
 

  

 

 

Druhé dotazníkové šetření o vnímání současné situace související se šířením COVID-19 

Průběžné vybrané výstupy z dotazníkového šetření   

sledované období 20.11. – 11.12.2020 

 

Výzkumníci Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity 

přinášejí v řadě již pátou průběžnou zprávu s výsledky z dotazníkového šetření zaměřeného na 

vnímání zdravotních rizik a zavedených opatření širokou populací v době koronavirové pandemie, 

jedná se o první výsledky z opakovaného dotazníkové šetření realizovaného během druhé 

podzimní vlny pandemie COVID-19.  

Do druhého dotazníkového šetření se do 11.12.2020 zapojilo 1 042 respondentů. Ve srovnání s 

prvním šetřením (9 384 respondentů) se zvýšila o 10 % účast mužů a také se více zapojily osoby nad 

45 let věku (o 12 %). Přes 9 % respondentů bylo pozitivně diagnostikováno na COVID-19, 

onemocnění u nich mělo lehký nebo střední průběh. Nejčastějším příznakem byla únava (73 %), 

ztráta čichu (59 %) a bolest hlavy (56 %). U 16 % COVID-19 pozitivních osob se neprojevily žádné 

klinické příznaky. 

  

 

 

Respondenti se obávají o zdraví svých blízkých více než o své zdraví. Přitom subjektivní zhoršení 

zdravotního stavu v průběhu druhé vlny pociťuje 19 % respondentů. Obavy o vlastní zdraví rostou 

s věkem, naopak zvládání situace po psychické stránce s věkem klesá. Šetření ukázalo, že přibližně 

čtvrtina (26 %) respondentů snáší současnou mimořádnou situaci po psychické stránce špatně nebo 

velmi špatně. Hlavním důvodem je omezení pracovních a volnočasových aktivit, odloučení od rodiny 

a přátel a obava z nejisté budoucnosti.  



 

  

 

 

Již během první vlny pandemie bezpodmínečné dodržování nařízených opatření lidmi sláblo. Ve 

druhé vlně došlo k dalšímu významnému poklesu dodržování opatření ve srovnání s jarním obdobím, 

kdy míra respektování klesla u všech sledovaných opatření. Nejvíce se přitom změnilo chování týkající 

se přímých sociálních kontaktů s ostatními lidmi – o více než 30 %. Toto opatření respektovalo pouze 

35 % respondentů. 

 

Aplikaci E-rouška má aktivní čtvrtina respondentů. Hlavním důvodem, proč respondenti tuto aplikaci 

nepoužívají, jsou důvody osobní (narušení soukromí, obtěžování) a technické. O očkování má zájem 

celkem 31 % respondentů. Ochota nechat se naočkovat je závislá na věku, největší podporu má 

očkování ve věkové skupině 60+. 

 



 

  

 

 

 

Pandemie se negativně projevila na životním stylu respondentů. Největší dopad se týkal 

volnočasových aktivit, pohybová aktivita se zhoršila u 65 % a 42 % uvádí zhoršenou komunikaci 

s nejbližší rodinou.  

Lidé v průběhu pandemie změnili také své návyky. U 24 % kuřáků se zvýšila frekvence kouření, u 19 % 

konzumentů alkoholu jeho konzumace stoupla. Zvýšil se čas věnovaný hraní PC her a sledování TV, 

filmů a seriálů. Naopak respondenti významně více užívali doplňky stravy (u 51 % osob).  

Respondenti hodnotili komunikaci vlády a zvládnutí druhé vlny pandemie průměrnou hodnotou 3,9 

resp. 3,8 na pětistupňové škále (dle školní klasifikace). 

Předložená zpráva obsahuje první vybrané informace z dotazníkového šetření za období 20.11. až 

11.12.2020. Toto šetření je stále otevřené a zúčastnit se ho může každý (https://lf.osu.cz/25465/2-

dotaznikove-setreni/).  

Děkujeme všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a také projevili ochotu se zapojit do 

návazných aktivit (47 % respondentů). Rovněž děkujeme institucím, které nám pomohly s distribucí 

dotazníků, jedná se o Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Státní zdravotní ústav v Praze, Český 

rozhlas a Česká televize. Děkujeme také vedení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které nás 

v tomto výzkumu podpořilo. 

Přejeme všem, ať si v této složité době o Vánočních svátcích odpočinou a načerpají hodně sil do 

nového roku. Těm, kteří přišli o své nejbližší, vyjadřujeme upřímnou lítost. Velice si vážíme všech 

pracovníků v první linii, kteří nám i přes značné vyčerpaní pořád pomáhají. A všem nám přejeme, ať 

se epidemiologická situace zlepší a můžeme se vrátit ke svému způsobu života před pandemií. K 

tomu je ovšem nutné, abychom se všichni zapojili a respektovali základní preventivní opatření. 
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