
ÚVOD

Jako téma své závěrečné práce při zakončení studia na Univerzitě Karlově v Praze 

jsem zvolila "Postoj rodičů k prevenci virových onemocnění u dětí". Toto téma je dle 

mého názoru velmi aktuální a troufám si říci, že jeho důležitost do budoucna ještě poroste. 

Toto téma mne zaujalo okamžitě, jelikož si myslím, že by bylo zajímavé zjistit, jak jsou na 

tom s postojem v prevenci virových onemocnění čeští rodiče. Z médií, odborných knih a 

článků se neustále dozvídáme o relevanci očkování, ale zároveň existuje mnoho zastánců z 

řad odborníků, především lékařů, že očkování skýtá mnoho nežádoucích účinků, ba že je 

dokonce jako preventabilní prvek zbytečný a mnohdy neúčinný. 

Ohledně očkování dětí již byla napsána spousta publikací a článků a na toto téma 

bylo provedeno mnoho studií, včetně vysokoškolských kvalifikačních prací. Odbornou 

veřejností je očkování považováno za nejlepší prevenci virových onemocnění. Ve své práci 

se zaměřuji na problematiku doporučeného očkování, tedy očkování nad rámec povinného 

očkovacího schématu. Jaký postoj zaujmou rodiče k tomuto druhu očkování, budu 

zkoumat v praktické části mé práce. Téma mé bakalářské práce však nezahrnuje pouze 

očkování, ale i další možnosti prevence virových onemocnění. Mezi nejvíce 

doporučovanými možnostmi prevence jsou zdravá strava, pohyb na čerstvém vzduchu, ale 

také různé přípravky na podporu imunity. Které možnosti prevence virových onemocnění 

považují rodiče za nejspolehlivější a nejúčinnější, budu zkoumat v praktické části mé 

bakalářské práce. Nemalou pozornost budu věnovat i názoru rodičů na alternativní 

medicínu v souvislosti s prevencí virových onemocnění u dětí.

V teoretické části práce se budu zabývat nejprve stručným představením základních 

poznatků o virech a virových onemocněních. Ve druhé kapitole se zaměřím na imunitní 

systém dětí a jeho vývoj. V další kapitole se již budu zabývat možnostmi prevence 

virových onemocnění, tedy pozitivního ovlivnění imunitního systému dětí. Do této oblasti 

spadá především problematika očkování, podávání potravinových doplňků, pozitivní vliv 

pohybu, stravy, spánku a jiných faktorů, které ovlivňují imunitní systém dětí. 

V praktické části mé bakalářské práce budu zjišťovat konkrétní postoje rodičů 

předškolních dětí k prevenci virových onemocnění. Cíle korelují s obsahem bakalářské 

práce a já věřím, že se mi je podařilo splnit.

Informace ke zpracování mé bakalářské práce jsem čerpala z odborných publikací a 

článků, které reflektují aktuální situaci a vyčerpávajícím způsobem vystihují problematiku 

zadaného tématu. Jsem si vědoma, že oblast prevence virových onemocnění, zvláště pak 

problematika očkování, jsou velmi diskutovaná témata a tato práce nechce a pro svou 

kapacitu a orientaci se jich ani nemůže zmocnit v celém svém rozsahu. 



TEORETICKÁ ČÁST

1. KAPITOLA:  VIRY A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ

1.1  Biologie virů

Definice viru

Jak uvádí autor: „Virus je nejmenší infekční agens s jedním druhem nukleové 

kyseliny - RNA nebo DNA. Virus je živý organizmus, pokud se za organizmus považuje 

soubor vzájemně a stabilně se ovlivňujících makromolekul a život se definuje schopností 

opětované replikace struktury, která sama replikovat neumí. Podle způsobu množení viru 

je možno říci, že virus je parazit na molekulové úrovni“ (Schindler, J. (2010). p. 117).

Vznik virů není dostatečně objasněn. Zatím není upřesněno, zda viry existují již od 

počátku života na Zemi, kdy viry představovaly autoreplikační strukturu a teprve později 

se chránily před vnějšími vlivy, nebo zda vznikly omezeným osamostatněním nosiče 

informace z buňky - DNA viry z plazmidu, který získal pro svou ochranu bílkovinný obal a 

schopnost přenosu, a RNA viry z uniklé mRNA (mediátorové ribonukleové kyseliny). 

(Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada).

Struktura virů

Základní strukturou virové částice je nukleová kyselina, která funguje jako genom 

(soubor všech genů viru). Genom viru nese dva druhy genů. Jsou to geny determinující 

strukturní bílkoviny (ty tvoří část virové partikule) a nestrukturní (funkční) bílkoviny              

– enzymy, účastnící se stavby virionu, například DNA polymeráz. Před okolními vlivy, 

hlavně před nukleázami, chrání genom viru bílkovinná kapsida. Úlohou kapsidy je tzv. 

adsorpce - navázání na povrch hostitelské buňky. Některé viry mají na povrchu obal 

složený    z lipidové dvoj vrstvy, který je prostoupen glykosylanovou bílkovinou ve formě 

hrotů trčících navenek  z lipidu. Označují se jako peplomery. Obal je odvozen z membrány 

hostitelské buňky, peplomery determinují geny viru. Glykoproteiny obalu jsou 

determinované virem. Určují hostitelskou specifitu (které hostitele či které jeho buňky virus 

infikuje) a antigenitu viru. Antigenitou rozumíme schopnost organizmu rozeznávat 

cizorodé částice. (Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 

Praha: Grada).

Vztah virů k hostiteli

Jak uvádí autor: „Viry existují jako specifičtí paraziti všech druhů buněk"

(Schindler, J., 2010, p. 117). Existují 3 typy virů, podle toho, kde se množí. Viry, které 

využívají bakterie jako své hostitele, se nazývají bakteriofágy. V rostlinách se pomnožují 

viry rostlinné a v organizmu živočichů viry živočišné. Každý vir je pro svou skupinu 

hostitelů specifický, tzn., virus chřipky se nemůže rozmnožovat na bakteriích nebo 

jabloních.



Pro zaměření mé práce jsou nejdůležitější viry živočišné. Viry živočichů se 

pomnožují vždy na určitém okruhu živočichů, nikoli pouze na jednotlivých druzích 

živočichů. Konkrétně u člověka se viry pomnožují na více orgánech a vyvolávají tak 

systémovou infekci nebo mají specificitu - tropizmus pro určitý orgán nebo tkáň. 

Například virus chřipky se množí v dýchacích cestách člověka nebo virus neštovic, 

množící se na kůži. (Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických 

oborů. Praha: Grada). 

Problematika virologie je velmi obsáhlá, a proto se nyní zaměřím přímo na expanzi 

DNA virů v organizmu člověka. Vysvětlíme si tedy mechanismus patogeneze a rozvoj 

virové infekce, tedy jak virus napadá lidský organizmus a jaké děje se při nákaze v našem 

těle odehrávají.

Patogeneze a rozvoj virové infekce

Virus musí najít nejvhodnější místo ke vstupu do organizmu. Způsoby vniknutí do 

organizmu a lokalizace v orgánech jsou tři. První způsob je vniknutí viru sliznicí 

dýchacího ústrojí nebo trávicího traktu s následnou infekcí v místě vstupu. Jedná se o 

obvyklou bránu vstupu u rinovirů, myxovirů, parainfluenzavirů, respiračního syncytiálního 

viru, koronavirů a rotavirů. Další typickou bránou vstupu virů je sliznice s následným 

šířením krevním oběhem (tzv. virémie) nebo neurony k cílovému orgánu. Tento způsob je 

znám u pikornavirů, viru spalniček, viru příušnic, viru herpes simplex, viru varicely, virů 

hepatitidy A a B. Posledním způsobem je průnik viru krví po vpichu jehly nebo kousnutím 

hmyzu či ragádami (trhlinkami v kůži) a následným šířením do cílových orgánů. Touto 

cestou pronik virus hepatitidy B a flaviviry. (Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro 

studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada). 

Infekce může být po napadení organizmu virem vyvolána buď hned v místě vstupu 

(příklad rinovirů, které se pomnoží v horních cestách dýchacích - nosní sliznici) či rotavirů     

v trávicím traktu. Jiné druhy virů se z místa vstupu šíří dále obvykle krevní či lymfatickou 

cestou, čímž jsou zaneseny na místo svého dalšího patologického působení. Zde se tzv. 

sekundárně pomnoží a dochází tak k často vážnému poškození hostitele. V této fázi se již 

projevují první charakteristické příznaky nemoci, které tak pomáhají ke stanovení 

diagnózy. Poškození může být různé, od mírného zánětlivého onemocnění, které končí bez 

následků, až po anatomické destrukce nebo funkční poškození. Příkladem takového 

rozvoje virové infekce je poliovirus. Ten se dostává do těla alimentární cestou, pomnoží se 

ve faryngu, ve střevě či lymfatické tkáni. Po primárním pomnožení se dostává krevním 

oběhem do nervového systému a postupuje podél nervových vláken, kde poškodí 

motorické neurony a kolem desátého dne se rozvíjí obrna. Jiným příkladem jsou rinoviry, 

které poškozují buňky lokálně, epitel zvyšuje sekreci hlenu a organizmus reaguje zvýšenou 

teplotou. Nakonec se organizmus zbaví viru jeho vyloučením. Může se ale také vyvinout 

latentní (skrytá) infekce. (Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických 

oborů. Praha: Grada).



1.2  Nejčastější virová onemocnění dětského věku

Ve své bakalářské práci se zabývám postojem rodičů k prevenci virových 

onemocnění u dětí. Jelikož existuje celkem přes 2 600 druhů virů, představíme si nyní 

pouze základní druhy virů, které způsobují nejběžnější dětské nemoci, což jsou informace 

relevantní a nutné k osvětlení této problematiky. Většina z nás si jistě vzpomene na v 

dětství prodělané plané neštovice či chřipku. To jsou zástupci běžných a ve většině případů 

relativně mírných onemocnění. Existují však i další virová onemocnění, která mohou být i 

životu nebezpečná. Mezi nejznámější viry, které je způsobují, patří poliovirus, rotaviry či 

papilomaviry. Jak již bylo řečeno, oblast virologie je velmi rozsáhlá a proto se v této 

kapitole budu zabývat pouze virovými onemocněními, proti kterým se povinně neočkuje, 

ale zároveň ohrožují děti v předškolním věku. Uvedu pouze několik nejvýznamnějších, se 

kterými se děti mohou setkat v běžném životě s velkou pravděpodobností.

1.2.1  Virus chřipky

Virus chřipky infikuje typicky sliznice dýchacích cest. Charakteristické příznaky 

chřipky jsou vysoká horečka 39-41 °C, bolest svalů a hlavy, škrábání v krku, suchý kašel 

způsobený tracheitidou (zánět trachey neboli průdušnice) a bolest za sternem (hrudní 

kostí), celková schvácenost a slabost. Virus se šíří kapénkami, tedy vzdušnou cestou. U 

dětí a starších osob je nebezpečí sekundární bakteriální infekce, zejména pneumonie.  

Léčbu je nutné zahájit včas, ihned po prvním podezření, jinak hrozí komplikace (viz výše).  

Podle vyjádření autora: „podle epidemiologického monitorování chřipkového viru na světě 

se ročně navrhuje formulace vakcíny, u níž je pravděpodobná účinnost. Vakcína je 

polyvalentní a obsahuje virus typu A a B“ (Schindler, J., 2010, p. 149-150). Co se týče 

proočkovanosti, Česká republika je oproti jiným evropským zemím pozadu. Jak uvádí jiný 

autor: „Proočkovanost v ČR je velmi nízká, osciluje mezi 5 až 7 procenty. Chřipka je stále 

laickou veřejností (a bohužel i částí odborníků) velmi podceňována“ (Havlíčková, M., 

(2012). Chřipka – preventabilní onemocnění. První linie, 2(4)). Převzato 24. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

Aktuální situace výskytu chřipkových virů je v České republice dle vyjádření 

MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc., následující: Nemocnost ARI a především ILI klesla a 

v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by přibývalo nemocných s chřipkou. V programu 

virologické surveillance máme v letošním roce opravdu velmi málo průkazů chřipkových 

virů a v podstatě lze konstatovat, že stávající sezóna je ve znamení nechřipkových virů, 

především pak adenovirů. Je to situace mimořádně neobvyklá, i přesto, že zatím 

samozřejmě nelze sezónu uzavřít. Genetická i antigenní analýza našich vzorků shodně 

s evropskými výsledky potvrdila shodu českých izolátů s vakcinálními kmeny. Doposud 

jsme testovali 3 viry (H3 a 2xH1) na antivirovou citlivost (sekvenačně i fenotypovým 

testem Na-Star) – všechny testované izoláty byly dle očekávání citlivé na oseltamivir.

(Havlíčková, M., (2014). Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační 

onemocnění, Státní zdravotní ústav Praha, 3). Převzato 24. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/



Chřipka u dětí

Chřipka u dětí se projevuje podobně jako u dospělých, avšak hlavní rozdíl je 

v jejích projevech, které jsou dost často nespecifické povahy. Případné komplikace mohou 

mít vzhledem k nevyzrálému dětskému imunitnímu systému závažnější následky. 

Vylučování viru z organizmu trvá u dětí také o něco déle než u dospělých. Proto většina 

odborné veřejnosti výrazně doporučuje očkování dětí proti chřipce. V Japonsku dokonce 

proběhla studie, při které se potvrdilo, že zvýšená proočkovanost školních dětí se pozitivně 

odrazila na morbiditě a především mortalitě starších občanů. U dětí starších dvou let se 

objevují typicky gastrointestinální obtíže, tedy bolesti břicha, průjem, zvracení. Nejčastější 

komplikace chřipky u dětí jsou podobně jako u dospělých rozděleny na plicní a 

mimoplicní. Mezi plicní komplikace patří bronchopneumonie a pneumonie, způsobená 

sekundární bakteriální infekcí. Další komplikací jsou časté záněty středního ucha (otitis 

media). Velmi vážnými komplikacemi jsou Reyův syndrom, zánět srdečního svalu a 

meningoencefalitida. Mortalita chřipky u dětí je naštěstí poměrně nízká. Činí 0,2 – 0,8/100 

000 případů ročně. (Havlíčková, M. & Kynčl, J. (2009). Očkování a chemoprofylaxe 

chřipky u dětí. Pediatrie pro praxi, 10(4), 254-256) Převzato 24. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/  

1.2.2  Varicella zoster virus

Tento virus způsobuje onemocnění zvané plané neštovice a pásový opar, odborně 

herpes zoster. Dostává se přes trávicí trakt či spojivku oka do lymfatických uzlin, odtud do 

krve, pomnoží se v retikuloendotelovém systému a sekundární virémií (krevním oběhem) 

se dostane do kůže, kde vytváří charakteristické puchýřky obsahující virus. Nejčastěji trpí 

komplikacemi malé děti, především kojenci a obecně dětí mladší dvou let. Nejméně 

komplikací je naopak zaznamenáno u jinak zdravých dětí ve věku 5-10 let, kdy je 

incidence onemocnění největší. Jak se proti tomuto onemocnění účinně bránit si řekneme 

později v kapitole věnované prevenci virových onemocnění. Mezi nejčastější komplikace 

varicelly patří tzv. progresivní varicela (postižení viscerálních orgánů, krvácivé stavy, 

koagulopatie a další výsev nových lézí). Progresivní varicela je nejzávažnější komplikace 

varicely, avšak u jinak zdravých dětí, k ní dochází jen vzácně. Další komplikací může být 

sekundární bakteriální infekce (St. Aureus, streptokokové infekce), hematologické 

komplikace, mezi nimiž dominují hemoragické puchýře, hematurie, gastrointestinální 

krvácení. U malých dětí ve věku do pěti let jsou typické komplikace neurologického rázu, 

kdy se může rozvinout akutní celeberální ataxie (poruchy chůze a koordinace, nystagmus –

konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbů, dysartrie – porucha artikulace řeči). Tyto 

komplice naštěstí obvykle během jednoho až tří dnů zmizí, nicméně mohou zanechat i 

trvalé následky. Další komplikací varicely může být u dětí pneumonie či hepatitida. 

(Dražan, D. (2009). Komplikace varicelly. Pediatrie pro praxi, 10(3), 180-184). Převzato 

24. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

1.2.3  EBV – Virus Epstein-Barrové

Tento druh je jedním z nejčastěji přítomných virů v organizmu člověka. Způsobuje 

onemocnění zvané infekční mononukleóza. Přenos se odehrává nejčastěji vzdušnou cestou. 

http://www.medvik.cz/bmc/


Protilátky proti tomuto virovému onemocnění má více než 90% osob. Jedná se o primární 

infekci v dětství či v období dospívání. Mononukleóza se projevuje zduřením krčních 

uzlin, anginózními bolestmi v krku, zvýšenou teplotou nebo horečkou a povlaky na 

mandlích. Těžší průběh onemocnění způsobuje zvětšení jater a sleziny (tzv. hepatomegalie 

a splenomegalie). (Schindler, J. (2010). Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. 

Praha: Grada).

1.2.4 Cytomegalovirus

Původcem tohoto onemocnění je lidský cytomegalovirus, který pochází z čeledi 

herpesvirů. Bránou vstupu obvykle bývá respirační trakt nebo horní část trávicí trubice. 

Infekce vzniká konatálně (při porodu) buď při primární infekce matky, nebo při reaktivaci 

chronické infekce matky. Riziko přenosu primoinfekce z matky na dítě je přitom asi 10 %,       

a riziko reaktivace chronické infekce 1 %. Mezi hlavní příznaky patří petechie a purpury

na kůži (vlivem trombocytopenie, což je nepoměr mezi tvorbou a zánikem krevních 

destiček v kostní dřeni, případně jejich zvýšený zánik či kombinace obojího). Další časté 

příznaky jsou hepatosplenomegalie (zvětšená játra a slezina), ikterus, psychomotorická 

retardace, hluchota či poruchy oka. (Kelblerová, A. (2009). Infekční exantémová 

onemocnění v dětském věku. Pediatrie pro praxi, 10(3), 177) Převzato 26. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

1.2.5 Virus klíšťové encefalitidy

Virus klíšťové encefalitidy přenáší klíště (latinsky Ixodes ricinus), které se přisaje 

na kůži člověka. Tím pak způsobí onemocnění klíšťová encefalitida, vážné virové 

onemocnění mozku, kterému se však dá bránit účinným očkováním. Jedná se o nejčastější 

neurologické onemocnění. Díky nízké proočkovanosti, je Česká republika zemí s nejvyšším 

výskytem této nemoci. Klíšťová encefalitida je tzv. sezónní onemocnění. U dětí a 

mladistvých se tato nemoc vyskytuje nejvíce ve věkové kategorii 15-19 let. U malých dětí 

do 4 let věku se vyskytuje jen vzácně a většinou má lehký průběh. (Štruncová, V. & 

Sedláček, D. (2009). Klíšťová encefalitida u dětí. Pediatrie pro praxi, 10 (2), 70-71) 

Převzato 26. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

U dětí probíhá klíšťová encefalitida odlišně než u dospělých.  Průběh bývá 

mírnější, parézy (ochrnutí) vzácné a úmrtí naprosto výjimečná. Příznaky mohou být různé 

dle stádií.  V první fázi onemocnění dítě trpí teplotami, spavostí, únavou či bolestmi hlavy 

a proto je v této fázi možná záměna za akutní faryngitidu, či katarální anginu. Pokud se 

nemoc neléčí, dostaví se druhá fáze, kdy nejčastějšími příznaky jsou bolest hlavy, vysoké 

horečky (75 % dětí má horečky nad 39,5°C) a zvracení. Z klinických nálezů dominují 

především pozitivní meningeální příznaky, jež má 56 % dětí. Proto se toto onemocnění u 

dětí manifestuje tzv. meningitickou formou, zatímco u dospělých převládá forma 

encefalitická. (Rozdíl je v tom, jakou anatomickou strukturu mozku virus napadá). Léčba 

je dlouhodobá, speciální virostatická léčba zatím neexistuje. Jedinou možnou prevencí je 

očkování. (Štruncová, V. & Sedláček, D. (2009). Klíšťová encefalitida u dětí. Pediatrie pro 

praxi, 10 (2), 70-71) Převzato 26. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/



1.2.6 Virus hepatitidy A 

Nemoc, kterou tento virus způsobuje, virová hepatitida A, se často označuje jako 

tzv. nemoc špinavých rukou či infekční žloutenka. Podle odhadů Světové zdravotnické 

organizace se ročně nakazí touto nemocí 1,4 milionu osob na celém světě. Onemocnění se 

projevuje kromě ikterických symptomů (tmavá moč, světlá stolice, žluté zabarvení kůže a 

bělma očních bulbů) také anikterickými (ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, bolesti 

břicha). Tyto symptomy se nemusí projevit vždy, čímž je složitější tuto nemoc 

diagnostikovat a léčit. K přenosu dochází většinou fekálně-orální cestou. Proto se touto 

nemocí mohou nakazit i malé děti, které si často sahají rukama do úst. Pokud se k tomuto 

přidají ještě zhoršené hygienické podmínky, nákaza je na světě. (Malinová, J. (2013). 

Současný výskyt a možnosti prevence hepatitidy A. Lékařské listy. 2013(4), 22). Převzato 

26. 1. 2014 z: http://zdravi.e15.cz/

1.2.7 Rotaviry

Rotaviry jsou velmi častou příčinou průjmů a zvracení u kojenců a batolat. Bylo 

zjištěno, že asi 96 % dětí se s rotaviry setká. Riziko hospitalizace pro tyto infekce je 

v prvních třech letech života dítěte v České republice až 8x vyšší než pro infekce 

salmonelové. Rotaviry jsou celosvětově příčinou asi jedné třetiny všech hospitalizací pro 

gastroenteritidu. (Orálek, A. (2011). Novinky v očkování u dětí. Angis revue, 4(2), 22-25). 

Převzato 26. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

http://zdravi.e15.cz/


2. KAPITOLA: IMUNITNÍ SYSTÉM DĚTÍ

2.1 Imunitní systém obecně

Imunitní systém je soubor reakcí organizmu, které mají za úkol zpracovat exogenní      

i endogenní látky nízkomolekulárního nebo vysokomolekulárního charakteru včetně 

patogenů za účelem zachování homeostázy (stálého vnitřního prostředí) organizmu. Tento 

velmi složitý systém se skládá z několika komponent a úzce spolupracuje s nervovým a 

endokrinním systémem. (Šebek, J. (2013). Imunitní systém ve schématu. Labor aktuell. 4, 

16). Převzato 30. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

Zjednodušeně můžeme imunitu rozdělit na imunitu buněčnou a látkovou (tzv. 

humorální). Imunitní systém chrání nepřetržitě 24 hodin denně všechny z nás a jeho stav 

ovlivňuje mnoho vlivů, například genetika (některá autoimunitní onemocnění se dědí 

z generace na generaci), stav výživy, psychický stav, spánek a odpočinek apod. Tato 

kapitola je velmi obsáhlá a z důvodu rozsahu a především zaměření této práce se zde 

nebudu šířeji tímto tématem zabývat. Pro účely této práce je dostačující vědět, že imunitní 

systém nepřetržitě „bojuje“ proti virovým onemocněním a má pro to své zbraně. V případě 

virů se jedná většinou o tzv. antigenní složku imunity, kdy imunitní systém rozezná viry 

jako cizí částici a pomocí antigenů, které má virus na svém povrchu, ho detekuje a 

prostřednictvím složitých mechanismů látkové a buněčné imunity zneškodní. V některých 

případech (snížená imunita, autoimunitní onemocnění, pozdní léčba atd.) se však virus 

pomnoží natolik rychle, že ho vlastní imunitní systém nedokáže zastavit a zneškodnit. 

Virus se tak šíří po organizmu napadeného jedince a podle typu viru napadá nejrůznější 

orgány. Bez léčby či případných komplikací může dojít až k usmrcení organizmu 

postiženého. (Šebek, J. (2013). Imunitní systém ve schématu. Labor aktuell. 4, 16). 

Převzato 30. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/ 

2.2 Vývoj imunity u dětí

Imunitní systém dítěte se vyvíjí nejvíce v posledních týdnech těhotenství. Jak již 

bylo výše popsáno, významný vliv na imunitu dítěte má vliv genetiky. Zjednodušeně 

řečeno, čím jsou zdravější rodiče, především pak matka dítěte, tím je zdravější dítě 

samotné. Vliv na imunitu dítěte má již samotné těhotenství, potažmo i doba před 

otěhotněním. Pokud bude matka žít zdravě, nekouřit, abstinovat, jíst zdravé potraviny a 

vyhýbat se tělesné a psychické námaze a stresu, má vysoké šance na donošení zdravého, 

imunitně silného plodu.  V těhotenství se žena může setkat s běžnými infekcemi jako je 

zánět nosohltanu (lidově rýma), zánět průdušek a méně obvyklými jako herpes či 

mononukleóza, se kterými se její imunitní systém v klidu vypořádá. Těhotné ženy se však 

také mohou setkat s nebezpečnými patogeny, které mohou ohrozit správný vývoj dítěte i 

zdraví matky. Mezi takové infekce patří například toxoplazmóza, listerióza či plané 

neštovice. Tyto nemoci mají mimo těhotenství normální průběh. V naprosté většině 

případů se imunitní systém matky s cizorodými zárodky vypořádá a život a zdraví dítěte 



nejsou ohroženy. Dítě je před infekcí chráněno dvěma systémy: placentou a plodovými 

obaly. V případě placenty funguje ochrana tak, že krev matky a dítěte se nemísí, tudíž 

může být vyloučen přenos patogenu krevní cestou. Plodové obaly pak mechanicky brání 

vstupu infekce z pochvy matky. Důležitou roli v obraně před infekcemi zastává i poševní 

imunita a hrdlo děložní, které obsahuje hustý hlen, který rovněž zabraňuje šíření 

potenciální infekce z pochvy do dělohy. Infekce se přesto může v některých případech 

rozšířit. Vzniká tak několika možnými způsoby: krevním oběhem přes placentu, šíření 

zárodků přes pochvu a hrdlo děložní do dělohy a přestupem infekce v okolí dělohy 

z dutiny břišní. Infekce může narušit zdárný vývoj plodu následujícím způsobem: 

 přímá infekce plodu a její důsledky

 infekce placenty a následná porucha výměny kyslíku a živin pro dítě

 přetrvávající vysoké horečky matky

 závažná život ohrožující infekce matky (hepatitidy, AIDS, klíšťová encefalitida a 

jiné)

 infekce plodových obalů (může způsobit předčasný porod či potrat)

 neadekvátní léčba infekce matky (například velmi často podceňovaná chřipka či 

zánět průdušek) 

(Málková, K. (2012) Prenatální diagnostika TORCH infekcí v těhotenství. Labor 

aktuell, 4, 28). Převzato 30. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

2. 3 Význam kojení pro dítě z hlediska imunologie

    Pokud plod překoná veškeré potenciální nástrahy těhotenství a jeho porod proběhl 

bez komplikací, je pro něj nyní nejvýznamnějším prvkem podpory imunity mateřské 

mléko, resp. v prvních hodinách a dnech po porodu tzv. kolostrum. Kolostrum (mlezivo) je 

hustá, smetanově žlutá tekutina, obsahující spoustu pro novorozence nepostradatelných 

látek, které mu zaručují co nejlepší adaptabilitu na nové prostředí plné patogenů a 

zjednodušeně řečeno nejlepší „start do života“. Kolostrum obsahuje imunoglobuliny, 

lymfocyty, vitaminy (A, E a K), bílkoviny potřebné pro růst a o něco méně laktózy a tuku, 

než je v později vylučovaném mléce mateřském. Vitaminy A a E působí proti oxidačnímu 

stresu v novém prostředí, vitamin K pak snižuje riziko hemoragie (krvácení). Toto mlezivo 

je nepostradatelné a dodává dítěti potřebné látky pro jeho další zdárný vývoj. (Dvořáková, 

V. (2011). Kojení a jeho podpora.  Jihlavské zdravotnické dny 2011, 135). Převzato 30. 1. 

2014 z: www.medvik.cz/bmc/ 

    Kolostrum se postupně během prvních dní po porodu mění na vlastní mateřské 

mléko. Tato pro novorozence nepostradatelná tekutina je schopna zajistit mu pasivní 

ochranu a podpořit rozvoj slizniční a systémové imunity. Mateřské mléko má ve vztahu 

k imunitě dítěte antimikrobiální, anti-inflamatorní a imunomodulační vlastnosti. Jinými 

slovy, chrání ho před cizorodými zárodky, stimuluje rozvoj imunity a má protizánětlivé 

účinky. Laktace (produkce mateřského mléka z prsů matky) je aktivována hormonálně 

http://www.medvik.cz/bmc/


ihned po porodu. Jedná se o dynamický proces, který se v průběhu času přizpůsobuje 

energetickým potřebám dítěte a zároveň docházelo k rozvoji jeho imunitního systému. 

(Frühauf, P. (2013). Mateřské mléko a jeho biologické aktivity. Pediatrie pro praxi, 14(1), 

63) Převzato 30. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

     Mateřské mléko obsahuje kompletní složky výživy a mnoho dalších pro dítě 

důležitých látek: bílkoviny, tuky, sacharidy, vitaminy, minerální látky, růstové faktory atd.

Z vitaminů se jedná o vitamin A, D a K. Po narození se dětem aplikuje intramuskulárně 

(nitrosvalově) 1 mg vitaminu K a od druhého týdne života se preventivně podává 700 IU 

(mezinárodních jednotek) vitaminu D pro jeho nízký obsah v mateřském mléce. 

Z minerálních látek je v mateřském mléce nejvíce obsažen vápník, železo a zinek. Dále 

obsahuje mateřské mléko důležité esenciální mastné kyseliny. Ukazuje se, že poměr mezi 

omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami je důležitý ve vztahu k alergickým 

onemocněním. Kromě dalších mnoha látek obsahuje mateřské mléko též užitečné bakterie. 

Bylo prokázáno, že jich mateřské mléko obsahuje přibližně 55. Tyto bakterie udržují 

rovnováhu ve střevech dítěte a díky tomu napomáhají bojovat proti nejrůznějším infekcím.

Dominantními druhy bakterií obsaženými v mateřském mléce jsou streptokoky a 

stafylokoky. (Bronský, J. (2010). Mateřské mléko jako zdroj bakterií s potencionálně 

probiotickými účinky. Praktické lékárenství, 6(3), 136-138). Převzato 30. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

   V jiném zdroji se dočteme, že ve střevech dítěte je obsaženo přibližně 70% 

imunitního systému. Na osídlení trávicího ústrojí po porodu závisí další vývoj 

obranyschopnosti dítěte v kojeneckém a starším věku. Rovněž se můžeme dozvědět, že 

nejdůležitější látkou pro obranyschopnost dítěte je sekreční imunoglobulin A (IgA), který 

pokrývá stěnu střeva dítěte a tím zabraňuje usídlení škodlivých bakterií a celkově pomáhá 

chránit před infekcemi. V kolostru je ho při tom 2x více než ve zralém mateřském mléce. 

Důležitá je také informace, že vyprazdňovací čas žaludku u dětí živených mateřským 

mlékem, je kratší než u dětí živených umělou výživou. Dítě tak pochopitelně prospívá lépe. 

U velmi nedonošených dětí je navíc pozorován rychlejší přechod na plnou výživu. 

(Dvořáková, V. (2011) Kojení a jeho podpora. Jihlavské zdravotnické dny 2011, 135-136). 

Převzato 30. 1. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

Úloha mateřského mléka je tedy naprosto zásadní ve vývoji imunity dítěte. Jak uvádí 

autorka, podle epidemiologického výzkumu snižuje kojení výrazně riziko řady akutních          

i chronických infekcí: „U dětí je méně průjmových onemocnění, infekcí dolních dýchacích 

cest, zánětu středouší, nekrotizující enterokolitidy, alergií, diabetu, ulcerózní kolitidy a 

mnoha dalších chorob gastrointestinálního traktu“. (Dvořáková, V. (2011) Kojení a jeho 

podpora. Jihlavské zdravotnické dny 2011, 135-136). Převzato 30. 1. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

Veganská strava

Matky, které se živí výhradně veganskou stravou jsou velmi nezodpovědné ke svým 

dětem. Jejich mateřské mléko je totiž chudé na některé složky výživy, které dětem chybí 

pro zdárný vývoj. Mateřské mléko těchto matek neobsahuje dostatek vitaminu B12, což 

http://www.medvik.cz/bmc/


může vést až k nenávratným poškozením mozku. Dále je toto mléko také chudé na 

kyselinu listovou a alimentární železo. (Muntau, A.C. (2009) Pediatrie. Praha: Grada)



3. KAPITOLA: PREVENCE VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ

Základní informace o virech a funkci imunitního systému dětí jsem představila. 

Uvedla jsem také příklady některých vybraných virových nákaz, které nepatří do 

základního povinného očkovacímu schématu. Nyní se soustředím na nejdůležitější část této 

bakalářské práce – prevenci virových onemocnění u dětí.   

Definice prevence ve zdravotnictví

Národní referenční centrum na svých webových stránkách uvádí následující: 

„Prevence obecně je soubor opatření k eliminaci příčin výskytu nějakého jevu, např. 

nemoci. Principem je identifikovat, redukovat, popř. eliminovat rizikové faktory mající vliv 

na vznik onemocnění. Cílem je zabránit vzniku nemoci, komplikací či zajistit jejich včasný 

záchyt“. (Příloha 3j Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní 

grantovou agenturou MZ ČR, „Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na 

vývoj národní sady standardů zdravotních služeb“, Výklad různých forem prevence“, p. 2, 

(dále jen: [Výklad různých forem prevence]). Převzato 

https://kvalita.nrc.cz/standardy/IGA106503/02_Prilohy/Priloha_3/Priloha_3j_Vyklad_ruzn

ych_forem_prevence.pdf

Druhy prevence ve zdravotnictví:

 primární

 sekundární

 terciární

ad 1) Definic primární prevence ve zdravotnictví je mnoho. Uvedu jakýsi výtah toho 

nejdůležitějšího. Základním principem primární prevence je zabránit vzniku onemocnění.

V praxi používáme taková opatření, která vedou ideálně k eliminaci vzniku onemocnění.       

V případě virových onemocnění zdravý životní styl, očkování a jiné, viz níže. Výsledkem 

by mělo být snížení incidence patologických jevů. Některé zdroje uvádějí i analýzu 

životního prostředí ve vztahu ke vzniku onemocnění, výchovu ke zdraví apod. (Výklad 

různých forem prevence, 2009, 3-4). Převzato 18. 2. 2014 z: 

https://kvalita.nrc.cz/standardy/IGA10650-

3/02_Prilohy/Priloha_3/Priloha_3j_Vyklad_ruznych_forem_prevence.pdf

ad 2) Sekundární prevence si klade za cíl včasně rozpoznat nemoc a co nejdříve a nejlépe 

ji začít léčit. Sekundární prevence se v některých oborech prolíná s terciární. Například 

v neurologii či kardiologii se případné recidivy onemocnění řadí již do prevence 

sekundární, zatímco v onkologii patří recidivy do prevence terciární. Ostatně i léčba, 

zahrnutá do prevence sekundární, směřuje k vyléčení, tedy zabránění opakování nemoci 

(recidivě). (Výklad různých forem prevence, 2009, 6). Převzato 18. 2. 2014 z: 

https://kvalita.nrc.cz/standardy/IGA10650-

3/02_Prilohy/Priloha_3/Priloha_3j_Vyklad_ruznych_forem_prevence.pdf



Ad 3) Terciární prevence je soubor opatření, které si kladou za cíl zamezit komplikacím již 

diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránění jeho opakování a progresi.

Do této oblasti prevence patří zamezení šíření nemoci, její stabilizace, aktivity zaměřené na 

zvládnutí případné recidivy onemocnění (zvyšování soběstačnosti pacienta, rehabilitace 

aj.). V případě virových onemocnění, kupříkladu chřipky by tedy terciární prevence 

spočívala v zabránění vzniku komplikací, např. pneumonie. Teoreticky vzato by terciární 

prevence mohla znamenat také vyhýbání se rizikovým místům a jedincům, kteří mohou být 

s vysokou pravděpodobností přenašeči onemocnění (mateřské školy a základní školy 

v období chřipkových epidemií apod.), nosit ústní roušky a další. V praxi jsou však tato 

opatření těžko proveditelná, jelikož vyhnout se patogenům je prakticky nemožné. (Výklad 

různých forem prevence, 2009, 9). Převzato 18. 2. 2014 z: 

https://kvalita.nrc.cz/standardy/IGA10650-

3/02_Prilohy/Priloha_3/Priloha_3j_Vyklad_ruznych_forem_prevence.pdf

3.1 Způsoby prevence virových onemocnění u dětí

3.1.1 Aktivní imunizace 

Aktivní imunizace, známá mezi laickou veřejností jako očkování, je bezesporu 

nejprokazatelnější prevencí virových onemocnění obecně. Nutnost očkovat proti některým 

onemocněním je dána ze zákona:

Autorka uvádí:  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanovuje povinnost

zdravotnických zařízení provést stanovené typy očkovani2) a povinnost vybraných kategorií 

fyzických osob3) se očkování podrobit v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem4).

Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním

nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanoveni má, alespoň teoreticky, i možné sankce. 

Jednou z nich je přestupek na úseku zdravotnictví, jehož se dopustí ten, kdo nesplní povinnost 

stanovenou k předcházení vzniku a šířeni infekčních onemocněni5). Jako sankci za tento přestupek

lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. (Prošková, E. (2012). Je očkování stále ještě povinné? 

Diagnóza v ošetřovatelství. 8(1), p. 38). Převzato 22. 2. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

V České republice se očkuje proti následujícím virovým onemocněním: 

poliomyelitis (dětská obrna), chřipka, varicella-zoster, spalničky, žlutá zimnice, příušnice, 

zarděnky, vzteklina a hepatitida A i B. Vakcinace je orientována na rizikové skupiny a 

situace a především děti. (Schindler, J. (2010) Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických 

oborů. Praha: Grada).

2) – 45 citace zákona

3) Jde o osoby, které mají na území České republiky trvalý pobyt, jimž byl povolen 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo které jsou oprávněny na území České 

republiky pobývat po dobu delší než 90 dnů.



Princip očkování

Princip očkování spočívá v tom, že se nemocnému podá vakcína, tím se stimuluje 

imunitní systém jedince a vznikne tak ochranná imunitní odpověď organizmu. Do doby, 

než bylo očkování objeveno, se lékaři museli spokojit pouze se symptomatologickou 

léčbou pacientů. Úspěšné očkování zajistí dlouhodobou nevnímavost jedince vůči dané 

infekci. V některých případech lze očkování použít i jako profylaxi po expozici 

onemocnění. V České republice má očkování dlouho tradici. V 60. letech minulého století

se Československo stalo první zemí na světě, která zavedla povinné očkování proti dětské 

obrně, a díky tomuto opatření se povedlo nemoc vymýtit. Celoplošné očkování bylo 

zavedeno i proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím, záškrtu a dávivému kašli. V 70. 

letech byl pomocí očkování eliminován tetanus a o deset let později bylo ukončeno i 

očkování proti pravým neštovicím. Dnes se díky vysoké proočkovanosti populace výše 

uvedená virová onemocnění vyskytují jen ojediněle. (Petrovová, M., (2009), Očkování 

v České republice. Sestra, 19(9), 34-35). Převzato 23. 2. 2014 z www.medvik.cz/bmc/

Virová vakcína musí splnit základní požadavky pro uvedení do praxe. Musí být 

v prvé řadě účinná, aby vzbudila dostatečnou imunitní odpověď po dostatečně dlouhou 

dobu. Velké požadavky jsou kladeny na bezpečnost vakcíny. Po aplikaci vakcíny se nesmí 

objevit příznaky onemocnění, v žádném případě nesmí dojít k přímé manifestaci 

onemocnění. Dalším požadavkem na virovou vakcínu je její stabilita. Tím máme na mysli 

účinnost vakcíny v čase, neboli vakcína by neměla po určitou dobu snižovat svou účinnost. 

V neposlední řadě by také měla být vakcína cenově dostupná. (Schindler, J., (2010). 

Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada).

Vakcíny proti virovým onemocním, mohou být inaktivované (vakcína není 

nebezpečná ani infekční, je však zapotřebí aplikovat více dávek pro její nízkou 

imunogenitu), živé - atenuované vakcíny, což jsou živé aktivní nevirulentní viry. Tyto 

vakcíny v podstatě napodobují infekční proces bez toho, aby propuklo onemocnění, a tím 

se v těle tvoří aktivně protilátky. Výhodou je, že k imunizaci stačí podat jednu dávku a tím 

se vytvoří dlouhodobá imunita. Nevýhodou těchto vakcín je, že není zcela vyloučená 

nákaza jedince se sníženou imunitou. Po aplikaci této vakcíny bývá slabá reakce v místě 

vpichu. Atenuované vakcíny se mohou podávat perorálně (např. vakcína proti adenovirům 

při imunizaci proti respiračním infekcím). Poslední variantou jsou vakcíny rekombinantní. 

Tyto vakcíny se připravují poměrně složitě. Gen imunogenní bílkoviny z jednoho viru se 

vpraví do genomu jiného viru. Vzniklá rekombinanta se poté replikuje, exprimuje vnesený 

gen a vytváří se cizorodá bílkovina, která indukuje tvorbu specifické protilátky. (Schindler, 

J. (2010) Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada). 

Vždy je nutno posoudit celkový zdravotní stav jedince, který má být naočkován, 

zvážit možná rizika a kontraindikace. Dále je nutné respektovat časové schéma očkování

(intervaly mezi jednotlivými dávkami, současné podávání více vakcín apod.). Důležité je 

také dodržet správnou techniku výkonu (vhodný způsob, místo a správně zvolená jehla). 

Aplikaci vakcíny se podává v souladu s doporučením výrobce. Nejčastější způsob aplikace 

jsou intramuskulární (aplikace vakcíny do svalu) a intradermální (nitrokožní), někdy i 



subkutánně či perorálně (podkožně a dutinou ústní). Výkon provádí lékař po zvážení všech 

kontraindikací, zhodnocení aktuálního zdravotního stavu a především po uvážení možného 

výskytu komplikací, nejčastěji alergií. Aplikace vakcíny může být provázena výskytem 

postvakcinačních reakcí (fyziologických – nejčastěji zarudnutí v místě vpichu, svědění), 

vystupňovaných fyziologických, neurologických a alergických. (Schindler, J. (2010) 

Mikrobiologie: pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada). 

Vakcína obsahuje antigen, vlastní aktivní složku, která v organizmu vyvolává 

tvorbu specifických protilátek. Kromě této nejdůležitější látky, obsahuje vakcína mnoho 

dalších přídatných látek (konzervační a stabilizační látky, antibiotika, ředící látky aj.). 

Druhy očkování:

a) pravidelné

b) zvláštní

c) mimořádné

d) očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách

e) očkování provedené na žádost fyzické osoby

(Petrovová, M., (2009), Očkování v České republice. Sestra, 19(9), 34-35). Převzato 26. 2. 

2014 z www.medvik.cz/bmc/

V jiném zdroji se můžeme dočíst o velkém množství chemických látek, které 

mohou být pro člověka, obzvláště pro nevyzrálý dětský organizmus, toxické. Zmíním 

například populárně naučné publikace RNDr. Anny Strunecké „Doba jedová“ či „Varovné 

signály očkování“, v nichž autorka poukazuje na takové přídatné látky ve vakcínách, jako 

jsou thimerosal, formaldehyd či hliník, které mohou znamenat pro děti vysoké riziko 

pozdních neurologických a jiných potíží. Nejvíce používanou chemickou látkou je podle 

autorky ve vakcínách právě thimerosal, která v přepočtu na hmotnost, obsahuje téměř 50% 

rtuti. Podle řady kritiků přidávání thimerosalu do vakcín, má tato látka řadu toxických 

účinků a pro novorozence je tak naprosto nevhodná. Další výhrady má autorka proti 

hliníku, který se přidává také do vakcín proti různým virovým onemocněním. Hliník je tělu 

naprosto cizí látka, a proto se ho snaží svými mechanismy zbavit. Pokud tyto obranné 

mechanismy selhávají, hliník se ukládá ve svalech, kostech, játrech i mozku. Ionty hliníku 

mohou vyvolat nesmírné množství reakcí s rozsáhlými patofyziologickými následky -

poruchy metabolismu, poškození a smrt buněk. Zasažením do energetického metabolizmu 

mohou urychlovat stárnutí buněk a narušit funkce buněk nervových. Děti jsou navíc k 

toxickým účinkům hliníku mnohem náchylnější než dospělí a hliník se jim akumuluje v 

mozku ve větším množství. Ve vakcínách dostávají kojenci ve všech zemích s očkovacím 

programem až 50x vyšší dávky hliníku, než povoluje norma FDA (The USA Food and 

Drug Administration) z roku 2004. Dále autorka poukazuje na velké množství nežádoucích 

účinků. Mezi těmito dominují vysoké horečky nad 38°C, tzv. encefalitický pláč 

(neutěšitelný pláč kojenců trvající i několik dní při vznikajícím zánětu mozku jako 



důsledek očkování), změny chování (apatie, regrese v chování a jiné), vznik chronických 

problémů až vážných autoimunitních reakcí (astma, průjem, zvracení, trávicí potíže, 

ekzém) a mnoho dalších. Tyto velmi vážné nežádoucí účinky se nicméně vyskytují 

„pouze“ v jednom případě na deset tisíc očkovaných. Výskyt nežádoucích účinků se 

mnohdy odehrává až po delší době od aplikace očkovací látky a tudíž často není možné 

určit, jestli mají opravdu spojitost s očkováním či nikoli. (Strunecká, A. (2012). Varovné 

signály očkování. ALMI). Tento zdroj je však třeba brát s určitou rezervou, neboť přínos 

očkování daleko předčí možný (a poměrně vzácný) výskyt nežádoucích účinků.

Očkování je i přes potenciální rizika a komplikace bezpochyby nejlepší prevence 

virových onemocnění u dětí. Historická zkušenost ukazuje, že očkování je celosvětově 

rozšířenou a efektivní metodou v oblasti prevence proti infekčním onemocněním obecně. 

Očkování celkově snižuje morbiditu a předchází potenciálním komplikacím a úmrtím. 

Očkování navíc ovlivňuje pozitivně ekonomiku. Očkovaní jedinci jsou méně nemocní, 

tudíž se mohou účastnit pracovního procesu, nemusí být popřípadě s nemocnými dětmi 

doma. Paradoxně však, očkování změnilo v poslední době pohled společnosti na závažnost 

infekčních onemocnění. Objevují se kampaně a hnutí zaměřené proti očkování. Tyto 

skupiny lidí vyhledávají alternativní způsoby léčby a neuvědomují si všechny dopady 

svého chování. Jejich argumentace vyplývá z negace klasických medicínských postupů a 

neobjektivního porovnávání rizik očkování s jeho přínosem. Jedinou obranou zdravotníků 

je v tomto případě podat smysluplné protiargumenty z oblasti vakcinologie, imunologie, 

statistických dat o infekčních nemocech a selským rozumem jim vysvětlit jeden argument 

za druhým. Úspěch očkování tak závisí vedle kvality vakcín také na pozitivním vnímání 

smyslu očkování občanů a jejich následným rozhodnutí nechat sebe a své děti očkovat. 

(Petrovová, M. (2009) Očkování v České republice. Sestra.19(9), 34-35). Převzato 26. 2. 

2014 z: www.medvik.cz/bmc/

Očkování (a jiná preventivní opatření) proti nejčastějším virovým onemocněním                  

(mimo rámec povinného očkování)

Chřipka

Chřipka je jedno z nejdiskutovanějších virových onemocnění. Otázku zda očkovat 

své děti proti chřipce si položí pravděpodobně každý alespoň trochu zodpovědný rodič.               

O výhodách a nevýhodách očkování proti chřipce u dětí bylo napsáno mnoho odborných          

i populárně naučných knih a článků v časopisech. Jednotný názor, zda očkovat a proti 

jakým nemocem, nezastávají dokonce ani pediatři. Každý má jiné zkušenosti a názory. 

Není se proto čemu divit, když bezradní rodiče při velkém množství doporučení raději 

rezignují a přestanou se o tuto problematiku zajímat, či naopak aktivně vyhledávají 

nejpodrobnější informace ohledně vakcinace proti chřipce. Přes tento „menší zmatek“, s 

přihlédnutím na všechna "pro a proti", se česká odborná veřejnost shodne na tom, že 

očkování malých dětí proti chřipce je vhodné. Doporučení očkovat děti proti chřipce 

nalezneme v mnoha článcích v odborných časopisech i knihách. Časopis Československá 

pediatrie v jednom ze svých článků uvádí: „Děti předškolního a školního věku jsou 



nejvýznamnějším zdrojem šíření tohoto onemocnění v populaci“ (Blechová, Z. &

Marešová, V. (2010). Československá pediatrie. 65(5), 239-240). Převzato 28. 2. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

Vakcinace dětí mladších tří let se vzhledem k možným komplikacím onemocnění 

výrazně doporučuje. Jinou možností volby je proočkovanost ostatních členů rodiny, kdy 

tak vzniká imunita i pro dítě. Co se týče vakcinace předškolních dětí, můžeme se v jiném 

zdroji dočíst následující: U dětí nad 3 roky, které již často navštěvují předškolní zařízení, 

lze očkování doporučit. Podle doporučení NIKO (Národní imunizační komise) jsou dvou 

dávkovým schématem očkovány děti před nástupem do kolektivního zařízení, u nichž se 

nepředpokládá, že chřipku prodělaly. U ostatních dětí se uplatňuje jedno dávkové 

očkování, podobně jako u dospělých. (Havlíčková, M. (2012) Chřipka preventabilní 

onemocnění. První linie, 2(4), 15). Převzato 28. 2. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/ 

Očkování je třeba vždy zahájit před začátkem chřipkové sezony, tedy nejlépe časně 

na podzim. Vakcíny musí být připravené z aktuálně cirkulujících kmenů. Tyto vakcíny 

podléhají doporučení komise Světové zdravotnické organizace po provedení analýz kmenů 

chřipky v národních referenčních laboratořích. Podle vyjádření jiné autorky: 

„Světová zdravotnická organizace doporučuje proti chřipce očkovat osoby s vysokým 

rizikem rozvoje chřipkových komplikací a úmrtí, dále ty osoby, které by na ně mohly 

chřipku přenést, a také všechny ty, kteří by z očkování mohli mít prospěch“( Vaverková, R. 

(2011) Chřipka a její prevence. Angis revue. 4(5), 19-22). Převzato 28. 2. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/ 

Z uvedeného vyplývá, že skupinou predisponovanou k očkování proti chřipce jsou       

i děti. Zda rodiče své děti proti chřipce očkovat nechávají či nikoli, se rozhodne po 

zpracování dotazníkového šetření v druhé půli mé bakalářské práce. 

Varicella zoster virus

Nejlepším způsobem ochrany před tímto typem virového onemocnění je aktivní 

imunizace, tedy očkování. Od roku 2003 je na trhu k dispozici vakcína Varilrix. 

Samozřejmým preventivním opatřením je omezení kontaktu s nemocným, případně izolace 

pacienta než se zhojí všechny léze na kůži. To trvá přibližně jeden týden, proto delší 

izolační opatření nemá smysl a vede u dětí ke zbytečným absencím ve škole. (Blechová, Z. 

(2007). Reálné dopady očkování. Lékařské listy, 56(1), 3-5). Převzato 1. 3. 2014 z: 

http://zdravi.e15.cz/

Virus klíšťové encefalitidy

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě se dle doporučení České pediatrické společnosti 

podávají okolo čtvrtého roku života dítěte po ukončení základního očkovacího schématu. 

Jiným důvodem je také fakt, že v kojeneckém období nemá klíšťová encefalitida tak vážný 

průběh, probíhá jako běžná viróza. S vyšším věkem tak rizika nemoci stoupají a zhoršují se     

i následky. Proočkovanost v České republice je oproti sousedským státům nízká (celkově 



asi 16%). Například Rakousko se může chlubit 88% proočkovaností své populace. 

Dlouhou dobu jsou na trhu vakcíny Fsme-Immun a Encepur. (Orálek, A. (2011) Novinky 

v očkování u dětí. Angis revue, 4(2), 22-25). Převzato 3. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

Rotaviry

Toto poměrně nové očkování zabraňuje těžkým průběhům rotavirových infekcí, 

dehydrataci a nutnosti hospitalizace. Vakcína se nazývá Rotarix či Rotateq a podává se per 

os poprvé v 6 týdnech po narození a musí být podána do 26. týdnu věku dítěte. Tato 

infekce může proběhnout i ve vyšším věku a dospělosti, ovšem s nižším rozsahem 

dehydratace. Nežádoucí účinky jsou po těchto vakcínách vzácné. (Orálek, A. (2011) 

Novinky v očkování u dětí. Angis revue, 4(2), 22-25). Převzato 3. 3. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

Hepatitida A 

Proti virové hepatitidě A se očkuje nejčastěji vakcínou Havrix. Existuje                        

i kombinovaná vakcína Twinrix, která chrání proti hepatitidě A i B. Děti lze očkovat od 

jednoho roku, pediatrická dávka tohoto očkování se podává do patnácti let. Bylo zjištěno, 

že přibližně 30% nákaz si Češi „přivezou“ ze zahraničí, nejčastěji z Chorvatska, Egypta, 

Tuniska, Řecka a dalších zemí. (Orálek, A. (2011) Novinky v očkování u dětí. Angis 

revue, 4(2), 22-25). Převzato 3. 3. 2014 z: www.medivk.cz/bmc/

3.1.2 Nutrice

Nutrice, tedy výživa, je alfou a omegou v podpoře dobrého zdravotního stavu ve 

všech oborech napříč medicínou. Nezastupitelné místo má proto i v prevenci virových 

onemocnění dětí. Nutrice determinuje vývoj imunitního sytému v počátečních fázích 

života člověka a určuje i jeho výkonnost ve stáří. Vlivem stravy na výkonnost imunitního 

systému se zabývá obor nutriční imunologie, nazývaná souhrnně též imunonutritologie. 

Tento vědní obor se začal intenzivně rozvíjet v 60. a 70. letech minulého století, kdy začalo 

být mnohem jasnější, že nutrice, má velký vliv na imunitní systém, resp. jeho stav. 

Odborníci, zabývající se touto problematikou, zjistili, že každé infekční onemocnění je 

doprovázeno snížením příjmu potravy a obojí tak následně přispívá ke zhoršené imunitní 

odpovědi. Neadekvátní imunita je, podle odhadů, spojována s 60 % případů neinfekčních, 

a více než 75 % infekčních nemocí. Prakticky všechny infekce vyvolávají katabolické 

ztráty organizmu z důvodu traumatu tkání a stresu, které je doprovází, což má za následek 

zhoršení průběhu infekce. (Šíma, P. (2011) Nutriční imunologie. Interní medicína pro 

praxi., 13(6), 255-258). Převzato 5. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

První odpovědí na vzniklé onemocnění je anorexie iniciovaná cytokiny. Poté 

vzniká nechutenství, navozené přes CNS interleukiny různých typů. Dále se pod vlivem 

vyšší tvorby interleukinu II-1 a změny endokrinní sekrece mobilizují aminokyseliny 

z kosterní svaloviny pro tvorbu jaterní glukoneogenezy., přičemž syntéza některých prvků 

(Fe, Zn, Se) klesá. Dusík je při tom uvolňován močí. Anabolické ztráty jsou způsobeny 

syntézou aminokyselin v imunoglobuliny, potřebné pro imunitní odpověď organizmu. 



(Šíma, P. (2011) Nutriční imunologie. Interní medicína pro praxi., 13(6), 255-258). 

Převzato 5. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

Nejvýznamnější složky nutrice z pohledu imunoregulačního působení v prevenci 

virových nemocí:

 dietární lipidy (fosfolipidy, galaktolipidy, digalaktodiacyl-glyceroly, fosfatidilcholin, 

gangliozidy) – infekční poškození jater, podpora buněčné imunity; účinky zvyšuje 

vláknina 

 probiotika (peptidoglykany, kyselina lipoteichoová) – stimulace produkce a regulace 

rovnováhy pro- a protizánětových cytokinů (II-12, II-10)

 nukleotidy – růst a regenerace všech tkání, krvetvorba, diferenciace imunocytů, 

metabolizmus

 aminokyseliny, polyaminy (arginin, glutamin, taurin) – hojení ran a regenerace, 

zvýšení produkce Th buněk v thymu

 karotenoidy (vitamin A) – regulace Th1/Th2

 antioxidanty (vitamin B, C, E, beta-karoten, lykopen, lutein) – protizánětové, při 

nemoci, hladovění, ve stáří

 stopové prvky (Zn, Se) – zlepšení funkce thymu, stimulace B a T imunity a 

cytotoxicity, snížení výskytu infekcí 

 vláknina – podpora funkce imunitního systému

 laktobacily – prokazatelně snižují výskyt průjmů u dětí

 jogurt – snížení výskytu průjmů u nemocných léčených antibiotiky

 rybí tuk (omega 3 nenasycené mastné kyseliny)

(Šíma, P. (2011) Nutriční imunologie. Interní medicína pro praxi., 13(6), 255-258). 

Převzato 5. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/ 

Suplementy výživy

Suplementy výživy jsou dvojího druhu. Jedná se o tzv. doplňky stravy a 

potravinové doplňky. Potravinové doplňky jsou definovány jako nutriční faktory 

s významným biologickým účinkem. Doplňky stravy pak definujeme jako potraviny 

určené k přímé spotřebě s vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek 

s vysokým nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem 

doplnění běžné stravy spotřebitele. V prevenci virových onemocnění nelze jednoznačně 

určit, které suplementy výživy mají pozitivní vliv na imunitu dětí. Na příklad koenzym 

Q10, známý také jako ubichinon, má význam především v přenosu energie v organizmu, 

podporuje srdeční funkci, nicméně v prevenci virových onemocnění není jeho význam 

velký. (Sovová, E. & Sova, M. (2009). Potravní doplňky v klinické praxi. Medicína pro 

praxi, 6(2), 77-80). Převzato 8. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/   

Suplementace vitaminů a minerálů se doporučuje v případě jejich karence. Studie 

vypracované pod záštitou WHO nepotvrdily jednoznačně pozitivní vliv suplementů výživy v 

prevenci virových onemocnění, snad s výjimkou glutaminu. Při doporučování nutriční 



podpory imunity je také zapotřebí brát v potaz individuální a kulturní rozdíly, klima,                

a v neposlední řadě také na možné interakce s jinými léky, které dítě bere. (Šíma, P., 2011, 

Nutriční imunologie. Interní medicína pro praxi, 13(6), 255-258). Převzato 8. 3. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/

3.1.3 Spánek a odpočinek

Spánek je v prevenci virových onemocnění dětí nezastupitelný pomocník. Při 

spánku dochází k regeneraci celého organizmu, orgány „odpočívají“, buňky se obnovují, 

aby se člověk probudil plný sil do nového dne. U malých dětí je ovšem spánek spojován 

s některými problémy, které mohou jeho kvalitu i kvantitu narušovat. Nejčastějšími 

komplikacemi spánku v dětství jsou jevy, které toto období provádí. Jsou to např. návyk na 

nočník, separační úzkost, narození sourozence, nástup do předškolního zařízení, noční 

můry a děsy a mnoho dalších. Nejvíce spí novorozenci a kojenci, 16 i více hodin denně. 

Spaní má u nich polyfázický charakter. Batolata a děti předškolního věku spí průměrně 

okolo 11-12 hodin denně, mladší si navíc přes den přispávají 2-3 hodiny. Starší děti už 

tento „doplňkový“ spánek vynechávají. (Waldburger, J. & Spivack, J. (2009) Dětský 

spánek v otázkách a odpovědích. Praha: Ikar, z anglického originálu „The Sleepeasy 

Solutions“).

Hlavní zásady pro kvalitní a dlouhý spánek u dětí je důsledný režim (určit přesnou 

dobu, kdy děti chodí spát), společné uspávání (děti usínají lépe, když je s nimi alespoň 

jeden z rodičů), přiměřená aktivita dětí přes den a další zásady. Děti předškolního věku 

navíc začínají mít velkou představivost, a tudíž se mohou bát například tmy, vymýšlejí si 

různá strašidla a mají tak problémy s usínáním. Dostatečný spánek je zajisté velmi 

důležitou součástí prevence virových onemocnění u dětí. Pokud nedodržujeme spánkový 

režim dítěte důsledně, dítě je nevyspalé a může se paradoxně druhý den projevovat 

hyperaktivním chováním. Dlouhodobější spánkový deficit může být příčinou oslabené 

imunity. V tomto ohledu se tedy nevyplácí „podvádět“. (Waldburger, J. & Spivack, J. 

(2009) Dětský spánek v otázkách a odpovědích. Praha: Ikar, z anglického originálu „The 

Sleepeasy Solutions“).

3.1.4 Fyzická aktivita

Pohyb neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu. Lidské tělo bylo stvořeno 

k pohybu a na to je třeba myslet už u malých dětí. Je vhodné postupně zvykat dítě na 

pravidelný pohyb a zařadit jednoduché fyzické aktivity už od útlého věku. S fyzickými 

aktivitami můžeme začít již v batolecím věku, kdy je vhodné zařadit plavání, chůzi a různé 

prolézačky na dětských hřištích. Aby dítě získalo pozitivní vztah k pohybu, je třeba ho 

vhodně motivovat a přistupovat ke sportu formou her. Velmi nežádoucí je časté 

vysedávání dětí u počítače v nevětraných prostorách. Ideální je sport venku, pokud to 

počasí umožňuje, kde dítě zároveň přichází do přirozeného kontaktu s patogeny a jeho 

imunita je tak stimulována. (Malinčíková, J. & Pastucha, D. (2011). Pohybová aktivita 

v prevenci civilizačních chorob. Vox pediatriae, 11(9), 20-22). Převzato 12. 3. 2014 z: 

www.medvik.cz/bmc/ 

http://www.medvik.cz/bmc/


3.1.5 Otužování

Otužování je také jednou z možností prevence virových onemocnění u dětí. 

Největší vliv má otužování v prevenci akutních virových infekcí dýchacích cest (rinitida, 

zánět průdušek, zánět hrtanu, nosohltanu atd.).  U malých dětí mluvíme spíše o zabránění 

zchoulostivění. Otužování může být buď chladným vzduchem, nebo vodou. Následující 

opatření podpoří správné návyky při otužování dětí:

 udržovat teplotu v místnostech kolem 20 °C, nepřekračovat 22 °C

 pravidelně a dostatečně větrat vnitřní prostory

 dbát na to, aby měly děti dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, alespoň 3 hodiny 

denně za každého počasí (s výjimkou extrémního počasí – vichřice, velký mráz, 

prudký déšť apod.)

 otužovat studenou vodou (doporučovaná teplota mezi 20 - 25 °C v závislosti na 

věku dítěte)

 dohlédnout, aby měly děti prodyšné, vzdušné oblečení, s přiměřeným množstvím 

vrstev úměrně k ročnímu období a počasí

Důležitý faktor při otužování dítěte je postupnost a soustavnost. Dítě bychom měli 

vystavovat chladným podnětům ze začátku jen na krátkou dobu tak, aby si postupně 

navyklo. Náhlým vystavením prudkému chladu jednou za týden bychom způsobili pravý 

opak, než kterého chceme docílit: dítě by se nachladilo. Důležitý je také pozitivní 

motivující přístup rodičů, případně jiných osob, které se o dítě starají. Procedura otužování 

má dítěti přinést radost a dobrý pocit z toho, že se aktivně podílí na péči o své vlastní 

zdraví. (Kotulán, J. (1996). Státní zdravotní ústav Praha) Převzato 12. 3. 2014 z: 

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29

Dalším způsobem otužování je sauna. Pobyt ve vysokých teplotách až k 100 °C 

v suchém vzduchu v sauně a následné šokové zchlazení ve studené vodě, má přinést 

psychické i fyzické uvolnění a příjemnou únavu. Extrémní výkyvy teplot však způsobují 

prudké kolísání krevního tlaku a u dětí s dosud nezjištěnými srdečními či oběhovými 

vadami by mohlo vést k nežádoucím až nebezpečným reakcím. (Kotulán, J. (1996). Státní 

zdravotní ústav Praha) Převzato 12. 3. 2014 z:

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=29

Obecně lze však „rozumné“ otužování dětí z hlediska podpory prevence virových 

onemocnění jen doporučit. 

3.1.6 Omezení stresu u dětí jako prevence virových onemocnění

Podle vyjádření lékařky: „Dítě v duševní nepohodě je mnohem méně odolné proti 

nemocem. Nezlobte se na dítě, pokud je smutné a nechce se s vámi bavit, ale vždy se snažte 

společně najít příčinu“ (Cabrnochová, H. (2010). Jak posílit dětskou imunitu. Pacientské 

listy, 10(1), 18). Převzato 14. 3. 2014 z: http://zdravi.e15.cz/ 



Je známo, že centrální nervový systém, resp. neuromodulátory v něm, mají přímý 

vliv na imunitu člověka. Acetylcholin, hlavní mediátor parasympatiku, má např. 

imunostimulační účinek. Noradrenalin má účinek opačný, funkci imunity spíše tlumí. 

Serotonin – 5HT -, zodpovědný za neuromodulaci v mozku naproti tomu zvyšuje aktivitu 

receptorů v T lymfocytech. Inhibice 5HT dále snižuje samotnou proliferaci T buněk 

imunitního systému. Serotonin je tedy nutný pro optimální aktivitu imunitního systému. 

(Matýs, J. (2009) Pedopsychiatrická péče o děti somaticky nemocné. Lékařské listy, 

58(15), 17-21). Převzato 14. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/ 

Stres může také přímo ovlivnit počet a distribuci buněk imunitního systému. Akutní 

stres je vynikající nástroj přírody, díky kterému bylo možné „mobilizovat“ všechny 

potřebné systémy a síly lidského těla, včetně imunity a člověk tak dokázal čelit nebezpečí 

„útěkem či bojem“. V průběhu času jsme se však tento stres pod vlivem společenského 

vývoje naučili potlačovat. Ztratil pro nás význam, jelikož nejsme schopni potenciál 

energie, který při akutním stresu vzniká, efektivně využít. Těžko utečeme nebo budeme 

bojovat s nadřízeným při nějakém konfliktu či, v případě dětí, s paní učitelkou ve škole. 

Vzniká tak škodlivý chronický stres, který je příčinou tzv. civilizačních chorob člověka, 

mezi něž patří i poruchy imunitního systému a vznik autoimunitních onemocnění, alergií, 

chronických infekcí a dalších chorob. (Šterzl, I. (2013) Imunita a stres. Lékařské listy, 

13(3), 19-22). Převzato 15. 3. 2014 z: www.medvik.cz/bmc/

http://www.medvik.cz/bmc/


PRAKTICKÁ ČÁST

1. Stanovení cíle

Hlavní cíl:

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaký zaujímají rodiče postoj k 

prevenci virových onemocnění u svých dětí a jaká je jejich informovanost o této 

problematice.

Dílčí cíle:

Dalšími cíli je zjistit jaký zaujímají rodiče postoj k jednotlivým preventivním 

opatřením proti virovým onemocněním. Jednotlivé cíle pak korelují s otázkami v 

dotazníku. Formou dotazníkového šetření jsem zjišťovala povědomí rodičů o základních 

virových onemocněních, dále jejich postoj k prevenci virových onemocnění - jak chrání své 

děti před těmito onemocněními, jaké způsoby podpory imunity preferují nebo kolik jsou 

ochotni investovat financí na podporu imunity svých dětí. Dalším cílem bylo zjistit, jaký 

postoj zaujímají rodiče k očkování dětí, především těm doporučeným, a aby zdůvodnili svá 

tvrzení. Poslední cíl byl zaměřen na alternativní medicínu - jaký postoj mají rodiče k této 

problematice.  

2. Výzkumné otázky

1) Uveďte Vaše pohlaví :  muž   x   žena

2) Váš věk se pohybuje v rozmezí:  a) 18 - 30        b) 30 - 40          c) 40 - 50         d) nad 50  

3)  Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:  

a)  základní    b)  středoškolské     c)  vyšší odborné, vysokoškolské

4) Vyjmenujte 3 nejčastější virová onemocnění, kterými se mohou podle Vás Vaše děti 

v běžném životě nakazit. 

5) Uveďte, jak se podle Vás virová onemocnění přenáší. Napište 2 nejčastější způsoby

přenosu.

6) S virovými onemocněními se u svých dětí setkáváte:  

a) zřídka (1x za rok a víc)     b) často (několikrát do roka)    c) velmi často (vícekrát než 

několikrát do roka)

7) Myslíte si, že je možné virovým onemocněním účinně předcházet?  Zdůvodněte své 

tvrzení. 

8) Dobrá imunita je základ v prevenci virových onemocnění dětí.  Jaká z uvedených 

způsobů zlepšení imunity využíváte u svých dětí? (lze zakroužkovat více odpovědí)



a) zdravá strava              b) pohyb na čerstvém vzduchu           c) kontakt s patogeny

v přirozeném prostředí (např. hraní si s ostatními dětmi na pískovišti, kontakt s domácími 

zvířaty apod.)

d) očkování           e) otužování             f)  přípravky na podporu imunity (probiotika, 

potravinové doplňky apod.)     g) jiné (uveďte) ..

9) Který/-é z předchozích způsobů posilování imunity považujete za 

nejlepší/nejefektivnější pro Vaše dítě a proč? 

10) Z následujících možností vyberte, kolik peněz jste ochotni měsíčně utratit na podporu 

imunity svých dětí: 

a) do 200 Kč                b)  do 500 Kč                   c)  do 1000 Kč                   d) nad 1000 Kč

11) Necháváte své děti doporučeně  očkovat proti virovým onemocněním? (virus planých 

neštovic, chřipka atd.) Pokud ano, napište, proč jste se tak rozhodli. 

12) Je podle Vás povinné očkování plně dostačující ochrana v prevenci virových 

onemocnění?   ano  x  ne   

Stručně zdůvodněte své rozhodnutí:

13) Jste si vědomi možných nežádoucích účinků očkování?   ano  x  ne 

Jaké jsou podle Vás nejčastější nežádoucí účinky u dětí? Uveďte alespoň 2:

14) Používáte nějaké uměle vyrobené přípravky (např. potravinové doplňky) na podporu 

imunitního systému svých dětí?  Pokud ano, napište, prosím, o jaké konkrétní přípravky se 

jedná

15) Při výběru způsobu posílení imunity Vašich dětí se spoléháte většinou na: (lze 

zakroužkovat více odpovědí)

a) své znalosti, zkušenosti  a intuici   b) rady příbuzných, známých   c) doporučení 

odborníka (pediatra)    

d) reklamu v komunikačních médiích (v televizi, rádiu, na internetu)    e) reakci (přijetí či 

nepřijetí) preparátu dětmi

f) jiné (uveďte): 

16) Je podle Vás účinná alternativní medicína v prevenci virových onemocnění? 

(homeopatie, tradiční čínská medicína, různé bylinné preparáty apod.) Pokud ano, co Vás k 

tomuto názoru vede?

17) Vedete své děti ke zdravému životnímu stylu a aktivní péči o vlastní zdraví? (zdravá 

strava, dostatek pohybu, hygienické návyky apod.) 



3. Design výzkumu

Tento výzkum je kvantitativní, jelikož zjišťuji procentuální zastoupení účastníků 

výzkumu, tedy kolik procent účastníků výzkumu má jaký názor na problematiku prevence 

virových onemocnění. 

4. Metody tvorby dat

Pro naplnění všech výše uvedených cílů jsem zvolila metodu dotazníkového 

šetření. Po prostudování základní literatury související s tématem mé bakalářské práce 

jsem sestavila anonymní dotazník o celkem sedmnácti otázkách. Po schválení dotazníku 

mou vedoucí bakalářské práce jsem dotazníky rozdávala po mateřských školách, kde jsem 

získala souhlas s provedením dotazníkového šetření a částečně také mezi známými a 

příbuznými. Po domluvě s řediteli mateřských škol, jsem oslovila pedagogický dozor 

(učitelky) dětí a dohodla se s nimi na spolupráci ohledně distribuce dotazníků rodičům. Na 

vyplnění dotazníků jsem rodičům nechala cca týden a poté si dotazníky u pedagogů 

vyzvedla. Část dotazníků jsem rozdala mezi známé a příbuzné, kteří mají také děti v 

předškolním věku. Rozdala jsem celkem 200 dotazníků, z toho se mi vrátilo 118 a z nich 

jsem 18 vyřadila z důvodu neúplného vyplnění a z důvodu jednoduššího získávání dat. 

Dotazníků použitých v mém průzkumném šetření mám tedy přesně 100.

5. Výzkumný soubor

Pro svůj výzkum jsem vybrala populaci rodičů dětí v předškolním věku. Zkoumaný 

vzorek jsou rodiče dětí předškolního věku z Českých Budějovic. Pro České Budějovice 

jsem se rozhodla na základě velkého počtu možných účastníků výzkumu a na základě větší 

spolupráce městských školek se studenty. Dá se tedy předpokládat, že zkoumaný vzorek je 

z velké části zastoupen lidmi z většího města než z venkova. Data k výzkumu jsem získala 

formou dotazníkového šetření ve dvou mateřských školách, v mateřské škole pro sluchově 

postižené děti a mezi známými a příbuznými, kteří mají malé děti.

6. Metody analýzy dat:

Data, která mám k dispozici, jsem analyzovala formou statistické metody analýzy 

dat. Nejčastěji jsem používala grafy a tabulky ke znázornění výsledků otázek 

průzkumného šetření.

7. Předpokládané výstupy

Dá se předpokládat, že rodiče jsou ve vztahu k prevenci virových onemocnění spíše 

optimističtí a zodpovědní. U problematiky doporučeného očkování a alternativní medicíny 

by tomu nemuselo tak být, jelikož každý má jiné zkušenosti a jiné názory. 

8. Praktický průběh realizace

Tento výzkum jsem realizovala formou dotazníkového šetření v období od konce 

ledna 2014 do konce února 2014, kdy jsem dotazníky distribuovala do mateřských škol a 



mezi známé a příbuzné. Na výzkumu se kromě mé osoby podíleli také ředitelé mateřských 

škol, pedagogický personál mateřských škol a moji rodiče, kteří mi pomáhali s distribucí 

dotazníků mezi známé a příbuzné. Dotazníky byly v tištěné podobě rozdány mezi 

respondenty. Do mateřských škol jsem osobně došla a vše vyřizovala - s řediteli schválení 

provedení dotazníkového šetření, s pedagogy distribuci dotazníků rodičům a zpětné 

vyzvednutí vyplněných dotazníků. Jelikož jsou dotazníky (samozřejmě) anonymní, 

nevyskytl se žádný problém či protest proti provedení mého výzkumu v mateřských 

školách ani ve škole pro sluchově postižené. 

9. Výsledky

Otázka č. 1: Uveďte Vaše pohlaví: muž x žena

V první otázce jsem zjišťovala, kolik procent mužů a žen se účastnilo mého 

průzkumného šetření. 

Graf 1.: Procentuální zastoupení pohlaví účastníků průzkumného šetření

Výsledek ukázal výraznou převahu ženského pohlaví nad mužským. Po spočítání 

všech dotazníků vyšlo, že mého dotazníkového šetření se zúčastnilo 92 žen a 8 mužů. 

Tento výsledek je patrně způsoben větší mírou péče matek o děti a celkově větším zájmem 

o své děti. Ženy mají obvykle na děti také více času i z důvodu mateřské dovolené.
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Otázka č. 2: Váš věk se pohybuje v rozmezí: 

a) 18 – 30 let      b) 30 - 40 let    c) 40 - 50 let     d) nad 50 let

Touto otázkou jsem se snažila dozvědět, do jaké věkové kategorie přibližně rodiče 

spadají. Zajímalo mne, jestli se budou názory účastníků lišit v souvislosti se vzrůstajícím 

věkem díky životním zkušenostem. Nejvíce byla zastoupena věková skupina 30 - 40 let, a 

to 68 rodičů.

Graf č. 2: Přibližný věk účastníků průzkumného šetření

Výsledek této otázky byl přibližně podle mého očekávání. Nejvíce rodičů bylo ve 

věku 30 – 40 let. Nicméně, druhá nejvíce zastoupená kategorie byla 40 – 50 let, což svědčí 

o vzrůstajícím věku dnešních rodičů. V kategorii 18 – 30 let bylo pouze 8 % rodičů. 2 % 

rodičů pak patřilo do kategorie nad 50 let věku. Věk však nijak výrazně neovlivnil 

výsledky průzkumného šetření. Větší vliv než věk měla následující otázka vzdělání.

Otázka č. 3: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

a) základní  b)  středoškolské  c) vyšší odborné, vysokoškolské

Tato otázka vypovídá o nejvyšším dosaženém vzdělání účastníků průzkumného 

šetření. Tuto otázku jsem zařadila, jelikož mne zajímal vliv vzdělání na informovanost a 

názory rodičů ohledně problematiky prevence virových onemocnění u dětí. Nejvíce bylo

rodičů s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním.
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Graf č. 3: Vzdělání účastníků průzkumného šetření

Dle grafu č. 3 je zřejmé, že mezi respondenty mého dotazníkového šetření bylo 

nejvíce osob s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním, rovných 62 %. Druhou 

nejčastější skupinou byli středoškoláci – 35 % respondentů. 3 % rodičů pak mělo základní 

vzdělání. Souvislost vzdělání s informovaností a povědomí o problematice prevence 

virových onemocnění se prokázala. Nicméně i mezi středoškolsky vzdělanými respondenty 

se objevilo mnoho odpovědí, které překvapily svou informovaností a zájmem o danou 

problematiku a naopak někteří vysokoškolsky vzdělaní respondenti některé otázky 

nedokázali přesně zodpovědět.

Otázka č. 4: Vyjmenujte 3 nejčastější virová onemocnění, kterými se mohou, podle Vás, 

Vaše děti v běžném životě nakazit. 

Tuto otázku jsem zařadila, abych zjistila obecné povědomí rodičů o nejběžnějších 

virových onemocněních. Nejčastěji rodiče uváděli chřipku, která jednoznačně v pořadí 

odpovědí zvítězila, dále rýmu neboli rinitidu a neštovice. Výsledky nejčastějších pěti 

odpovědí jsou k dispozici v grafu níže.
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Graf č. 4: S jakými virovými onemocněními se Vaše dítě může v běžném životě setkat 

nejčastěji?

Dle uvedeného grafu je zřejmé, že nejčastější odpovědí rodičů na tuto otázku byla 

chřipka, následovaná rýmou, neštovicemi, průjmem a angínou. To bylo 5 nejčastějších 

odpovědí. Dalšími nejvíce zastoupenými kategoriemi byly žaludeční a střevní virózy (22x), 

žloutenka (případně hepatitida) – (15x), kašel (13x), onemocnění horních cest dýchacích 

(12x) a laryngitida 7x). Další zastoupené skupiny virových onemocnění byly 

mononukleóza (5x), zánět spojivek, spalničky a příušnice (každé z onemocnění 4x), 

spálová angína, opar a meningitida (každé 3x). Klíšťová encefalitida a mononukleóza se 

vyskytly 2x. Dalších pět rodičů uvedlo černý kašel, zápal plic, zánět průdušek, molusky a 

pásový opar, každé po jedné odpovědi. Chřipka byla tedy bezesporu nejčastější odpovědí.

Otázka č. 5: Napište 2 nejčastější způsoby přenosu virových onemocnění 

Tato otázka si opět klade za cíl zjistit obecnou informovanost rodičů o způsobech 

přenosu virových onemocnění. Zařadila jsem ji, jelikož si myslím, že souvisí s prevencí 

virových onemocnění. Pokud rodiče neví, jak se virová onemocnění přenáší, těžko se proti 

nim mohou bránit.
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Graf č. 5: Jakým způsobem se podle Vás virová onemocnění přenáší? 

Nejčastěji respondenti uváděli kapénkový způsob nákazy. Dále pak kontakt 

s nemocným, viz graf č. 5 výše. Třetí nejčastější odpovědí byla špatná hygiena, dále 

nákaza krví, nachlazením a zažívacím traktem. Mezi další odpovědi, které rodiče uvedli, 

byly kousnutí hmyzem (1x), alimentární nákaza (1x) a nesprávná životospráva (1x). Lze 

tedy konstatovat, že vybraný vzorek respondentů mého dotazníkového šetření má dobré 

povědomí o způsobech nákazy virovými onemocněními. 

Otázka č. 6: S virovými onemocněními se u svých dětí setkáváte:

a) zřídka (1x za rok a víc)  b) často (několikrát do roka)  c) velmi často (vícekrát během půl 

roku)

Otázku týkající se frekvence onemocnění jsem zařadila z důvodu informovanosti a 

z důvodu možného vlivu na větší důraz na prevenci virových onemocnění. Dá se totiž 

předpokládat, že čím častěji je dítě nemocné, tím více budou rodiče vyhledávat vhodnou 

prevenci, tedy zamezovat tomu, aby se již nemoc neopakovala.
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Graf č. 6: Jak často jsou Vaše děti nemocné?

Z výsledku grafu je zřejmé, že největší podíl odpovědí bylo za b), tedy často –

několikrát do roka. Druhá nejčastější odpověď byla za a) zřídka, tedy nemocnost dětí byla 

1x za rok a více. Velmi často nemocné děti mělo pak 13 % rodičů. Jejich děti byly 

nemocné i vícekrát během půlroku.

Otázka č. 7: Myslíte si, že je možné virovým onemocněním účinně předcházet? 

Zdůvodněte své tvrzení.

a) ano  b) ne  c) částečně  d) nevím

Tato otázka se již zaměřuje na prevenci virových onemocnění. Zjišťovala jsem, zda 

rodiče ví, že je možné virovým onemocněním dětí předcházet. Své tvrzení měli rodiče 

zároveň zdůvodnit. Výsledky této otázky nám ukazuje sloupcový graf, viz níže.

37%

50%

13%

zřídka (1x za rok a více)

často (několikrát do roka)

velmi často (vícekrát během 
půl roku)



Graf č. 7: Myslíte si, že je možné virovým onemocněním účinně předcházet?

Graf č. 7 nám ukazuje, že naprostá většina respondentů (přesně 64 %) 

dotazníkového šetření si myslí, že virovým onemocněním lze účinně předcházet. Druhá 

nejčastější odpověď byla za b) a za c). Obě skupiny po 16 % si mysleli, že virovým 

onemocněním buď nelze vůbec předcházet, nebo jen částečně, nejčastěji očkováním a 

přípravky na podporu imunity. Nejčastějším zdůvodněním proč lze předcházet virovým 

onemocněním pak bylo zvyšování obranyschopnost organismu a konkrétní druhy prevence 

(např. otužování, vitaminy, pohyb na čerstvém vzduchu, vyhýbat se kontaktu s nemocným, 

správná hygiena apod.). Tyto odpovědi jsou podrobně rozepsány v následující otázce.

Otázka č. 8: Jaké z uvedených způsobů zlepšení imunity využíváte u svých dětí? (lze 

zakroužkovat více odpovědí)

a) zdravá strava  b) pohyb na čerstvém vzduchu  c) kontakt s patogeny v  přirozeném 

prostředí (např. hraní si s ostatními dětmi na pískovišti, kontakt s domácími zvířaty apod.)

d) očkování  e) otužování  f) přípravky na podporu imunity (probiotika, potravinové 

doplňky apod.)  g) jiné (uveďte)

Otázka č. 8 se již plně soustřeďuje na jednotlivé druhy prevence virových 

onemocnění, které rodiče u svých dětí preferují. Zjišťuji tedy, jaké konkrétní druhy 

prevence rodiče u svých dětí upřednostňují. Vybrala jsem 6 nečastějších a 

nejspolehlivějších druhů prevence, které se v literatuře uvádějí také jako nejúčinnější. 

Výsledky jsou zřetelné z grafu č. 8, viz níže.
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Graf č. 8: Jaké druhy prevence virových onemocnění upřednostňujete?

Z grafu č. 8 lze vyčíst, že nejčastěji se rodiče spoléhají na pohyb dětí na čerstvém 

vzduchu jako prevenci virových onemocnění. Tato odpověď byla zakroužkována celkem 

96x. Poměrně těsně za touto odpovědí se umístila zdravá strava, kterou respondenti 

zakroužkovali 89x. Další nejčastější odpovědí na tuto otázku byl kontakt s patogeny 

v jejich přirozeném prostředí a přípravky na podporu imunity, které byly zakroužkovány 

shodně 68x. Až teprve čtvrtou nejúčinnější prevencí označili respondenti očkování. Jako 

poslední nejméně častou odpovědí bylo otužování dětí, které účastníci průzkumného 

šetření označili celkem 34x. Poslední možnost g) byla vybrána 14x. Mezi těmito 

odpověďmi se nejvíce vyskytovaly obdoby otázek, které patřily do výše uvedených 

kategorií (sport, vitaminy) a dále hygienická opatření (2x), homeopatie (2x) a 

aromaterapie (1x). Viz tabulka č. 1 níže.

Tabulka č. 1: Odpověď na otázku č. 8 - g) jiné možnosti prevence virových onemocnění

hygienická opatření 2x
homeopatie 2x
aromaterapie 1x

Otázka č. 9: Který z předchozích způsobů posilování imunity považujete za 

nejlepší/nejefektivnější pro Vaše dítě a proč?

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli by rodiče byli schopni vybrat nejlepší typ 

prevence virových nemocí a proč si myslí, že zrovna tento vybraný typ prevence je 

nejefektivnější. Výsledky většinou korelovaly s otázkou č. 8.
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Graf č. 9: Který z předchozích způsobů prevence virových onemocnění považujete za 

nejlepší?

Jako absolutně nejlepší způsob prevence vyšla možnost b) pohyb na čerstvém 

vzduchu. Druhý nejlepší způsob prevence je pak podle rodičů zdravá strava a třetí nejlepší 

způsob kontakt s patogeny. Tím se potvrdilo, že tyto způsoby prevence jsou dle rodičů 

opravdu nejefektivnější.

Otázka č. 10: Z následujících možností vyberte, kolik peněz, jste ochotni měsíčně utratit 

na podporu imunity svých dětí:

a) do 200 Kč  b) do 500 Kč  c) do 1000 Kč  d) nad 1000 Kč

Finance jistě ovlivňují nemalou mírou možnost výběru prevence virových 

onemocnění. Ne každý si může dovolit investovat větší částky např. za přípravky na 

podporu imunity či mnohdy finančně nákladné očkování. Chtěla jsem proto zjistit, kolik 

peněz jsou rodiče ochotni investovat na podporu imunity svých dětí. Výsledky viz graf č. 

10 níže.
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Graf č. 10: Kolik peněz jste ochotni investovat na podporu imunity svých dětí měsíčně?

Nejvíce, přesně 46 % respondentů vybralo odpověď b) do 500 Kč. Dalších 25 % 

respondentů odpovědělo, že jsou ochotni investovat do podpory imunity svých dětí pouze 

do 200 Kč měsíčně. 20 % rodičů je ochotno utratit na podporu imunity svých dětí až 1000 

Kč a 7 % rodičů dokonce nad 1000 Kč měsíčně. 1 % průzkumného vzorku, tedy 1 rodič, 

uvedl, že finančně nepodporuje vůbec a 1 napsal, že nedokáže odhadnout, kolik za podporu 

imunity svých dětí měsíčně utratí. Rodiče jsou tedy nejčastěji ochotni zaplatit za podporu 

imunity svých dětí do 500 Kč za měsíc. 

Otázka č. 11: Necháváte své děti doporučeně očkovat proti virovým onemocněním? 

Pokud ano, napište, proč jste se tak rozhodli.

Další otázkou ve svém dotazníku jsem chtěla zjistit, zda jsou rodiče ochotni nechat 

své děti očkovat nad rámec povinného očkování. Tedy proti virovým onemocněním jako 

jsou chřipka, plané neštovice, hepatitida A, klíšťové encefalitidě, rotavirové infekce apod. 

Výsledky jsou k dispozici v níže uvedeném grafu č. 11. 

25%

46%

20%

7%

1% 1%

do 200 Kč

do 500 Kč

do 1000 Kč

nad 1000 Kč

finančně nepodporuje

nedokáže odhadnout



Graf č. 11: Necháváte své děti doporučeně očkovat proti virovým onemocněním?

Z grafu č. 11 je patrné, že naprostá většina – přesně 67 % respondentů nenechává 

své děti doporučeně očkovat. 29 % rodičů naopak své děti nechává očkovat i nad rámec 

povinného očkování, nejčastěji proti klíšťové encefalitidě a planým neštovicím. 4 % 

respondentů pak nedokázalo na tuto otázku odpovědět, nebo jejich odpověď nebyla zcela 

jasná. Nejčastějšími důvody, proč rodiče nechávají své děti doporučeně očkovat, byly 

následující:

 věřím doporučení pediatra, případně známých a příbuzných 

 obávám se vážného průběhu onemocnění

 trvalé následky

 pokud bych neočkovala, ohrozila bych zdraví dětí

Pouze dva respondenti pak uvedli, proč své děti doporučeně očkovat nenechávají. Důvody 

byly následující: špatné zkušenosti a nevidím důvod proč doporučeně očkovat.

Otázka č. 12: Je podle Vás povinné očkování plně dostačující ochrana v prevenci 

virových onemocnění? 

a) ano  b) ne

Stručně zdůvodněte své rozhodnutí.

Tuto otázku jsem zařadila, abych se dozvěděla, jestli rodiče povinném očkování 

důvěřují a považují ho za plnohodnotnou ochranu proti virovým onemocněním. Zajímalo 

mne, jak svá rozhodnutí zdůvodní, pokud povinné očkování za plnohodnotnou ochranu 

proti virovým onemocněním nepovažují. Výsledky jsou opět k nahlédnutí v grafu č. 12 

níže.
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Graf č. 12: Považujete povinné očkování za plnohodnotnou ochranu proti virovým  

onemocněním?

Na otázku, zda je povinné očkování plně dostačující prevence virových 

onemocnění odpověděla ano těsně nadpoloviční většina respondentů, přesně 51 %.

Odpověď ne vybralo 45 % respondentů. Další 2 % uvedlo, že neví a další 2 % uvedlo jinou 

odpověď (očkování vyvolalo problém a nejsem lékař, dám na doporučení lékaře). Tato 

otázka tedy ukázala, že téměř polovina respondentů nepovažuje povinné očkování za plně 

dostačující prevenci virových onemocnění, což je poměrně překvapující zjištění.

Otázka č. 13: Jste si vědomi možných nežádoucích účinků očkování? 

a) ano  b) ne

Jaké jsou podle Vás nejčastější nežádoucí účinky u dětí? Uveďte alespoň 2.

Tuto otázku jsem zařadila především z důvodu zjistit, jestli jsou si rodiče vědomi 

možných nežádoucích účinků, které očkování skýtá a pokud ano, jestli nějaké konkrétní 

nežádoucí účinky znají. Výsledky poměrně překvapily. Rodiče byli většinou velmi dobře 

informováni o této problematice. Podrobné výsledky viz graf č. 13 níže.
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Graf č. 13: Jste si vědomi možných nežádoucích účinků očkování?

Jak dokládá graf č. 13 výše, naprostá většina (95 %) respondentů mého 

průzkumného šetření si je vědoma existence možných nežádoucích účinků očkování.

Pouze 5% respondentů neví, že očkování může mít nežádoucí účinky. 

Druhá část otázky se zabývala informovaností rodičů o konkrétních nežádoucích 

účincích. Žádala jsem rodiče, aby uvedli alespoň 2 nežádoucí účinky očkování u dětí. 

Nejčastější odpovědí byla horečka, kterou účastníci průzkumného šetření uvedli 79x. Na 

druhém místě pak uváděli vyrážku (erytém, kožní projevy apod.). Deset nejčastějších 

odpovědí na tuto otázku jsem shrnula v grafu č. 14, viz níže.

Graf č. 14: Nejčastěji zvolené nežádoucí účinky

Z grafu lze vyčíst, že jako nejčastější nežádoucí účinek rodiče uváděli horečku.

Hned za ní se umístila vyrážka (uváděná také jako kožní projevy, erytém). Ostatní 
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nežádoucí účinky se již umístily s těsným rozestupem, případně zcela shodně. Kromě 

těchto deseti nejčastěji uváděných nežádoucích účinků respondenti uvedli několik dalších. 

Tyto jsou uvedené v tabulce č. 2, viz níže.

bolest hlavy 6x
křeče 4x
infekce, anafylaktický šok, neurologické 
postižení

každé 3x

projev onemocnění, zpomalení 
psychomotorického vývoje, ospalost, závrať

každé 2x

Další nežádoucí účinky, které rodiče uvedli, byly (každý z nich po jedné odpovědi) 

následující: poškození orgánů, slabost, debilita, nechutenství, nespavost, pláč, rezistence, 

ochrnutí a bolest svalů. Dva respondenti neznali nežádoucí účinky žádné.

Otázka č. 14: Používáte nějaké uměle vyrobené přípravky (např. potravinové doplňky) na 

podporu imunitního systému svých dětí? Pokud ano, napište, prosím, o jaké konkrétní 

přípravky se jedná.

Touto otázkou jsem se snažila zjistit, jaký postoj zaujímají rodiče k uměle 

vyráběným doplňkům stravy a jiným přípravkům na podporu imunity. Také mne zajímalo, 

jaký přípravek na podporu imunity rodiče preferují a s čím mají nejlepší zkušenosti. 

Výsledky viz graf č. 15.

Graf č. 15: Používáte uměle vyrobené přípravky na podporu imunity?

Z grafu č. 15 vyplývá, že většina respondentů, přesně 67 %, uměle vyrobené 

přípravky na podporu imunity používá. 33 % respondentů tyto přípravky nepoužívá. Jaké 
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konkrétní přípravky na podporu imunity rodiče využívají je uvedeno v dalším grafu a 

tabulce níže.

Graf č. 16: Nejčastěji používané přípravky na podporu imunity účastníky průzkumného 

šetření

Z uvedeného grafu je zřejmé, že nejvyšší počet odpovědí byl zaznamenán u 

přípravků Vibovit a Imunoglukan.  Tyto dva přípravky na podporu imunity jsou u 

respondentů mého dotazníkového šetření nejoblíbenější. Druhou nejčastější odpovědí byl 

rakytníkový sirup, který uvedlo 8 respondentů. Následovaly hlíva ústřičná a Marťánci oba 

po 7 odpovědích. Graf nejčastějších odpovědí uzavírají Lactobacillus a probiotika, které 

uvedlo 5 respondentů u každého přípravku.

Kromě těchto nejčastěji používaných preparátů se v odpovědích vyskytovalo 

mnoho dalších. Tyt jsou shrnuty níže v tabulce č. 3.

Tabulka č. 3: Další přípravky na podporu imunity, užívané respondenty průzkumného 

šetření

vitaminy 7x
Preventan junior, Betaglukan, Echinacea každé 4x
Chlorella, Ribomunal, Imunoregen každé 3x
Enzymy, Walmark, Kostíci, rybí tuk, 
kyselina listová, Probio Maxík

každé 2x

Kromě výše uvedených přípravků (viz graf č. 16 a tabulka č. 3) uvedli respondenti 

ještě několik dalších přípravků: Luivac, Feronat, Gunaprevac, zinek, omega 3, Dologran, 

Fin Bi-Iomare caps, Detoxin a mladý ječmen, vždy po jedné odpovědi.
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Otázka č. 15: Při výběru způsobu posílení imunity Vašich dětí se spoléháte většinou na: 

(lze zakroužkovat více odpovědí)

a) své znalosti, zkušenosti, intuici   b) rady příbuzných, známých

c) doporučení odborníka (pediatra)   d) reklamu v komunikačních médiích (v televizi, 

rádiu, na internetu) 

e) reakci (přijetí či nepřijetí) preparátu dětmi   f) jiné (uveďte)

Otázku č. 15 jsem zařadila, abych zjistila, na základě čeho se rodiče rozhodují, 

který způsob posílení imunity u svých dětí zvolí. Zajímalo mne především, do jaké míry 

dají na své zkušenosti a názory a do jaké míry se nechají ovlivnit okolím. Možnost d) jsem 

pak zařadila z důvodu zjistit, do jaké míry se rodiče nechají ovlivnit reklamou 

v komunikačních médiích, jelikož její vliv na lidskou psychiku a rozhodování byl 

mnohokrát prokázán. Výsledky viz následující graf.

Graf č. 17: Na co se spoléháte při výběru způsobu posílení imunity u Vašich dětí nejvíce?

Z výše uvedeného grafu jasně vidíme, že nejvíce se rodiče při výběru způsobu 

posílení imunity u svého dítěte spoléhají na vlastní znalosti, zkušenosti a intuici. Těsně za 

touto odpovědí se umístila možnost c) – doporučení odborníka (pediatra). Tyto dvě 

odpovědi byly tedy téměř srovnatelně nejčastěji zvolené. Jako třetí nejčastější odpověď 

pak byla b) rady příbuzných a známých. Hned po radách příbuzných a známých se rodiče 

spoléhají na reakci dětí na zvolený způsob posílení imunity. Reklamu překvapivě zvolilo 

pouze 5 respondentů, což je dle mého názoru příznivý výsledek. 3 respondenti uvedli jinou 

odpověď a to knihy, podle situace (např. po nemoci) a tradiční čínskou medicínu. 
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Otázka č. 16: Je podle Vás účinná alternativní medicína v prevenci virových 

onemocnění? (homeopatie, tradiční čínská medicína, různé bylinné preparáty apod.) 

Pokud ano, co Vás k tomuto názoru vede?

Touto otázkou jsem chtěla zjistit, jestli respondenti věří v účinky alternativní 

medicíny a jaké s ní mají zkušenosti. Výsledky poměrně překvapily, viz graf č. 18 níže.

Graf č. 18: Je podle Vás účinná alternativní medicína v prevenci virových onemocnění?

Jak můžeme vidět na grafu č. 18, rovných 70 % účastníků průzkumného šetření 

věří v účinnost alternativní medicíny v souvislosti s prevencí virových onemocnění.

Odůvodněním, proč alternativní medicíně věří, jsou uvedená v grafu níže. Tento výsledek 

je opět poměrně překvapivý, jelikož účinnost alternativní medicíny se jen těžko prokazuje. 

24 % respondentů naopak alternativní medicíně nevěří vůbec, většina z nich důvod své 

odpovědi neuvedla. Důvod uvedli pouze 3 respondenti a to následující: 

 alternativní medicíně nevěřím

 bez úspěchu

 placebo

6 % respondentů na tuto otázku odpovědělo nevím. Jako důvod uvedli nejčastěji, že nemají 

zkušenost (4x), jak u koho (1x) a zatím bez efektu (1x).

Důvody respondentů, kteří si myslí, že alternativní medicína je v prevenci virových 

onemocnění účinná, jsou shrnuty v grafu níže.

70%

24%

6%

ano

ne

nevím



Graf č. 19: Co Vás vede k názoru, že je alternativní medicína účinná?

Jak můžeme z grafu uvedeného výše vyčíst, nejvíce se respondenti spoléhají na 

vlastní zkušenost s alternativní medicínou. Víra v účinnost pak byla druhý nejčastější 

důvod. Třetí nejčastější důvod byl názor, že organizmus není zatěžován chemickými 

látkami. Čtvrtým důvodem pak bylo, že se respondenti nechali vést svou intuicí.

Názor většiny respondentů (70% z nich) je tedy takový, že alternativní medicína je 

(nejčastěji z jejich vlastní zkušenosti) účinná v prevenci virových onemocnění.

Otázka č. 17: Vedete své děti ke zdravému životnímu stylu a aktivní péči o své zdraví?

(zdravá strava, dostatek pohybu, hygienické návyky apod.)

Poslední otázku jsem zařadila z potřeby informovat se, jaký postoj zaujímají rodiče 

k aktivnímu vedení svých dětí ke zdravému stylu života a péči o sebe. Je to spíše otázka 

doplňková, aby se nad touto problematikou rodiče zamysleli a nechali se případně 

inspirovat k ještě aktivnější péči o své děti. Jedná se tedy jen o takový malý průzkum, který 

přímo nesouvisí s danou problematikou. 

Výsledky potvrdily mé očekávání: 100 % účastníků průzkumného šetření vede své 

děti ke zdravému životnímu stylu a aktivní péči o své zdraví nebo se o to alespoň snaží.
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DISKUZE A ZÁVĚRY

Pro získání dat pro svou bakalářskou práci jsem zvolila metodu průzkumného 

šetření. Formou anonymních tištěných dotazníků, které jsem rozdala mezi rodiče dětí 

předškolního věku, jsem zjišťovala jejich postoj k prevenci virových onemocnění u dětí. 

Zvolený metodologický postup považuji za nejvhodnější především z hlediska faktorů 

kvality a času. V prvních několika otázkách jsem zjišťovala hlavně „kvalitu daného 

vzorku“, tedy jakého jsou respondenti pohlaví, kolik je jim přibližně let nebo jaké mají 

vzdělání. Toto vše podle mého názoru částečně ovlivňuje výsledky průzkumného šetření.  

Další otázky byly směrovány na informovanost rodičů o problematice virologie a 

obecných znalostech o prevenci virových onemocněních. V této části respondenti prokázali 

poměrně vysokou úroveň znalostí a zájem o tuto problematiku. Jednou z nejvíce 

diskutovaných otázek mého dotazníku byly jistě otázky č. 11 a 12. Otázkou č. 11 jsem 

zjišťovala, zda rodiče nechávají své děti očkovat doporučeně, tedy nad rámec povinného 

očkování. Zda očkovat např. proti chřipce, planým neštovicím či klíšťové encefalitidě je 

sporná již mnoho let a ani sami odborníci neznají na tuto otázku jednotnou odpověď. Proto 

jsem chtěla zjistit, jaký mají na toto názor sami rodiče. Otázka č. 11 tedy poměrně 

překvapila, jelikož většina rodičů své děti doporučeně očkovat nedává. Otázka č. 12 je 

obdobně sporná. Ptala jsem se, zda si rodiče myslí, že je povinné očkování plnohodnotná 

prevence virových onemocnění. V odborné literatuře se můžeme dočíst, že ano a tak mne 

zajímal opět názor rodičů. Výsledek této otázky je již podle grafu č. 12 výše opět 

překvapující. Většina respondentů (přesně 51%) si myslí, že povinné očkování je 

plnohodnotnou prevencí virových onemocnění, nicméně celých 45% si myslí opak. A to je 

téměř polovina všech respondentů. Tento názor se nám tedy rozchází s prostudovanou 

literaturou, kde se uvádí, že povinné očkování je nejlepší prevencí virových onemocnění.

Další klíčovou otázkou byla otázka týkající se výběru způsobu posilování imunity 

dětí rodičů. Nejčastěji rodiče uvedli vlastní zkušenost, znalosti a intuici a doporučení 

odborníka. Tento výsledek je logický a je vidět, že rodiče volí pro své děti to nejlepší. 

Nejvíce mne zajímal výsledek možnosti d) reklama, která jak známo ovlivňuje 

rozhodování lidí poměrně značnou mírou. Tento výsledek se tedy (naštěstí) nepotvrdil. 

Respondenti uváděli tuto možnost až téměř jako poslední.

Další otázky se týkaly především alternativní medicíny. Toto téma mne opět velmi 

zajímalo. V odborné literatuře se můžeme dozvědět, že alternativní medicína není 

plnohodnotnou medicínou a lékaři ji uznávají jen jako doplňkovou. Poslední dobou se však 

vyskytuje čím dál více lékařů z řad klasické medicíny, kteří se na stranu medicíny 

alternativní přiklánějí. Proto jsem chtěla znát názor respondentů i na tuto problematiku, 

která bezesporu s prevencí virových onemocnění také souvisí. Výsledek opět překvapil –

rovných 70% účastníků průzkumného šetření si myslí, že je alternativní medicína účinná a 

mají s ní dobré zkušenosti. 

Výsledky mohly být samozřejmě lehce zkresleny. Vzhledem k tomu, že jsem 

nechávala dotazníky rodičům k vyplnění celý týden, mohli si je odnést domů a inspirovat 

se na internetu či v knihách. Musím proto věřit, že účastníci mého průzkumného šetření 



byli zodpovědní a poctiví. Tomuto jsem ovšem zabránit zcela nemohla. Pokud bych 

použila metodu rozhovoru, což by se jistě také teoreticky dalo, výsledky by mohly být opět 

možná trochu jiné. Rodiče by možná byli více nervózní, neměli by na odpověď tolik času a 

tak by mohlo dojít k jiným výsledným hodnotám. Toto vše je však pouze spekulace.

Problematika prevence virových onemocnění je velmi složitá. Na základě výsledků 

mého průzkumného šetření si dovolím konstatovat, že se respondenti s otázkami 

vypořádali velmi dobře. Postoj rodičů k prevenci virových onemocnění u dětí v Jihočeském 

kraji je pozitivní, aktivní a zodpovědný. Rodiče jsou většinou velmi dobře informovaní a 

využívají mnoho druhů prevence virových onemocnění. Většina otázek se potvrdila a 

všechny cíle byly splněny. Nejvíce spornými však zůstaly otázky č. 11 a 12 ohledně 

problematiky očkování dětí.  Zda doporučeně očkovat či neočkovat je stále velkou 

neznámou a co člověk, to jiný názor a zkušenosti. Jak již bylo zmíněno v části teoretické, 

každý organizmus je originální a na různé podněty reaguje různým způsobem. Přesto si 

myslím, že by bylo potřeba tuto oblast ještě více probádat a zkoušet tak omezit výskyt 

virových onemocnění nejen u dětí na minimum. Vědci by se měli zaměřit také na 

zkoumání nežádoucích účinků očkování a pokoušet se vyvíjet takové vakcíny, které tyto 

nebudou v ideálním případě vůbec iniciovat. Existuje však i názor, že příroda je mocná a 

proto bojovat proti ní se nám nemusí v budoucnu vyplatit. 


	ÚVOD
	TEORETICKÁ ČÁST
	1. KAPITOLA:  VIRY A VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
	1.1  Biologie virů
	1.2.1  Virus chřipky


	2. KAPITOLA:  IMUNITNÍ SYSTÉM DĚTÍ
	2.1 Imunitní systém obecně
	2.2 Vývoj imunity u dětí
	2. 3 Význam kojení pro dítě z hlediska imunologie

	3. KAPITOLA:  PREVENCE VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ
	3.1 Způsoby prevence virových onemocnění u dětí
	3.1.1 Aktivní imunizace
	3.1.2 Nutrice
	3.1.3 Spánek a odpočinek
	3.1.4 Fyzická aktivita
	3.1.5 Otužování
	3.1.6 Omezení stresu u dětí jako prevence virových onemocnění


	PRAKTICKÁ ČÁST
	1. Stanovení cíle
	2. Výzkumné otázky
	3. Design výzkumu
	4. Metody tvorby dat
	5. Výzkumný soubor
	6. Metody analýzy dat:
	7. Předpokládané výstupy
	8. Praktický průběh realizace
	9. Výsledky

	DISKUZE A ZÁVĚRY

