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Odlišnosti ve struktuře matek a jejich novorozenců narozených v Česku v roce 2014 

s ohledem na využívání metody IVF 

 

  

Předložená práce se zabývá velmi specifickým tématem, které je však aktuální 

vzhledem k probíhajícímu odkladu mateřství do vyššího věku matky. Téma práce bylo zadáno 

v souvislosti s řešením výzkumného projektu GAČR „Posun rodičovství do vyššího věku: 

individuální perspektivy versus společenské náklady“ a tím přímo navazuje na současnou 

výzkumnou činnost katedry.  

 

Práce poukazuje na význam zkoumání zdravotního stavu matek a novorozenců 

v souvislosti s rostoucím využívání metod ART. Stejně jako rostoucí věk matky je i rostoucí 

využívání metod ART spojeno se zvyšujícími se zdravotními riziky jak pro matku, tak dítě. 

Cílem práce je právě identifikovat a zhodnotit strukturální odlišnosti možných zdravotní rizik 

projevujícími se nízkou porodní hmotností, vícečetnými těhotenstvími, délkou hospitalizace a 

komplikacemi při narození dítěte. Zohledňován je primárně vliv věku matky a vliv aplikace 

metod IFV.  Přestože je hlavní náplní práce deskriptivní analýza, přínosem práce je ucelený 

pohled na danou problematiku s využitím unikátních dat za pojištěnce VZP z roku 2014, která 

byla získána v rámci výzkumného projektu. 

 

 Vlastní práce je dobře strukturovaná, skládá se ze 7 kapitol s adekvátním rozsahem, 

které na sebe logicky navazují. Práce začíná kapitolou o asistované reprodukci, kde je 

uvedena definice ART, popsány metody ART, trendy ve využívání ART, příčiny, důsledky a 

vývoj legislativy v České republice. Tato kapitola je uspořádaná přehledně a v odpovídajícím 

detailu. K této kapitole mám několik drobných připomínek. V obrázku 1 jsou správně 

nastíněny trendy ve využívání ART: vývoj počtu cyklů, novorozenců po ART a počtu center 

ART. Autorka vychází z nejaktuálnější publikace De Geyter et al. 2020. Avšak bylo by 

vhodné upřesnit, jak spolehlivá jsou použitá data, protože v těchto publikacích je často 

uváděno, že statistika ART, kterou sbírá ESHRE není úplná. Sice lze přepokládat, že za 

poslední roky jsou data přesnější, nicméně minimálně za starší roky nejsou k dispozici data za 

všechny státy v Evropě, a dále některé státy, které statistiku poskytují, nemají data za všechny 

centra ART. Proto bývá zvykem u těchto grafů uvádět, že vycházejí pouze z dat za ty státy, 

které poskytly úplnou informaci ze všech center ART. Dalším problémem je evidence 

narozených po ART, která je pravděpodobně podhodnocená, protože nemusí být uvedeno, že 

výsledkem cyklu byl porod. Až na straně 17 je v závorce uvedeno, že v některých zemích 

není znám výsledek těhotenství. To je problém i České republiky, kde statistika narozených 

po ART uváděná v publikacích ÚZISu je podhodnocená. V samotných publikacích ÚZISu lze 

v poznámce nalézt, že je uveden jen počet narozených plodů, u kterých je znám výsledek. Na 

počet novorozenců po IVF či KET, jak je uvedeno v textu a v obrázku 3 na str. 14, je potřeba 

nahlížet s opatrností ještě z dalších důvodů. V těchto počtech jsou pravděpodobně uvedeny i 

porody cizinek, u kterých byl porod jako výsledek těhotenství uveden. Právě na rostoucím 

využívání ART v Česku se podílejí cizinky díky snadné dostupnost.  Tato skutečnost tedy 

může počty novorozenců po ART naopak nadhodnocovat. Třetím problémem je, že není 

specifikováno, zda se dítě narodilo živě nebo mrtvě. Z těchto tří důvodů je potřeba opatrně 

interpretovat ukazatel podíl narozených po ART a IVF ze všech živě narozených v Česku, jak 

je uvedeno v obrázku 3. Poslední připomínka se týká vývoje počtu cyklů ART v letech 2010-

2011. Ke stagnaci/poklesu došlo pravděpodobně změnou legislativy v oblasti darování tkání a 

orgánů, při které došlo ke zrušení povinnosti zadávání rodného čísla ženy do registru k 

polovině roku 2010 a jejímu opětovnému navrácení právě v průběhu r. 2012, čímž mohlo 

dojít k narušení kontinuity dat a možné ztrátě informací o výsledcích ART. 

 



A nyní k hlavním cílům práce, které vycházejí z výzkumných otázek. Výzkumné 

otázky správně navazují na předchozí diskuzi s literaturou, ze které vyplývá, že daná 

problematika není zatím dostatečně prozkoumaná. Podrobně jsou popsána data a konstrukce 

proměnných. Pro analýzu vztahů mezi proměnnými byla využita deskriptivní statistika. 

Vhodné by bylo v některých případech doplnit statistické testování rozdílů mezi proměnnými. 

Analytická část začíná základním popisem datových souborů. Zajímavé je zjištění o indexu 

maskulinity s vyrovnanějším poměrem mužů a žen u novorozenců po IVF. Vhodně je 

porovnáno rozložení novorozenců pomocí charakteristik Gaussovy křivky - míry tvaru - 

šikmosti a špičatosti. Tento přístup mohl být uveden v metodice. Oceňuji rovněž pečlivé 

zdůvodnění zúžení věkového intervalu na 25-40 let a jeho rozdělení do 4 věkových kategorií 

žen pro následné analýzy. Následující podkapitoly mají logické uspořádání dle zkoumaných 

charakteristik zvlášť pro matky a novorozence. Výsledná zjištění jsou diskutována na 

základě poznatků z dostupné literatury. Samostatně jsou analyzována data týkající se 

komplikací při hospitalizaci a délky hospitalizace po porodu/po narození. Poslední analytická 

podkapitola je zaměřená na zhodnocení nákladů spojených s hospitalizací, kde je správně 

počítáno nejen s průměrnými, ale také mediánovými hodnotami. V závěru autorka odpovídá 

na výzkumné otázky a zároveň dobře shrnuje výsledná zjištění. Autorka se nad výsledky 

zamýšlí a předkládá doporučení ke snížení počtu vícečetných těhotenství u IVF stejně jako 

neodkládat rození dětí do příliš vysokého věku.  

 

Práce zahrnuje poměrně rozsáhlou přílohovou část, která přehledně dokumentuje 

detailnější třídění. Práce neobsahuje chyby ani překlepy, text je gramaticky správný, čtivý a 

srozumitelný. Autorka dobře pracuje s literaturou a použité zdroje správně cituje. Práce 

vychází z unikátních dat, která nejsou veřejně dostupná. Přestože autorka dostala data 

vytříděná, vlastní analýzy provedla samostatně a výsledky vhodně prezentuje pomocí grafů a 

tabulek, které adekvátně interpretuje. Prokázala tím schopnost aplikovat základní vědecké 

postupy. 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Předloženou práci 

jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě. 
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