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+39% +42%

září 2017 řijen 

622 6.11.2017 Šíření článku TN.cz na více než 600 FB profilů 

listopad 

2.2.2018 Začátek chřipkové epidemie 261 

> > > 

-58 % +33% +134%

prosinec leden únor 

> 

-38 %

březen 2018 

Očkování proti chřipce je v sociálních médiích neustále velmi živým tématem. Od začátku září 2017 do 20. března 2018 jsme si k němu mohli přečíst 
více jak 6,5 tisíce komentářů napříč sociálními médii jako jsou Facebook, Twitter, lnstagram nebo diskuze u webových článků a internetová fóra. Navíc 
jak můžeme vidět, zájem o tuto problematiku postupně spíše rostl - poslední tři měsíce, tedy období, kdy chřipky řádí nejvíce, přinesly více příspěvků 
než předešlý dokonce ještě o měsíc delší časový úsek. 

Hlavní podíl na diskuzích ale mají dva viditelné peaky - první z nich přišel na začátku listopadu, druhý pak na začátku února. V listopadu šlo 
o pravděpodobně placené sdílení článku TN.cz na několik stovek FB stránek, v únoru pak sociální média zaplavila zpráva o začátku epidemie chřipky.

6 564 
Příspěvků 

938 
Měsíční průměr 

875 
Měsíční median 



http://tn.nova.cz/clanek/cesi-ockovani-proti-chripce-neveri-zda-se-jim-byt-zbytecne.html?utm_source=facebook&utm_medium=fbtraffic_campaign&utm_campaign=2016_ProFun
http://tn.nova.cz/clanek/cesi-ockovani-proti-chripce-neveri-zda-se-jim-byt-zbytecne.html?utm_source=facebook&utm_medium=fbtraffic_campaign&utm_campaign=2016_ProFun
http://tn.nova.cz/clanek/cesi-ockovani-proti-chripce-neveri-zda-se-jim-byt-zbytecne.html?utm_source=facebook&utm_medium=fbtraffic_campaign&utm_campaign=2016_ProFun
https://www.facebook.com/301530983232182/photos/a.301531686565445.87528.301530983232182/1695380247180575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/301530983232182/photos/a.301531686565445.87528.301530983232182/1695380247180575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/301530983232182/photos/a.301531686565445.87528.301530983232182/1695380247180575/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/10155402364371314
https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/10155402364371314
https://www.facebook.com/iDNES.cz/posts/10155402364371314
https://www.facebook.com/Novinky.cz/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/Novinky.cz/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/Novinky.cz/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/EuroZpravy.cz/posts/1682430238462218
https://www.facebook.com/EuroZpravy.cz/posts/1682430238462218
https://www.facebook.com/EuroZpravy.cz/posts/1682430238462218


https://www.emimino.cz/diskuse/ditko-do-tri-let-ockovali-jste-proti-chripce-309468/
https://www.emimino.cz/diskuse/ditko-do-tri-let-ockovali-jste-proti-chripce-309468/
https://www.emimino.cz/diskuse/ditko-do-tri-let-ockovali-jste-proti-chripce-309468/
http://www.nwoo.org/2018/03/18/otevreny-dopis-katerine-konecne-k-jednani-evropskeho-parlamentu-o-ockovani/
http://www.nwoo.org/2018/03/18/otevreny-dopis-katerine-konecne-k-jednani-evropskeho-parlamentu-o-ockovani/
http://www.nwoo.org/2018/03/18/otevreny-dopis-katerine-konecne-k-jednani-evropskeho-parlamentu-o-ockovani/
http://tadesco.cz/u-mladat-opic-sa-vakcinach-ktore-podavaju-aj-detom-objavili-symptomy-autizmu/
http://tadesco.cz/u-mladat-opic-sa-vakcinach-ktore-podavaju-aj-detom-objavili-symptomy-autizmu/
http://tadesco.cz/u-mladat-opic-sa-vakcinach-ktore-podavaju-aj-detom-objavili-symptomy-autizmu/
https://zpravy.idnes.cz/chripkova-epidemie-cesko-0xr-/domaci.aspx?c=A180202_123140_domaci_krb
https://zpravy.idnes.cz/chripkova-epidemie-cesko-0xr-/domaci.aspx?c=A180202_123140_domaci_krb
https://zpravy.idnes.cz/chripkova-epidemie-cesko-0xr-/domaci.aspx?c=A180202_123140_domaci_krb
https://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/24159/Muzete-se-nechat-ockovat-proti-chripce-kdyz-jste-nemocni/diskuse
https://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/24159/Muzete-se-nechat-ockovat-proti-chripce-kdyz-jste-nemocni/diskuse
https://www.bety.cz/zdravi-a-zivotni-styl/clanky/24159/Muzete-se-nechat-ockovat-proti-chripce-kdyz-jste-nemocni/diskuse


lnfluenceři na sociálních sítích 
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Průměrné počty interakcí na jeden pro téma relevantní post hlavních influencerů (v závorce počet příspěvků k tématu) 

Jak jsme uvedli v předešlé části, hlavním zdrojem debat se stal Facebook, kde se diskutovalo u stovek různých postů na mnoha 
různých profilech a rozličných skupinách - na stránkách tradičních médií, u známých a aktivních jednotlivců i ve specificky 
oborově orientovaných skupinách. Podobně jako u diskuzí u článků můžeme i na Facebooku (a obdobným způsobem bychom 
mohli pokračovat i u jiných soc. sítí) najít ty nejdůležitější profily, které měly svými posty největší vliv - ať už podle interakcí, 
nebo podle čtenosti, protože profily sledují až statisíce osob. 

Ze statistik vidíme, že tím, kdo si připsal největší průměrný počet interakcí je jeden z prezidentských kandidátů Pavel Fischer, 
v jeho případě je ale výsledek lehce zavádějící, protože jednak přidal pouze jeden post o očkování proti chřipce, jednak se ale 
především ironicky vyjadřoval na účet stávajícího prezidenta a očkování tak bylo spíše ve vedlejší roli, na druhou stranu jde svým 
fanouškům příkladem, protože se očkovat nechal, tudíž i jeho post je relevantní. Za ale přece jenom významnější můžeme 
považovat příspěvky jiných profilů, kde se i více diskutovalo o očkování. Patří mezi ně např. tradiční média jako jsou ČT24, 
Novinky.cz, EuroZprávy.cz, TN.cz, Hospodářské noviny nebo iDNES.cz. Velmi zajímavé jsou ovšem i oborové profily jako jsou 
Ošetřovatelství.info nebo Svoboda v očkování. Zatímco klasická média informují především o chřipkové epidemii, oborová média se 
soustředí buď na podporu očkování nebo boj proti němu. Podobně je tomu i u dalších specifických stránek jako jsou Chemtrails 
Slovensko (sdílející hlavně články z českých webů), AC24 nebo jeho ironický a satirický protiklad AZ247. V jejich příspěvcích se tak 
hovoří např. o nebezpečnosti vakcín a podvodu, kterým jsou, nebo naopak o podpoře zvyšování proočkovanosti a relativizování 
,,fake news" odpůrců očkování. 
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https://www.facebook.com/1934837773438430/posts/1961967640725443
https://www.facebook.com/1934837773438430/posts/1961967640725443
https://www.facebook.com/1934837773438430/posts/1961967640725443
https://www.facebook.com/137067469008/posts/10156219626424009
https://www.facebook.com/137067469008/posts/10156219626424009
https://www.facebook.com/202451429883/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/202451429883/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/202451429883/posts/10156173259534884
https://www.facebook.com/120250914680166/posts/1682430238462218
https://www.facebook.com/120250914680166/posts/1682430238462218
https://www.facebook.com/120250914680166/posts/1682430238462218
https://www.facebook.com/142069753862/posts/10155301431328863
https://www.facebook.com/142069753862/posts/10155301431328863
https://www.facebook.com/142069753862/posts/10155301431328863
https://www.facebook.com/93433992603/posts/10156078435332604
https://www.facebook.com/93433992603/posts/10156078435332604
https://www.facebook.com/93433992603/posts/10156078435332604
https://www.facebook.com/100683176313/posts/10155499524071314
https://www.facebook.com/100683176313/posts/10155499524071314
https://www.facebook.com/100683176313/posts/10155499524071314
https://www.facebook.com/400022490726/posts/10159667508285727
https://www.facebook.com/400022490726/posts/10159667508285727
https://www.facebook.com/400022490726/posts/10159667508285727
https://www.facebook.com/1903478033212429/posts/2179747612252135
https://www.facebook.com/1903478033212429/posts/2179747612252135
https://www.facebook.com/1903478033212429/posts/2179747612252135
https://www.facebook.com/1903478033212429/posts/2179747612252135
https://www.facebook.com/1903478033212429/posts/2179747612252135
https://www.facebook.com/119957711669099/posts/588812661450266
https://www.facebook.com/119957711669099/posts/588812661450266
https://www.facebook.com/119957711669099/posts/588812661450266
https://www.facebook.com/176546515755264/posts/1608861329190435
https://www.facebook.com/176546515755264/posts/1608861329190435
https://www.facebook.com/1379579425698995/posts/1964297487227183
https://www.facebook.com/1379579425698995/posts/1964297487227183
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https://www.facebook.com/227959030661134/posts/667416093382090
https://www.facebook.com/227959030661134/posts/667416093382090
https://www.facebook.com/227959030661134/posts/667416093382090
https://www.vylectese.cz/7-z-8-lidi-kteri-zemreli-letos-na-chripku-byli-proti-ni-ockovani/
https://www.vylectese.cz/7-z-8-lidi-kteri-zemreli-letos-na-chripku-byli-proti-ni-ockovani/
https://www.vylectese.cz/7-z-8-lidi-kteri-zemreli-letos-na-chripku-byli-proti-ni-ockovani/




https://www.facebook.com/lekarnadrmax/posts/1321261207980438
https://www.facebook.com/lekarnadrmax/posts/1321261207980438
https://www.facebook.com/lekarnadrmax/posts/1321261207980438
https://www.facebook.com/lekarnadrmax/posts/1321261207980438
https://www.facebook.com/sdruzenimojelekarna/posts/1753459238286080
https://www.facebook.com/sdruzenimojelekarna/posts/1753459238286080
https://www.facebook.com/sdruzenimojelekarna/posts/1753459238286080
https://www.facebook.com/LekarnaAlphega/posts/1960767053953414


Komunikace důležitých profilů 
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Průměrný engagement rate na příspěvek(%) 

Pro I Proti 

očkování 

■ Profily proti očkování

■ Profily pro očkování

Počet interakcí na příspěvky o očkování proti chřipce na profilech 
podporujících a vyvracejících očkování 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 
0,1 0,04 

■ Podíl interakcí na celku (%)

■ Podíl postů na celku (%)

O 5 
0,92 

--

5,98 

o,9 0,67 

--

Podíl postů o očkování proti chřipce a interakcí na celkové komunikaci profilů 

Žádná z facebookových stránek nebyla zaměřená výhradně na očkování proti chřipce, naopak očkování proti chřipce je 
doslova celospolečenským tématem. Současně ale můžeme najít profily, které se buď věnují oboru (Ošetřovatelství.info) 
nebo se zaměřují specificky na téma očkování bez rozdílu toho, proti čemu je (Svoboda v očkování). Očkování (včetně 
toho proti chřipce) můžeme také zařadit mezi témata, která jsou hojně využívaná pro různé konspirační a manipulativní 
teorie (běžně se hovoří o ovládání lidstva, farmaceutickém byznysu apod.), proto je důležité se zmínit i o webech, které 
s fake news a konspiracemi operují - ať už je vytvářejí (AC24, Chemtrails Slovensko) nebo vyvracejí/ relativizují (AZ247). 

Vidíme, že odezva na publikovaný obsah je poměrně odlišná. Důvodem je především velmi rozdílný počet zveřejněných 
příspěvků - např. AC24 si sice připsalo přes 320 tisíc interakcí, ale potřebovala na ně 2 787 příspěvků, zatímco Svoboda v 
očkování má interakcí nejméně (8 071), ale vystačila si také s nejmenším počtem postů (117). Největší část prostoru na 
svých stránkách věnoval očkování proti chřipce právě profil Svoboda v očkování - týkalo se ho téměř 6 % příspěvků. 

Dobrou zprávou pro výrobce vakcín je, že více se dařilo příspěvkům zaměřených na podporu očkování, a to i přesto, 
že profily, které se tomu věnují jsou v menšině (2 ku 3). Tyto stránky k očkování proti chřipce také přidaly méně 
příspěvků, přesto si u nich získaly přes 1 200 interakcí, naopak odpůrci očkování zajistily postům proti očkování „jen" 
necelou tisícovku reakcí. 



http://www.newtonmedia.eu/



