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Na vzniku infekčního onemocnění se může podílet řada virů či bakterií. Proti 

některým z nich je možné využít očkování. Nepovinné očkování u dětí je stále 

aktuálním tématem. I přesto, že má očkování řadu odpůrců, stále patří mezi 

nejúčinnější preventivní opatření.  

Cíl práce: Práce je tvořena teoretickým souhrnem informací týkajících se problematiky 

nepovinného očkování u dětí.  Praktická část se skládá z dotazníkové studie, jejímž 

cílem bylo zjistit postoj rodičů a potenciálních rodičů k problematice nepovinného 

očkování dětí. Dále také zjistit informovanost populace o daném tématu, vysledovat 

nejčastěji využívaná nepovinná očkování, případně několik poznatků o závažných 

vedlejších účincích nepovinných vakcín, s kterými se respondenti setkali.     

Metody: Dotazníkové šetření v období říjen 2018 – únor 2019 v rámci České republiky. 

Dotazník obsahoval 20 otázek a byl určen pro rodiče a potenciální rodiče různých 

věkových kategorií (606 respondentů). 

Výsledky: Většina respondentů (94 %) měla povědomí o možnosti nepovinného 

očkování u dětí. Více jak polovina (51 %) respondentů se o tomto typu očkování 

dozvěděla od lékaře, zdravotnického personálu nebo z oboru, ve kterém pracují. 

Rodiče nejčastěji využili pro své prvorozené děti očkování proti pneumokokům (30 %).  

Mezi respondenty panuje poměrně široké spektrum názorů na tuto problematiku. 

Relativně dost lidí se setkalo se závažnými vedlejšími účinky nepovinného očkování. 

Avšak většina rodičů a potenciálních rodičů má k problematice nepovinného očkování 

pozitivní přístup. 



Závěr: Z dotazníkové studie vyplývá, že informovanost populace o možnosti 

nepovinného očkování je relativně vysoká. Nejčastěji využívané je očkování proti 

pneumokokům. Názory rodičů a potenciálních rodičů nejsou jednoznačné. Část 

populace má sice negativní postoj k některému z nepovinných očkování, ale stále 

převyšuje pozitivní postoj. Lidé jsou také ovlivněni mýty, které se v souvislosti 

s očkováním vyskytují. 
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