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V období 28. – 31. ledna 2020 realizovala agentura MEDIAN bleskový průzkum zaměřený na aktuální
téma „koronavirus“ mezi zaměstnanci, aby monitorovala možné dopady na ekonomiku v souvislosti
s obavou rozšíření nákazy. Dotazování probíhalo metodou CAWI (online dotazování), celkem se do něj
zapojilo 617 respondentů.
Téma koronaviru v médiích zaznamenali téměř všichni respondenti, celkem 99 %, a to jak mužů, tak
žen. Denně si aktivně zjišťuje aktuální informace 43 % osob, pouze obecné informace má 50 % osob.
6 % respondentů se o téma koronaviru v médiích vůbec nezajímá a pouze 1 % respondentů toto téma
nezaznamenalo.

Zaznamenání tématu koronaviru v médiích
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D01. Zaznamenal(a) jste téma koronaviru v médiích?
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Šíření koronaviru na území České republiky se obává celkem 63 % pracující populace, více se obávají
ženy (67 %) než muži (59%) a starší osoby 60 let (75 %). Určitě se obává šíření 29 % osob, 34 % osob
vyjadřuje ze šíření koronaviru menší obavy. Naopak šíření nákazy se neobává 37 % respondentů, z toho
se 30 % spíše neobává a 7 % se neobává vůbec.

Obavy z šíření viru na území České republiky
7

1
29

Určitě se obávám
Spíše se obávám

30

Spíše se neobávám
Určitě se neobávám
Nevím, nechci odpovídat

34

D02. Obáváte se šíření viru i na území České republiky?

Drtivá většina respondentů zároveň považuje za přiměřené, že se kvůli koronaviru sešla Bezpečnostní
rada státu, celkem 89 %. Určitě schvaluje schůzi BRS 55 % osob, 34 % osob ji spíše schvaluje.
Za nepřiměřenou považuje tuto schůzi 9 % respondentů, z toho 2 % určitě nepřiměřenou.

Schůze Bezpečnostní rady státu
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D03. Považujete za přiměřené, že se kvůli koronavriu sešla Bezpečnostní rada státu?
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Opatření na Letišti Václava Havla považuje za dostačující 64 % respondentů, za nedostačující je
považuje 32 % respondentů. Za určitě přiměřené má opatření 24 % osob, za spíše přiměřené 40 % osob. 21
% považuje opatření za spíše nedostačující, 11 % potom za určitě nedostačující.

Opatření na letišti
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D04. Považujete speciální opatření zavedená na Letišti Václava Havla
v Praze za dostačující?
Bezpečnostní rada státu?
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