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ABSTRAKT
Tématem mé bakalářské práce je informovanost žen o metodách asistované
reprodukce v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou
část.
V teoretické části se věnuji fyziologii reprodukčních orgánů ženy a muže, dále
popisuji pojem neplodnost a její příčiny. V následujících kapitolách se zaměřuji
na postup při vyhledání odborného pracovníka, následná vyšetření a možné
metody asistované reprodukce.
V praktické části zkoumám informovanost žen v dané oblasti. Jako zdroj dat
užívám anonymní kvantitativní dotazník, sdílený na sociálních sítích, který
vyplnily ženy různých věkových kategorií. Dotazník vyplnilo celkem 193 žen.
Stanovila jsem si několik hypotéz, které jsem díky odpovědím potvrdila či
vyvrátila. Díky výzkumu jsem potvrdila hypotézu, že více než polovina žen ví,
kdy a na kterého lékaře se má s problémy ohledně plodnosti obrátit. Následně
se potvrdila i hypotéza druhá, a to že většina žen zná alespoň některé rizikové
faktory ovlivňující plodnost. Dále jsem předpokládala, že si většina žen
uvědomuje význam věku ve snaze o početí. Hypotézu jsem sice díky
dotazníkovému šetření potvrdila, ale ne každá žena ví, jak nízký je věk, ve
kterém se snižování plodnosti začne projevovat. Vyvrátila jsem hypotézu, že si
alespoň polovina z respondentek vede menstruační kalendář. Stejně tak se
nepotvrdila hypotéza, ve které se domnívám, že si alespoň polovina žen
uvědomuje riziko výskytu neplodnosti jak u ženy, tak u muže. A jako poslední
jsem předpokládala, že mají ženy alespoň malé ponětí o metodách asistované
reprodukce v České republice, což je pravda.
Jako výsledek mé práce jsem zpracovala informační brožuru, která bude sloužit
jako edukační materiál pro širokou veřejnost. Brožura je přiložena na konci
bakalářské práce.

Klíčová slova: informovanost žen, asistovaná reprodukce, reprodukční
medicína, sterilita, infertilita, in vitro fertilizace

ABSTRACT
The theme of my thesis is women’s awareness about the methods of assisted
reproduction in the Czech Republic. The work is devided into a theoretical part
and practical part.
In the theoretical part I deal with the physiology of reproductive organs of
women and men, further I describe the term infertility and its causes. In the
following chapters I focus on the process of finding a specialist, subsequent
examinations and possible methods of assisted reproduction.
In the practical part I examine the awareness of women in this area. As a data
source I use an anonymous quantitative questionnaire, shared on social
networks, filled in by women of different ages. 193 women completed the
questionnaire. I made several hypotheses, which I confirmed or refuted thanks
to the answers. Research has confirmed the hypothesis that more than half of
women know when and to which doctor to address fertility problems.
Subsequently, the second hypothesis was confirmed-most women know at least
some of the risk factors affecting fertility. Furthermore, I assumed that most
women are aware of the importance of age in the pursuit of conception.
Although I confirmed the hypothesis thanks to a questionnaire survey, but not
every woman knows how low the age at which fertility reduction begins to
manifest. I refute the hypothesis that at least half of the respondents keep their
menstrual calendar. Similarly, the hypothesis in which I believe that at least half
of women are aware of the risk of infertility in both women and men has not
been confirmed. Lastly, I assumed that women had at least a little idea of assisted
reproduction methods in the Czech Republic, which is true.
As a result of my work I prepared an information brochure that will serve as
educational material for the general public. The brochure is attached at the end
of the bachelor thesis.

Keywords: women's awareness, assisted reproduction, reproductive medicine,
sterility, infertility, in vitro fertilization
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ÚVOD
„Nejlepší prevencí neplodnosti je otěhotnět včas.“ (Řežábek, 2018, s. 10)
Téma asistované reprodukce jsem si pro svou závěrečnou práci zvolila, jelikož
jsem během povinné praxe, v rámci studia oboru porodní asistentka,
navštěvovala Centrum asistované reprodukce na Gynekologicko – porodnické
klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Z důvodu stále se zvyšujícího počtu neplodných
párů a vzrůstu poznatků v oblasti asistované reprodukce jsem se rozhodla
vytvořit práci se souhrnem aktuálních poznatků na jednom místě. Do práce
porodní asistentky spadá také poradenství ženám, které se bez úspěchu snaží
otěhotnět a po otěhotnění donosit těhotenství. Ráda bych, aby práce sloužila k
usnadnění sběru dat pro poskytování odborné zdravotnické péče v dané oblasti.
Proto jsem v teoretické části shrnula téma neplodnosti, možností léčby a
základních informací do jednotlivých kapitol. Pro zvýšení povědomí o této
problematice jsem v praktické části vytvořila informační brožuru pro širokou
veřejnost, ve které vycházím z dotazníku, na který odpovídaly české ženy.
Informační leták by měl sloužit jako edukační materiál, může usnadnit párům
vyhledávání odborné pomoci v dané oblasti a odpovědět na některé často
kladené dotazy. Brožura je následná příloha k bakalářské práci.

11

TEORETICKÁ ČÁST
1 FYZIOLOGIE OTĚHOTNĚNÍ
K početí je nezbytné spojení mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a
vajíčka). Obě buňky vlastní 23 chromosomů, které po splynutí vytvoří zygotu o
46 chromosomech. (Řežábek, 2018)
Za fyziologických podmínek se za ovulace z dominantního folikulu na ovariu
uvolní zralý oocyt a je následně zachycen vejcovodem. K průniku spermie do
vajíčka dochází nejčastěji právě ve vejcovodu. Asi 6. den po oplození doputuje
embryo do dělohy, kde se implantuje do endometria. Před tím, než je spermie
schopná oplodnit zralý oocyt, musí projít změnou, tzv. kapacitací, což znamená
zvýšení propustnosti membrány spermie. Důležitá je také správná vazba
spermie na zona pellucida (zevní vrstva oocytu). Zona pellucida se po průniku
jediné spermie změní a nepropustí spermie další. Při poruše tohoto procesu
může vzniknout tzv. polyspermie a vést k zániku právě oplodňovaného oocytu.
Vajíčko může být oplodněno pouze pokud u něj proběhlo cytoplazmatické
dozrání a zrání jaderné. Spermie schopna oplození vajíčka může být v těle ženy
přechovávána až 5 dní, vajíčko je po uvolnění schopno oplození asi 12-16 hodin.
(Rob et al., 2019)
Nejvýznamnějším procesem mužské plodnosti je spermatogeneze, která
probíhá ve varlatech. Pro fyziologický průběh je důležitá dostatečná stimulace
mužskými pohlavními hormony jako je testosteron, ale také FSH, LH,
progesteronem a estradiolem. Významné je uložení varlat mimo tělo, které má
za následek snížení jejich teploty v porovnání se zbytkem lidského těla. Pro
správnou funkčnost mužských pohlavních buněk je nutná exprese genů, které
za spermatogenezi zodpovídají. (Madar et al., 2016)
Tvorba mužské pohlavní buňky trvá asi 74 dní. Proces tvoření nových spermií
začíná na konci puberty a každý den ve varlatech vznikne kolem 100 milionů
spermií. (Řežábek, 2018)
Oogeneze neboli tvorba ženských pohlavních buněk, probíhá již před
narozením. Během života ženy se už žádné nové oocyty netvoří, pouze ubývají.
Ženská ovaria slouží jako úložiště pro vytvořená vajíčka. Po narození obsahují
vaječníky asi milion oocytů a v období puberty jen 400 000. Kolem 50. roku ženy
jsou vajíčka vyčerpána a žena ztrácí schopnost otěhotnět. (Hájek, 2014)
12

V každém cyklu ve vaječnících pod vlivem folikulostimulačního hormonu
dozrávají folikuly. Na konci zrání folikulů zůstane většinou jeden, tzv.
dominantní, Graafův folikul, který je připraven k ovulaci. Důležitý je v tomto
procesu tzv. luteinizační hormon, který indukuje ovulaci, tedy prasknutí folikulu
a uvolnění zralého vajíčka. (Řežábek, 2018)

Obrázek 1 – Spermie. Foto Kubíček

Obrázek 2 – Oocyt. Foto CAR VFN

Obrázek 3 – Zygota. Foto Clinic Gest IVF
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2 FYZIOLOGIE REPRODUKČNÍCH ORGÁNŮ MUŽE
Mezi mužské pohlavní orgány řadíme penis, prostatu, chámovody, semenné
váčky, močovou trubici, varlata a nadvarlata. (Řezáč, 2018)

2.1 Penis
Penis neboli pyj je mužský zevní pohlavní orgán. Jeho hlavní funkcí je umožnění
pohlavního styku a močení. Tvoří ho houbovitá (kavernózní) tělesa, která
mohou způsobit erekci naplněním krví. Vnitřní část tvoří spongiózní těleso a
prochází jím močová trubice. Špičku penisu označujeme jako žalud (glans penis),
který je kryt předkožkou (preputium). (Čihák, 2013)

2.2 Prostata
Prostata je mužská předstojná žláza. Nachází se pod močovým měchýřem kolem
počátku močové trubice. Tvoří ji drobné žlázky, které ústí do močové trubice
stejně jako chámovod a semenné váčky. Její hlavní funkcí je produkce sekretu,
který obsahuje látky pro správnou činnost spermií a je vylučován při ejakulaci.
(Moch et al., 2016)

2.3 Semenné váčky (vesicula seminales)
Semenné váčky jsou mužské vnitřní párové pohlavní orgány. Nacházejí se na
zadní straně močového měchýře. Produkt semenných váčků vytváří asi 60 %
spermatu a je důležitý pro správný pohyb a životnost spermií. (Moch et al.,
2016)

2.4 Chámovod (ductus deferens)
Chámovod je trubicovitý orgán, který vede tříselným kanálem od nadvarlete
směrem k prostatě a ústí do močové trubice. Je tvořen hladkou svalovinou. Jeho
funkcí je přenos spermií při ejakulaci, které se během cesty mísí s ostatními
sekrety ze žláz, směřujících do chámovodu. (Řezáč, 2018)

2.5 Močová trubice (uretra)
Močová trubice je nepárový orgán. Slouží k odvodu moče z močového měchýře
z těla ven. Prochází prostatou a přenáší semeno při pohlavním aktu.
Fyziologicky je delší než ženská močová trubice. (Čihák, 2013)

2.6 Varlata (testes)
Varlata jsou párová mužská pohlavní žláza. Produkují mužský pohlavní hormon
testosteron. Mají ovoidní tvar a jsou uložena v šourku, do kterého sestupují
14

během pohlavního vývoje tříselným kanálem. Ve varlatech dochází k vývoji
spermií neboli mužských pohlavních buněk. (Čihák, 2013)

2.7 Nadvarlata (epididymis)
Nadvarlata jsou párový orgán, jejichž hlavní funkcí je zásobárna spermií, která
jsou při ejakulaci vypuzena ven z těla. Jsou uložena v šourku a přiléhají na
varlata. Zároveň se v nich vytváří hlenovitý sekret, který slouží ke správné
funkci spermií. (Moch et al., 2016)
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3 FYZIOLOGIE REPRODUKČNÍCH ORGÁNŮ ŽENY
Ženské pohlavní orgány rozdělujeme na zevní a vnitřní. Mezi vnitřní řadíme
vaječníky, vejcovody, dělohu a pochvu a mezi zevní patří malé a velké stydké
pysky, poševní předsíň, poštěváček (clitoris), stydký pahorek (mons pubis) a
vestibulární žlázy. (Čihák, 2013)

3.1 Vaječníky (ovaria)
V ženském těle se fyziologicky vyskytují vaječníky jako párový orgán. Oba
vaječníky jsou volně pohyblivé uloženy v dutině břišní. U již rodících žen se
vaječníky nacházejí na zadní břišní stěně ve fossa ovarica a u dosud nerodících
žen jsou posunuty směrem distálně. Fyziologická hmotnost ovarií je asi 14-17
gramů a v těhotenství se tato hmotnost mírně zvětšuje. Vaječníky se nacházejí
pod vejcovodem a jsou s nimi volně spojeny mezovariem, kterým procházejí
cévy. Struktura vaječníku má dvě vrstvy. Zevní je vrstva korová (zona corticalis),
ve které se nacházejí folikuly a žlutá tělíska, a vnitřní vrstva dřeňová (zona
medularis). Ovaria slouží jako zásobárna oocytů a k následné tvorbě pohlavních
hormonů. (Hájek, 2014)

3.2 Děloha (uterus)
Děloha je dutý, svalnatý orgán uložen v malé pánvi mezi konečníkem a močovým
měchýřem. Je důležitá pro příjem oplozeného vajíčka a následnou ochranu a
vyživování pro zajištění dostatečného vývoje zárodku a plodu až do porodu. Její
tvar je hruškovitý a bývá předozadně oploštělá. (Hájek, 2014) U dosud
nerodících žen je dlouhá přibližně 8 cm a hmotnost je asi 50 g. Na děloze
rozlišujeme anatomické části. Největší část se nazývá tělo dělohy (corpus uteri),
kde jeho nejširší část v horním okraji je fundus uteri. Směrem kaudálně
nacházíme užší děložní hrdlo (cervix uteri), které je s tělem spojeno děložní
úžinou (isthmus uteri). Dělohu tvoří tři vrsty, endometrium, myometrium a
parametrium. Během života ženy se velikost dělohy stále mění, ovlivňuje ji věk,
menstruační cyklus, těhotenství nebo patologie jako adenomyóza, myomatóza a
podobně. (Slezáková, 2017)

3.3 Vejcovody (tuba uterina)
Vejcovody jsou asi 10 cm dlouhý, trubicovitý párový orgán. Vejcovody jsou
otevřené do dutiny břišní a během ovulace mají za úkol obklopit vaječník,
zachytit uvolněný oocyt a pomocí pohyblivých řasinek ho dopravit do dělohy. Za
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fyziologických podmínek právě ve vejcovodech nejčastěji dochází ke splynutí
mužské a ženské pohlavní buňky. (Slezáková, 2017)

3.4 Pochva (vagina)
Pochva je dutý, trubicový a kopulační orgán, který dosahuje délky asi 8,5 cm. Při
menstruaci slouží k odvodu menstruační krve ven z těla a během porodu vytváří
společně s vulvou a hrdlem děložním měkké porodní cesty. Na horním konci
pochvy nacházíme děložní čípek, který do pochvy ční a je vaginálně hmatný.
Uvnitř pochvy se vytvářejí poševní klenby. (Hájek, 2014)

3.5 Hrma (mons pubis)
Hrma je vyvýšenina trojúhelníkovitého tvaru, která se nachází v hypogastriu
pod stydkou sponou. Je tvořena tukovým polštářkem a prostupují ji vazivové
trámce. Její povrch pokrývá silná kůže s mazovými a potními žlázami. Počátkem
puberty je kůže kryta silnými chlupy. (Roztočil, 2017)

3.6 Malé a velké stydké pysky (labia majora et minora)
Velké stydké pysky jsou tvořeny tukovou tkání a vycházejí z mons pubis, vzadu
spojené řasou. Uprostřed na sebe labia naléhají a vytvářejí štěrbinu. Počátkem
puberty je zevní strana těchto tukových valů pokryta chlupy. Malé stydké pysky
tvoří kožní řasa s mazovými žlázami. Fyziologicky bývají překryty velkými
stydkými pysky a obkružují vchod do pochvy. Na rozdíl od těch velkých nebývají
ochlupené. (Slezáková, 2017)

3.7 Poštěváček (clitoris)
Poštěváček je obdobný mužskému penisu. Tvoří ho tělo a zakrnělý žalud. Délka
clitorisu je asi 8 cm, ale viditelná část tvoří pouze 1 cm. Zevně patrná část je
překryta malými stydkými pysky. Podklad poštěváčku tvoří párová topořivá
tělíska. Uvnitř sliznice zevního clitorisu nalézáme senzitivní tělíska, která za
pomoci dráždění vyvolávají erekci a pohlavní vzrušení. (Hájek, 2014)

3.8 Vestibulární žlázy
V poševní předsíni jsou přítomny velké a malé vestibulární žlázy. Jejich funkce
je stálé udržení vlhkosti poševní předsíně. Nacházejí se ve sliznici předsíně
pochvy a hojněji jsou zastoupeny v okolí ústí močové trubice. (Roztočil, 2017)
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4 NEPLODNOST
Jako neplodný označujeme každý pár, který nepočne po jednom roce aktivního
nechráněného pohlavního styku. V jednotlivých učebnicích nalezneme různé
definice, někde se uvádí doba až dvou let. Tato doba je přibližný ukazatel pro
dané páry, aby vyhledali odbornou pomoc. Aktivní léčba je však zahájena až po
sérii vyšetření, které stanoví přesnou diagnózu. Důležitým faktorem je také věk
ženy. Nad 35 let se začínají projevovat první známky poruch plodnosti, a tak u
žen vyššího věku začínáme s vyšetřeními i dříve než po jednom roce. (Řežábek,
2018, Vogt, 2017)
Neplodnost můžeme rozdělit na primární a sekundární. Primární neplodnost
popisujeme u párů, kterým se nikdy nepodařilo otěhotnět. Pokud páry již jedno
dítě mají, neznamená to jistotu početí i do budoucna. Běžně se setkáváme také
se sekundární sterilitou, která je označována jako nemožnost počít po již
předešlém otěhotnění. Příčinou sekundární neplodnosti mohou být často
faktory životního stylu, změna plodnosti po předešlých operacích či
onemocněních, stárnutí nebo také změna partnera. (Slezáková, 2017)
Zásadní rozdíl nalézáme v pojmech sterilita a infertilita. Sterilita neboli
neplodnost, znamená neschopnost otěhotnět. Infertilní označujeme ženu, která
sice otěhotní, ale plod není schopna donosit. Pojmy jsou často zaměňovány,
avšak jejich léčba je odlišná. (Hájek, 2014)
V České republice má potíže s otěhotněním cca každý šestý pár. Odbornou
pomoc tedy vyhledává asi osm až deset tisíc párů ročně. (Řežábek, 2018)

4.1 Příčiny neplodnosti
Porucha plodnosti je vždy záležitost celého páru. Příčina se většinou najde z 50
% pouze ze strany ženy a u 40 % ze strany muže. Asi u 20 % případů pozorujeme
problém u obou pohlaví. Setkáváme se však s tím, že u některých párů příčina
není nikdy objasněna, a to asi u 10 % případů. (Slezáková, 2017) V posledních
letech zaujímají svou roli v plodnosti také sociální vlivy. Patří do nich například
zvyšující se věk žen, které se rozhodnou mít prvního potomka, dobrá dostupnost
antikoncepce a její častější užívání, rozšíření pohlavně přenosných chorob a
větší množství toxických látek v životním prostředí. (Řežábek, 2018)
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4.1.1 Příčiny neplodnosti muže
Poruchy neplodnosti u muže lze rozdělit na pretestikulární, testikulární a
posttestikulání. Pretestikulární příčina představuje problém v genetické
predispozici a hormonálním řízení varlat. Činnost varlat, tedy tvorbu mužských
pohlavních hormonů a spermií, ovlivňují regulační hormony v podvěsku
mozkovém a mezimozku, ale také hormony nadledvin a štítné žlázy. Problém se
tedy nenachází v tkáni varlete, ale poruše řízení jejich činnosti. Testikulární
příčinou rozumíme poruchu tkáně varlete. Uplatňuje se zde postižení cév,
poruchy termoregulace ve varleti, následek užívání léků, poranění či některé
nádorového onemocnění. Do posttestikulárních příčin řadíme postižení
chámovodů, nadvarlat, močové trubice či prostaty, které mohou mít vliv na
mužskou plodnost. (Kubíček, 2017)
Tabulka 1 Rozdělení neplodnosti muže a její příklady

Pretestikulární

onemocnění hypotalamu – Kalmannův syndrom, deficit
LH/FSH, onemocnění hypofýzy – hemochromatóza,
hyperprolaktinémie

Testikulární

ageneze testes, neléčený kryptorchismus, otrava,
autoimunitní
poškození
spermií,
chromozomální
abnormality – Klineferterův syndrom, Turnerův syndrom,
myotonická dystrofie, varikokéla

Posttestikulární

neurogenní a psychogenní příčiny - impotence a snížené
libido, Kartagerův syndrom, obstrukční příčiny –
sterilizace, uzávěr ductus deferens

Neschopnost muže oplodnit ženu může nastat již při pohlavním styku.
Setkáváme se s problémem v oblasti erekce, ejakulace či libida. Nejčastějším
důvodem těchto poruch bývají psychické poruchy, celková onemocnění nebo
míšní poškození. Svou roli však sehrává také věk. Pacienty s těmito problémy
odesíláme nejprve na vyšetření k sexuologovi či psychologovi. (Slezáková,
2017)
Rizikovým faktorem pro vznik neplodnosti může být přehřívání varlat. Nový
trend v nošení úzkých kalhot a těsného spodního prádla není ideální, může
zahřívání způsobit. Rizikové jsou také skupiny mužů se sedavým zaměstnáním,
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dlouhými cestami v autě či dlouhodobým pracováním s notebookem na klíně.
(Veselá,
2018)
Stejně tak nejsou u mužů doporučovány dlouhé koupele v horké vodě či
vířivkách. (Almeida-Santos et al., 2017) Jak u mužů, tak u žen může poruchy
plodnosti způsobit špatný zdravotní styl, nadměrné vystavování se stresovým
situacím, obezita či užívání návykových látek jako je kouření alkohol a drogy.
(Řežábek, 2018)
Diagnózy, které mohou zapříčinit mužskou neplodnost jsou například
varikokéla (rozšíření žilní pleteně na šourku), kryptorchismus (varlata
vznikající v dutině břišní jsou zde zadržena při poruše sesouvání do šourku),
chromosomální abnormality, Klinefelterův syndrom, cystická fibróza…
(Řezáčová et al., 2018) Porucha může být také v transportu mužských
pohlavních buněk. Důvodem může být uzavření či přerušení vývodných cest
z důvodu traumatu, vývojové vady, nádorového onemocnění nebo zánětu.
(Slezáková, 2017, WHO laboratory manual for the examination of human semen,
2010)

4.1.2 Příčiny neplodnosti ženy
4.1.2.1 Anatomická sterilita
Jedná se o skutečnost, kdy na rodidlech ženy nalézáme patologie, které mohou
překážet splynutí mužských a ženských gamet a následně zabránit oplodnění.
Tyto změny se mohou nacházet na děloze, děložním čípku, ve vejcovodech nebo
v pochvě. (Slezáková, 2017)
Do anatomických překážek řadíme například neprůchodnost vejcovodů pro
mužské spermie. (Daňková Kučerová, 2014) Vejcovody mohou také úplně
chybět z důvodu prodělaných zánětů, ageneze nebo po operačním řešení
předchozích stavů (GEU). (Nguyen, Duong, 2019)
Další příčinou může být endometrióza, což znamená, že buňky podobné buňkám
děložní sliznice (endometriu) jsou přítomné v orgánech dutiny břišní, na
ovariích nebo ve stěně děložní. Mohou ji doprovázet silné bolesti během
menstruace a také je jednou z příčin. (Řezáčová et al., 2018, Journal Of Assisted
Reproduction And Genetics, 2016)
Setkáváme se s děložními synechiemi (Ashermannův syndrom) kvůli častým
zánětům, přítomností vrozené vývojové vady nebo prodělaným kyretážím.
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Anatomické překážky neplodnosti se většinou řeší chirurgickou cestou.
(Slezáková, 2017)
4.1.2.2 Funkční sterilita
Důvody sterility mohou být v nesprávné funkci vnitřních pohlavních orgánů
ženy. (Slezáková, 2017) Vůbec nejčastější příčinou neplodnosti je anovulace, se
kterou souvisí poruchy menstruačního cyklu. Dále to mohou být různé poruchy
v rytmu menstruačního cyklu, v délce a intenzitě menstruačního krvácení,
krvácení mimo menstruační cyklus… (Řezáčová, 2018)
Důležitým údajem pro odborníky mohou být nepravidelnosti v hypotalamickohypofyzárním systému, poruchy funkce nadledvin, problémy se štítnou žlázou,
poruchy příjmu potravy a další. (Slezáková, 2017)
4.1.2.3 Další příčiny
Jak již bylo zmíněno, jedním z nejdůležitějších faktorů v ženské neplodnosti je
věk. S rostoucím věkem klesá počet i kvalita pohlavních buněk a také tedy
pravděpodobnost otěhotnění. Rizikovými faktory mohou být dále obezita,
užívání návykových látek, stres… (Řežábek, 2018)
Jelikož jsou spermie pro ženské tělo cizím materiálem, může se stát, že u
neplodné ženy při přehnané reakci imunitního systému na spermie pozorujeme
nesnášenlivost mužských pohlavních buněk. Na této diagnóze se podílí také
nervový a hormonální systém. Ženské tělo si proti mužským spermiím vytvoří
specifické protilátky, které následně brání oplodnění. Objevit se mohou také
autoprotilátky proti zona pellucida oocytu, které vedou k polyspermii a brání
početí. Takové ženy následně odesíláme na vyšetření do ambulance
reprodukčního imunologa. (Madar et al., 2016)
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5 VYŠETŘENÍ NEPLODNOSTI
Mezi základní diagnostické postupy patří vyšetření kvality spermiogramu,
zjištění přítomnosti ovulace a průchodnosti vejcovodů. Při léčebném postupu
provádíme nejprve vyšetření muže, které je méně náročné. (Slezáková, 2017)

5.1 Vyšetření neplodnosti u muže
5.1.1 Andrologická anamnéza
Důkladný rozhovor s pacientem je jedna z nejdůležitějších částí samotné
diagnostiky. Začínáme dotazy na současný stav, zda má pacient již nějaké
potomky a byl schopen oplodnit některou z předchozích partnerek. Dále nás
zajímají prodělaná onemocnění, zda pacient trpí některou z alergií, operace,
užívání léků, chemoterapie, návykové látky… Důležitým poznatkem může být
postižení varlat, jako je kryptorchismus, záněty, bolest, poranění nebo torze
varlete. Může nás zajímat informace o předčasné či opožděné pubertě,
gynekomastie, vystavování se toxickým látkám, zda je pacient vrcholovým
sportovcem a další. (Kubíček, 2017)

5.1.2 Vyšetření spermiogramu
Běžně stanovené parametry spermiogramu při normálním nálezu ejakulátu
nemusí odhalit všechny nepravidelnosti, které se týkají hlavně kvality
spermatozoí. Ke správnému ověření jejich kvality se využívá metoda průnikové
cytometrie. Hlavní zkoumané parametry, které mohou ovlivnit plodnost, jsou
počet spermií v odebraném vzorku, vitalita a kvalita akrosomu, obsahující
enzymy důležité pro správný průnik spermie do oocytu. Zjištěna může být také
počínající či právě probíhající infekce při přítomných leukocytech v ejakulátu,
které mohou být negativním přínosem pro kvalitu spermatu. Fyziologická
hodnota spermií v jednom mililitru je 15 miliónů. Indikací pro mikrobiologické
vyšetření pro hrozbu probíhajícího zánětu je více než 1 milion leukocytů na 1
mililitr spermatu. Vitalitu spermií určujeme pomocí přidání propidium jodidu a
procento živých spermií by se mělo ideálně pohybovat kolem 75-100 %. Dále by
měl být zjištěný intraakrosomální protein v hlavičce většiny spermií a podle něj
zkoumáme integritu akrosomu spermie. (Madar et al., 2016)

5.1.3 Další vyšetření
Po analýze spermatu příchází na řadu další postupy, jako je hormonální
vyšetření, celkové klinické, užití ultrasonografie na mužské pohlavní orgány,
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infračervená termografie testis a vyšetření cév varlat. Tato vyšetření provádí
lékař-urolog. (Kubíček, 2017)

5.2 Vyšetření neplodnosti u ženy
5.2.1 Anamnéza
Jak u muže, tak u ženy je základním bodem anamnéza. Se ženou se musíme
podrobně seznámit. Ptáme se, jak dlouho se pacientka se svým partnerem snaží
počít a jak častý je jejich pohlavní styk. Důležitým údajem je pro nás také četnost
menstruačního cyklu. Zajímáme se o hmotnost ženy, která může být
v extrémních hodnotách příčinou anovulace a následně sterility. Pacientka by se
měla svěřit s předchozími operacemi pohlavních orgánů, pokud nějaké
prodělala. Do anamnézy řadíme také prodělané porody a potraty (důležitý je
poznatek o tom, zda je současný partner také otcem dětí) a zápis všech
užívaných léků. (Řežábek, 2018, Marešová, Fiala 2018)
Je důležité, abychom anamnézu citlivě odebírali zvlášť u ženy a zvlášť u muže
z důvodu možného zatajení určitých skutečností mezi partnery (četnost potratů,
sexuálně přenosné choroby…). Dle platné legislativy mají však partneři nárok na
veškeré informace o jejich zdravotním stavu a prodělaných onemocněních.
(Řezáčová, 2018)

5.2.2 Celkové vyšetření
Jak již bylo zmíněno, důležitá je hmotnost ženy, proto si stanovíme BMI. Ženy
s vyšší hmotností nabádáme k redukci a snažíme se o co nejcitlivější přístup,
jelikož se setkáváme s případy, kdy ženy s nadváhou léčbu neplodnosti samy
přeruší. V těchto případech slouží na klinická psycholožka specializovaná přímo
na gynekologicko-porodnické oddělení. Pokud máme pochybnosti o provedení
cytologie čípku děložního v posledním roce, raději vyšetření provedeme.
Všímáme si také například zvýšeného tzv. mužského ochlupení a vyšetřujeme
prsy pro vyloučení tumorů prsních žláz. (Řezáčová, 2018) Při gynekologickém
vyšetření bychom si měly všímat malformací genitálu. (Roztočil et al., 2017)

5.2.3 Ultrazvukové vyšetření
Nejdůležitějším krokem je stanovení ovariální rezervy, tedy množství
sekundárních folikulů, které jsou schopné reagovat na stimulaci
folikulostimulačním hormonem. To zjistíme užitím ultrazvukové vaginální
sondy a zobrazením ovarií. Mladá žena kolem 20 let má v každém ovariu
viditelných asi 20 folikulů a jejich počet s věkem rapidně klesá. Díky UZ
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vyšetření jsme schopni detekovat syndrom polycystických ovarií, vyloučit vady
vejcovodů, jako například saktosalpinx (vejcovod naplněný tekutinou), provádí
se kontrola výšky endometria a hledáme možné morfologické anomálie jako
jsou myomy… (Řežábek, 2018)

5.2.4 Zjištění průchodnosti vejcovodů
Jelikož se u neplodných párů setkáváme asi u 11-40 % s neprůchodností
vejcovodů, je toto vyšetření jedna z metod první volby u žen. K vyšetření se
využívá několika metod. Přímé vyřešení problému při diagnostice umožní
laparoskopie s užitím chromopertubace, ale z důvodu náročnosti není ideální
jako metoda screeningu. Většinou se tedy přikláníme k ambulantním metodám,
a to k kymoinsuflaci nebo hysterosalpingografii za užití kontrastní látky.
Z důvodu úzké souvislosti neprůchodnosti vejcovodů a v minulosti proběhlé
infekci Chlamydia trachomatis se využívá také vyšetření sérových protilátek.
(Daňková Kučerová, 2014)

5.2.5 Postkoitální test (PCT)
Postkoitální test provádíme v období ovulace po cca 6-12 hodinách po
pohlavním styku s ejakulací do pochvy. Gynekolog následně odebere hlen
z děložního hrdla, který je mikroskopicky vyšetřen. Díky PCT můžeme zjistit
neschopnost spermií projít děložním hrdlem. To je nejčastěji způsobeno
vytvářením protilátek proti mužským pohlavním buňkám. (Řezáčová, 2018)

5.2.6 Detekce protilátek proti zona pellucida
Dalším možným postupem je imunologické vyšetření pacientky, během kterého
se mimo jiné stanovují protilátky proti zona pellucida oocytu. Pokud tyto
protilátky objevíme, většinou indikujeme imunosupresivní léčbu pomocí
kortikoidů nebo přistoupíme k IVF či ICSI. (Madar et al., 2016)

5.2.7 Hormonální vyšetření
Hormonální vyšetření se užívá hlavně při stanovení ovariální rezervy současně
s ultrazvukovým vyšetřením a k vyloučení ovulačních poruch. Sledujeme hlavně
hormony AMH (antimüleriánský hormon), FSH (folikulostimulační hormon), LH
(luteinizační hormon), prolaktin, estradiol, celkový testosteron, a progesteron.
K detekci můžeme užívat různé funkční testy, které sice z důvodu nákladnosti
nepatří mezi běžná vyšetření u neplodných párů, ale mohou nám usnadnit
diagnostiku poruch menstruačního cyklu či ovulace. (Řezáčová, 2018)
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5.2.8 Genetické vyšetření
Pokud při sběru anamnézy nezjistíme závažná onemocnění, nemoci ledvin (hl.
transplantace), nádory prsu či vaječníku v rodině nebo opakované potraty, není
pro nás genetické vyšetření obou partnerů příliš přínosné. Provádíme ho při
zatížené anamnéze nebo po dlouhé snaze o otěhotnění bez úspěchu. Vždy se
však provádí u mužů s diagnózou oligoastenoteratozoospermie (koncentrace
spermií pod 1 x 106/ml), jelikož se tento problém vyskytuje častěji u mužů
s poruchou karyotypu. (Řežábek, 2018, WHO laboratory manual for the
examination of human semen, 2010)
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6 ASISTOVANÁ REPRODUKCE
Asistovaná reprodukce je stále se rozvíjející obor v gynekologii, který obsahuje
postupy napomáhající a umožňující otěhotnění neplodným párům. Jedná se o
soubor postupů, při nichž odborní pracovníci manipulují se spermiemi a vajíčky
(zárodečnými buňkami). (Rob et al., 2019, Oborná, 2015)

6.1 Historie asistované reprodukce
Zásadním zlomem v dané oblasti byl rok 1978, kdy se narodila Luisa Brownová,
první dítě tzv. „ze zkumavky“. Zásluhami embryologa Roberta Edwardse a
gynekologa Patricka Steptoeho se přeneslo mimotělní oplození vajíčka a přenos
embrya do dělohy z laboratoří do praxe. Následně došlo k celosvětovému
rozvoji asistované reprodukce. V tehdejším Československu se již od 70. let 20.
století věnovali léčbě neplodnosti mezi prvními na Gynekologicko-porodnické
klinice v Brně na Obilním trhu. Zde se také v roce 1982 narodilo první
československé „dítě ze zkumavky“, a to zavedením gamet do vejcovodu. (Crha,
2014, Vácha, 2017, Indian J Med Res, 2018)

6.2 Podmínky pro využívání metod asistované reprodukce
Dle Zákona č. 373/2011 Sb, o specifických zdravotních službách může umělé
oplodnění podstoupit žena ve věku od 18 do 49 let. (Oborná, Zbořilová, 2015)
Horní hranice věku muže pro užití jeho spermií na svou partnerku není
stanovena. Při dárcovství spermií však nesmí věk muže překročit 40 let a při
darování oocytů věk ženy 35 let (viz Kapitola „dárcovství spermií a vajíček“).
Umělé oplodnění nemůže podstoupit pár, který má k sobě jakýkoliv příbuzenský
vztah. Metody asistované reprodukce užíváme při léčbě neplodnosti páru, tedy
ze zdravotních důvodů, nebo pro časné oplodnění z důvodu prokázání rizika
přenosu některé geneticky podmíněné vady nebo nemoci při budoucím
otěhotnění. (Řezáčová, 2018)

6.3 Metody léčby neplodnosti
Při léčbě neplodnosti postupujeme podle příčiny sterility. V celkové terapii je
důležitá mezioborová spolupráce gynekologů, embryologů, urologů,
endokrinologů, andrologů, imunologů a genetiků, popř. psychologů. Možnostmi
může být konzervativní léčba při výskytu zánětů, léčbě anovulace,
endometriózy, imunologická léčba, dále chirurgické postupy při anomáliích
dělohy, neprůchodnosti vejcovodů... Další jsou metody asistované reprodukce,
při kterých se manipuluje s gametami. (Slezáková, 2018)
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6.3.1 Intrauterinní inseminace (IUI)
Intrauterinní inseminace znamená vpravení promytých a kapacitovaných
spermií do dělohy ženy pomocí speciálního katétru. Tato metoda je většinou
první volbou při neobjasněné poruše plodnosti páru. Užívá se při normální
funkci vejcovodů ženy. Ejakulát je nejprve laboratorně zpracován. Jsou z něj
odstraněny nepohyblivé spermie, leukocyty a nedostatečně zralé formy gamet,
dále se odstraňují infekční agens a prostaglandiny. Takto zpracovaný ejakulát
by měl mít větší šanci k oplodnění oocytu. V této metodě můžeme užít jak
spermie partnera příjemkyně, nebo spermie dárce. (Rob et al., 2019)
Úspěšnost inseminace se při normálních spermiích pohybuje kolem 10-15 % u
žen do 35 let. Při stimulaci růstu některých z folikulů se úspěšnost zvyšuje na
20-30 %. (Řežábek, 2018)

6.3.2 In vitro fertilizace (IVF) a embryotransfer
V posledních letech došlo k obrovskému nárůstu užívání metod asistované
reprodukce, a to hlavně metody IVF. V roce 2015 dosahoval počet narozených
dětí v ČR po IVF přes 3000, procentuálně toto číslo dosahuje asi 3 % porodů
z celkového počtu. Ve světě se díky metodě in vitro fertilizace narodilo kolem 5
milionů dětí. (Lattová et al, 2019)
In vitro fertilizace je proces odběru oocytů z vaječníků ženy, jejich následné
ošetření v laboratoři, kultivace s odebranými spermiemi od muže, pozorování
vývoje a konečný přenos nově vytvořeného embrya do ženské dělohy. Splynutí
pohlavních buněk tedy probíhá mimo tělo ženy, a proto děti narozené po metodě
IVF označujeme jako děti „ze zkumavky“. IVF považujeme za jednu
z nejdůležitějších metod asistované reprodukce. (Řežábek, 2018)
Při rozhodnutí o cyklu IVF se zahajuje nejprve stimulace vaječníků za užití
folikulostimulačního hormonu (FSH), který si žena po určitou dobu aplikuje
sama. Cílem stimulace je dozrání většího množství folikulů a vajíček. Po následné
kontrole folikulů ultrazvukem se dle jejich velikosti rozhoduje o podání LH a
následném odběru vajíček punkcí folikulů vaginální cestou pod ultrazvukovou
kontrolou. Tento výkon se provádí ambulantně většinou za užití krátké celkové
anestezie. Počet odebraných oocytů se u každé ženy liší, a to hlavně na základě
správné funkce vaječníků a množství FSH. (Crha, 2017)
Po odběru se oocyty ponechávají po dobu dvou hodin v kultivačním sudu a
následně jsou hodnoceny embryologem. K použití pro IVF se vajíčka uchovávají
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v boxu po dobu 4-6 hodin. Ze spermií, odebraných od muže, se nejprve odebere
seminální plazma a dále je uměle navozena kapacitace. Za 6 hodin jsou přidány
k odebraným oocytům. Asi 48 až 120 hodin po odsátí vajíček provede gynekolog
embryotransfer oocytů do dělohy ženy. Z důvodu zabránění vícečetných
těhotenství se doporučuje transferovat jedno nebo dvě embrya. Úspěšnost
transferu závisí na kvalitě transferu, embryí a stavu endometria. Zbylá kvalitní
embrya můžeme zamrazit pro pozdější kryoembryotransfer. (Řezáčová, 2018)
IVF je sice jedna z nejužívanějších metod v oblasti asistované reprodukce, ale
přináší také svá rizika. Mezi nejčastější patří rizika spojená s odběrem oocytů
(poranění cév, střev…) nebo mohou souviset s hormonální stimulací (iatrogenně
způsobený hyperstimulační syndrom, tromboembolie apod.) (Lattová et al.,
2019)
Pokud jsou transferována 2 embrya, do 35 let věku ženy se úspěšnost otěhotnění
odhaduje asi na 50 %. Je nutné podotknout, že s věkem procento úspešnosti
rapidně klesá. Na horní hranici užívání metod asistované reprodukce, tedy 49
let, procentuální úspěšnost jednoho cyklu IVF klesá asi na 1-2 %. (Řežábek,
2018)

6.3.3 Intracytoplasmatická injekce spermií (ICSI)
Při špatné schopnosti spermie penetrovat do oocytu nebo při omezeném
množství oocytů či spermií užíváme metody ICSI. Jedná se o metodu, kdy je za
pomocí speciálních nástrojů tzv. mikromanipulátoru do ooplazmy mechanicky
vpravena jedna spermie. Jedná se o metodu mimotělního oplození. Při jejím
provedení je nutná výborná manuální zručnost embryologa. (Řezáčová, 2018)

6.3.4 Další metody
6.3.4.1 AH (asistovaný hatching)
Mikromanipulační metodu zvanou asistovaný hatching využíváme pro lepší
implantaci embrya uvnitř dělohy. Principem je narušení zona pellucida oocytu
užitím mikropipety. Vytvořením drobného otvoru usnadníme uvolnění embrya
ze zona pellucida. Tato metoda se užívá u embryí s prodlouženou dobou
kultivace. (Crha, 2014)
6.3.4.2 Kryokonzervace gamet a embryí
Kryokonzervace neboli zamzrazení se užívá pro dlouhodobé uchování
odebraných gamet nebo hotových embryí. Zmrazení je provedeno za teploty
kapalného dusíku, tedy – 196 °C. Za takto nízké teploty jsou zachovány všechny
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životně důležité pochody a embrya lze skladovat téměř neomezenou dobu.
Velký pozor se musí dávat při zmrazování a rozmrazování takto uchovaných
preparátů, jelikož je možné jejich poškození. (Řežábek, 2018)
6.3.4.3 MESA (mikroepididymální aspirace spermií)
Tato metoda se užívá například při azospermii (v ejakulátu se nenachází žádné
spermie). Jedná se o mikrochirurgický odběr mužských pohlavních buněk
z nadvarlat. (Slezáková et al., 2017)
6.3.4.4 TESE (testikulární extrakce spermií)
Při této metodě se na varleti se provede extrakce semenotvorných kanálků a
embryolog z nich následně pod mikroskopem preparuje a hledá jednotlivé
spermie. (Slezáková et al., 2017)
6.3.4.5 PCSI (výběr nejlepší spermie)
Metoda PCSI se využívá pro zlepšení úspěšnosti léčby. Není pravidlem, že
správně pohyblivá spermie o správném tvaru je zralá spermie. Na principu užití
speciální vrstvy zachytíme zralé spermie a následně je jsou použity pro metodu
ICSI. Metody MESA, TESE a PCSI provádí specialista na urologii. (Crha, 2014)

6.4 Financování léčby neplodnosti
Jelikož je diagnóza „neplodnost“ uznána jako nemoc v mezinárodní klasifikaci
nemocí, vyšetření a léčba s ní spjatá jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami,
avšak s omezeným rozsahem. Řadu léků si musí pacienti doplatit sami, ale výše
těchto doplatků nebývá velká. (Řezáčová, 2018)
Veřejné zdravotní pojišťovny však mají nastavena určitá omezení ve financování
metod asistované reprodukce. Patří do nich například úhrada inseminace,
kterou pojišťovna proplatí maximálně 6x za rok. Dále je zpoplatněno sperma od
dárce, které si pacienti hradí sami (1000-1500 Kč). Co se týče IVF, zdravotní
pojišťovna hradí 3 cykly ženám do 39 let. Výjimky jsou u žen, kterým bylo
v prvních dvou cyklech do dělohy transferováno pouze jedno embryo, těm
pojišťovna uhradí jeden cyklus navíc. Další cykly IVF společně s léky s ním
spojené si pacientky hradí samy. (Řežábek, 2018)
V České republice nalezneme několik center asistované reprodukce, které se
dělí na soukromá zařízení, zaměřena na zisk, a na univerzitní pracoviště. Mezi
těmito centry existuje určitý rozdíl ve finální výši nákladů, kdy v soukromých
centrech bude celková cena vyšší. (Crha, 2014)
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7 DÁRCOVSTVÍ SPERMIÍ A VAJÍČEK
Česká republika umožňuje program darování gamet a embryí. Dárcem nebo
dárkyní se může stát osoba, která netvoří neplodný pár a projde sérií
potřebných vyšetření. (Řežábek, 2018) V naší republice tento program probíhá
již od roku 1997. (Crha, 2014)

7.1 Darování spermií
V České republice se může stát dárcem mužských zárodečných buněk každý
zdravý muž ve věkovém rozmezí 18 až 40 let. Musí splňovat několik podmínek,
jako je vyšetření spermiogramu s normálním nálezem, negativní výsledky při
vyšetření BWR, HbSAg, HIV, cystické fibrózy a ukončené alespoň středoškolské
vzdělání. (Kubíček, 2017) Další vyšetření jsou prováděna dle uvážení genetika.
(Řežábek, 2018)
Po odběru je darované sperma na 6 měsíců zmrazeno a skladováno v kryobance.
Tato tzv. „karanténa“ spermatu se provádí z důvodu možného infekčního
onemocnění dárce, které se v době odběru spermií ještě nemuselo projevit. Po
této době je dárce znovu sérologicky vyšetřen a pokud je vše v pořádku, sperma
může být použito k asistované reprodukci. (Řežábek, 2018)
Dárcovství je přísně anonymní, aby se zabránilo následnému získávání
informací o svém biologickém rodiči. Příjemcům jsou však poskytnuty
informace o barvě očí a vlasů dárce, věku, vzdělání a výšce. Za jeden odběr
spermií dárce obdrží úhradu ve výši 700-2000 Kč., dle příslušného pracoviště.
(Kubíček, 2017)
V České republice může dostat k asistované reprodukci sperma pouze neplodný
pár, tedy žena a muž. Žena bez partnera zažádat nemůže. (Řežábek, 2018)
Následně se darované spermie využívají k technikám IVF nebo metodě umelé
inseminace. (Doherty, Clark, 2006)
Darování spermií může mít pro muže pozitivní přínos z hlediska pravidelného
sledování stavu svých reprodukčních buněk. Ne vždy je však tato diagnóza
příznivá a přináší s sebou psychosociální rizika. Špatné výsledky spermiogramu
můžou zapříčinit problémy při navazování budoucích vztahů dárce s ženami.
Zdravotní rizika ale tato metoda nenese žádná. (Konečná, 2017)
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7.2 Darování oocytů
Účel darování ženských pohlavních buněk je stejný jako těch mužských, avšak
přináší s sebou určitá zdravotní rizika. Vzhledem k tomu, že kolem 35. roku ženy
se začínají projevovat první známky snižování její plodnosti, dárkyní se může
stát zdravá žena ve věkovém rozmezí 18-35 let. Příjemcem může být opět pouze
neplodný pár, žena a muž. (Řežábek, 2018)
Odběr oocytů provádíme při navození tzv. „superovulace“, stejně jako při IVF.
Existuje zde riziko hyperstimulačního syndromu, které s sebou může v krajních
mezích přinášet až následky smrti. (Konečná, 2017)
U ženských dárkyň se opět provádí testování na HIV, hepatitidy, syfilis a základní
genetické vyšetření. Jelikož se vajíčka nedaří zamrazovat tak jako spermie,
odebraný oocyt musí být do 16 hodin oplodněn buď v procesu IVF nebo ICSI. Ke
kryokonzervaci putují až hotová embrya. Následně je dárkyně vyšetřena na
infekční choroby a poté může být embryo použito. Setkáme se také s přímým
přenosem nezmraženého embrya do dělohy, kdy je šance na oplodnění větší.
Příjemkyně ale podepisuje souhlas s rizikem infekce přenosnými chorobami.
(Řežábek, 2018)
V České republice se pohybuje kompenzace za darované oocyty kolem 30 000
Kč. V posledních letech se mezi dárkyněmi objevují spíše mladé ženy ve špatné
finanční situaci. Z darování ženských pohlavních buněk se tedy stává trend.
Každá potencionální dárkyně by ale měla být seznámena s možnými
zdravotními riziky a podepsat informovaný souhlas. (Konečná, 2017)
Darované oocyty jsou často jedinou možností pro některé ženy při touze
otěhotnět, například po chirurgickém odstranění vaječníků, s velkou genetickou
zátěží, předčasným selháváním vaječníků nebo onkologicky léčené pacientky.
Vajíčko od dárkyně může být oplozeno spermiemi partnera příjemkyně nebo
užíváme darované spermie při poruše plodnosti obou partnerů. (Crha, 2014)
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8 POKUD SELŽE ASISTOVANÁ REPRODUKCE
Není pravidlem, že jsou metody asistované reprodukce vždy úspěšné, a tak
musíme počítat s náhradními možnostmi. (Řežábek, 2018)

8.1 Adopce
Nemedicínským řešením neplodnosti může být adopce. Neplodný pár může o
adopci přemýšlet ještě před užitím metod asistované reprodukce, pokud se je
rozhodne odmítnout, nebo až po neúspěšných procedurách, tedy v podstatě
kdykoliv. (Řežábek, 2019)

8.2 Surogátní mateřství
Surogátní neboli náhradní mateřství představuje „propůjčení“ dělohy
neplodnému páru. Náhradní rodička podstoupí umělé oplodnění, kdy pohlavní
buňky většinou pochází od členů páru, kterému se otěhotnět nedaří. Žena dítě
odnosí a po porodu si ho neplodný pár adoptuje. V České republice tato situace
není přesně právně ošetřena, a tak vyvolává nespočet kontroverzních debat.
(Oborná, Zbořilová, 2015)
V České republice je dle systému matkou dítěte právě ta žena, která dítě porodí.
Náhradní mateřství s sebou tedy přináší řadu rizik, jako je například právní
určení rodičovství, registrování novorozence v zahraničí, vymáhání různých
dohod o dítěti uzavřených před porodem, kompenzace… Dohoda o finanční
kompenzaci je trestná, stejně tak nevhodné inzerování náhradní rodičky.
(Konečná, 2017)
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9 ČESKÁ REPUBLIKA A ASISTOVANÁ REPRODUKCE
Center asistované reprodukce nalezneme v České republice více než 40. Rozdělit
je můžeme na státní zařízení, která většinou spadají pod nemocniční zařízení,
nebo soukromá reprodukční centra, ve kterých je léčba finančně nákladnější.
(Rumpíková, 2018) Počet zařízení se stále mění. (Řežábek, 2018)
Ze stránky www.stopneplodnosti.cz přikládám aktuální seznam center
asistované reprodukce v České republice.
ARLETA - Centrum reprodukčního zdraví
Centrum asistované reprodukce CAR 01 Brno
Centrum asistované reprodukce ISCARE, Praha 7
Centrum asistované reprodukce VFN
Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky
Centrum asistované reprodukce (CAR PGK FNOL)
EuroFertil CZ, a.s., Moravská Ostrava
Fertimed, s.r.o., Ostrava - Polanka nad Odrou
FERTIMED, S.R.O., OLOMOUC
FertiCare Prague
FertilityPort Prague s.r.o.
GENNET s.r.o. Liberec
Gyncentrum Ostrava, s.r.o
GENNET s.r.o.
GYNEM
Gest IVF
IVF Clinic Olomouc
Institut reprodukční medicíny a endokrinologie
IVF Zentren Prof. Zech - Pilsen, s.r.o.
IVF CUBE - Klinika asistované reprodukce
Klinika ARCHA
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie
NATALART, s.r.o.
PRONATAL Repro, s.r.o.
Pronatal Spa s.r.o
Prague Fertility Centre
Pronatal Plus – Praha
Pronatal Genus s.r.o.
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Reprofit International
ReproGenesis Brno
Sanatorium ART, s.r.o.
Sanatorium Helios s.r.o.
Sanatorium Repromeda, s.r.o.
SANUS, Privátní chirurgické centrum, s.r.o.
SANUS, Centrum asistované reprodukce Pardubice
Sanatorium Pronatal
Sanatorium Pronatal Nord
Stellart s.r.o.
SANUS, Centrum asistované reprodukce Jihlava
Unica, s.r.o. Brno, Praha
ÚPMD Centrum asistované reprodukce Praha 4
UNICA Praha
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PRAKTICKÁ ČÁST
10 STANOVENÍ CÍLŮ A HYPOTÉZ
Hlavními cíli praktické části v mé bakalářské práci jsou zjištění povědomí
českých žen o neplodnosti a asistované reprodukci v České republice a
zkvalitnění jejich dosavadních znalostí prostřednictvím vytvoření informačního
letáku. Ve sběru dat se soustředím hlavně na laickou veřejnost, tedy ženy, které
nepracují ani nestudují ve zdravotnictví.

10.1 Dílčí cíle práce
1. Zjistit celkovou informovanost českých žen v dané oblasti.
2. Zjistit, zda ženy vědí, kdy a kde vyhledat odbornou pomoc při poruchách
plodnosti.
3. Zjistit, zda mají ženy ponětí, které faktory plodnost ovlivňují.
4. Zjistit povědomí českých žen o možných metodách řešení neplodnosti a
asistované reprodukci v České republice.
5. Dle zodpovězených otázek vytvořit informační leták pro zkvalitnění
povědomí českých žen v této problematice a usnadnění hledání informací.

10.2 Hypotézy
H1: Předpokládáme, že více než polovina žen ví, na kterého lékaře se má
s problémy ohledně plodnosti obrátit.
H2: Předpokládáme, že si většina žen uvědomuje alespoň některé rizikové
faktory ovlivňující plodnost.
H3: Předpokládáme, že alespoň polovina žen zná časový údaj, kdy při
nedařeném otěhotnění navštívit specialistu.
H4: Předpokládáme, že si většina žen uvědomuje význam věku při snaze o
početí.
H5: Předpokládáme, že alespoň polovina žen si vede menstruační kalendář a ví,
kdy je ideální čas na pohlavní styk pro úspěšné otěhotnění.
H6: Předpokládáme, že si české ženy uvědomují riziko výskytu neplodnosti jak
u ženy, tak u muže.
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H7: Předpokládáme, že mají ženy alespoň malé ponětí o metodách asistované
reprodukce v České republice.

11 METODOLOGIE VÝZKUMU
11.1 Metoda sběru dat
Pro dosažení mnou stanovených cílů jsem si jako metodu sběru dat zvolila
vytvoření kvantitativního dotazníku. Dotazník jsem vytvořila na internetové
stránce www.google.com, kde je možné zpracovat google formulář, a následně
jsem ho šířila pomocí sociálních sítích. Na otázky mohly ženy odpovídat
v období od 1. srpna 2019 do 30. září 2019. Dotazník obsahoval celkem 34
otázek různého typu. Objevily se zde otázky uzavřené, polouzavřené, otevřené,
filtrační, výčtové i jedna škálová.

11.2 Výzkumný soubor a jeho charakteristika
Jako cílovou skupinu pro můj dotazník jsem zvolila české ženy všech věkových
kategorií. Otázky směřují primárně na laickou veřejnost. Dotazník ženy
vyplňovaly pouze na základě svých dosavadních znalostí a celé šetření bylo zcela
dobrovolné a anonymní.

11.3 Výsledky výzkumu
Na dotazník v časovém rozmezí dvou měsíců odpovědělo celkem 193 žen
různých věkových kategorií. Jak bylo cílem, podařilo se mi oslovit většinu žen,
které ve zdravotnictví nepracují ani jej nestudují.
Otázka č. 1
Pohlaví:
První otázka v tomto dotazníku byla uzavřená. Respondenti mohli odpovědět
tedy na možnosti žena či muž. Jelikož byl dotazník směřován pouze na ženské
pohlaví, zvolila jsem tuto otázku pro ujištění, že formulář zodpověděly opravdu
jen ženy. Výsledkem bylo tedy 100 % žen.
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Otázka č. 2
Do jaké věkové kategorie spadáte?

Graf 1 Věk

Tato otázka byla opět uzavřená. Pro kvalitnější vyhodnocení dotazníku jsem se
snažila zjistit, jak staré ženy se mi podařilo oslovit. Jelikož jsem dotazník šířila
převážně na sociálních sítích, tedy mezi svými známými, nejvíce zastoupené
procento tvoří ženy mezi 21 a 29 lety, přesně 89 žen. Do této věkové kategorie
spadají ženy v reprodukčním věku, a proto jsou pro můj výzkum ideální.
Otázka č. 3
Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Graf 2 Vzdělání
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Z grafu vyplývá, že dotazník zodpovědělo nejvíce žen s vysokoškolským
vzděláním nebo středním s maturitou. Přesně 91 žen vysokoškolsky vzdělaných
a 85 s maturitním diplomem. Dále se mi podařilo oslovit 8 žen se vzděláním
z vyšší odborné školy, 6 se středním s výučním listem a 3 pouze se základním.
Otázka č. 4
Pracujete ve zdravotnictví nebo studujete některý zdravotnický obor?

Graf 3 Zdravotníci

Jelikož byl dotazník směřován převážně na laickou veřejnost, dle přiloženého
grafu se mi podařilo úspěšně oslovit valnou většinu respondentů bez
zdravotnického vzdělání, přesně 126.
Otázka č. 5
Byla jste již někdy vyšetřena pro nemožnost počít/otěhotnět?

Graf 4 Vyšetření pro neplodnost
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Pro vyhodnocení následujících otázek pro mě bylo důležité znát procento žen,
které s touto problematikou již někdy přišlo do styku. Pokud ženy nebo jejich
partneři podstoupili některé z vyšetřeních pro poruchu plodnosti, určitě mají
větší povědomí od lékařů než ženy, které se s tímto problémem dosud nesetkaly.
Ze 193 žen odpovídalo 31, které vyšetření v centru asistované reprodukce
podstoupilo. 162 dotazovaných žen žádnou zkušenost nemá.
Otázka č. 6
Po jaké době nechráněného pohlavního styku bez následného početí je podle
Vás pár považován za neplodný?

Graf 5 Neplodný pár

Další otázka byla opět uzavřená. Ženy mohly vybrat z 5 různých možností. Tento
údaj je velmi důležitý pro následné vyhledání specialisty.
Nejnovější doporučení pro vyhledání odborné pomoci je po 1 roce
nechráněného pohlavního styku bez úspěšného otěhotnění. Tento časový údaj
platí pro ženy do 35 let. Starší ženy by měly lékaře vyhledat o něco dříve.
(Řežábek, 2018)
Dle hypotézy, kterou jsem si určila jsem předpokládala, že více než polovina žen
bude znát správnou odpověď, což se také naplnilo. 103 z dotazovaných, tedy
53,4 % zvolilo odpověď „1 rok“. 29 % z respondentů ale odpovědělo, že za
neplodný se pár považuje až po 2 letech nechráněného pohlavního styku. 9,8 %
dokonce vybralo odpověď „3 roky“. To je poměrně dlouhá doba a rozhodně se
nedoporučuje párům vyhledat specialistu až po 2 letech nechráněného
pohlavního styku bez následného početí. Vyčkávání s sebou může přinášet
určitou psychickou zátěž obou partnerů.
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Otázka č. 7
Měly by páry starší 35 let vyhledat odbornou pomoc při nedařeném otěhotnění
o něco dříve než páry mladší?
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, proč a po jaké době? (jinak přeskočte)

Graf 6 Neplodnost u párů nad 35 let

Jelikož se po 35 roce věku ženy začínají projevovat první známky snižování
plodnosti, měly by páry nad 35 let vyhledat specialistu dříve než páry mladší.
(Řezáčová, 2018)
Ideální čas na návštěvu lékaře u žen nad 35 let je po 6 měsících nechráněného
pohlavního styku. Pokud jsou páry starší 40 let, specialistu by měly vyhledat
ještě dříve. (Řežábek, 2018)
69,4 % z respondentů, tedy 134 z dotazovaných zvolilo odpověď „ano“. 30,6 %
odpovědělo „ne“. Valná většina žen má tedy povědomí o tom, že věk hraje
v ženské reprodukci významnou roli a že je u starších žen třeba vyhledat
specialistu dříve.
Pokud zvolili respondenti odpověď „ano“, museli zodpovědět také přídatnou
otázku „Proč a po jaké době?“ Většina žen chápe rizika při snaze o těhotenství
ve vyšším věku a v adekvátním čase by vyhledala lékaře. Vyskytly se ale také
případy, kdy ženy neznají důvod vyhledání pomoci již po půl roce.
Některé z odpovědí:
• Se vzrůstajícím věkem se snižuje šance na početí. Pomoc bych vyhledala
už kolem 6. měsíce.
• Po půl roce, ve vyšším věku je nižší šance otěhotnět a těhotenství muže
být rizikové.
• Protože věk v otázce "těhotenství" hraje důležitou roli. Větší šanci na
otěhotnění mají ženy mladší, do 30 let. Poté se postupně šance snižuje.
40

• Protože ve vyšším věku klesá plodnost. Po 1/2 roce.
• S vyšším věkem matky stoupá riziko genetického postižení plodu, proto
bych dobu zkrátila minimálně o polovinu.
• S přibývajícím věkem klesá možnost spontánního otěhotnění i větší
možnost rizikového těhotenství, vyhledat po cca roce.
• Po půl roce, jelikož organismus stárne a s ním i pohlavní buňky.
• S přibývajícím věkem roste i riziko možných komplikací. Cca po 3/4
roce.
• U starších párů je větší pravděpodobnost, že žena neotěhotní
přirozenou cestou. Asi po 6 měsících.
• Po půl roce, aby měli více času na přípravu na umělé oplodnění.
• Po 2 letech, aby se příčina zjistila co nejdříve a otěhotnění bylo úspěšné.
• Myslím, že v 35 letech už je asi potřeba pomoc, pokud to nejde samo.
Čím starší žena, tím se jí snižuje možnost početí.
• Po asi půl roce z důvodu časové rezervy pro řešení problémů.
Otázka č. 8
Jaký je podle Vašeho názoru ideální věk ženy na otěhotnění?
Otázka č. 8 v dotazníku byla otázka otevřená. Respondentky mohly tedy napsat
libovolnou číslovku pro ideální věk na otěhotnění.
Trendem dnešní doby je vzrůstající věk prvorodiček. Ženy dávají přednost
kariéře, cestování, a také je u nás dobrá dostupnost antikoncepce. Tato
skutečnost se zdá zcela běžná, a proto další a další ženy neváhají s odkladem
svého těhotenství. Biologicky však není ideální čekat na první dítě po 30. roce.
Vyšší věk pro otěhotnění s sebou přináší také svá rizika. (Řežábek, 2018) Pro
přehlednější vyhodnocení výsledků jsem vytvořila následující tabulku.
Tabulka 2 Ideální věk ženy na otěhotnění

Otázka č. 8
18-25 let
26-30 let
31-34 let
35 a více let

Absolutní četnost
104 žen
63 žen
24 žen
2 ženy

Relativní četnost
54 %
33 %
12 %
1%

Z výzkumu vyplývá, že podle většiny žen je ideální otěhotnět do 30 let.
V odpovědích se často objevovaly názory, kdy ženy uvedly ideální věk biologický
a následně rozdílný věk dle psychické zralosti ženy. Tento výzkum se ale
zaměřuje na těhotenství z biologického hlediska. Většina respondentek si tedy
uvědomuje riziko odkládání těhotenství.

41

Otázka č. 9
Je podle Vás pravděpodobnosti poruchy plodnosti vyšší u ženy nebo u muže?

Graf 7 Pravděpodobnost poruchy

Je nutné si uvědomit, že diagnóza neplodnosti není záležitostí jedince, ale celého
páru, tedy muže a ženy. Můžeme ji rozdělit na neplodnost ženskou a mužskou.
Objevují se také případy, kdy se v páru vyskytne porucha plodnosti jak u muže,
tak u ženy. Co se týče pravděpodobnosti, u obou pohlaví je více méně stejná. Při
vyšetření neplodného páru se sice řídíme určitou posloupností, ale poruchu
můžeme objevit u obou pohlaví. (Řežábek, 2018)
V této otázce měly ženy na výběr ze čtyř možných odpovědí. Polovina
respondentů zvolila odpověď „u obou stejná“, tedy odpověď správnou. 22,3 %
z dotazovaných odpovědělo, že je vyšší pravděpodobnost výskytu neplodnosti u
muže a 21,8 % zvolilo pohlaví opačné. 5,7 % označilo odpověď „nevím“. Z grafu
je patrné, že polovina z dotazovaných žen si neuvědomuje možnost výskytu
poruchy u obou pohlaví.
Otázka č. 10
Jaká je podle Vás procentuální šance na otěhotnění u zdravé ženy ve věku 20-25
let na jeden menstruační cyklus?
Při pravidelném pohlavním styku se zdravým mužem je u zdravé ženy do 30 let
šance na otěhotnění asi 20-25 % na jeden menstruační cyklus. Největší roli zde
hraje věk. U ženy nad 35 let se tato šance snižuje asi na 15 % a po 40. roce věku
je téměř nulová. (Řežábek, 2018)
V této otázce mohly ženy odpovědět opět libovolnou číslovkou. Většina
odpovědí se pohybovala mezi 60-90 %, což je velmi vysoké číslo. Jen cca 20 %
žen zvolilo procentuální šanci mezi 10-30 %. Z odpovědí vyplývá, že valná
většina žen nemá ponětí o celkem nízké šanci na otěhotnění na jeden
menstruační cyklus.
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Otázka č. 11
Kterého specialistu by měla žena navštívit při nedařeném otěhotnění? (vyberte
jednu či více odpovědí)

Graf 8 Lékař u ženy

V otázce č. 11 mohly ženy zvolit více opovědí. Z grafu vyplývá, že 92,2 % by jako
metodu první volby zvolilo návštěvu gynekologa. 54,4 % žen by vyhledaly
specialistu rovnou v centru asistované reprodukce. 9,2 % obvodního lékaře a
mizivá procenta spadají také na porodní asistentku, urologa nebo internistu.
Při nedařeném otěhotnění u ženy je návštěva obvodního gynekologa nebo
specialisty v centru asistované reprodukce správné řešení. Obvodní gynekolog
může ženu informovat o možnostech a následně ji do centra asistované
reprodukce poslat. Obvodní lékař ženě s neplodností neporadí a může jí
maximálně doporučit opět hledání rady u gynekologa či přímo v centru
asistované reprodukce. Porodní asistentka by měla být schopna ženě podat
pomocné informace v každém stádiu jejího reprodukčního života. Měla by ji tedy
edukovat o časovém rozmezí, za jak dlouho je pár považován za neplodný a
následně ji nabídnout návštěvu specialisty. Lékař na oddělení urologie se
specializuje na zjištění problémů neplodnosti u mužů, ženě tedy nepomůže, a
internista se léčbou neplodnosti nezabývá. (Řezáčová, 2018, Řežábek, 2018,
Slezáková, 2017)
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Otázka č. 12
Kterého lékaře by měl muž navštívit za účelem vyšetření plodnosti při
nedařeném otěhotnění jeho partnerky?
Tato otázka byla otázka otevřená. Valná většina odpovědí směřovala k návštěvě
lékaře na urologii/andrologii či specialisty v centru asistované reprodukce.
Obě odpovědi jsou možné. Hlavním lékařem, který se zabývá vyšetřením
mužské neplodnosti je právě urolog. (Řežábek, 2018)
Cca 30 odpovědí znělo, že by měl muž navštívit s partnerkou obvodního
gynekologa. Co se týče mužské neplodnosti, obvodní gynekolog muže nevyšetří.
Může jen poradit jeho partnerce, aby navštívili centrum asistované reprodukce
společně jako pár. (Řezáčová, 2018) Kolem 10 % žen odpovědělo „nevím“.
Otázka č. 13
Myslíte si, že počet a kvalita ženských pohlavních buněk (vajíček) klesá s věkem?
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, proč a ve kterém věku ženy se projeví první
známky snižování plodnosti? (jinak přeskočte)

Graf 9 Počet a kvalita vajíček

Otázka č. 13 byla formována jako polootevřená. Nejprve měly ženy zvolit ze tří
možností (ano/ne/nevím) na první část otázky, a pokud zvolily možnost „ano“,
musely pokračovat na otevřenou otázku. Z grafu vyplývá, že většina
z respondentek (85.5 %) je informována o snižování počtu a kvality vajíček
společně s věkem. 6,7 % zvolilo odpověď „ne“ a 7,8 odpověď „nevím“.
V druhé části otázky ženy psaly důvod a věk, ve kterém se snižování plodnosti
začne projevovat.
Jak již bylo zmíněno v teoretické části, po 35 roce věku ženy se začínají
projevovat první známky snižování plodnosti. Každá žena se narodí s určitým
počtem oocytů a ty se už po zbytek jejího života neobnovují. S věkem a vlivem
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vnitřních a vnějších faktorů uvedených v teoretické části také klesá jejich
kvalita. (Řežábek, 2018)
Většina odpovědí se pohybovala v rozmezí 30-40 let a cca polovina žen znala
také důvod projevů známek snižování plodnosti.
Některé z odpovědí:
• Počet vajíček dítěte je kompletní, při zahájení menstruace jich tedy
zráním pouze ubývá. Projevuje se asi ve 30 letech.
• Ve 42 letech. Tělo stárne a není tak silné.
• Ve 35 letech. Počet vajíček je daný a jejich počet se během života zmenšuje
při ovulaci, vlivem hormonů…
• Asi ve 30 letech. Na vajíčka v průběhu času působí škodlivé látky.
• Každá žena má omezený počet vajíček, která z těla odcházejí společně
s menstruací. První známy se projeví asi ve 30-35 letech.
Otázka č. 14
Snižuje se podle Vašeho názoru s věkem muže výrazně jeho plodnost?

Graf 10 Plodnost muže

Z grafu můžeme určit, že 48,7 % z dotazovaných si myslí, že plodnost muže se
s věkem nijak výrazně nesnižuje. 40,4 % si myslí opak a 10,9 % zvolilo odpověď
„nevím“.
Věk muže nehraje tak velkou roli jako vyšší věk ženy. Během života se spermie
stále vytvářejí, avšak mohou být negativně ovlivněny vnějšími vlivy. Mužské
pohlavní buňky mohou tedy s vyšším věkem ztrácet na kvalitě, ale přesto není
věk muže tak velké riziko. (Řežábek, 2018)
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Otázka č. 15
V jaké fázi menstruačního cyklu je nejideálnější snažit se o oplodnění?

Graf 11 Menstruační cyklus

Menstruační cyklus trvá v průměru 28 dní a rozdělujeme ho na několik fází.
Pokud se žena společně s partnerem snaží otěhotnět, velkou pomůckou je
vedení si menstruačního kalendáře. Při nástupu ovulace (uvolnění zralého
vajíčka z vaječníku) je ideální čas pro pohlavní styk. Ke zjištění ovulace slouží
také řada testů či pomocných metod (LH/ovulační test, měření bazální teploty).
(Rob, 2019, Hájek, 2014)
Z grafu vyplývá, že 82,9 % z dotazovaných by se o početí snažilo v ovulační fázi,
dále 13 % ve fázi proliferační a nepatrná procenta v jiné době, nebo
respondentky zvolily odpověď „nevím“.
Otázka č. 16
Vedete si menstruační kalendář?

Graf 12 Menstruační kalendář
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Jak již bylo zmíněno v předchozí otázce dotazníku, menstruační kalendář ženě
neslouží pouze v lepší orientaci, kdy bude menstruovat, ale také ke zjištění
ovulace.
Menstruační kalendář slouží také dospívajícím ženám ke zjištění
nepravidelností menstruačního cyklu, které mohou přetrvávat do dospělosti a
následně může být nápomocným při odhalování poruch neplodnosti. (Fait et al.,
2017, Řežábek, 2018)
Z grafu můžeme vyčíst, že více než polovina českých žen, které dotazník vyplnily
si menstruační kalendář nezaznamenávají. 104 z respondentek, tedy 53,9 %
odpověděly „ne“.
Otázka č. 17
Má podle Vás nadměrná fyzická zátěž (ve smyslu častého cvičení – posilovny…)
vliv na menstruační cyklus ženy?
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, jaký? (jinak přeskočte)

Graf 13 Fyzická zátěž

Tato otázka byla opět položena jako polootevřená, v první části mohly ženy
zvolit ze tří různých možností a pokud odpověděly „ano“, musely pokračovat na
část druhou.
Dospělým ženám, které se pravidelně vystavují velké fyzické zátěži (vrcholové
sportovkyně), může následkem nepřiměřeného energetického výdeje ubývat
tuková tkáň. To s sebou přináší riziko poruchy hormonální regulace a úbytek
ženských pohlavních hormonů. Pokles hladiny estrogenů je způsoben sníženou
produkcí ve vaječnících, ale také poklesem tvorby v tukové tkáni, která celkově
ubývá. Následkem může být porucha menstruačního cyklu (sekundární
amenorea) a také poruchy plodnosti. (Better Health Channel, 2018)
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Z grafu vyplývá, že 56 % z dotazovaných žen, tedy více než polovina, vidí
souvislost mezi nadměrnou fyzickou zátěží a menstruačním cyklem ženy. 26,9
% respondentek si myslí, že fyzická zátěž na menstruační cyklus žádný vliv
nemá a celkem velké procento žen, přesně 17,1 % o této problematice neví.
108 žen odpovědělo také na otevřenou otázku, jaký je tento vliv. Téměř většina
odpovědí se shoduje na negativním vlivu, přesně nepravidelnosti
menstruačního cyklu.
Některé z odpovědí:
• Negativní. Může přestat ovulovat nebo menstruovat z nedostatku
hormonu, ukládajícím se v tuku.
• Fyzická zátěž mění hormonální hladiny, dojde k poruše cyklu. Nadměrná
fyzická zátěž může vést ke ztrátě menstruace.
• Záleží na procentu tělesného tuku, může vést k nepravidelnému
menstruačnímu cyklu.
Otázka č. 18
Který děj označujeme jako počátek menstruačního cyklu?

Graf 14 Počátek menstruačního cyklu

Pro správnou orientaci v zjištění nástupu ovulace je důležité, aby žena věděla,
od kdy má svůj cyklus začít počítat.
Počátek menstruačního cyklu označujeme jako první den menstruačního
krvácení. (Hájek, 2014)
Z grafu vyčteme, že 76,7 % žen odpovědělo správně. 9,8 % zaznamenalo za první
den menstruačního cyklu jako poslední den menstruačního krvácení. Poté cca
po 5 % žen jsou označeny možnosti začátek ovulace, zánik žlutého tělíska a
odpověď nevím.
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Otázka č. 19
Slyšela jste o termínu „sekundární sterilita“ (neplodnost u párů, které již dítě
mají)?
- Pokud zněla Vaše odpověď „ano“, jaká může být příčina? (vyberte jednu či více
odpovědí). Pokud zněla Vaše odpověď „ne“, přejděte na další otázku.
V otázce číslo 19 znázorňuji dva grafy. První graf poukazuje na to, zda ženy
slyšely či neslyšely o problematice sekundární sterility. Ve druhém grafu vidíme
možné příčiny sekundární neplodnosti a ženy mohly vybrat jednu či více z nich,
které si s tímto problémem spojují.

Graf 15 Sekundární sterilita

Jelikož je sekundární neplodnost celkem častým problémem, zajímalo mě, kolik
žen o této poruše slyšelo. Více než polovina, tedy 52,8 % žen tento termín
nezná a 47,2 % tuto problematiku zaznamenalo. Je tedy patrné, že sekundární
sterilita není v České republice až tak probíraným tématem a české ženy si toto
riziko spíše neuvědomují.

Graf 16 Příčina sekundární sterility
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V následujícím grafu vidíme několik rizikových faktorů, které respondentky
mohly zvolit jako možné příčiny. Jak již bylo zmíněno v teoretické části
v kapitole „příčiny neplodnosti“, uvedla jsem do možností zvyšující se věk,
předešlé operační zákroky, pohlavně přenosné choroby/záněty, změna
životosprávy a tvorbu polypů. 71 z žen, tedy většina, si myslí, že vše uvedené
může způsobit sekundární sterilitu. Mohu tedy vyhodnotit, že pokud ženy o
problematice sekundární neplodnosti slyšely, většinou si uvědomují její možné
příčiny.
Otázka č. 20
Kde podle Vás nejčastěji dochází ke splynutí vajíčka a spermie?
Tuto otázku jsem položila z toho důvodu, jelikož je důležité, aby si ženy
uvědomily, kam až spermie fyziologicky doputují, a že příčina neplodnosti
může být právě až ve zmíněném vejcovodu, ve kterém ke spojení pohlavních
buněk nejčastěji dochází (viz. kapitola fyziologie otěhotnění v teoretické části).

Graf 17 Splynutí vajíčka a spermie

Z grafu vyčteme, že 125 žen, tedy 64,8 % ví o nejčastějším místě styku vajíčka
se spermií a odpověděly „ve vejcovodu“. Druhou nejčastěji zvolenou možností
bylo „v děloze“, a to ve 20,2 %. Zbylých cca 15 % žen označilo odpovědi
v pochvě, v oblasti děložního čípku, ve vaječníku nebo nevědělo.
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Otázka č. 21
Které faktory podle Vašeho názoru negativně ovlivňují kvalitu spermií?
(vyberte jednu či více odpovědí)

Graf 18 Faktory ovlivňující kvalitu spermií

Do otázky č. 21 jsem uvedla 12 potencionálních rizikových faktorů.
Respondentky měly možnost označit jednu či více možností, které podle nich
mají negativní vliv na kvalitu spermií. 180 x se zde objevila možnost kouření,
175 x užívání drog, 173 x stres, 172 x nadměrné užívání alkoholu, 160 x
zvýšená teplota varlat, 149 x pohlavně přenosné nemoci, 143 x obezita, 122 x
sedavé zaměstnání, 115 x věk, 108 x nedostatečný pohyb, 13 x nadměrná
sexuální aktivita a u 6 respondentek také masturbace.
Kromě nadměrné sexuální aktivity a masturbace všechny uvedené rizikové
faktory mohou mít na kvalitu spermií vliv (viz. kapitola příčiny neplodnosti
v teoretické části). Z výzkumu tedy vyplývá, že si většina žen uvědomuje
negativní dopad těchto rizikových faktorů.
Otázka č. 22
K čemu slouží tzn. LH/ovulační test?
LH neboli ovulační test slouží ženě k detekci ovulace, tedy uvolnění zralého
vajíčka z vaječníku, které je následně připraveno ke splynutí se spermií.
Ovulační test funguje na principu zvýšení hladiny luteinizačního hormonu,
který řídí ovulaci. Zvýšení jeho hladiny v průběhu cyklu má za následek nástup
ovulace. (Trávník, 2017)
Tento test je velice jednoduchou a levnou metodou pro domácí zjištění tzv.
„plodných dnů“. Žena si ho může pořídit v jakékoliv lékárně bez předpisu.
Zajímalo mě tedy, kolik z respondentek tento test zná.
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Otázka byla položena jako otevřená, ženy mohly napsat libovolnou odpověď.
Z 90 % procent respondentky odpovídaly správně, tedy k detekci
ovulace/plodných dnů. Asi v 10 % se objevila odpověď nevím. Dle výzkumu je
patrné, že valná většina žen LH neboli ovulační test zná.
Otázka č. 23
Co je to IVF?

Graf 19 IVF

Následující otázka směřovala k definici in vitro fertilizace. Z grafu vyplývá, že
70,5 %, tedy téměř ¾ z respondentek metodu IVF v asistované reprodukci zná.
Ve 30 % odpovědí se objevily špatné možnosti. Povědomí je však o této metodě
celkem velké.
Otázka č. 24
Jak byste ohodnotila úroveň asistované reprodukce v České republice?

Graf 20 Asistovaná reprodukce v ČR

Tato otázka směřuje spíše k názoru českých žen na asistovanou reprodukci
v českém zdravotnictví. Jelikož velké množství žen se s asistovanou reprodukcí
nesetkalo, byla zde na výběr také možnost „nemám zkušenost“, kterou zvolilo
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40,9 % z respondentek. Zbytek odpovědí směřuje k velmi dobré nebo spíše
dobré úrovni. Odpověď „spíše špatný“ zvolily pouze 3 ženy a možnost „velmi
špatný“ nebyla použita ani v jednom případě.
Otázka č. 25
Které z následujících metod asistované reprodukce znáte? (vyberte jednu či
více odpovědí)

Graf 21 Metody asistované reprodukce

Otázka č. 25 se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce. Ženy
vybíraly z několika možností a mohly zvolit více než jednu. Ze 193
respondentek odpovědělo 41, tedy 21,2 %, že neznají žádnou metodu. Ze
zbylých odpovědí se jako nejznámější ukázala metoda IVF (143 x), dále
intrauterinní inseminace (76 x), ICSI (50 x), kryoembryotransfer (47 x) a
metody GIFT, AH, MESA, PESA, ZIFT a TESE (viz. kapitola asistovaná
reprodukce v teoretické části) jsou méně známé.
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Otázka č. 26
Vyberte příklady, u kterých si myslíte, že je možné léčit neplodnost ženy.
(vyberte jednu či více odpovědí)

Graf 22 Léčba neplodnosti ženy

V otázce číslo 26 měly ženy možnost vybrat více odpovědí z nabízených:
vajíčko ženy nedozrává, ve vaječnících nejsou vajíčka (přechod), žena obsahuje
protilátky proti spermiím muže, uzávěr vejcovodů, děložní sliznice nedokáže
přijmout embryo, žena nemá dělohu, žena podstoupila sterilizaci, děložní
přepážka (septum) a endometrióza.
Pokud již žena nemá žádná vajíčka ve vaječnících (přechod), nemá dělohu nebo
podstoupila sterilizaci, ani asistovaná reprodukce v těchto případech
nepomůže. Ostatní případy se léčit dají (viz. kapitola asistovaná reprodukce
v teoretické části)
Pouze malé procento žen zvolilo tyto tři neléčitelné případy. 128 x se objevila
možnost „vajíčko ženy nedozrává“ a „žena obsahuje protilátky proti spermiím
muže“. 110 žen má povědomí o léčbě neprůchodnosti vejcovodů. Jen však
polovina z respondentek ví o léčbě děložního septa, endometriózy a méně než
polovina o řešení problému, kdy děložní sliznice nedokáže přijmout embryo.

54

Otázka č. 27
Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro používání metod asistované
reprodukce u žen?

Graf 23 Věková hranice u žen

Tato otázka byla uzavřená. Ženy mohly vybírat ze čtyř možných variant.
V České republice je horní věková hranice pro užívání metod asistované
reprodukce pro ženy 49 let. (viz. kapitola podmínky pro využívání metod
asistované reprodukce v teoretické části)
Polovina z dotazovaných žen (49,7 %) si myslí, že je horní věková hranice pro
využívání metod asistované reprodukce pouze 39 let. 38,3 % odpovědělo
správně a téměř 11 % si myslí, že užívání těchto metod není věkově limitováno.
2 ženy dokonce zvolily hranici 59 let. Z grafu tedy vyplývá, že ani ne polovina
respondentek zná věkové rozmezí pro léčbu neplodnosti.
Otázka č. 28
Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro používání metod asistované
reprodukce u mužů?

Graf 24 Věková hranice u mužů
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Stejná otázka byla položena na muže. Zde se ukazuje, že jsou ženy lépe
informované. 62,2 % žen ví, že v asistované reprodukci pro muže není
stanovena horní věková hranice (viz. kapitola podmínky pro využívání metod
asistované reprodukce v teoretické části). 20,2 % zvolilo horní věkovou hranici
49 let a 11,9 % 59 let. 11 žen odpovědělo 39 let.
Otázka č. 29
Kolik cyklů IVF (umělé oplodnění) hradí v současné době v České republice
zdravotní pojišťovny?
V současné době hradí pojišťovny ženám ve věkovém rozmezí 18-39 let
zdravotní pojišťovny 3 cykly. (viz kapitola financování metod asistované
reprodukce v teoretické části)
V této otázce mohly ženy napsat libovolnou odpověď, jelikož byla otázka
otevřená. 43 % respondentek odpovědělo správně, 3 cykly. Dále se v 17 %
objevila odpověď 2 cykly a u 7 % cykly 4. 30 % žen napsalo nevím a zbylá 3 %
1 nebo žádný cyklus.
Otázka č. 30
Jaké je věkové rozmezí pro ženy, kterým hradí zdravotní pojišťovny cykly IVF?

Graf 25 Věk žen pro úhradu IVF pojišťovnou

Jak již bylo zmíněno v minulé otázce dotazníku, toto rozmezí je u žen 18-39 let.
53,4 % žen tuto variantu zvolilo. 24,4 % odpovědělo 25-39. Často však centra
asistované reprodukce navštěvují mladší ženy, kterým jinak než umělým
oplodněním pomoci v poruše plodnosti nelze. Dále po 10 až 15 % ostatní
odpovědi.
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Otázka č. 31
Proč se podle Vašeho názoru při embryotransferu do dělohy doporučuje
užívání jednoho, maximálně dvou embryí?
Otázka č. 31 byla opět otevřená. V cca 80 % respondentky odpovídaly, že se
toto doporučení provádí na základě zabránění vzniku vícečetných těhotenství,
což je odpověď správná. (viz kapitola IVF a embryotransfer v teoretické části).
Ve zbylých 20 % ženy neznají odpověď.
Otázka č. 32
Jaká je podle Vás procentuální úspěšnost IVF na jeden cyklus u ženy ve věku
47-49 let?
Tabulka 3 Procentuální úspěšnost IVF na jeden cyklus u ženy ve věku 47 let

Otázka č. 22
0-5 %
6-10 %
11-25 %
26-40 %
Více než 40 %

Absolutní četnost
19 žen
31 žen
104 žen
23 žen
16 žen

Relativní četnost
10 %
16 %
54 %
12 %
8%

V otázce č. 32 měly ženy možnost napsat libovolné procento. Na základě
odpovědí jsem pro přehlednost vytvořila tabulku.
Stejně jako se s rostoucím věkem ženy snižuje úspěšnost na spontánní
otěhotnění, u IVF se je tato procentuální šance ještě nižší a blíží se téměř nule.
(Řežábek, 2018) Více než polovina žen však odpovídala v rozmezí 11-25 %, což
je šance na otěhotnění na jeden menstruační cyklus u zdravé ženy do 30 let.
Pouze cca 10 % z dotazovaných se shodovalo s realitou. Z tabulky tedy vyplývá,
že v této oblasti ženy nejsou orientované.
Otázka č. 33
Kolik specializovaných center asistované reprodukce se podle Vás nachází
v České republice?
Tato otázka byla opět otevřená. Viz. kapitola Česká republika a asistovaná
reprodukce, je dnes registrováno kolem 40 center. Jejich počet stále kolísá. Cca
polovina respondentek odpověděla „nevím“. Kolem 30 % odpovědí se
pohybovalo +- 10 kolem 40 center a asi 20 % respondentek odpovědělo 70 a
více center.
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Otázka č. 34
Z jakých zdrojů byste nejdříve čerpala informace ohledně asistované
reprodukce? Seřaďte od 1 (metoda první volby) do 6 (čerpala bych nejméně).
Poslední otázka dotazníku byla otázka škálová. Ženy měly seřadit 6 uvedených
možností od 1 do 6.
Možnosti: obvodní gynekolog, internet, kamarádky, média, odborná literatura,
obvodní lékař
Tabulka 4 Zdroje informací o asistované reprodukci

Otázka č. 34
1
2
3
4
5
6

Prameny pro čerpání informací
Obvodní gynekolog
Internet
Odborná literatura
Obvodní lékař
Kamarádky
Média

Pro zpřehlednění jsem vytvořila tabulku, kde jsou jednotlivé prameny seřazené
od 1 do 6 dle názoru respondentek. Z dotazovaných žen by většina hledala
informace nejprve u svého obvodního gynekologa a následně na internetu. Jako
třetí v pořadí by užily odbornou literaturu, dále obvodního lékaře a nejméně
žádaná je pomoc od kamarádech a médií.
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12 DISKUZE
Dotazníkového šetření k mé bakalářské práci se zúčastnilo 193 žen a všechny
dotazníky byly kompletně vyplněné, tedy použitelné k vyhodnocení. Prvních 5
otázek v dotazníku sloužilo k charakterizování výzkumného vzorku. Následné
otázky se již zaměřují na znalosti či názory respondentek, abych mohla
zhodnotit jejich celkovou informovanost.
Můj výzkum byl směřován hlavně k laické veřejnosti, ale ne každý zdravotník se
orientuje v oblasti asistované reprodukce. Právě proto mohli dotazník vyplnit
jak zdravotníci, tak nezdravotníci. Valná většina žen, která se mého šetření
zúčastnila však ve zdravotnictví nepracují.
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit povědomí českých žen v oblasti
neplodnosti a asistované reprodukce v České republice. K tomu mi posloužilo
stanovení některých hypotéz, které jsem následně při hodnocení odpovědí
vyvrátila či potvrdila.
Pro stanovení informovanosti jsem se zajímala, zda ženy vědí, kdy a kde
vyhledat odbornou pomoc při nedařeném otěhotnění. K tomuto cíli se vztahují
také hypotézy H1 a H3, ve kterých předpokládáme, že alespoň polovina žen ví,
po jaké době aktivního pohlavního styku bez následného otěhotnění vyhledat
specialistu, a kterého. Dle odpovědí v otázkách 6 (Po jaké době nechráněného
pohlavního styku bez následného početí je podle Vás pár považován za
neplodný?), 11 (Kterého specialistu by měla žena navštívit při nedařeném
otěhotnění?) a 12 (Kterého lékaře by měl muž navštívit za účelem vyšetření
plodnosti při nedařeném otěhotnění jeho partnerky?) jsem své hypotézy
potvrdila, jelikož více než polovina žen se orientuje v tomto časovém údaji a ví,
kterého lékaře navštívit za účelem vyšetření sebe i svého partnera.
Dále mě zajímalo, zda ženy znají faktory ovlivňující plodnost. Pro usnadnění
tohoto cíle mi sloužila hypotéza H2, ve které předpokládáme, že většina žen
alespoň některé faktory zná a následně hypotéza H4, ve které předpokládáme,
že si většina žen uvědomuje význam věku při snaze o početí. V mém dotazníku
se věku věnují otázky 7 (Měly by páry starší 35 let vyhledat odbornou pomoc
při nedařeném otěhotnění o něco dříve než páry mladší?), 8 (Jaký je podle
Vašeho názoru ideální věk ženy na otěhotnění?), 13 (Myslíte si, že počet a
kvalita ženských pohlavních buněk klesá s věkem?) a 14 (Snižuje se podle
Vašeho názoru s věkem muže výrazně jeho plodnost?). Dle výzkumu si většina
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žen negativní vliv vyššího věku ve snaze o početí uvědomuje. Ne každé ženě je
ale znám důvod tohoto rizika, které s sebou vyšší věk přináší. Neuvědomují si
také v plném rozsahu, jak až malá je šance na početí u žen nad 40 let, jelikož i
pravděpodobnost otěhotnění u ženy v rozmezí 20-25 let je dle názoru
respondentek příliš velká. K dalšímu ověření informovanosti žen ohledně
negativních faktorů ovlivňujících plodnost slouží v dotazníku otázky 17 (Má
podle Vás nadměrná fyzická zátěž (ve smyslu častého cvičení-posilovny...) vliv
na menstruační cyklus ženy?), 19 (Slyšela jste o termínu "sekundární
sterilita"?) a 21 (Které faktory podle Vašeho názoru negativně ovlivňují kvalitu
spermií?). Z mého výzkumu vychází, že téměř každá zkoumaná žena zná
některé z rizikových faktorů. Více než polovina žen však nemá povědomí o
možném vzniku sekundární neplodnosti.
Následujícím krokem pro mě bylo zjištění povědomí žen o možných metodách
řešení neplodnosti a asistované reprodukci v České republice. I zde jsem si
stanovila hypotézu H7, ve které předpokládáme, že mají ženy alespoň malé
ponětí o metodách asistované reprodukce v České republice a pomocnou
hypotézu H6, ve které předpokládáme, že si české ženy uvědomují riziko
výskytu neplodnosti jak u ženy, tak u muže. Pro hypotézu H6 jsem do dotazníku
užila otázku 9 (Je podle Vás pravděpodobnost poruchy plodnosti vyšší u ženy
nebo u muže?), ve které jsem z odpovědí žen zjistila, že pouze polovina si tento
fakt uvědomuje. Zbytek respondentek se přiklání k vyššímu výskytu vždy u
jednoho pohlaví. Asistované reprodukci v České republice se věnují otázky 23
(Co je to IVF?), 24 (Jak byste ohodnotila úroveň asistované reprodukce v České
republice?), 25 (Které z následujících metod asistované reprodukce znáte?), 26
(Vyberte případy, u kterých si myslíte, že je možné léčit neplodnost ženy.), 27
(Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro používání metod asistované
reprodukce u žen?), 28 (Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro
používání metod asistované reprodukce u mužů?), 29 (Kolik cyklů IVF hradí v
současné době v České republice zdravotní pojišťovny?), 30 (Jaké je věkové
rozmezí pro ženy, kterým hradí zdravotní pojišťovny cykly IVF?), 31 (Proč se
podle Vašeho názoru při embryotransferu do dělohy užívá dnes jednoho,
maximálně dvou embryí?), 32 (Jaká je podle Vás procentuální úspešnost IVF na
jeden cyklus u ženy ve věku 47-49 let?) a 33 (Kolik specializovaných center
asistované reprodukce se podle Vás nachází v České Republice?). V těchto
otázkách zkoumám jak znalosti žen v dané oblasti, tak jejich názor na metody
v České republice. Jednotlivé otázky jsou vyhodnocené v praktické části.
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Celkově většina žen zná hlavně pojem umělé oplodnění, ale ve zbytku možných
metod se spíše nevyzná. Většina respondentek neví, že mohou ženy
asistovanou reprodukci využívat až do 49 let, ale přibližně se orientují v tom,
kolik cyklů a do kolika let IVF hradí zdravotní pojišťovny. Respondentky si také
spíše neuvědomují, že u starších žen je úspešnost IVF velmi malá.
Pro kvalitnější zhodnocení celkové informovanosti jsem stanovila ještě
hypotézu H5, kde předpokládáme, že si alespoň polovina žen vede menstruační
kalendář a ví, kdy je ideální čas na pohlavní styk pro úspěšné otěhotnění.
Vedení se menstruačního kalendáře je nejsnazší cestou pro správnou orientaci
ve svých plodných dnech. V dotazníku nám otázky 15 (V jaké fázi
menstruačního cyklu je nejideálnější snažit se o oplodnění?), 16 (Vedete si
menstruační kalendář?), 18 (Který děj označujeme jako počátek
menstruačního cyklu?) a 22 (K čemu slouží tzn. LH/ovulační test?) ukázaly, že
si ani 50 % z dotazovaných žen menstruační kalendář nevede. Ženy ale mají
ponětí, že při nástupu ovulace je ideální čas pro pohlavní styk a znají ovulační
test, který mohou ke správnému načasování využít.
Pokud bych měla srovnat svůj výzkum s jinými, v České republice se většina
prací o asistované reprodukci věnuje etice nebo názoru různých sociálních
skupin. V roce 2013 ale vydala Klinika asistované reprodukce IVF CUBE
společně s portálem Lekari-online.cz publikaci, ve které zkoumali znalosti
Čechů o plodnosti. Průzkumu se zúčastnilo celkem 512 respondentů a jeho
výsledky se velmi podobají mé práci. Například u dotazu na procentuální šanci
na spontánní graviditu u žen nad 48 let stanovili respondenti v průměru na
18% a úspěšnost umělého oplodnění u takto starých žen byla podle nich kolem
20%.
Posledním cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření informační brožurky,
která by měla sloužit jako edukační materiál pro širokou veřejnost. Brožurku
jsem vytvořila na základě odpovědí v mém dotazníkovém šetření a snažila
jsem se o vložení hlavně těch informací, ve kterých si respondentky nebyly
stoprocentně jisté. Brožurka je přiložena k bakalářské práci jako příloha.
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13 ZÁVĚR
V teoretické části své bakalářské práce jsem s pomocí aktuálních zdrojů
věnovala hlavně neplodnosti a jejím příčinám. Vysvětlila jsem základní pojmy
v dané oblasti a popsala rizikové faktory, které neplodnost mohou způsobit.
Dále jsem se zabývala asistovanou reprodukcí, celkovým postupem u vyšetření
jak ženy, tak muže, a metodami, které se v České republice využívají. Přiložila
jsem také aktuální seznam center asistované reprodukce v ČR.
Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníku, který jsem na základě teoretické
části vytvořila. Dotazník jsem šířila pomocí sociálních sítí a podařilo se mi oslovit
celkem 193 českých žen různého věku.
Mým hlavním cílem bylo zhodnocení celkové informovanosti českých žen v dané
oblasti. Jelikož je toto téma velice rozsáhlé, není možné říct, zda ženy jsou nebo
nejsou informované. Proto jsem se zabývala jednotlivými podskupinami v této
oblasti a v některých ženy obstály více a v některých méně. Co se týče znalostí
ohledně fyziologie otěhotnění. Většina žen ví, ve které fázi se o oplodnění snažit.
Také si většina uvědomuje, že ve vyšším věku nemusí být otěhotnění zcela jasné
a celkově vyšší věk přináší svá rizika. Jen 20 % žen však má reálný pohled na
pravděpodobnost otěhotnění na jeden menstruační cyklus u mladé ženy
v ideálním reprodukčním věku. Z tohoto důvodu se i v centrech asistované
reprodukce můžeme setkat s pacientkami nad 40 let, které nechápou, že
úspěšnost umělého oplodnění v tomto věku je nízká, a ne každé ženě medicína
může pomoci. Z dotazníku se také ukázalo, že při nedařeném otěhotnění
polovina žen hledá vinu u jednoho z páru, a ne každý si uvědomuje, že je
neplodnost opravdu záležitost obou partnerů a je důležité řešit tuto situaci
společně. Celkově hodnotím tento výzkum jako přínos pro mě samotnou a
pomocí vytvořené informační brožury se snažím povědomí žen v těchto
tématech zvýšit.
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Ah – asistovaný hatching
AMH – antimullerský hormon
BMI – body mass index
BWR - Bordet-Wassermannova reakce, protilátky při syfilis
cm - centimetr
ČR – Česká republika
ET – embryotransfer
FSH – folikulostimulační hormon
GEU – mimoděložní těhotenství
HbsAg – Hepatitis B surface antigen
HIV – virus lidské imunodeficience
ICSI – instracytoplasmatická injekce spermií
IUI – intrauterinní inseminace
IVF – in vitro fertilizace
LH – luteinizační hormoncm
MESA - mikroepididymální aspirace spermií
PCSI - výběr nejlepší spermie
PCT – postkoitální test
Popř - popřípadě
TESE - testikulární extrakce spermií
Tzv – tak zvaně
UZ - ultrazvuk
WHO – světová zdravotnická organizace
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Michaela Dolejšková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského
studijního programu Porodní asistence na 1. lékařské fakultě Univerzity
Karlovy. Dovoluji si oslovit ženy, které mají chuť a pár minut volného času, o
vyplnění krátkého dotazníku, který mi výrazně pomůže ve zpracování
bakalářské práce na téma "Informovanost žen o metodách asistované
reprodukce v České republice". Předem upozorňuji, že dotazník je naprosto
anonymní a nikde nebude zveřejněno Vaše jméno. Vyplnění dotazníku zabere
maximálně 10 minut Vašeho času.
Děkuji.
1. Pohlaví
• Žena
• Muž
2. Do jaké věkové kategorie spadáte?
• 15-20 let
• 21-29 let
• 30-39 let
• 40-49 let
• 50 a více let
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
• Základní
• Střední s výučním listem
• Střední s maturitou
• Vyšší odborné
• Vysokoškolské
4. Pracujete ve zdravotnictví nebo studujete některý zdravotnický obor?
• Ano
• Ne
5. Byla jste již někdy vyšetřena pro nemožnost počít/otěhotnět?
• Ano
• Ne
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6. Po jaké době nechráněného pohlavního styku bez následného početí je
podle Vás pár považován za neplodný?
• 3 měsíce
• 6 měsíců
• 1 rok
• 2 roky
• 3 roky
7. Měly by páry starší 35 let vyhledat odbornou pomoc při nedařeném
otěhotnění o něco dříve než páry mladší?
• Ano
• Ne
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, proč a po jaké době? (jinak přeskočte)
8. Jaký je podle Vašeho názoru ideální věk ženy na otěhotnění?
9. Je podle Vás pravděpodobnost poruchy plodnosti vyšší u ženy nebo u
muže?
• U ženy
• U muže
• U obou stejná
• Nevím
10. Jaká je podle Vás procentuální šance na otěhotnění u zdravé ženy ve věku
20-25 let na jeden menstruační cyklus?
11. Kterého specialistu by měla žena navštívit při nedařeném otěhotnění?
(vyberte jednu či více odpovědí)
• Obvodního lékaře
• Gynekologa
• Porodní asistentku
• Urologa
• Lékaře v centru asistované reprodukce
• Internistu
12. Kterého lékaře by měl muž navštívit za účelem vyšetření plodnosti při
nedařeném otěhotnění jeho partnerky?
13. Myslíte si, že počet a kvalita ženských pohlavních buněk (vajíček) klesá s
věkem?
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• Ano
• Ne
• Nevím
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, proč a ve kterém věku ženy se projeví
první známky snižování plodnosti? (jinak přeskočte)
14. Snižuje se podle Vašeho názoru s věkem muže výrazně jeho plodnost?
15. V jaké fázi menstruačního cyklu je nejideálnější snažit se o oplodnění?
• Proliferační fáze (5.-14. den cyklu)
• Ovulační fáze (14.-27. den cyklu)
• Ischemická fáze (28. den cyklu)
• Menstruační fáze (prvních 5 dní cyklu)
• Nevím
16. Vedete si menstruační kalendář?
• Ano
• Ne
17. Má podle Vás nadměrná fyzická zátěž (ve smyslu častého cvičení –
posilovny...) vliv na menstruační cyklus ženy?
• Ano
• Ne
• Nevím
- Pokud zněla Vaše odpověď ano, jaký? (jinak přeskočte)
18. Který děj označujeme jako počátek menstruačního cyklu?
• Nástup menstruačního krvácení
• Poslední den menstruačního krvácení
• Začátek ovulace
• Zánik žlutého tělíska
• Nevím
19. Slyšela jste o termínu "sekundární sterilita" (neplodnost u párů, které již
dítě mají)?
• Ano
-

• Ne
Pokud zněla Vaše odpověď "ano", jaká může být příčina? (vyberte
jednu či více odpovědí) Pokud zněla Vaše odpověď "ne", přejděte na
další otázku.
• Zvyšující se věk
• Předešlé operační zákroky
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• Pohlavně přenosné choroby/záněty
• Změna životosprávy
• Tvorba polypů
• Vše výše uvedené
20. Kde podle Vás nejčastěji dochází ke splynutí vajíčka a spermie?
• V pochvě
• V děloze
• Ve vejcovodu
• V oblasti děložního čípku
• Ve vaječníku
• Nevím
21. Které faktory podle Vašeho názoru negativně ovlivňují kvalitu spermií?
(vyberte jednu či více odpovědí)
• Kouření
• Sedavé zaměstnání
• Stres
• Věk
• Nadměrné užívání alkoholu
• Užívání drog
• Masturbace
• Nadměrná sexuální aktivita
• Nedostatečný pohyb
• Zvýšená teplota varlat
• Obezita
• Pohlavně přenosné nemoci
22. K čemu slouží tzn. LH/ovulační test?
23. Co je to IVF?
• Metoda vyšetření ženských pohlavních buněk (vajíček)
• Metoda vyšetření mužských pohlavních buněk (spermií)
• Základní metoda mimotělního oplodnění (ve zkumavce)
• Vpravení spermií do těla ženy
• Vyšetřovací metoda pro zjištění průchodnosti vejcovodů
24. Jak byste ohodnotila úroveň asistované reprodukce v České republice?
• Velmi dobrý
• Spíše dobrý
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• Střed
• Spíše špatný
• Velmi špatný
• Nemám zkušenost
25. Které z následujících metod asistované reprodukce znáte? (vyberte
jednu či více odpovědí)
• IVF (in vitro fertilizace)
• IUI (intrauterinní inseminace)
• ICSI (intracytoplazmatická injekce spermií)
• TESE (testikulární extrakce spermií)
• MESA/PESA (mikrochirurgické odsátí spermií z nadvarlete)
• AH (asistovaný hatching)
• ZIFT
• GIFT
• KET (kryoembryotransfer)
• Žádnou
• Jiná…
26. Vyberte případy, u kterých si myslíte, že je možné léčit neplodnost ženy.
(vyberte jednu či více odpovědí)
• Vajíčko ženy nedozrává
• Ve vaječnících nejsou vajíčka (přechod)
• Žena obsahuje protilátky proti spermiím muže
• Uzávěr vejcovodů
• Děložní sliznice nedokáže přijmout embryo
• Žena nemá dělohu
• Žena podstoupila sterilizaci
• Děložní přepážka (septum)
• Endometrióza
27. Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro používání metod
asistované reprodukce u žen?
• Není věkově omezeno
• 39 let
• 49 let
• 59 let
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28. Jaká je podle Vás v ČR horní věková hranice pro používání metod
asistované reprodukce u mužů?
• Není věkově omezeno
• 39 let
• 49 let
• 59 let
29. Kolik cyklů IVF (umělé oplodnění) hradí v současné době v České
republice zdravotní pojišťovny?
30. Jaké je věkové rozmezí pro ženy, kterým hradí zdravotní pojišťovny cykly
IVF?
• Není věkově omezeno
• 18-30 let
• 18-39 let
• 18-49 let
• 25-39 let
• 25-50 let
31. Proč se podle Vašeho názoru při embryotransferu do dělohy doporučuje
užívat dnes jednoho, maximálně dvou embryí?
32. Jaká je podle Vás procentuální úspešnost IVF na jeden cyklus u ženy ve
věku 47-49 let?
33. Kolik specializovaných center asistované reprodukce se podle Vás
nachází v České republice?
34. Z jakých zdrojů byste nejdříve čerpala informace ohledně asistované
reprodukce? Seřaďte od 1 (metoda první volby) do 6 (čerpala bych
nejméně)
• Obvodní gynekolog
• Internet
• Kamarádky
• Média
• Odborná literatura
• Obvodní lékař
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Příloha č. 2 – informační brožura

Bude přiložena v tištěné verzi

77

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí
do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity
k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo
tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo
kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským
dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.

Příjmení, jméno
(hůlkovým
písmem)

Číslo dokladu
totožnosti
vypůjčitele
(např. OP,
cestovní pas)
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