
 

  

 

 

 

Dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19 

Průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření   

sledovaná období 1.4. – 5.4.2020 a 6.4. – 12.4.2020 

 

Výzkumní pracovníci Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity doplňují předběžné výsledky dotazníkového šetření zabývajícího se vnímáním zdravotních 

rizik a zavedených opatření v době koronavirové pandemie o další zajímavé výsledky a srovnání. 

Za první dvě hodnocená období bylo získáno celkem 8 778 vyplněných dotazníků, ve druhém období 

už byl přírůstek nižší, tj. 877 dotazníků (10,0 % celého souboru). Stejně jako v prvním období ženy 

představovaly zhruba 3/4 souboru, zbytek tvořili muži. Věkový průměr respondentů druhého období 

byl o rok nižší (39 let). Největší skupinu respondentů tvořili obyvatelé malých sídel a středně velkých 

měst do 100 tisíc obyvatel (54 %) a obyvatelé Ostravy (26 %). Rozložení osob dle dosaženého 

nejvyššího vzdělání se mezi prvním a druhým obdobím významně nezměnilo, nejpočetnější skupinu 

tvořili obyvatelé s vysokoškolským vzděláním (49 %).    

 

Mezi prvním a druhým obdobím došlo k významnému vývoji jak v obavách o vlastní zdraví, tak ve 
zvládání situace po psychické stránce. Obyvatelé se o své zdraví obávali méně než v prvním týdnu 
šetření a lépe snášeli současnou situace po psychické stránce.  
Stejně jako v prvním období přibližně 70 % respondentů považovalo mimořádná opatření zavedená 

v ČR za adekvátní, ale ve druhém období se významně zvýšil podíl osob, které považují opatření za 

přehnaná. 

V hodnocení dodržování opatření jinými lidmi nebyl zjištěn významný rozdíl mezi obdobími a také 

důvěra v účinnost opatření zůstává shodná.  



 

  

 

 

 
K vyhodnocení rozdílů podle věku byli účastníci šetření rozděleni do 4 skupin – lidé do 30 let, 30-44 

let, 45-59 let a skupina lidí starší než 60 let.  

 
S přibývajícím věkem se zvyšují obavy respondentů o vlastní zdraví. Naopak se s věkem snižuje dopad 
mimořádné situace na psychiku; trend je významný a znamená to, že čím jsou lidé mladší, tím hůře 
snášejí mimořádnou situaci po psychické stránce.  

 



 

  

 

 

 
 
V obou obdobích hodnotili zavedená opatření jako spíše přehnaná lidé ve věku 30-59 let, zatímco 
nejmladší respondenti do 30 let a také lidé nad 60 let se přikláněli k hodnocení opatření jako 
adekvátních. 
 

 
 
 
Významná závislost byla zjištěna v hodnocení dodržování mimořádných opatření ostatními lidmi. 
Mladší respondenti více než lidé starší vnímali, že ostatní nedodržují omezující opatření. I důvěra 
v účinnost opatření je závislá na věku, vyšší důvěru mají starší lidé. 



 

  

 

 

 
 
 
 
Tato zpráva obsahuje předběžné hrubé výsledky, které jsou primárně určeny laické veřejnosti. 
Podrobnější výsledky šetření budou po ukončení dotazníkového šetření upřesněny a zpracovány jako 
publikace v odborných periodicích.  
 
Dotazníkové šetření bude probíhat i nadále po dobu trvání této mimořádné situace, proto budeme 

rádi, pokud se do šetření budou obyvatelé dále zapojovat. Respondenti, kteří se již výzkumu účastnili, 

mohou dotazník vyplnit i opakovaně alespoň s týdenním odstupem.  



 

  

 

 

Kolektiv autorů děkuje všem dosavadním účastníkům, kteří se rozhodli do dotazníkového šetření 

zapojit. Také velice děkujeme za podnětné připomínky.  

 

Autoři: 

Mgr. Andrea Dalecká 

Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D. 

doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D. 

 

 

 

Kontakt: 

Ing. Hana Hanke 

Tisková mluvčí Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

Ostravská univerzita 

Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

e-mail: pressLF@osu.cz; tel: 728 202 698 

  

mailto:pressLF@osu.cz

