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Úvod
Povinné očkování proti COVID-19 v ČR zavedeno zatím nebylo, nicméně ve 

svých důsledcích reálně rozděluje společnost na sociálních sítích již dlouhé 
měsíce. Ještě před prvním oficiálním návrhem vlády na zavedení očkovací 

povinnosti pro vybrané skupiny obyvatel, bylo téma zásadní součástí diskusí 
o očkování. 

Analýza se zaměřuje na dynamiku diskusí o povinné vakcinaci v sociálních 
médiích mezi 15. zářím a 15. prosincem 2021.



Vývoj debat v sociálních médiích

 Debata o povinném očkování se nesla sociálními médii v
menší míře již dlouhou dobu. Už s příchodem očkování
proti COVID-19 do ČR část diskutujících zmiňovala
možnost, že by mohla být vakcinace nařízena povinně.
Zpravidla šlo o uživatele s negativním postojem vůči
očkování (očkovací povinnosti se tedy obávali) –
podporovatelé se dlouhodobě k povinnému očkování
příliš nevyjadřovali – v diskusích tedy nebyl silný hlas
volající po jeho zavedení.

 Na intenzitě nabyla diskuse s podzimní vlnou a zavedení
tvrdších opatření pro neočkované (především placené
testování). Nejvíce téma rezonovalo v průběhu listopadu
a začátkem prosince, a to zejména po zveřejnění
informací o chystané očkovací povinnosti v Rakousku (v
polovině listopadu) a následně plánu vlády ČR pod
vedením ANO na povinné očkování pro lidi nad 60 let a
vybrané profese. Významný vil měl v neposlední řadě
také projev Karla Janečka na předávání cen Český Slavík.
V této době se aspekt dobrovolnosti očkování stal
nedílnou součástí všech debat o očkování jako takovém.

 Převážná většina debat se odehrávala na Facebooku, kde
se objevilo 71 % všech zmínek. Celá čtvrtina debaty byla
zachycena v diskusních sekcích pod články na webových
portálech.
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Lídři debaty
Na Facebooku, kde se odehrála většina zachycených debat o
povinném očkování, byly motorem diskusí stránky a profily
politických aktérů. Nejsilnější pozici měli představitelé SPD,
kteří téma povinného očkování ve svých příspěvcích
zmiňovali velmi často v průběhu celého sledovaného období
(tedy i dlouho předtím, než vláda premiéra Babiše oznámila
záměr povinné vakcinace pro vybrané skupiny obyvatel).
Mezi nejaktivnější v tomto směru patřil předseda Tomio
Okamura a poslankyně Karla Maříková. Oba vyjadřovali
nesouhlas s povinným očkováním a téma mělo v jejich
komunikaci velmi silnou pozici.

Kromě zástupců SPD se proti očkovací povinnosti vyjadřovala
často také strana Svobodní. I zde vzbuzovaly příspěvky silnou
odezvu od uživatelů. Velmi intenzivně reagovali diskutující
také na příspěvky Karla Janečka, který téma zvednul v rámci
svého projevu na předávání cen Český Slavík. Na svém
oficiálním facebookovém profilu se k povinnému očkování
vyjádřil v osmi příspěvcích v rámci sledovaného období ,
přičemž jejich dosah byl značný – celkově tyto posty získaly
59 tisíc interakcí od uživatelů.

Vedle politických aktérů podněcovaly debatu svými články
také webové portály, a to nejen na svých doménách, ale také
na Facebooku, kde články sdílely. Na Facebooku vyvolaly
největší odezvu příspěvky ČT24 a iDNES.cz, naopak v
diskusních sekcích přímo na portálech byly nejdiskutovanější
články na webech Novinky.cz, Seznam zprávy a Parlamentní
listy.
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Povinné očkování – pro odpůrce reálná hrozba
Ačkoli očkovací povinnost nebyla v ČR zatím zavedena, v
sociálních médiích se její existence jeví reálná. Odpůrci
očkování své obavy z povinné vakcinace sdílejí s
přesvědčením, že k ní dřív nebo později každopádně dojde.
Jejich výpovědi ji označují za nevyhnutelný cíl covidových
opatření, ať už vláda aktuálně deklaruje cokoli. V názorech
odpůrců je patrná silná nedůvěra vůči vládě a institucím,
proto pro ně byla a je očkovací povinnost ožehavým
tématem i v situacích, kdy jej vláda odmítá.

V tomto směru jsou silným motorem debat již zmínění
zástupci SPD, kteří ve svých příspěvcích téma povinného
očkování zmiňují s železnou pravidelností. V příspěvcích se
staví do opozice proti vládním nařízením, a zároveň vždy
aktivně opakují, že odmítají povinné očkování. Tímto
propojením navozují dojem, že povinné očkování je součástí
plánovaných opatření i ve chvílích, kdy tomu tak není
(pozn.: očkovací povinnost pro vybrané skupiny obyvatel
byla oficiálně připravována pouze mezi 23. listopadem a
koncem Babišovy vlády).

Zároveň vládne mezi odpůrci očkování na sítích pocit, že
opatření omezující neočkované (omezení vstupu na akce, do
restaurací, sportovišť…) činí očkování de facto povinné. V
souvislosti s těmito opatřeními hovoří o „šikaně“
neočkovaných, jejich „vyloučení“ a „donucování k
poslušnosti“. Principiálně tedy již očkovací povinnost
pociťují.



Naopak zastánci povinného očkování (kterých se v
diskusích objevuje výrazně méně), označují stávající
opatření za nedostatečná z hlediska vytváření tlaku na
neočkovanou část populace. V povinné vakcinaci vidí
jediné východisko pro zmírnění epidemie v ČR.

Argumentačně často uvádějí, že v ČR již existuje řada
povinných vakcín, a proto se nejedná o bezprecedentní
situaci. Navíc je řada podporovatelů toho názoru, že
bez dostatečné kolektivní imunity nebude možné virus
marginalizovat. Neočkované jedince tak rámují jako
viníky další silné vlny COVIDu a jejich
„nezodpovědnost“ za příčinu přetížení zdravotníků a
„zbytečných úmrtí“.

Podpora očkovací povinnosti zesílila na sociálních sítích
v listopadu a prosinci spolu se sílící vlnou epidemie a
úvahami vlády nad zavedením povinného očkování.
Poté, kdy nastoupila nová vláda, která plány na
zavedení očkovací povinnosti odmítla, se opět výpovědi
podporující tento krok utlumily.

Nezavedení povinného očkování je pro tuto skupinu
zklamáním. Jejich oponenti v diskusi však dále pokračují
v rámování očkovací povinnosti jako reálné cesty,
kterou autority plánují. Ačkoli tedy povinná vakcinace
aktuálně není na stole, ani jedna skupina diskutujících
není spokojena.

Povinné očkování – cesta z pandemie?



Metodologie
Analýza je provedena z dat z českých sociálních médií, která zahrnují 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, diskuze u redakčních článků, 

webová fóra, recenze a blogy.

Analyzované období: 15. 9. 2021 – 15. 12. 2021
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