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Úvod
Již od vypuknutí epidemie nákazy nemocí COVID-19 je téma očkování
dennodenně reflektováno napříč celou společností. V průběhu času se
postoje uživatelů na toto téma vlivem nových informací proměňují.
Momentální názorové rozpoložení společnosti v tomto ohledu může ukázat
nedávná kauza okolo neočkovaného doktora Vlastimila Voráčka, který letěl
spolu s olympioniky do Tokia. Nákaza v olympijském týmu ukazuje stále
přítomnou polaritu postojů uživatelů k vakcinaci, ale zároveň také
směřování debat k její účinnosti.

Kdo nakazil olympioniky?
Publicita kauzy
23 797
Příspěvků v diskuzích

<18,4 mil.

93 %
Příspěvků na Facebooku

▪

Ortoped Vlastimil Voráček nebyl až do nákazy
olympioniků veřejně známou osobou. Zájem médií
vyvolala až informace o tom, že byl označen za
prvního pozitivně testovaného člena české výpravy
na olympijských hrách v Tokiu. Ohrožení účasti
sportovců na významné události ve spojení s
choulostivým tématem očkování vyvolalo rekordní
zájem o jeho osobu. Během jednoho dne se z něj
stala mediálně propíraná osoba.

▪

Ačkoli se o nákaze v českém olympijském týmu
informovalo již 17. července, zprávy hovořily pouze
o nejmenovaném členovi výpravy. Spojení s
Vlastimilem Voráčkem začalo v sociálních médiích
rezonovat až od 21. července. Stejně tak rychle, jak
téma vystřelilo nahoru, zase spadlo dolů a během
několika dnů pak téměř utichlo. Atraktivitu tématu
lze také propojit s časovým rozpětím konání
samotné olympiády.

▪

Nejvíce příspěvků jsme v této souvislosti
zaznamenali na Facebooku (93%). Druhým
významným zdrojem zmínek pak byly komentáře
pod redakčními články. Zbylou část debat tvořily
příspěvky na Twitteru, fórech a blozích.

6%
Příspěvků v diskusích

Dosah příspěvků (možných zobrazení)

Vývoj publicity kauzy spojené s Vlastimilem Voráčkem

Lídři debaty
▪ Na sociálních sítích dominovaly svým dosahem
facebookové příspěvky Miroslava Kalouska a Terezy
Hyťhové. Zatímco pro Miroslava Kalouska byla absence
očkování doktora Voráčka šokující a stanovil by
povinnost vakcinace jako podmínku účasti v olympijské
výpravě, Tereza Hyťhová vyjádřila doktorovi podporu a
označila situaci za „hon“ na jeho osobu. Další
facebookové diskuse gradovaly především pod
příspěvky účtů hlavních zpravodajských webů.
▪ Hlavní debaty pod redakčními články se kumulovaly na
webech seznamzpravy.cz, idnes.cz, parlamentnilisty.cz
a aeronet.cz. Komentáře často reagovaly především na
hlavní titulky zpráv, tedy na osobu samotného lékaře.
Voráček byl titulován jako „záhadný první nakažený“,
„tajemný nakažený“ nebo „covid-doktor“. Odlišný
narativ zvolil dezinformační server aeronet.cz, který
popsal situaci jako cílený útok zfašizovaných médií na
neočkovaného lékaře a téma převrátil na nízkou
ochranu vakcín vůči mutacím koronaviru.
▪ Protichůdnost postojů k celé aféře se projevila jak u
jednotlivých osobností, tak i informačních serverů, není
proto překvapením, že názorová polarizace navazuje na
téma i v uživatelských diskusích.

Názorová diverzita
Odsouzení
V diskusích převažovaly negativně laděné
příspěvky směřované přímo na osobou Vlastimila
Voráčka. Mnozí mu dávali za vinu, že
olympioniky nakazil koronavirem. Uváděli, že tak
zhatil jejich šance na úspěchy na olympiádě.
Někteří to také brali jako ostudu pro celý
olympijský výbor a uváděli, aby Voráček samotné
sportovce odškodnil. Jako velký problém viděli
mnozí fakt, že lékař nebyl očkován proti
koronaviru, což ještě umocnilo jejich názor na to,
že olympioniky nakazil právě on sám. V této
souvislosti se objevovaly názory, že měla být
účast na olympijské výpravě podmíněna
očkováním proti nemoci COVID-19. Za velmi
směšný považovali někteří fakt, že Voráček radil
pacientům, aby namísto očkování raději kloktali
ústní vodu.

Podpora
Pozitivně laděných příspěvků bylo méně
než negativních. Za Vlastimila Voráčka se
postavili například uživatelé, kteří tvrdili,
že lékař splnil veškeré podmínky, včetně
testování před odletem, aby se mohl
výpravy i bez očkování zúčastnit. Uváděli,
že očkování není povinné, jedná se o
svobodnou volbu každého člověka.
Někteří vyjadřovali Voráčkovi podporu
přímo na sociálních sítích a říkali, že tato
celá kauza na něj vytvořila přílišný
mediální lynč, a tím zničila jeho kariéru.
Jiní tento případ nákazy chápali naopak a
uváděli, že se sám lékař mohl klidně
nakazit od očkovaných sportovců.

Pochybnosti o účinku očkování
Část debat se odkláněla od původní kauzy a zpochybňovala samotné očkování a jeho účinky. Takto zaměřených
příspěvků bylo 20 %.

Nejdůležitějším argumentem pro takto naladěnou část veřejnosti bylo, že
očkování nezabrání nákaze

Podle mínění další skupiny lidí je nenaočkovaný lékař důkazem toho, že
očkovací látka je škodlivá, má řadu nežádoucích účinků, případně že není
řádně otestovaná

Dalším argumentem odpíračů očkování je domněnka, že očkování je pouze
byznys

V neposlední řadě lidem vadilo, že se z očkování podle nich stal nátlak a
vstupenka pro „normální“ život a cestování

Metodologie
V analýze sledujeme česká sociální média, která zahrnují Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, diskuze u
redakčních článků, webová fóra, recenze a blogy
Sledujeme klíčová slova, která jsou v daném období spojená s lékařem Vlastimilem Voráčkem a českou
výpravou na olympiádu v Tokiu. Vyhodnocení názorové diverzity bylo uskutečněno na základě
pětiprocentního vzorku ze všech příspěvků s hodnotícím charakterem.
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