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Úvod: Očkování je od nepaměti kontroverzním a velmi diskutovaným tématem. Existují 

jeho zastánci, ale i striktní odpůrci. Očkování je však doposud nejúčinnější a 

nejekonomičtější formou boje proti různým onemocněním. Ročně zachrání i několik 

milionu životů. 

Cíl: Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vyhodnotit výsledky získané 

dotazníkovým šetřením a zjistit, zda se vzrůstajícím věkem respondentů či vyšším 

dosaženým vzděláním stoupá či klesá víra v oprávněnost, bezpečnost a účinnost 

očkování. Dále jsem sledovala rizikovost vzniku nežádoucích účinků na pohlaví dítěte a 

nejčastější typ nežádoucích účinků, který se po očkování vyskytl. Cílem také bylo 

zjistit, zda jsou děti očkovány i nepovinnými vakcínami, dále jakou mají rodiče 

povědomost o očkování a jaké změny by uvítali v rámci očkovacího kalendáře. 

Metodika: Výzkum probíhal dotazníkovým šetřením. Dotazníky byly rozdány rodičům 

předškolních dětí v mateřských školách ve Středočeském kraji České republiky. Sběr 

dat probíhal od dubna do října 2014 celkem v sedmi mateřských školách. Vyplněné 

dotazníky jsem zpracovala frekvenční analýzou a výsledky zaznamenala pomocí 



programu Microsoft Excel 2010 do tabulek a grafů.  Dotazníky jsem rozdělila podle 

věku a dosaženého nejvyššího vzdělání respondentů. 

Výsledky: Průzkumu se zúčastnilo 157 respondentů. Návratnost dotazníků byla pouze 

51 %. Nejvíce předškolních dětí je ve věku 5 let (64 %) a jedná se převážně o dívky 

(55 %). Nepovinné očkování nemá 29 % předškolních dětí, ostatní mají jedno, dvě či 

dokonce tři a více nepovinných očkování. Dětí jsou z nepovinných vakcín naočkovány 

nejčastěji proti pneumokoku, hepatitidě A a klíšťové encefalitidě. Více než 50 % dětí 

snáší očkování velmi dobře. Polovina dětí měla někdy po očkování nežádoucí reakci, 

nejčastěji se jednalo o horečku, otok či zarudnutí. U poloviny dětí byla intenzita reakce 

na očkování slabá a dobře ji snášely. Nejsilnější reakce byla na hexavakcínu (27 %). 

Z mého dotazníkového šetření vyplynulo, že 92 % předškolních dětí je očkováno přesně 

podle očkovacího kalendáře a nemocnost se u 90 % po očkování nezvýšila. U 76 % 

rodičů byla zaznamenána povědomost o rozdílnosti v právních předpisech týkajících se 

očkování mimo Českou republiku.  Stoprocentní víru v oprávněnost očkování má 37 % 

respondentů, v účinnost 29 % a nejméně věří rodiče v bezpečnost očkování a to 

stoprocentně pouze 22 %.  U závislosti víry v očkování na věku či nejvyšším 

dosaženém vzdělání respondentů nebyla nalezena souvislost. Změnu v rámci 

očkovacího kalendáře by uvítalo pouze 22 % rodičů. Nejvíce by uvítaly zavedení 

individuálního očkovacího kalendáře (20 %). Nečastějším zdrojem informací o 

očkování je v České republice lékař, a to v 76 %.   

Závěr: Názory na očkování se velmi různí, jednak v závislosti na věku matek a otců, ale 

i na jejich nejvyšším dosaženém vzdělání. Nelze však říci, že s přibývajícím věkem či 

zvyšujícím se vzděláním by víra v oprávněnost, účinnost či bezpečnost očkování rostla 

či klesala.  Víra v očkování je přesto poměrně vysoká. Vztah mezi četností nežádoucích 

účinků a pohlavím dítěte se nepotvrdil. 


