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58 % Čechů pociťuje obavy spojené se situací COVID-19
Tisková zpráva, 16. 7. 2020, 10:00, MEDIAN

V současnosti pociťuje obavy spojené se situací COVID-19 více než polovina lidí (58 %), z toho spíše
minimum (6 %) přiznává, že je znepokojeno hodně. Naopak více než dvě pětiny (41 %) české veřejnosti
nejsou v současnosti touto situací příliš znepokojeny. Méně se obávají především lidé ve věku 18-29 let
oproti ostatním věkovým skupinám.
Češi mají v současnosti nižší obavy ze situace spojené s COVID-19, než tomu bylo za nouzového stavu
v dubnu 2020. Obavy pociťuje nyní 58 % oproti 81 % v dubnovém šetření. Zároveň se obavy ze situace
kolem COVID-19 přibližují hodnotám před vypuknutím pandemie v Evropě v lednu 2020.

Pociťujete obavy ze současné situace kolem COVID-19?
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OT: Jak vnímáte současnou situaci – v červnu 2020, máte starosti a obavy?
N = 600 (v grafu zobrazena % odpovědí)
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Obavy spojené s COVID-19 – srovnání v čase
58
Nepociťuje/Nepociťoval(a) příliš starostí a obavy
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OT: Když si vzpomenete na leden 2020, který z následujících výroků nejvíce odpovídá tomu, jak jste situaci vnímal(a)?; OA2. A
v současné době – v dubnu 2020, máte starosti a obavy?
N = červen 600, duben 2034 (v grafu zobrazena % odpovědí)

Obavy z onemocnění COVID-19 jsou v současnosti také významněji nižší než v dubnu 2020 a stoupá podíl
lidí, kteří z nákazy obavy nemají (45 % v červnu nemá obavy oproti 28 % v dubnu). I přesto se více než
polovina dotázaných (53 %) i v červnu obává, že by se mohla nakazit nemocí COVID-19. Pro srovnání v době
nouzového stavu tuto obavu pociťovalo 70 % občanů.

Obavy z onemocnění COVID-19
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OT: Máte nyní obavy, že byste mohl(a) onemocnět nemocí COVID-19 způsobenou koronavirem (SARS-CoV-2)?
N = červen 600, duben 2034 (v grafu zobrazena % odpovědí)
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Údaje o výzkumu:
Vydáno dne

16. 7. 2020

Velikost vzorku

600 respondentů ve věku 18 a více let

Termín dotazování

12. června – 30. června 2020

Metoda sběru dat

dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI) a telefonického dotazování
CATI

Výběr respondentů

kvótní výběr

Reprezentativita

výzkum je reprezentativní pro populaci ČR 18+ podle:
• základních sociodemografických proměnných (kraje, věku, pohlaví,
vzdělání, velikosti obce)

Realizátor a zadavatel

Nezávislý výzkum společnosti MEDIAN, s. r. o.
www.median.cz
medializace@median.cz
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