
Posudek školitelky na magisterskou práci E. Kováříkové: 

 

Reprodukční stárnutí a vícečetné porody 

 

Téma práce je velmi aktuální a má interdisciplinární charakter. Bylo zadáno 

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

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

výzkumnou činnost katedry, jejímž cílem je zhodnotit proces odkladu plodnosti v širších 

souvislostech a v širších důsledcích.  

 

Podíl vícečetných porodů v posledních desetiletích výrazně narostl nejen v Česku, ale 

ve většině vyspělých zemí. Zatímco v Česku na počátku 90. let připadalo na 1000 porodů 

necelých 10 porodů dvojčat, do roku 2010 se tento podíl více než zdvojnásobil. Hlavním 

důvodem stojícím za nárůstem vícečetných porodů je rychlý rozvoj metod asistované 

reprodukce a jejich využívání. Ve stejném období však pozorujeme také výrazný posun 

plodnosti do vyššího věku matek, a právě s vyšším věkem matek je spojována také vyšší 

incidence vícečetných těhotenství.  

 

Cílem práce bylo zhodnotit vliv rostoucího věku matek při narození dítěte a rozvoje 

metod asistované reprodukce na nárůst podílů vícečetných porodů v Česku. Dále zjistit 

odlišnosti či podobnosti mezi dětmi narozenými z jednočetných a vícečetných těhotenství z 

hlediska sociodemografických charakteristik matek. Vlastní analýze předchází nastínění 

vývoje plodnosti a také zhodnocení vývoje míry rození dvojčat a vícerčat v letech 1950-2019. 

Pozitivně lze hodnotit využití metody přímé standardizace k odhadu, jak se na růstu míry 

rození dvojčat podílel odklad plodnosti do vyššího věku matek a do jaké míry byl ovlivněn 

využitím metod asistované reprodukce. Následně byla analyzována anonymizovaná 

individuální data z NRROD z roku 2018, která byla unikátně propojena s databází Národního 

registru asistované reprodukce pomocí rodných čísel. Tento datový soubor byl k dispozici 

v rámci výše uvedeného výzkumného projektu. Deskriptivní část je zaměřena na zhodnocení 

odlišností a podobností mezi dětmi narozenými z jednočetného a dvoučetného těhotenství 

s přihlédnutím k využívání metod asistované reprodukce a to z hlediska socio-

demografických charakteristik matek – věk, pořadí narození, vzdělání a rodinného stavu.  

Dále byly pomocí metody binární logistické regrese odhadnuty šance na dvoučetný porod v 

závislosti na věku rodiček a dalších charakteristikách. Nicméně tento model není úplně 

vhodný, což autorka v práci vysvětlila.  

 

Nárůst podílu vícečetných porodů se stává důležitým tématem v oblasti veřejného 

zdraví, protože dvojčata mají v porovnání s novorozenci narozenými z jednočetných 

těhotenství v průměru nižší porodní hmotnost, častěji se rodí předčasně, s čímž jsou spojeny 

další zdravotní komplikace. Tento cíl práce se ale nepodařilo naplnit. 

 

Struktura práce je přehledná a odpovídá záměrům práce. V práci jsou podrobně 

popsané datové zdroje a metodologické postupy. Předložená práce splnila hlavní cíl a to 

zhodnocení vlivu obou klíčových faktorů (rozvoje metod asistované reprodukce a rostoucího 

věku rodiček) na nárůstu podílu vícečetných porodů. Eva Kováříková v předložené práci 

prokázala, že si osvojila základní metody demografické analýzy a umí využít i pokročilejší 

metody. Výsledky jsou správně popsány a interpretovány. Použité zdroje jsou adekvátně 

citované. Práce má všechny formální náležitosti a splňuje požadavky kladené na magisterské 

práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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