
Postoje české veřejnosti k očkování proti COVID-19: 
únor 2021

Výzkum pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval STEM 

V období 30. 11. – 3. 12. 2020 a 1. 2. – 3. 2. 2021.

Dotazováno celkem 2006 občanů starších 18 let.



Tři klíčová sdělení



Zájem o očkování

Zájem o očkování se v průběhů dvou měsíců dynamicky zvýšil.
Narostl z 39 % na 52 % (včetně 1,3 % již očkovaných).

Důvod? Z abstraktní možnosti se stala reálná situace.



Zájem nechat se očkovat

S přibývajícím věkem se zájem o očkování zvyšuje.

Nechat se očkovat mají zájem častěji lidé nad 60 let (70 %). 

Nárůst ve skupině 34-38 let může souviset s pocitem

odpovědnosti za okolí (rodiče, děti).



Zájem nechat se očkovat

Podpora očkování roste především mezi těmi, kteří se

domnívají, že by se mohli nakazit, ale také ve skupině lidí,

kteří nákazu již prodělali. 

Čtvrtina z těch, kteří by se sami neočkovali, obecný princip

očkování populace podporuje. 



Motivace pro očkování

• Očkováním ochráním své blízké (63 % dotázaných).

• Budu moci normálně cestovat a účastnit se společenských 
akcí (57 % dotázaných).

• Očkování je jediná cesta k návratu do normálního života 
(50 % dotázaných).



Účinky očkování

48 % dotázaných chce počkat, až se uvidí, jaké účinky má očkování 
u ostatních lidí.

VYSVĚTLENÍ:

• Vedlejší účinky vakcíny jsou minimální.

• Jedná se především o:

• bolestivé místo vpichu

• únavu

• bolest hlavy

• bolest svalů

Hlavní výhodou vakcíny je ochrana proti onemocnění COVID-19. 
Není na místě se očkování bát.

Vakcíny pomohly už v minulosti vymýtit řadu onemocnění. 



Vývoj vakcín

37 % dotázaných se k vakcíně staví rezervovaně, protože 
podle nich byla vakcína vyvinuta příliš rychle. 

K obavám ale není důvod.

VYSVĚTLENÍ:

Jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle?

• Celosvětová finanční podpora,

• přednostní vyřešení administrativních kroků,

• fáze klinických hodnocení probíhaly paralelně.

Vakcíny proti onemocnění COVID-19 jsou účinné a bezpečné. 



Vakcína od AstraZeneca

- očkovací látka od AstraZeneca je určena pro všechny 
dospělé osoby od 18 let, horní hranice není stanovena

- omezení, která přijala některé státy, byla doporučením 
z hlediska národních očkovacích strategií

- účinnost všech vakcín s věkem klesá, neznamená to ale, že 
by byla vakcína pro seniorní populaci neúčinná a už vůbec 
nelze tvrdit, že není bezpečná

K vydávání jakékoliv jiného doporučení než takového, které je 
v souladu s registrací, není důvod.

Data o účinnosti a bezpečnosti jsou a jsou potvrzená 
příslušnými odbornými autoritami. 



Vakcína od AstraZeneca

- Jsou to právě zranitelné skupiny obyvatel, které je třeba 
chránit prioritně!

Aplikace jakékoliv vakcíny je cestou k prevenci vážného či 
dokonce smrtelného průběhu COVID-19. 

VŠECHNY TŘI DOSTUPNÉ A REGISTROVANÉ 
VAKCÍNY JSOU BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ. 



Děkuji za pozornost!


