novorozenci IVF mají 

vyšší podíl novorozenců s nízkou porodní hmotností, a proto bude analýza provedena odděleně 

pro novorozence IVF a nonIVF.  
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Tab. 3: Struktura novorozenců IVF/nonIVF podle stupně komplikace při 

hospitalizaci po narození a věku matky (v %) 

Typ 

početí 
Komplikace 

Věk matky 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

IVF bez  62,2 73,4 69,0 71,5 70,1 

 s 25,6 18,9 20,9 23,3 21,4 

 s velkými 12,2 7,7 10,1 5,2 8,5 

nonIVF bez 82,0 80,7 80,7 78,9 80,9 

 s 14,8 15,9 15,5 16,2 15,5 

 s velkými 3,2 3,4 3,8 4,9 3,6 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Z dat je patrné, že pouhých 30 % novorozenců IVF s nízkou porodní hmotností má 

hospitalizaci bez komplikací (Obr. 11). Ještě nižší podíl hospitalizací bez komplikací mají 

novorozenci v nejmladší i nejstarší věkové kategorii matek. Zajímavé zjištění je, že ve věku 

matky 29–32 let mají novorozenci IVF vyšší podíl hospitalizací bez komplikací než novorozenci 

nonIVF. Důvodem by mohl být obecně malý počet novorozenců s nízkou porodní hmotností, 

který snadno podlehne vlivu výkyvů jednotlivých hodnot. Pokud jsou vybráni novorozenci IVF 

s normální porodní hmotností, mají podíl hospitalizace bez komplikací 78 %, přičemž nejnižší 

podíl mají v nízkém věku matky (73 %).  

I u novorozenců nonIVF s nízkou porodní hmotností je zaznamenán nízký podíl hospitalizací 

bez komplikací (38 %), přičemž nejnižší podíl byl ve vysokém věku matky. U novorozenců 

nonIVF s normální porodní hmotností lze vidět nejvyšší podíl hospitalizací bez komplikací 

(84 %), což je o 6 procentních bodů více než u novorozenců IVF. Dále byl u novorozenců nonIVF 

potvrzen vztah rostoucího podílu komplikací s rostoucím věkem matky.  

Obr. 11: Podíl hospitalizací po narození bez komplikací z pohledu porodní 

hmotnosti novorozenců IVF/nonIVF  

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování) 

Ze zahraničních studií je známo, že velkou roli v komplikacích novorozenců hraje gestační 

stáří, o kterém však z databáze VZP ČR nejsou dostupná data. Hwang et al. (2018) zmiňuje, že 

mnoho studií potvrdilo nižší gestační stáří ve spojitosti s nižší porodní hmotností u novorozenců 

po asistované reprodukci než po spontánním početí. V jejich studii potvrdili vyšší riziko 
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vrozených vad, kardiovaskulárních a dýchacích onemocnění a poruchy trávicí soustavy 

u novorozenců narozených matkám ART (Hwang et al., 2018).  

Pro upřesnění lze odhlédnout od novorozenců s nízkou porodní hmotností a narozených 

z vícečetných těhotenství, což jsou dva hlavní rizikové faktory, potvrzeny v předešlé analýze. 

Byli tedy porovnáni novorozenci IVF a nonIVF, kteří se narodili s normální porodní hmotností 

z jednočetných těhotenství. Bylo zjištěno, že novorozenci po IVF mají stále vyšší podíl 

hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi (22 %) než novorozenci nonIVF (16 %). Na rozdíl od 

komplikací matek IVF, závislost na věku u novorozenců IVF s těmito podmínkami nebyla 

potvrzena, tudíž lze usuzovat, že na poporodní komplikace novorozence mají vliv i jiné faktory 

spojené s metodou IVF. Z nejvyššího podílu novorozenců s komplikacemi ve věkové kategorii 

matek 25–28 let by mohla vyvstat domněnka souvislosti mezi zdravotními komplikacemi matky, 

kvůli kterým matka IVF podstoupila. Výsledky však mohou být zkresleny výše zmíněnými 

nízkými počty novorozenců IVF za těchto podmínek. Také může dojít k narušení míry objektivity 

výše zmíněným subjektivním vykazováním DRG kódů personálem porodnic (viz Kapitola 5).  

6.5 Délka hospitalizace 

S komplikacemi souvisí délka hospitalizace po porodu, kterou je možné sledovat jak z pohledu 

matky, tak z pohledu novorozence. U matek se může odvíjet od mnoha faktorů spojených přímo 

s porodem a vzniklými komplikacemi při něm či způsobem početí a věkem matky. 

U novorozenců může záviset na porodní hmotnosti, ale i na způsobu početí, případně na věku 

matky. Na obrázku 12 je vidět, jak se liší délka hospitalizace u matek a novorozenců z pohledu 

IVF a nonIVF. 

Obr. 12: Průměrná délka hospitalizace matek a novorozenců z pohledu IVF/nonIVF 

   Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Lze si všimnout souvislosti způsobu početí s délkou hospitalizace. Nejdelší průměrnou dobu 

hospitalizace totiž vykazují matky a novorozenci po IVF. V průměru stráví v hospitalizaci 

přibližně o 2 dny déle než spontánně počatí. Dále stojí za povšimnutí delší hospitalizace 

novorozenců než matek, a to u IVF i u nonIVF. Z těchto důvodů se analýza zabývá 

charakteristikami, které by mohly ovlivňovat délku hospitalizace u IVF matek a novorozenců. 
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Výsledky analýzy musí být brány s ohledem na možná zkreslení v datech, způsobená 

přiřazováním délky hospitalizace k DRG kódům (viz Kapitola 5). 

6.5.1 Délka hospitalizace po porodu  

Z předešlé analýzy komplikací bylo zjištěno, že komplikovanost poporodní hospitalizace 

ovlivňuje typ a četnost porodu. Následující analýza je proto zaměřena odděleně na délku 

hospitalizace matek, které rodily po jednočetném a vícečetném těhotenství, vaginálně, a které 

rodily císařským řezem. To vše s cílem zjistit, jaké faktory sytí délku hospitalizace po porodu.  

 Předešlému zjištění, že nejvyšší podíl hospitalizací s komplikacemi mají matky po 

vícečetném těhotenství, odpovídají vysoké hodnoty délky hospitalizace. Zatímco matky IVF po 

jednočetném těhotenství mají průměrnou délku hospitalizace 7 dní, po vícečetném těhotenství je 

to takřka dvojnásobek (Tab. 4). U vícečetných těhotenství IVF matek lze pozorovat klesající délku 

hospitalizace s rostoucím věkem matek, přičemž ve věku 25–28 let dosahuje průměrná délka 

hospitalizace téměř 18 dní. Ještě delší hospitalizaci vykazují matky v nejnižším věku po 

vícečetném těhotenství s jakýmikoli poporodními komplikacemi (20,1 dní) (Příloha 5).  

Vysoké hodnoty v nízkém věku matek mohou být způsobeny nízkým počtem matek ve 

výběru. Dochází pak snadněji k ovlivnění výsledků ojedinělými případy (extrémními hodnotami). 

Z důvodu eliminace jejich vlivu na výsledky, byla vypočítána mediánová hodnota délky 

hospitalizace matek IVF po vícečetném porodu s jakýmikoli komplikacemi v nízkém věku, která 

činila 11 dní, přičemž nejvyšší mediánová hodnota byla zjištěna u matek ve věku 29–36 let 

(13 dní) (Příloha 6).  

Tab. 4: Průměrná délka hospitalizace matek IVF/nonIVF podle četnosti těhotenství 

(ve dnech) 

Typ 

početí 

Četnost 

těhotenství 

Věk matky 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

IVF jednočetné 7,4 6,8 7,1 7,1 7,0  
vícečetné 17,8 13,9 12,9 11,9 13,5 

nonIVF jednočetné 5,9 5,8 5,9 6,0 5,9 

 vícečetné 10,3 11,7 10,7 10,3 11,0 

 Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

 U matek nonIVF, které rodily po vícečetném těhotenství, činila průměrná délka hospitalizace 

11 dní. V porovnání s výše zmíněnými matkami po IVF, byly matky nonIVF hospitalizovány 

v průměru o 2,5 dní méně, což lze opět přikládat specifikám matek IVF. Matky nonIVF po 

jednočetném těhotenství strávily poporodní hospitalizací 6 dní, což je o den méně než IVF matky.   

Dle věku matky nonIVF lze pozorovat stabilní rozložení, kdy se u matek po jednočetném 

těhotenství hospitalizace odlišuje o jednu desetinu dne, což je zanedbatelné. U vícečetných 

těhotenství délkou hospitalizace mírně vyčnívají matky ve věku 29–32 let, přičemž ve starších 

věkových kategoriích dochází k poklesu. Za zajímavé lze považovat zjištění, že matky IVF i nonIVF, 

které porodily z vícečetných těhotenství, mají nejkratší délku hospitalizace ve vysokém věku.  

O odlišnostech v délce hospitalizace je možné uvažovat z pohledu typu porodu. Po 

vaginálním porodu stráví průměrně matky hospitalizací 5,4 dní (Tab. 5), přičemž je patrné, že 

průměrná délka hospitalizace matek, které rodily vaginálně, roste, byť nepatrně s věkem. Při 
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zaměření se u matek po vaginálním porodu na rozdíl mezi IVF a nonIVF, je zřejmé, že matky po 

IVF mají celkovou průměrnou dobu hospitalizace přibližně o jeden den delší, což může být opět 

přikládáno specifikám matek, které podstoupily IVF. 

NonIVF matky, jež rodily vaginálně a měly jakékoli komplikace při hospitalizaci po porodu, 

strávily průměrně o jeden den déle, tj. 6,2 dní, poporodní hospitalizací než matky 

s hospitalizacemi bez komplikací. U matek nonIVF s komplikacemi je specifická délka 

hospitalizace podle věku, jelikož mladší matky (25–28 let) mají delší průměrnou dobu 

hospitalizace než matky ve věku 29–32 let, ale stejnou jako matky ve věku 33–36 let. Rozdíly jsou 

však takřka zanedbatelné. Nejdéle jsou pak hospitalizovány matky v nejstarší věkové kategorii. 

U IVF matek, které rodily vaginálně s jakýmikoli komplikacemi po porodu, je průměrná délka 

hospitalizace 7,4 dní, přičemž platí trend růstu se zvyšujícím se věkem matky. Oproti tomu IVF 

matky bez komplikací strávily v hospitalizaci v průměru 5,9 dní, kdy nejdelší doba hospitalizace 

byla zaznamenána v nejstarší věkové kategorii.  

Tab. 5: Průměrná délka hospitalizace matek u vaginálních porodů podle 

komplikovanosti hospitalizace po porodu (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

Celkem 
bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 5,8 6,6 6,0 5,3 6,2 5,5 5,5 

29–32 6,0 7,0 6,2 5,2 5,9 5,3 5,3 

33–36 5,8 7,3 6,1 5,2 6,2 5,4 5,4 

37–40 6,2 8,3 6,8 5,4 7,2 5,8 5,8 

celkem 5,9 7,4 6,3 5,2 6,2 5,4 5,4 

Poznámky: kategorie „s komplikacemi“ zahrnuje jakékoliv komplikace vzniklé při hospitalizaci 

(viz Kapitola 5) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Není překvapivým zjištěním, že matky, které porodily císařským řezem, mají delší dobu 

hospitalizace (o 2 dny) než matky po vaginálním porodu (Tab. 6). Rovněž matky po prodělaném 

císařském řezu po IVF jsou o více než 2 dny déle hospitalizovány než matky nonIVF po císařském 

řezu, což bylo pozorováno i u vícečetných těhotenství, které jsou rizikové pro porod císařským 

řezem. Není tedy nečekané, že u nich byla zjištěna velmi podobná délka hospitalizace. 

I matky po spontánním početí, které porodily císařským řezem, měly delší dobu hospitalizace 

než matky IVF po vaginálním porodu. Za povšimnutí stojí délka hospitalizace mladších matek ve 

věku 25–28 let, které porodily po IVF císařským řezem a měly jakékoli poporodní komplikace. 

U nich průměrná doba hospitalizace přesahuje 18 dní, což souvisí s předchozím zjištěním, že tyto 

matky mají velký podíl hospitalizací s komplikacemi. Zároveň byl u matek s vícečetným 

těhotenstvím pozorován stejný trend. Matky IVF hospitalizované bez komplikací vykazovaly 

nejdelší dobu hospitalizace ve věku 29–36 let, nepřesáhla však více než 8 dní. Trend delší 

hospitalizace ve věku nejčetnějšího rození je zřetelný i u matek nonIVF. 

Vysoká hodnota délky hospitalizace u matek IVF ve věku 25–28 let je nejspíše způsobena 

extrémními hodnotami, stejně jako je tomu u vícečetných těhotenství. Na základě mediánové 

hodnoty však bylo zjištěno, že se samotná struktura nezměnila (Příloha 7). Nejdéle jsou 

hospitalizované nejmladší matky IVF s jakýmikoli komplikacemi (medián = 10 dní). Naopak 

nejmenší počet dní strávily hospitalizací matky nonIVF bez komplikací (medián = 6 dní). 
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Tab. 6: Průměrná délka hospitalizace matek u porodů císařským řezem podle 

komplikovanosti hospitalizace po porodu (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

Celkem 
bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 7,5 18,2 12,1 6,8 8,8 7,4 7,5 

29–32 7,9 12,1 9,7 6,8 9,2 7,5 7,5 

33–36 7,9 12,2 9,8 6,8 9,5 7,5 7,6 

37–40 7,2 11,8 8,9 6,1 9,0 6,8 6,9 

celkem 7,7 12,8 9,8 6,7 9,2 7,4 7,5 

Poznámky: kategorie „s komplikacemi“ zahrnuje jakékoliv komplikace vzniklé při hospitalizaci 

(viz Kapitola 5) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

6.5.2 Délka hospitalizace po narození  

Na délku hospitalizace u novorozenců má jistě vliv jejich porodní hmotnost. Z předešlé analýzy 

porodní hmotnosti je známo, že novorozenci po IVF mají vyšší podíl s nízkou porodní hmotností 

než novorozenci po spontánním početí a zároveň jsou novorozenci IVF hospitalizováni častěji 

s poporodními komplikacemi než nonIVF novorozenci. Z grafu na obrázku 13 je patrné, že 

v průměru mají novorozenci po IVF delší hospitalizaci o více než 2 dny než novorozenci nonIVF. 

Ostatně obdobný výsledek byl zjištěn i u matek. S nižší porodní hmotností roste nezávisle na věku 

matky délka hospitalizace po narození. Ve všech věkových kategoriích jsou nejdéle 

hospitalizovaní novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností, přičemž novorozenci po IVF 

narození matkám ve věku 33–36 let mají nejdelší hospitalizaci – 56,5 dní. U nonIVF novorozenců 

je pozorována nejdelší hospitalizace ve věku 29–32 let, která činí 41,8 dní.  

Obr. 13: Průměrná délka hospitalizace novorozenců IVF/nonIVF podle porodní hmotnosti v závislosti 

na věku matky (ve dnech) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

Pro ověření, zda zjištění nebyla zkreslena extrémními hodnotami, byla vypočítána mediánová 

hodnota délky hospitalizace, která však vykazuje velmi podobné hodnoty (Příloha 8). 

Novorozenci po IVF mají vyšší mediánovou hodnotu délky hospitalizace než novorozenci 

nonIVF. Nejdelší mediánová délka hospitalizace byla pozorována u novorozenců IVF s velmi 

nízkou porodní hmotností a zároveň narozených starším matkám. 
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Ve studii ze Spojených států amerických bylo potvrzeno, že na délku hospitalizace má vliv 

porodní hmotnost a gestační stáří, které je především spojeno s novorozenci po ART (Dukhovny, 

2018). V jiné studii bylo odhlédnuto od nízkého gestačního stáří. Pomocí logistické regrese bylo 

zjištěno, že novorozenci narození v termínu po ART mají delší dobu hospitalizace v porovnání se 

spontánně počatými. Pokud však byla do modelu přidána délka hospitalizace matek, statisticky 

významné vyšší riziko se již nepotvrdilo (Hwang et al., 2018).  

Hwang et el. (2018) také zmiňují studii Ericsona et al. (2002), ve které byli vybráni pouze 

novorozenci narození v termínu porodu. Bylo prokázáno, že novorozenci po ART měli vyšší 

riziko delší hospitalizace než novorozenci po spontánním početí. Nebylo příliš velké, přesto bylo 

statisticky významné. Hwang et al. (2018) však upozorňují, že v jejich studii nebyla do analýz 

zahrnuta délka hospitalizace matek po porodu, která s délkou hospitalizace novorozence velmi 

silně souvisí. 

Je-li v deskriptivní analýze odhlédnuto od novorozenců s nízkou porodní hmotností, u kterých 

byla prokázána delší hospitalizace, vyjde, že novorozenci IVF mají průměrně o půl dne delší 

hospitalizaci než novorozenci nonIVF, což je takřka zanedbatelný rozdíl. Na základě výše 

zmíňených studií  by rozdíl mohl být způsobený nižším gestačním stářím novorozenců IVF. Tím, 

že je však nízké gestační stáří spojeno s nízkou porodní hmotností, tak se jedná spíše o komplikace 

spojené s metodou IVF, o rizikové faktory matek IVF a délku hospitalizace matek. 

6.6 Náklady spojené s hospitalizací 

Data z databáze VZP ČR umožňují sledovat výši nákladů spjatou s hospitalizací po 

narození/porodu. V kapitole 4 je popsané, jak je daná proměnná získaná. Při interpretaci výsledků 

však musí být brán zřetel na možné ovlivnění vysokými náklady u jednotlivců (extrémní 

hodnoty). 

V následujícím grafu (Obr. 14) je znázorněno porovnání průměrných nákladů na hospitalizaci 

matek a novorozenců. Především si lze povšimnout markantních rozdílů v nákladech mezi 

novorozenci IVF a nonIVF, kdy průměrné náklady na hospitalizaci novorozenců IVF, narozených 

matkám v nízkém věku, přesahují 60 tisíc Kč. Oproti tomu průměrné náklady na hospitalizaci 

novorozenců nonIVF ve stejné věkové kategorii matky jsou 13 tisíc Kč.  

Jak již bylo výše zmíněno, je potřebné si uvědomit, že výsledky mohou být obdobně jako 

u délky hospitalizace ovlivněny extrémními hodnotami, a proto byly opět vypočítány mediánové 

hodnoty nákladů. Ty se na rozdíl od mediánové délky hospitalizace markantně liší od nákladů 

průměrných (Obr. 14). Nejvyšší mediánové náklady mají totiž IVF matky, přičemž nejvyšší 

hodnotu mají v nejvyšší věkové kategorii (téměř 19 tisíc Kč). Mediánové náklady nonIVF matek 

se pohybují mírně pod úrovní 14 tisíc Kč, k čemuž dochází ve všech věkových kategoriích. 

Novorozenci IVF mají mírně vyšší mediánové náklady než nonIVF, avšak rozdíl není vyšší než 

1 tisíc Kč. S tím, že náklady novorozenců IVF se pohybují mírně nad 6 tisíc Kč a náklady 

novorozenců nonIVF mírně pod 6 tisíc Kč. Na základě zjištění odlišnosti mediánových 

a průměrných hodnot, bylo v následující analýze přistoupeno k analýze průměrných 

i mediánových nákladů, a to odděleně pro matky a novorozence.  
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Obr. 14: Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po porodu/po narození z pohledu 

IVF/nonIVF 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

6.6.1 Náklady spojené s hospitalizací matek po porodu 

Výše nákladů na hospitalizaci po porodu je ovlivněna stejnými proměnnými jako délka 

hospitalizace po porodu. V tabulce 7 jsou uvedeny průměrné a mediánové náklady hospitalizace 

matek po porodu z pohledu IVF a nonIVF. Náklady na hospitalizaci po porodu u matek po IVF 

byly v průměru o 5 tisíc Kč vyšší než náklady hospitalizace matek nonIVF s tím, že matky IVF 

měly nejvyšší náklady v nejnižší věkové kategorii a u matek nonIVF rostla výše nákladů se 

zvyšujícím se věkem matky. Mediánové náklady byly u matek IVF vyšší než u matek nonIVF, 

již pouze o 3 tisíce Kč. Z podrobnější tabulky podle věku je patrné, že mediánové náklady u matek 

IVF jsou nejvyšší ve věkové kategorii 37–40 let (Příloha 9). Z toho tedy lze usuzovat, že vysoké 

průměrné náklady u matek IVF v nízkém věku byly způsobeny extrémními hodnotami.  

Vliv na výši nákladů mají bezesporu komplikace. Pokud jsou porovnány porody bez 

komplikací, pak mají i v tomto případě matky IVF vyšší průměrné i mediánové náklady než 

matky nonIVF. Oproti tomu u poporodních hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi se ještě 

prohloubily rozdíly v průměrných nákladech mezi IVF a nonIVF, kdy matky IVF měly téměř 

o 8 tisíc Kč vyšší náklady než matky nonIVF. Velký rozdíl byl nejspíše způsoben extrémními 

hodnotami, které se nacházely v kategorii 25–28letých matek IVF. Vykázaly totiž v průměru 

42 tisíc Kč, což je téměř o polovinu více než medián nákladů na hospitalizaci matek IVF.  

Co se týká typu porodu, větší rozdíl mezi matkami IVF a nonIVF ve výši nákladů byl u porodů 

císařským řezem. Matky po IVF měly průměrné náklady o 5 tisíc Kč vyšší něž matky nonIVF. 

Medián nákladů byl rovněž vyšší u IVF matek, avšak pouze o 2 tisíce Kč. Nejnáročnější na 

průměrné, ale i mediánové náklady, byly matky IVF v nejmladší věkové kategorii po císařském 

řezu. Naopak nejnižší náklady hradila pojišťovna v případě matek nonIVF, které rodily vaginálně 

a byly ve věku nejčastějšího rození dětí (29–36 let) (Tab. 7; Příloha 9). 

Největší vliv na výši nákladů na hospitalizaci po porodu má vícečetný porod. V průměru 

matky IVF i nonIVF, které rodily z vícečetných těhotenství, vykazovaly nejvyšší náklady (přes 

30 tisíc Kč), přičemž takto vysokých hodnot nedosahovaly ani matky po císařském řezu. Medián 

nákladů matek IVF i nonIVF po vícečetném těhotenství měl také nejvyšší hodnoty (přes 25 tisíc Kč), 
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z čehož lze usuzovat, že vysoké hodnoty nejsou způsobeny extrémními hodnotami jednotlivců, 

nýbrž vysokou komplikovaností vícečetných porodů, která byla potvrzena výše. Vícečetné 

porody vykázaly o více než 16 tisíc Kč vyšší náklady než porody jednočetné. 

 I rozdíl v mediánových hodnotách byl velmi vysoký – více než 11 tisíc Kč. Zde je patrná 

důležitost omezování počtu transferovaných embryí s cílem snížení vícečetných těhotenství. 

Vzhledem k tomu, že vysoké náklady vykazují i matky nonIVF po vícečetném těhotenství, se 

výše nákladů ani snížením počtu transferovaných embryí zcela nesníží. 

Dále je z tabulky 7 zřejmé, že celkové hodnoty jsou ovlivněny především dimenzí nonIVF, 

což souvisí s vyšším počtem matek v tomto souboru. IVF matky nejvíce ovlivňují celkovou 

průměrnou hodnotu nákladů na vícečetné porody.   

Tab. 7: Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po porodu matek IVF/nonIVF (v Kč) 

Typ 

početí 
Náklady Celkem 

Komplikace Typ porodu Četnost porodu 

bez s vaginální císařský řez jednočetný vícečetný 

IVF průměr 21 299 17 838 28 993 16 500 28 977 19 781 35 815 

 medián 16 929 16 007 21 775 14 305 22 824 16 383 27 210 

nonIVF průměr 16 334 15 065 21 076 13 654 23 822 16 141 31 073 

 medián 13 754 13 279 16 169 12 475 21 318 13 689 25 088 

celkem průměr 16 432 15 109 21 345 13 732 24 113 16 194 32 606 

 medián 13 805 13 313 16 397 12 524 21 498 13 725 25 480 

Poznámky: kategorie „s komplikacemi“ zahrnuje jakékoliv komplikace vzniklé při hospitalizaci (viz Kapitola 5) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Vykázaly matky IVF vyšší náklady než matky nonIVF, jednalo-li se o matky, které rodily 

vaginálně po jednočetném těhotenství? Z tabulky 8 je patrné, že vyšší průměrné i mediánové 

náklady vykazují matky IVF, jež měly v průměru o více než 2,5 tisíce Kč vyšší náklady než matky 

nonIVF. Rozdíl více než 1,6 tisíc Kč byl zaznamenán u mediánových hodnot nákladů. U matek 

IVF i nonIVF jsou registrovány nejvyšší náklady v nejvyšší věkové kategorii, tedy 37–40 let. 

Zároveň se jedná o věkovou kategorii, kde je zaznamenán nejvyšší rozdíl v nákladech na 

hospitalizaci mezi matkami IVF a nonIVF, tj. matky IVF mají průměrné náklady o 4,8 tisíc Kč 

vyšší a mediánovou hodnotu nákladů o 3,5 tisíc Kč vyšší než matky nonIVF. Tato zjištění jsou 

v souladu s výsledky poporodních komplikací, kdy bylo prokázáno, že matky IVF po vaginálních 

jednočetných porodech mají vyšší podíl komplikací než matky nonIVF. 

Tab. 8: Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po porodu matek 

IVF/nonIVF po jednočetném vaginálním porodu (v Kč) 

Typ početí Náklady 
Věk matky při porodu 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

IVF  průměr 15 303 14 962 15 408 19 904 16 194 

 medián 14 104 13 521 13 724 16 369 14 129 

nonIVF průměr 13 664 13 370 13 386 15 092 13 612 

 medián 12 625 12 411 12 288 12 839 12 463 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 



Tereza Havelková: Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014… 42 

6.6.2 Náklady spojené s hospitalizací novorozenců po narození  

Na výši nákladů spojených s poporodní hospitalizací novorozence má jistě, stejně jako na délku 

hospitalizace, vliv porodní hmotnost, dále komplikovanost porodu a věk matky při porodu. Při 

porovnání novorozenců po IVF a nonIVF je zřejmý velký rozdíl v průměrné výši nákladů 

(Tab. 9). Novorozenci po IVF mají v průměru téměř trojnásobně vyšší náklady než novorozenci 

nonIVF, což by mohlo být ovlivněno vyšším podílem novorozenců s nízkou porodní hmotností 

u skupiny novorozenců IVF. Když se však vypočítají mediánové hodnoty, je patrné, že tak vysoké 

náklady novorozenci nevykazují. Zároveň ani rozdíly mezi novorozenci IVF a nonIVF nejsou 

natolik výrazné, neboť rozdíl byl necelý 1 tisíc Kč.  

Z tabulky lze dále vyčíst, že novorozenci s nízkou porodní hmotností mají mnohem vyšší 

průměrné i mediánové náklady na hospitalizaci, než je tomu u IVF i nonIVF novorozenců 

s normální porodní hmotností, což ostatně není příliš překvapivé. Dojde-li k porovnání IVF 

a nonIVF novorozenců, mají novorozenci po IVF s nízkou porodní hmotností vyšší průměrné 

i mediánové náklady než novorozenci nonIVF. To platí i pro novorozence s normální porodní 

hmotností, kde již však rozdíl v nákladech není natolik velký. U mediánu nákladů je rozdíl mezi 

IVF a nonIVF téměř zanedbatelný. 

Tab. 9: Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po narození novorozenců IVF/nonIVF 

(v Kč) 

Typ početí Náklady Celkem  

Porodní hmotnost Komplikace 

–1 499 g 
1 500– 

2 499 g 
2 500+ g bez s 

IVF průměr 37 497 637 732 87 894 8 800 9 180 104 008 

 medián 6 401 389 922 55 873 6 142 6 142 10 119 

nonIVF průměr 13 485 387 573 66 982 7 289 6 973 41 046 

 medián 5 774 292 107 29 227 5 701 5 609 7 312 

celkem průměr 14 439 404 313 66 821 7 395 7 071 45 363 

 medián 5 790 307 763 31 107 5 710 5 622 7 360 

Poznámky: kategorie „s komplikacemi“ zahrnuje jakékoliv komplikace vzniklé při hospitalizaci (viz Kapitola 5) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Z dat je zřejmé, že průměrné i mediánové náklady u novorozenců IVF i nonIVF, kteří měli 

normální porodní hmotnost, rostou v závislosti se zvyšujícím se věkem matky (Příloha 10). 

U novorozenců s nízkou porodní hmotností není žádná souvislost s věkem matky z důvodu 

malého počtu narozených v těchto kategoriích znatelná.   

Pokud jsou porovnáni pouze novorozenci, kteří neměli komplikace při hospitalizaci po 

porodu, je patrné, že IVF novorozenci mají v průměru o 2 tisíce Kč vyšší náklady na hospitalizaci 

než nonIVF novorozenci. Medián nákladů je takřka stejný jako u novorozenců s normální porodní 

hmotností. Novorozenci z komplikovaných porodů mají velmi vysoké průměrné náklady, což se 

však nepromítá v hodnotě mediánových nákladů. Z tabulky lze rozpoznat, že novorozenci IVF 

s jakýmikoli komplikacemi po narození mají nejvyšší náklady v nízké věkové kategorii matek. 

Naopak s novorozenci nonIVF s komplikacemi po porodu se pojí nejvyšší náklady tehdy, patří-li 

jejich matky do kategorie 37–40letých. 

Ve studii Dhukovny et al. (2018) byly prokázány signifikantně vyšší náklady u novorozenců, 

kteří se narodili matkám po ART. Poté, co se zaměřili na novorozence podle porodní hmotnosti, 
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zjistili, že signifikantně vyšší náklady byly pozorovány u novorozenců s nízkou a normální 

porodní hmotností. U novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností byly náklady u ART 

novorozenců vyšší, avšak ne signifikantně. 

Z výsledků této analýzy lze vyvodit, že vyšší náklady u novorozenců IVF jsou především 

způsobeny vyšším podílem nízké porodní hmotnosti, ale nelze opomenout jiné faktory. Velkou 

roli hrají extrémní hodnoty, přestože byl omezen jejich vliv, byly náklady u IVF novorozenců 

vyšší. Ostatní faktory, které zvyšují náklady u novorozenců, však nelze z dostupných dat zjistit. 
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Kapitola 7  

Závěr 

Česko je jedna z nejvyspělejších zemí, co se týká využívání metod asistované reprodukce. Je však 

potřebné si uvědomit rizika matek a novorozenců s metodou léčby neplodnosti spojená. V této práci 

byla právě rizika spojená s užíváním metody IVF zjišťována. Na základě vytříděných souborů dat 

poskytnutých z VZP ČR bylo zjištěno, že podíl novorozenců, kteří se narodili pravděpodobně po 

IVF, roste s věkem matky, což je důsledek růstu neplodnosti s věkem matky. S tím souvisí i zjištění, 

že matky po IVF mají o 3 roky vyšší průměrný věk než matky nonIVF. Co se týká odlišností 

v poměru pohlaví novorozenců IVF a nonIVF, tak zatímco novorozenci nonIVF mají index 

maskulinity srovnatelný se všemi živě narozenými (105,7), novorozenci IVF mají vyrovnanější 

poměr pohlaví (102,3), který byl však přisouzen nízkému počtu novorozenců IVF.  

 Na úvod analytické části bylo potřebné definovat strukturu matek, což následně vedlo ke 

zodpovězení první výzkumné otázky. Bylo zjištěno, že matky po IVF mají vyšší podíl vícečetných 

těhotenství, což je dané jak počtem transferovaných embryí, tak samotnou metodou a její úspěšností 

v závislosti na věku matky. Matky IVF mají také vyšší podíl porodů císařským řezem, což není 

dáno pouze vyšším podílem vícečetných těhotenství u IVF, je to však způsobeno i rizikovými 

faktory matek IVF, které souvisí se specifiky matek IVF, a také s vyšším věkem matek. 

 U novorozenců je zcela stěžejní porodní hmotnost, která má za následek mnoho komplikací 

a rizik. Bylo potvrzeno, že je ovlivněna věkem matek i typem početí. Novorozenci počatí 

pravděpodobně po IVF mají vyšší podíl s nízkou porodní hmotností než novorozenci nonIVF, a to 

i za předpokladu jednočetného těhotenství, čímž byla získána odpověď na druhou výzkumnou 

otázku. Rizikový z pohledu nízké porodní hmotnosti novorozence nonIVF je hlavně nízký, ale také 

vysoký věk matek. I u novorozenců IVF byl zaznamenán nejvyšší podíl s nízkou porodní hmotností 

v nízkém věku matek, což bylo vysvětleno nízkým počtem novorozenců v tomto věku. 

V následujících odstavcích jsou rozebrány odpovědi na poslední výzkumnou otázku. Bylo 

zjištěno, že komplikace matek při hospitalizaci spjaté s porodem dítěte se liší v závislosti na typu 

početí. Matky IVF měly o 10 procentních bodů vyšší podíl hospitalizací s jakýmikoli komplikacemi 

než matky nonIVF. Tento rozdíl byl způsobený především četnějším císařským řezem u IVF, který 

má vyšší podíl komplikací než vaginální porod. Nejvyšší, asi 70% podíl hospitalizací 

s jakýmikoli komplikacemi mají matky po vícečetném těhotenství, přičemž matky nonIVF po 

vícečetném porodu mají vyšší podíl poporodních komplikací než matky IVF. Musíme však brát 

v potaz výše zmíněný vyšší podíl vícečetných těhotenství u matek IVF. Porod císařským řezem je 
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více komplikovaný pro matky IVF, především v nízkém věku. Naopak pro matky rodící vaginálně, 

rostou komplikace s věkem. Růst komplikací s věkem matky byl potvrzen i při vymezení matek, 

které rodily vaginálně po jednočetném těhotenství. Také v tomto případě byl zjištěn vyšší podíl 

komplikací u matek IVF oproti matkám nonIVF, což je dáno vyšším věkem matek IVF, ale také 

jinými rizikovými faktory zapříčiňující neplodnost a následné podstoupení metody IVF.  

I novorozenci IVF mají vyšší podíl hospitalizací s komplikacemi než novorozenci nonIVF, což 

nebylo vysvětleno vyšším podílem nízké porodní hmotnosti ani vyšším podílem vícečetných porodů 

u IVF novorozenců. Vyšší komplikovanost hospitalizací novorozenců je spojena s vyšší 

komplikovaností hospitalizací jejich matek. Zatímco je u IVF novorozenců nejvyšší 

komplikovanost v nejnižším věku matky, u novorozenců nonIVF je ve vysokém věku matky.  

Délka hospitalizace po porodu je u matek IVF v průměru 7,7 dní, což je o necelé dva dny déle 

než u matek nonIVF. Z dat vyšlo, že matky po vícečetném porodu vykazují dvakrát delší dobu 

hospitalizace než matky po porodu jednočetném. Matky po vícečetném těhotenství měly kratší 

hospitalizaci ve vyšším věku. Ne tak markantní rozdíl v délce hospitalizace byl patrný mezi typy 

porodu. Matky po císařském řezu byly o dva dny déle hospitalizované než po vaginálním porodu, 

přičemž matky po IVF po císařském řezu byly o dva dny déle hospitalizované než matky nonIVF. 

Zatímco u matek IVF byl potvrzen z pohledu délky hospitalizace rizikový nízký věk, u matek 

nonIVF byla nejdelší hospitalizace ve věku nejčetnějšího rození. Nejen po císařském řezu, ale také 

po vaginálním porodu byly matky IVF déle hospitalizované než matky nonIVF a délka byla vyšší 

s rostoucím věkem matky.  

U novorozenců byla zjištěna průměrná délka hospitalizace delší než u matek. Novorozenci IVF 

byli hospitalizovaní průměrně 8,7 dní a novorozenci nonIVF 6,4 dní. Tento rozdíl byl z velké části 

vysvětlen nízkou porodní hmotností. I přes to však novorozenci IVF s normální porodní hmotností 

byli déle hospitalizovaní než nonIVF novorozenci, což můžeme přikládat delší hospitalizaci matek 

IVF, se kterou délka hospitalizace souvisí.  

Poslední proměnná, která zkoumala výši nákladů spojených s hospitalizací po porodu/narození, 

potvrdila vyšší náklady na matky i novorozence IVF než nonIVF. U matek se v průměru jednalo 

o rozdíl 5 tisíc Kč a u mediánových hodnot byl rozdíl 3 tisíce, což bylo způsobeno výše zmíněnými 

vyššími komplikacemi u matek IVF. U novorozenců IVF byl průměrný rozdíl markantně vyšší než 

u novorozenců, což bylo způsobeno extrémními hodnotami, protože rozdíl mediánových hodnot byl 

necelý jeden tisíc.  

Z práce je tedy patrné, že by bylo nejspíše vhodné snížit počet vícečetných těhotenství u IVF 

matek na možné minimum, protože s sebou přináší mnoho komplikací. Také je důležité především 

u matek nonIVF neodkládat rození dětí příliš do vysokého věku, protože byl v něm znatelný vyšší 

podíl nízké porodní hmotnosti, hospitalizací s komplikacemi u matek i novorozenců. Také délka 

hospitalizace po vaginálním porodu matek nonIVF byla delší ve vysokém věku, oproti tomu 

císařský řez měl u matek nonIVF delší a nákladnější hospitalizaci ve věku nejčetnějšího rození. 

U IVF matek byl pozorován vztah vyšších komplikací s vyšším věkem, například u jednočetného 

vaginálního porodu. Výjimkou však byly komplikace novorozenců IVF, které byly vyšší v nízkém 

věku matky. Rovněž císařský řez matek IVF byl komplikovanější v nízkém věku matky. 

Souvislost větší míry komplikovanosti s nízkým věkem matky IVF by však chtělo ověřit 

v detailnější analýze s větším počtem dat, protože tato analýza může podléhat extrémním hodnotám.
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Příloha 1: 

a) Struktura novorozenců podle věku matky 

  

Věk matky při porodu 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Celkem novorozenců 11 496 16 021 11 233 4 478 43 228 

- podíl novorozenců po IVF (v %) 1,4 2,6 3,9 6,4 3,0 

Počet nonIVF novorozenců 11 340 15 604 10 798 4 190 41 932 

   z toho –1 499 g 83 113 77 42 315 

   z toho 1 500–2 499 g 700 837 564 245 2 346 

   z toho 2 500+ g 10 557 14 654 10 157 3 903 39 271 

     - podíl 2 500+ g (v %) 93,1 93,9 94,1 93,2 93,7 

Počet IVF 156 417 435 288 1 296 

   –1 499 g 10 12 11 4 37 

   1 500–2 499 g 20 60 61 35 176 

   2 500+ g 126 345 363 249 1 083 

     - podíl 2 500+ g (v %) 80,8 82,7 83,4 86,5 83,6 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

b) Struktura porodů podle věku matky 

  

Věk matky při porodu 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Celkem matek 11 375 15 778 11 039 4 382 42 574 

- podíl matek IVF (v %) 1,3 2,4 3,6 6,0 2,8 

Počet nonIVF matek 11 230 15 402 10 638 4 121 41 391 

   z toho jednočetné porody  11 121 15 202 10 479 4 053 40 855 

   z toho vícečetné porody 109 200 159 68 536 

     - podíl vícečetných (v %) 1,0 1,3 1,5 1,7 1,3 

   z toho vaginální porod 8 548 11 457 7 712 2 764 30 481 

   z toho císařský řez 2 682 3 945 2 926 1 357 10 910 

     - podíl císařských (%) 23,9 25,6 27,5 32,9 26,4 

Počet IVF matek 145 376 401 261 1183 

   z toho jednočetné porody  134 335 368 234 1071 

   z toho vícečetné porody 11 41 33 27 112 

     - podíl vícečetných (v %) 7,6 10,9 8,2 10,3 9,5 

   z toho vaginální porod 92 234 242 160 728 

   z toho císařský řez 53 142 159 101 455 

     - podíl císařských (%) 36,6 37,8 39,7 38,7 38,5 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 
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Příloha 2: 

 a) Struktura hospitalizací matek po IVF podle komplikací při hospitalizaci, 

četností těhotenství a věku při porodu (v %) 

Četnost 

těhotenství 
Komplikace 

Věk matky 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Jednočetné bez 75,4 75,8 70,1 71,4 72,8 

 s 20,1 19,7 22,0 22,2 21,1 

 s velkými 4,5 4,5 7,9 6,4 6,1 

Vícečetné  bez 18,2 29,3 39,4 33,3 32,1 

 s 81,8 65,9 45,5 51,9 58,0 

 s velkými – 4,9 15,2 14,8 9,8 

  Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

b) Struktura hospitalizací matek po nonIVF podle komplikací při hospitalizaci, 

četností těhotenství a věku při porodu (v %) 

Četnost 

těhotenství 
Komplikace 

Věk matky 
Celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Jednočetné bez 79,7 79,8 79,0 79,3 79,5 

 s 18,1 17,8 18,4 18,0 18,0 

 s velkými 2,1 2,5 2,6 2,7 2,4 

Vícečetné  bez 29,4 24,0 37,1 30,9 29,9 

 s 65,1 72,5 60,4 60,3 65,9 

 s velkými 5,5 3,5 2,5 8,8 4,3 

  Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Příloha 3:  

a) Struktura hospitalizací matek po IVF podle komplikací při hospitalizaci, typu 

porodu a věku při porodu (v %) 

Typ 

porodu 
Komplikace 

Věk matky 
celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Vaginální bez  79,3 78,6 75,2 70,0 75,7 

s 19,6 17,5 19,4 21,9 19,4 

s velkými 1,1 3,8 5,4 8,1 4,9 

Císařský řez bez 56,6 57,7 56,0 63,4 58,2 

s 34,0 36,6 30,8 30,7 33,0 

s velkými 9,4 5,6 13,2 5,9 8,8 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

b) Struktura hospitalizací matek po nonIVF podle komplikací při hospitalizaci, typu 

porodu a věku při porodu (v %) 

Typ 

porodu 
Komplikace 

Věk matky 
celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

Vaginální bez  81,2 81,3 80,4 79,4 80,9 

s 17,2 17,1 17,7 18,1 17,4 

s velkými 1,6 1,6 1,9 2,5 1,8 

Císařský řez bez 73,2 72,4 73,3 76,6 73,4 

s 22,9 22,5 22,4 20,0 22,3 

s velkými 3,9 5,1 4,3 3,4 4,4 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  
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Příloha 4: 

 a) Struktura hospitalizací novorozenců po IVF podle komplikací při 

hospitalizaci, porodní hmotnosti a věku matky při porodu (v %) 

Porodní 

hmotnost 
Komplikace 

Věk matky 
celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

–2 499 g bez  16,7 38,9 30,6 23,1 30,0 
 

s 33,3 29,2 34,7 59,0 37,1 
 

s velkými 50,0 31,9 34,7 17,9 32,9 

2 500+ g  bez 73,0 80,6 76,6 79,1 78,0 
 

s 23,8 16,8 18,2 17,7 18,3 

 s velkými 3,2 2,6 5,2 3,2 3,7 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

b) Struktura hospitalizací novorozenců nonIVF podle komplikací při 

hospitalizaci, porodní hmotnosti a věku matky při porodu (v %) 

Porodní 

hmotnost 
Komplikace 

Věk matky 
celkem 

25–28 29–32 33–36 37–40 

–2 499 g bez  42,4 34,2 39,5 33,4 37,8 
 

s 32,2 35,5 34,8 34,5 34,2 
 

s velkými 25,4 30,3 25,7 32,1 28,0 

2 500+ g  bez 85,0 83,7 83,3 82,3 83,8 
 

s 13,5 14,7 14,2 14,8 14,2 

 s velkými 1,6 1,6 2,4 2,9 1,9 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

Příloha 5:  

a) Průměrná délka hospitalizace matek IVF/nonIVF po jednočetném 

porodu z pohledu poporodních komplikací (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 6,3 11,0 7,4 5,6 6,9 5,9 

29–32 6,4 8,0 6,8 5,5 6,8 5,8 

33–36 6,1 9,4 7,1 5,6 7,1 5,9 

37–40 6,3 9,1 7,1 5,6 7,7 6,0 

celkem 6,3 9,1 7,0 5,6 7,0 5,9 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

b) Průměrná délka hospitalizace matek IVF/nonIVF po vícečetném porodu 

z pohledu poporodních komplikací (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 7,5 20,1 17,8 10,8 10,1 10,3 

29–32 11,8 14,7 13,9 10,5 12,2 11,7 

33–36 13,0 12,9 12,9 8,7 11,9 10,7 

37–40 10,7 12,5 11,9 9,0 10,8 10,3 

celkem 11,7 14,4 13,5 9,7 11,5 11,0 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 
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Příloha 6: Mediánová délka hospitalizace matek po vícečetném porodu podle komplikovanosti 

hospitalizace po porodu (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

Celkem 
bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 7,5 11,0 9,0 7,5 8,0 8,0 8,0 

29–32 8,0 13,0 9,0 8,5 8,0 8,0 8,0 

33–36 9,0 13,0 13,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

37–40 8,0 8,0 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0 

celkem 8,0 10,5 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

 

Příloha 7: Mediánová délka hospitalizace matek u porodů císařským řezem podle 

komplikovanosti hospitalizace po porodu (ve dnech) 

Věk 
IVF nonIVF 

Celkem 
bez kompl. s kompl. celkem bez kompl. s kompl. celkem 

25–28 6,5 10,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

29–32 7,0 9,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

33–36 7,0 8,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

37–40 6,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

celkem 7,0 8,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

 Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování  

 

Příloha 8: Mediánová délka hospitalizace novorozenců IVF/nonIVF podle porodní hmotnosti 

v závislosti na věku matky (ve dnech) 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 
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Příloha 9: 

a) Průměrné a mediánové náklady na hospitalizaci po porodu IVF podle věku matky (v Kč) 

IVF 
Věk matky při porodu 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

Celkem 24 232 19 558 20 946 22 718 21 299 

Celkem (medián) 16 627 16 143 16 979 18 858 16 929 

Komplikace 

bez 17 307 16 837 18 217 19 079 17 838 

bez (medián) 15 471 15 369 15 982 17 171 16 007 

s 41 216 26 140 26 635 30 252 28 993 

s (medián) 22 332 20 127 21 730 22 852 21 775 

Typ porodu 

vaginální 15 704 15 065 15 519 20 538 16 500 

vaginální (medián) 14 159 13 598 13 756 16 706 14 305 

císařský 39 037 26 963 29 206 26 171 28 977 

císařský (medián) 25 939 22 116 23 458 22 590 22 824 

Četnost 

jednočetný 21 098 17 982 19 692 21 740 19 781 

jednočetný (medián) 16 338 15 459 16 458 17 342 16 383 

vícečetný 62 416 32 436 34 930 31 190 35 815 

vícečetný (medián) 34 350 25 835 28 462 25 564 27 210 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

 

b) Průměrné a mediánové náklady na hospitalizaci po porodu nonIVF podle věku matky (v Kč) 

nonIVF 
Věk matky při porodu 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

Celkem  16 157 16 231 16 401 17 025 16 334 

Celkem (medián) 13 789 13 718 13 697 14 036 13 754 

Komplikace 

bez 15 041 14 983 15 107 15 329 15 065 

bez (medián) 13 352 13 227 13 186 13 475 13 279 

s 20 423 20 944 21 101 23 209 21 076 

s (medián) 16 159 16 072 16 043 17 266 16 169 

Typ porodu 

vaginální 13 686 13 401 13 423 15 245 13 654 

vaginální (medián) 12 631 12 426 12 299 12 895 12 475 

císařský 24 035 24 452 24 249 20 650 23 822 

císařský (medián) 21 671 21 610 21 583 17 698 21 318 

Četnost 

jednočetný 16 043 15 999 16 191 16 813 16 141 

jednočetný (medián) 13 723 13 642 13 600 13 957 13 689 

vícečetný 27 869 33 926 30 273 29 689 31 073 

vícečetný (medián) 25 120 24 861 25 055 25 401 25 088 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 
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Příloha 10:  

a) Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po narození novorozence IVF podle věku 

matky (v Kč) 

IVF 
Věk matky při porodu 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

Celkem 64 065 31 178 41 191 26 675 37 497 

Celkem (medián) 6 319 6 338 6 339 6 563 6 401 

Porodní 

hmotnost 

 –1 499 g 644 002 386 365 889 768 683 055 637 732 

 –1 499 g (medián) 303 869 396 549 464 113 671 366 389 922 

 1 500–2 499 g 122 724 87 238 87 658 69 528 87 894 

 1 500–2 499 g (medián) 85 032 34 664 61 624 50 408 55 873 

 2 500+ g 8 727 9 074 7 668 10 108 8 800 

 2 500+ g (medián) 6 148 6 142 6 142 6 277 6 142 

Komplikace 

 bez  7 932 10 097 8 854 8 881 9 180 

 bez (medián) 6 072 6 142 6 132 6 254 6 142 

 s 156 351 89 292 113 052 71 379 104 008 

 s (medián) 14 149 10 126 8 735 10 438 10 119 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

 

b) Průměrné a mediánové náklady spojené s hospitalizací po narození novorozence IVF podle věku 

matky (v Kč) 

nonIVF 
Věk matky při porodu 

25–28 29–32 33–36 37–40 celkem 

Celkem 13 252 13 774 12 447 15 715 13 485 

Celkem (medián) 5 798 5 772 5 740 5 822 5 774 

Porodní 

hmotnost 

 –1 499 g 385 523 436 801 345 083 337 074 387 573 

 –1 499 g (medián) 283 527 330 479 279 046 247 832 292 107 

 1 500–2 499 g 60 612 72 296 60 145 82 773 66 982 

 1 500–2 499 g (medián) 24 157 33 690 26 616 42 918 29 227 

 2 500+ g 7 184 7 169 7 277 8 047 7 289 

 2 500+ g (medián) 5 718 5 698 5 659 5 740 5 701 

Komplikace 

 bez 6 952 6 886 6 893 7 572 6 973 

 bez (medián) 5 638 5 603 5 562 5 625 5 609 

 s 42 006 42 580 35 699 46 211 41 046 

 s (medián) 7 430 7 256 7 111 7 475 7 312 

Zdroj: VZP ČR, 2017, vlastní zpracování 

 


