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ÚVOD 

Ľudský papilomavírus (HPV) patrí medzi DNA vírusy. Je príčinou vzniku benígnych 

i malígnych ochorení mužov i žien ako sú papilomatóza hrtanu, genitálne bradavice, 

orofaryngeálny karcinóm, rakovina krčka maternice, rakovina penisu, rakovina anusu. Vírusu 

HPV je možné predchádzať vhodnými preventívnymi opatreniami. Základnou preventívnou 

metódou je očkovanie proti HPV. Okrem očkovania je potrebné podstupovať pravidelný 

skríning, ktorým je možné včas odhaliť prednádorové zmeny.     

CIELE 

Cieľom teoretickej časti diplomovej práce bolo zhrnúť poznatky o HPV víruse, o ochoreniach, 

ktoré spôsobuje a o očkovaní, vďaka ktorému je možné týmto ochoreniam predchádzať. Prvým 

cieľom praktickej časti bolo zistiť informovanosť dievčat i chlapcov o HPV a ochoreniach, 

ktoré HPV spôsobuje. Druhým cieľom bolo zistiť názor na očkovanie proti HPV a mieru 

preočkovanosti proti HPV u mladých ľudí na Slovensku. 

METODIKA 

V diplomovej práci bola použitá metóda kvantitatívneho výskumu vo forme dotazníkového 

šetrenia. Respondentmi boli študenti vo vekovom rozmedzí 15 ‒ 20 rokov na dvoch stredných 

školách v meste Svidník na Slovensku. Pre spracovanie dát bola použitá deskriptívna štatistika. 

Rozdiely v postojoch a názoroch respondentov boli otestované pomocou t-testu. 

VÝSLEDKY 

Celkový počet respondentov bol 217. Až 90 % z nich uviedlo znalosť pojmu rakovina krčka 

maternice/ rakovina penisu. Viac ako polovica respondentov (56 %) správne uviedla, že 

rakovinu krčka maternice spôsobuje HPV. No znalosť o očkovaní proti HPV uviedlo iba 23,5 

% respondentov. Miera preočkovanosti medzi respondentmi bola veľmi nízka, a to iba 2,3 %. 

Všetci očkovaní uviedli, že o ich očkovaní rozhodli rodičia.   



ZÁVER 

Z vyhodnotenia výsledkov tohto výskumu vyplýva, že miera preočkovanosti proti ľudskému 

papilomavírusu je na Slovensku veľmi nízka. Vplyv na to má i malá informovanosť pacientov 

o očkovaní proti HPV zo strany lekárov. Ženy majú v porovnaní s mužmi o tejto problematike 

väčšie znalosti.   
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