Analýza sociálních médií

Očkování dětí
19. 10. 2021 – 19. 12. 2021

Celkové shrnutí výsledků
• Očkování dětí proti onemocnění COVID-19 začalo v Česku 13.12.2021, a to v kategorii od 5 do 11 let. Očkování je stále dobrovolné,
přesto v sociálních médiích vyvolává rozporuplné názory.
• Ve sledovaném období (19.10.-19.12.2021) padlo na toto téma celkem 94 542 příspěvků s odhadovaným dosahem přes 114 milionů
zobrazení od uživatelů, což ukazuje značný zájem o tuto oblast.
• Téma očkování dětí proti onemocnění COVID-19 nejvíce rezonovalo v diskusích na Facebooku, kde se objevila většina příspěvků
(73 %), a v diskusních sekcích zpravodajských webů (24 % zmínek).
• Z analýzy vyplývá, že většina hodnotících příspěvků v sociálních médiích vyjadřuje negativní postoj k očkování dětí proti
onemocnění COVID-19. Argumenty uživatelů byly velice často laděny vulgárně, ostře se také pouštěli do diskutujících s opačným
názorem. Debata na toto téma tak byla dosti vyhraněná a citlivá. Pozitivních výroků vůči očkování dětí pak byla v obou
analyzovaných obdobích pouhá 3 %.
• Debatu na téma očkování dětí nejvýrazněji ovlivnil Karel Janeček se svým projevem na Českém slavíkovi. Jeho projev byl zlomovým
bodem v celé debatě, proto jsme se rozhodli sledovat dvě stejně dlouhá období (před a po projevu), abychom detailněji zmapovali
uživatelské prostředí, ve kterém jsme se zaměřili jak na objem zmínek, tak i na jejich charakter. K medializaci Janečkova postoje k
očkování dětí přispěla výrazně také mnohá média a komentáře významných osobností, čímž vytvořily větší prostor pro diskutující v
sociálních médiích.
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▪

Na téma očkování dětí padlo ve sledovaném
období (19.10.-19.12.2021) přes 94 a půl tisíce
příspěvků s odhadovaným dosahem přes 114
milionů
zobrazení.
Většina
zmínek
byla
publikována na Facebooku (73 %), čtvrtina se pak
objevila v diskusích pod články.

▪

Křivka vývojového grafu byla ve sledovaném
období velmi proměnlivá. Do poloviny listopadu
stoupal počet zmínek pozvolně, uživatelé spíše
obecně diskutovali nad tím, zda je vhodné nechat
děti očkovat či nikoli, a dotazovali se ostatních na
jejich postoj. Po této „klidnější“ fázi přišlo několik
větších výkyvů.

▪

První skok nastal 22. listopadu, tedy tři dny po
projevu Karla Janečka na Českém slavíkovi, ve
kterém mimo jiné vyzýval občany, aby nenechali
očkovat své děti proti nákaze COVID-19. Na toto
téma uživatelé následně sdíleli i další Janečkova
vyjádření. Počet zmínek také stoupl kvůli vyjádření
profesora Jiřího Berana, který očkování neschvaluje.

▪

Druhý výrazný skok pak nastal 13. prosince, kdy
Česká televize, stejně jako další média, zveřejnila
informaci, že rodiče mohou nově k očkování
registrovat své děti ve věku od 5 do 11 let. S touto
informací se na sociálních sítích zvedla velká vlna
nevole. Většina komentujících zmiňovala, že své
děti očkovat nenechá.
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Lídři debaty
V debatě ohledně očkování dětí jsme zaznamenali hned
několik významných autorů, kteří diskusi ovlivnili.
Autorem s největším dosahem byl jednoznačně již zmiňovaný
Karel Janeček. Zajímavý
je fakt, že matematik se k
problematice opakovaně vyjadřoval již před samotným
projevem, nicméně debaty výrazně vzrostly až po jeho
vystoupení v hlavním vysílacím čase na televizi Nova.
Výraznější dosah měl na sociálních sítích také rozhovor s
profesorem
Jiřím
Beranem,
který
zveřejnily
parlamentnilisty.cz. Beran v něm mimo jiné vystupuje proti
očkování dětí. Mnoho uživatelů tento příspěvek sdílelo a s
Beranem se shodovalo. Navíc často dodávali, že vakcína
vůbec nefunguje, proto nemají důvod nechat se s ní očkovat,
natož pak dávat očkovat své děti.
Lídrem debaty byla třeba také samotná ČT24, jejíž reportáže
a zprávy mnohdy zvedly velkou vlnu debat kolem očkování
dětí proti onemocnění COVID-19. Jednalo se zejména o
příspěvky informativního charakteru, například, že začala
registrace dětí v rozmezí určité věkové hranice či schválení
vakcíny experty.
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Parlamentnilisty.cz se umístily na 3. místě v žebříčku portálů s
největším počtem příspěvků v diskusích. Předběhly je pouze
novinky.cz a seznamzpravy.cz, které měly nejaktivnější
čtenáře.
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Ovlivnil kontroverzní projev debatu?
19. 10. 2021 – 18. 11. 2021

19. 11. 2021 – 19. 12. 2021

15 385 zmínek

79 157 zmínek

3%
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Do Janečkova projevu se napříč sociálními médii vyskytovaly pouze obecné
debaty na téma očkování dětí proti COVID-19. Uživatelé se vzájemně
dotazovali, zda rodiče nechají děti očkovat. Přesto (jak je vidět v prvním
grafu) byl počet negativních příspěvků značný. Od 19.10. do 18.11.2021 bylo
36 % příspěvků směřováno proti očkování. Diskutující přemlouvali jiné, aby
děti nenechávali očkovat a někdy dokonce vulgárně napadali ty, kteří o
očkování uvažovali. Stejný styl komunikace však měli vůči odpůrcům
očkování i tací, kteří už vakcínu mají a svým dětem ji také nechají dát.
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V prvním sledovaném období padlo na téma očkování dětí přes 15 tisíc
zmínek. Ve druhém pak pozorujeme více než pětinásobný nárůst počtu
příspěvků, což způsobil zejména Janečkův projev na Českém slavíkovi, ve
kterém vyzval občany, aby nenechali své děti očkovat.

Ihned po Janečkově projevu začali uživatelé sdílet jeho názory, které ve
většině případů podporovali. S Janečkem souznělo velké množství
diskutujících, kteří mu mnohdy děkovali za to, že se nebál a veřejně sdělil
svůj názor proti očkování, který je podle nich správný. Z grafu je vidět, že
počet negativně laděných příspěvků stoupl o 6 p.b. na 42 %, zatímco počet
reakcí s pozitivním postojem k vakcinaci dětí zůstal beze změny (3 %).
Už před projevem Karla Janečka tak smýšlela většina uživatelů internetu
negativně o očkování dětí, Janečkovo vystoupení jejich názor ještě utvrdilo.
V mnohých uživatelích navíc projev vyvolal sílu debatovat nad tématem
očkování dětí s dalšími diskutujícími sociálních sítí. Sami několikrát
zmiňovali, že by se k tomu jinak neodhodlali. Zároveň Janečkův projev
zintenzivnil debatu o tom, zda je očkování bezpečné. Mnozí totiž zmiňovali,
že se na této otázce neshodnou ani samotní experti.

Argumenty pro očkování dětí
Pozitivně laděných příspěvků jsme zaznamenali v každém ze sledovaných obdobích pouhá 3 %, což je oproti celkovému množství zmínek velmi málo. Z toho vyplývá,
že uživatelé byli spíše proti očkování dětí. Pokud někdo uvedl, že děti nechá očkovat, dočkal se na sociálních sítích velké kritiky od skupiny s opačným názorem.
Uživatelé nejčastěji uváděli, že je zodpovědné děti naočkovat a chránit tak zdraví svých dětí. Jiní uváděli, že by měli být očkováni všichni, včetně dětí, nebo že se díky
očkování omezí šíření nemoci COVID-19.

Nechat děti očkovat je zodpovědností každého rodiče

Všichni by měli být očkovaní, aby omezili šíření nemoci

Věříme doporučením kvalifikovaných odborníků

Děti necháváme očkovat od dětství, ani účinnost této
vakcíny nezpochybňujeme

Argumenty proti očkování dětí
V prvním sledovaném období padlo 36 % negativních zmínek, ve druhém pak 42 %. Oba číselné údaje ukazují vysokou míru negativních postojů k očkování dětí
proti COVID-19. Nejčastěji pak uživatelé sociálních médií zmiňovali, že se jedná o experimentální vakcínu, která byla vyvinuta ve velmi krátkém časovém úseku,
tudíž není dostatečně prověřená. Pro jiné je očkování pouhým byznysem politiků a farmaceutických firem. Velmi často se napříč debatou vyskytovaly obavy z
dlouhodobých negativních účinků pro dětský organismus.

Vakcíny nejsou dostatečně prověřeny

Očkování je pouze byznys mocných, vakcína stejně nezabírá

Obava z dlouhodobých účinků očkování (impotence,
narušení imunitního systému apod.)

Já očkovaný nejsem, své dítě tudíž také nenechám očkovat

Metodika –sociální média
Cílem analýzy bylo zmapovat publicitu tématu očkování dětí proti onemocnění COVID-19 v českých sociálních
médiích v období od 19.10 do 19.12.2021, a to z hlediska dynamiky diskusí i významných zdrojů debaty a vlivných
autorů.
Vyznění příspěvků bylo hodnoceno ve třech kategoriích:
- negativní vůči očkování dětí proti nemoci COVID-19
- pozitivní vůči očkování dětí proti nemoci COVID-19
- neutrální (bez hodnotícího stanoviska vůči očkování dětí proti nemoci COVID-19)

Tonalita příspěvků byla kvůli velkému množství dat kódována na 5% vzorku.

V analýze sledujeme česká sociální média, která zahrnují Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, diskuze u
redakčních článků, webová fóra, recenze a blogy.
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