
Covid-19  III. vlna
CAWI výzkum

N = 3 725 respondentů

26. – 29. 3. 2020

1. vlna: CAWI výzkum

N = 774 respondentů

28.2. – 2.3. 2020

2. vlna: CAWI výzkum
N = 1 253 respondentů
13. – 16. 3. 2020
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NEOHROŽUJE MĚ ANI -ANI CÍTÍM SE OHROŽEN

1. vlna (28. 2. - 1. 3.) 2. vlna (13. - 15. 3.) 3. vlna (26.3. - 29.3.)

Za jak závažné riziko považujete virus Covid-19 
pro Vás osobně?

Skupina, která se cítí do určité míry ohrožena pořád narůstá 
a naopak skupina „neohrožených“ klesla už pod 20%. Podíl 
lidí, kteří se cítí velmi silně ohroženi je zhruba 14%, naopak 
těch úplně klidných je zhruba 6% (v první vlně jich bylo 
30%).

Stále platí, že obavy rostou s věkem, čím je člověk starší, tím 
je pravděpodobnější, že bude ve skupině, která se cítí 
ohrožena. Totéž platí také o ženách, které se od začátku bojí 
této nemoci více. 
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Pocit ohrožení
0 = Neohrožuje mne  10- Cítím se naprosto ohrožen



V případě vypuknutí epidemie, jak důvěřujete 
našemu státu, že situaci zvládne?

Důvěra ve stát se pohybuje stále kolem 80%, je možné, že 
se bude situace měnit s tím, jak budou karanténní 
opatření trvat delší dobu. 

Vyšší důvěru vykazují senioři, ale také ženy, naopak muži 
a nejmladší generace jsou skeptičtější. 

Důvěra 78%     Nedůvěra 22%   
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Myslíte si, že Česká republika z této krize CELKOVĚ 
vyjde:

Optimistů je v této fázi opravdu menšina – necelá třetina si 
myslí, že koronavirová krize povede k silnější republice, 
naopak více než polovina se přiklání k oslabení. 

Oslabení očekávají více ženy, ale také nejmladší generace do 
34 let. Nejsou patrné žádné významné rozdíly mezi kraji 
nebo menšími a většími sídly nebo mezi zaměstnanci a 
podnikateli. 

Silnější / 
posílená 

29%

Slabší / oslabená
55%

Stejná, nic 
se nezmění

16%



Vláda ČR podle Vás epidemii zvládá / nezvládá? 

Většina lidí se shodne na tom, že určité potíže vláda určitě 
má, ale přeci jen je situace z vládní strany spíše zvládnutá 
než nezvládnutá. 

Nejméně kritičtí jsou vůči vládě senioři a naopak nejvíce lidé 
s vysokoškolským vzděláním nebo nejmladší generace, ale 
také v tomto případě deklarují nezvládnutí ve zhruba 
čtvrtině případů. 

Zvládá takřka/zcela 
bez problémů, 

11%

Zvládá s jistými obtížemi 
67%

Spíše 
nezvládá 

17%

Naprosto 
nezvládá

5%



Považujete informovanost o epidemii Covid-19 za:

Informovanost stále většina vnímá jako přiměřenou, ale 
čtvrtina vnímající určitou přehnanost v populaci dál zůstává. 
Mezi těmito kritiky najdeme častěji muže a také nejmladší 
generaci do 34 let a vysokoškolsky vzdělané lidi.  

Téměř 70% populace má dostatek informací o prevenci – ale více bych 
jich potřebovali lidé s nižším vzděláním (možná je nedostávají pro ně 
srozumitelnou formou). 

Necelé polovině (44%) chybí pozitivní zprávy a to si uvědomují více lidé 
s vyšším vzděláním. Více zpráv pro seniory by si přálo 22% populace –
a výrazně častěji si to myslí ti nejmladší do 34 let. 
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P Ř E H N A N O U P Ř I M Ě Ř E N O U N E D O S T A T E Č NO U
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68%

45%

25%

Mám dostatek informací o prevenci

Chybí mi více pozitivních zpráv v médiích

Mělo by být více zpráv určených pro
seniory, protože jsou nejohroženější

skupinou.



Do jaké míry Vás současná karanténní opatření 
omezují? 

Průměrná hodnota dosahuje 6,0 tj. lze to 
chápat jako 60% pocit omezení
(0= vůbec mě neomezují, 10=velmi mě omezují)

Nejsou dramatické rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
obyvatel. Omezeny se trochu více cítí ženy, mladší lidé a také 
lidé s vyšším vzděláním nebo lidé ve velkých městech (pro 
městské obyvatelstvo je karanténa větší zásah do jejich 
životního stylu). 

neomezuje 
mě to
21%

ani -ani
34%

velmi mě 
to omezuje

44%



Jak moc Vám vadí následující opatření? 

Lidé se s jednotlivými opatřeními relativně dobře smířili –
nejvíce vadí zákaz sdružování lidí a samozřejmě uzavřené 
školy (v případě rodičů odpověď „vadí hodně“ stoupne na 
více než 40%) 

Zákaz sdružování vadí více mladých lidem, zavřené školy 
rodičům dětí. A je možná překvapivé, že mužům vadí o něco 
více zavřené obchody a restaurace. 

25%

19%

18%

15%

15%

14%

13%

50%

27%

25%

61%

39%

37%

37%

25%

54%

57%

24%

46%

49%

50%

zákaz sdružování lidí

uzavřené školy

nemožnost jet na dovolenou
do zahraničí

uzavřené obchody

povinné roušky

uzavřené restaurace

zákaz koncertů a kulturních
akcí

Hodně Částečně Vůbec



Postoj k některým novým situacím

Při nedodržení pravidel nouzového 
stavu musí následovat postih / trest.

74%

Mám obavy z toho, jak dlouho budou 
opatření trvat.

69%

Poskytnu údaje o mé poloze, když to 
pomůže vyhledat nakažené. 

65%

Poskytnu údaje o mé poloze, když to 
pomůže omezit plošné zákazy. 

56%

Denně komunikuji s rodiči, prarodiči a 
širší rodinou.

53%

Vláda dostatečně pomáhá menším 
firmám a živnostníkům.

24%

Chci se naučit lépe využít moderní 
technologie a internet. 

18%

Vysoké procento populace souhlasí s perzekucí v případě 
nedodržování pravidel. V tomto případě jsou nejvíce 
nekompromisní lidé starší 65-ti let a také lidé s nižším 
vzděláním. 

Už téměř 70% populace se obává délky karanténních 
opatření – více se prodlužování obávají mladší lidé, a 
velkoměstské obyvatelstvo včetně Prahy. 

Relativně vysoký souhlas lidé deklarují v případě sdílení 
údajů do tzv. chytré karantény – dvě třetiny populace jsou 
ochotné sdílet údaje o poloze pro vyhledávání nakažených a 
více než polovina kvůli tomu, aby se mohli omezit plošné 
zákazy. V obou případech častěji souhlasí muži a možná 
překvapivě je nejochotnější nejstarší generace. Může to být 
dáno tím, že není tolik zvyklá chránit si „virtuální“ soukromí, 
tak jako mladší generace. Každopádně ve všech věkových 
kategoriích platí, že s myšlenkami pro podporu chytré 
karantény souhlasí nadpoloviční většina lidí. 

% souhlasu



Obáváte se některé z následujících věcí 
v důsledku současné krizové situace?

Zásadní obavou samozřejmě je onemocnění někoho z rodiny 
– to se týká zhruba 6 lidí z 10. V případě, že bychom se 
zaměřili pouze na osoby, které ještě mají své rodiče a 
prarodiče, tak obavy má zhruba 80% takových lidí. 

Druhou zásadní obavou je řešení zdravotních problémů, 
které se pandemie netýkají – může se jednat o problémy se 
zuby, srdcem nebo některým chronickým onemocněním. 
Anebo naopak zdravotní problém, který by se objevil 
nečekaně. 

Více než o ztrátu zaměstnání se lidé obávají o snížení platu.

A pokud jde o děti a partnerské krize, tak se zatím jeví jako 
méně naléhavé, ale nikoliv bezvýznamné a neměli by se do 
budoucna podceňovat. 
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38%
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17%

40%

30%

39%

58%

67%

22%

7%

32%

34%

29%

22%

onemocnění rodiče /
prarodiče

řešení zdravotních
problémů, které

nesouvisí s COVID-19

snížení platu

ztráty zaměstnání /
podnikání

problémy s dětmi

partnerské krize

Obávám se Neobávám se Netýká se mě



❑Jsme profesionálové a rozumíme své práci – naši výzkumníci umí 
moderovat diskusi, analyzovat data a také odprezentovat výsledky, které 
pro Vás budou mít smysl

❑Pracujeme na míru – nechceme Vaše potřeby formovat do našich šablon, 
ale flexibilně Vám vyjdeme vstříc 

❑Jsme fér a pokud vznikne ve výzkumu problém, tak ho budeme řešit –
vždy uděláme maximum, abyste dostali kvalitně odvedenou práci

❑Jako Vaši partneři budeme mít zásadní cíl – abyste byli stále úspěšnější 

❑Nabízíme kvalitní lidské vztahy, protože výzkum je především o 
porozumění  

Ptejte se na podrobnosti,  které Vás zajímají 
– rádi se s Vámi „potkáme“!

Jana Hamanová
ředitelka výzkumu
e-mail: jhamanova@scac.cz
tel: 732 150 284 
SC&C s.r.o., Americká 21, Praha 2
www.scac.cz

mailto:jhamanova@scac.cz
http://www.scac.cz/

