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S povinným očkováním proti COVID-19 souhlasí polovina 
české populace 
Česká společnost je rozdělená v otázce povinnosti očkování i ve vnímání nebezpečnosti onemocnění 
koronavirem. Vyplývá to z aktuálního výzkum NMS Market Research. 

S povinným očkováním souhlasí 52 % společnosti  
V otázce povinnosti vakcinace se Češi a Češky neshodnou – 52 % si myslí, že všichni, kterým to umožňuje 
zdravotní stav, by měli mít povinnost dát se proti COVID-19 očkovat. Proti je 42 %, přičemž mezi neočkovanými 
návrh odmítá celých 89 %. S rostoucím věkem souhlas s povinným očkováním roste. „Jedním z důvodů je to, že 
riziková skupina má z nemoci větší obavu,” říká Rudolf Dymák, analytik NMS Market Research. 

 

Jak populace vnímá situaci ve zdravotnictví? Podle 46 % už kolaps českého zdravotnictví a nemocnic v 
souvislosti s pandemií nastal a 77 % si myslí, že by měli být zdravotníci v době pandemie více oceněni. „Z 
odpovědí neočkovaných je vidět, že situaci vnímají jako méně vážnou a jejich podpora práce zdravotníků je 
nižší,” doplňuje Rudolf Dymák. 

Více než tři čtvrtiny Čechů a Češek se domnívají, že i v situaci, kdy je zdravotnictví vytížené a část populace 
vakcinaci odmítá, zdravotní péče by měla být dostupná všem stejně bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou 
očkovaní. 

Očkování nebezpečnější než COVID  
„Ve vnímání nebezpečnosti koronaviru je zásadní rozdíl mezi očkovanými a těmi, kteří se očkovat nenechali. 
Respektive ti, kteří nepovažují nemoc za nebezpečnou a obávají se efektů vakcinace, častěji nejsou očkovaní,“ 
říká Rudolf Dymák. Více než dvě třetiny neočkovaných souhlasí s výrokem, že COVID-19 není zdaleka tak 
nebezpečný, jak je prezentovaný vládou a médii. Mezi očkovanými je to pouze 27 %. Zároveň si 56 % 
neočkovaných věří, že je očkování nebezpečnější než nemoc samotná, další pětina z nich si není jistá. 
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Podle 69 % očkovaných jsou lidé odmítající očkování často obětí dezinformací. Naopak 74 % neočkovaných  
s tím nesouhlasí. Komu věřit? Pro 58 % respondentů není končící vláda a ministerstvo zdravotnictví 
důvěryhodným zdrojem informací o nemoci, z neočkovaných v ně nemá důvěru dokonce 81 %. 

 

Optimistický výhled, ale ne díky nastupující vládě  
Do budoucna jsou Češi a Češky spíš optimisté než pesimisté, 33 % čeká, že se v příštím roce pandemická situace 
bude zlepšovat, a pouze 14 %, že se zhorší. Podle dvou pětin se nezmění. Nejoptimističtější jsou absolventi 
vysokých škol, 47 % z nich věří ve zlepšení. Podobně optimističtí jsou i lidé s aplikovanou posilující dávkou 
očkování proti COVID-19. 

Nicméně do nastupující vlády společnost v otázce zvládání pandemie nevkládá velké naděje. Pouze podle pětiny 
bude úspěšnější než minulá, 27 % neví a 55 % si myslí, že nás tímto obdobím neprovede lépe. 

 

 

Sběr dat probíhal 6.–16. prosince 2021 v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1 211 
osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky ve věku nad 18 let. 

Kontakt 
Rudolf Dymák, NMS Market Research – rudolf.dymak@nms.cz, +420 602 611 162 

Podrobnosti o agentuře  
NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20letou historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje 
stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská témata. Je členem mezinárodní organizace 
ESOMAR a národní organizace SIMAR. 
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