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Přílohy č. 1 až 4 

Příloha č. 1: Datové sady pro vytváření modelových postav (jaro 2020) 

 
Graf 1: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie, zvýrazněna data k 19.3.20201 

 
Graf 2: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle věku), zvýrazněna data k 19.3.20202 

 
Graf 3: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle rizikové oblasti zaměstnání), zvýrazněna data 

k 19.3.20203 

 
Graf 4: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle pohlaví), zvýrazněna data k 19.3.20204 

 
1 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
2 Tamtéž. 
3 Tamtéž. 
4 Tamtéž. 
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Graf 5: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle velikosti místa bydliště), zvýrazněna data k 19.3.20205 

 
Graf 6: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce, zvýrazněna data k 1.4.20206 

 
Graf 7: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle její destabilizace), zvýrazněna data k 1.4.20207 

 
Graf 8: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data 

k 1.4.20208 

 
5 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
6 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Obáváme se během pandemie ztráty práce? 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
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Graf 9: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost, zvýrazněna data 

k 19.3.20209 

 

Graf 10: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle obav 

z pandemie), zvýrazněna data k 19.3.202010 

 
Graf 11: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle věku), 

zvýrazněna data k 19.3.202011 

 
Graf 12: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle pohlaví), 

zvýrazněna data k 19.3.202012 

 
9 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
10 Tamtéž. 
11 Tamtéž. 
12 Tamtéž. 
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Graf 13: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle velikosti místa 

bydliště), zvýrazněna data k 19.3.202013 

 
Graf 14: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností, zvýrazněna data k 1.4.202014 

 
Graf 15: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle finanční situace před krizí), zvýrazněna data 

k 1.4.202015 

 
Graf 16: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle dětí v domácnosti), zvýrazněna data 

k 1.4.202016 

 
13 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
14 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž. 
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Graf 17: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna 

data k 1.4.202017 

 
Graf 18: Vývoj finanční strategie českých domácností, zvýrazněna data k 1.4.202018 

 
Graf 19: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data 

k 1.4.202019 

 
Graf 20: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle obav ze ztráty práce), zvýrazněna data k 1.4.202020 

 
17 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
18 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak domácnosti reagují na ekonomické problémy? 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž. 



 

 6 

 
Graf 21: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle aktuálního příjmu domácnosti), zvýrazněna data 

k 1.4.202021 

 
Graf 22: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese, zvýrazněna data 

k 1.4.202022 

 
Graf 23: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese (podle pohlaví a dětí v 

domácnosti), zvýrazněna data k 1.4.202023

 
21 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
22 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví? 
23 Tamtéž. 
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Příloha č. 2: Datové sady pro vytváření modelových postav (podzim 2020) 

 
Graf 24: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie, zvýrazněna data k 27.10.202024 

 
Graf 25: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle věku), zvýrazněna data k 27.10.202025 

 
Graf 26: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle rizikové oblasti zaměstnání), zvýrazněna data k 

27.10.202026 

 
Graf 27: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle pohlaví), zvýrazněna data k 27.10.202027 

 
24PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
27 Tamtéž. 
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Graf 28: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle velikosti místa bydliště), zvýrazněna data k 27.10.202028 

 
Graf 29: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce, zvýrazněna data k 27.10.202029 

 
Graf 30: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle její destabilizace), zvýrazněna data k 27.10.202030 

 
Graf 31: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

27.10.202031 

 
28 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
29 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Obáváme se během pandemie ztráty práce? 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
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Graf 32: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost, zvýrazněna data k 

27.10.202032 

 
Graf 33: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle obav z 

pandemie), zvýrazněna data k 27.10.202033 

 
Graf 34: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle věku), 

zvýrazněna data k 27.10.202034 

 
Graf 35: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle pohlaví), 

zvýrazněna data k 27.10.202035 

 
32 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
35 Tamtéž. 
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Graf 36: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle velikosti místa 

bydliště), zvýrazněna data k 27.10.202036 

 
Graf 37: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností, zvýrazněna data k 27.10.202037 

 
Graf 38: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle finanční situace před krizí), zvýrazněna data 

k 27.10.202038 

 
Graf 39: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle dětí v domácnosti), zvýrazněna data k 

27.10.202039 

 
36 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
37 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
38 Tamtéž. 
39 Tamtéž. 
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Graf 40: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna 

data k 27.10.202040 

 
Graf 41: Vývoj finanční strategie českých domácností, zvýrazněna data k 27.10.202041 

 
Graf 42: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

27.10.202042 

 
Graf 43: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle obav ze ztráty práce), zvýrazněna data k 

27.10.202043 

 
40 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
41 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak domácnosti reagují na ekonomické problémy? 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
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Graf 44: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle aktuálního příjmu domácnosti), zvýrazněna data k 

27.10.202044 

 
Graf 45: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese, zvýrazněna data k 

27.10.202045 

 
Graf 46: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese (podle pohlaví a dětí v 

domácnosti), zvýrazněna data k 27.10.202046 

 
44 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
45 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví? 
46 Tamtéž. 
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Graf 47: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci, zvýrazněna data k 30.9.202047 

 
Graf 48: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle věku), zvýrazněna data k 30.9.202048 

 
Graf 49: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle kontaktů a protektivních aktivit), zvýrazněna data 

k 30.9.202049 

 
Graf 50: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle prodělání nákazy v minulosti), zvýrazněna data k 

30.9.202050 

 
47 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
50 Tamtéž. 
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Graf 51: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle pohlaví), zvýrazněna data k 30.9.202051

 
51 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 
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Příloha č. 3: Datové sady pro vytváření modelových postav (zima 2020/21) 

 
Graf 52: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie, zvýrazněna data k 26.1.202152 

 
Graf 53: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle věku), zvýrazněna data k 26.1.202153 

 
Graf 54: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle rizikové oblasti zaměstnání), zvýrazněna data k 

26.1.202154 

 
Graf 55: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle pohlaví), zvýrazněna data k 26.1.202155 

 
52 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
53 Tamtéž. 
54 Tamtéž. 
55 Tamtéž. 
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Graf 56: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle velikosti místa bydliště), zvýrazněna data k 26.1.202156 

 
Graf 57: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce, zvýrazněna data k 26.1.202157 

 
Graf 58: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle její destabilizace), zvýrazněna data k 26.1.202158 

 
Graf 59: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

26.1.202159 

 
56 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
57 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Obáváme se během pandemie ztráty práce? 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
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Graf 60: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost, zvýrazněna data k 

26.1.202160 

 
Graf 61: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle obav z 

pandemie), zvýrazněna data k 26.1.202161 

 
Graf 62: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle věku), 

zvýrazněna data k 26.1.202162 

 
Graf 63: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle pohlaví), 

zvýrazněna data k 26.1.202163 

 
60 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž. 
63 Tamtéž. 
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Graf 64: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle velikosti místa 

bydliště), zvýrazněna data k 26.1.202164 

 
Graf 65: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností, zvýrazněna data k 26.1.202165 

 
Graf 66: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle finanční situace před krizí), zvýrazněna data 

k 26.1.202166 

 
Graf 67: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle dětí v domácnosti), zvýrazněna data k 

26.1.202167 

 
64 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
65 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 
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Graf 68: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna 

data k 26.1.202168 

 
Graf 69: Vývoj finanční strategie českých domácností, zvýrazněna data k 26.1.202169 

 
Graf 70: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

26.1.202170 

 
Graf 71: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle obav ze ztráty práce), zvýrazněna data k 

26.1.202171 

 
68 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
69 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak domácnosti reagují na ekonomické problémy? 
70 Tamtéž. 
71 Tamtéž. 
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Graf 72: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle aktuálního příjmu domácnosti), zvýrazněna data k 

26.1.202172 

 
Graf 73: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese, zvýrazněna data k 

26.1.202173 

 
Graf 74: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese (podle pohlaví a dětí v 

domácnosti), zvýrazněna data k 26.1.202174 

 
72 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
73 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví? 
74 Tamtéž. 
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Graf 75: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci, zvýrazněna data k 26.1.202175 

 
Graf 76: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle věku), zvýrazněna data k 26.1.202176 

 
Graf 77: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle kontaktů a protektivních aktivit), zvýrazněna data 

k 26.1.202177 

 
Graf 78: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle prodělání nákazy v minulosti), zvýrazněna data k 

26.1.202178 

 
75 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž. 
78 Tamtéž. 



 

 8 

 
Graf 79: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle pohlaví), zvýrazněna data k 26.1.202179

 
79 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 
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Příloha č. 4: Datové sady pro vytváření modelových postav (jaro 2021) 

 
Graf 80: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie, zvýrazněna data k 30.3.202180 

 
Graf 81: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle věku), zvýrazněna data k 30.3.202181 

 
Graf 82: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle rizikové oblasti zaměstnání), zvýrazněna data k 

30.3.202182 

 
Graf 83: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle pohlaví), zvýrazněna data k 30.3.202183 

 
80 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
81 Tamtéž. 
82 Tamtéž. 
83 Tamtéž. 
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Graf 84: Vývoj obav české veřejnosti z pandemie (podle velikosti místa bydliště), zvýrazněna data k 30.3.202184 

 
Graf 85: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce, zvýrazněna data k 30.3.202185 

 
Graf 86: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle její destabilizace), zvýrazněna data k 30.3.202186 

 
Graf 87: Vývoj obav české veřejnosti ze ztráty práce (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

30.3.202187 

 
84 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak velké starosti nám dělá pandemie? 
85 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Obáváme se během pandemie ztráty práce? 
86 Tamtéž. 
87 Tamtéž. 
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Graf 88: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost, zvýrazněna data k 

30.3.202188 

 
Graf 89: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle obav z 

pandemie), zvýrazněna data k 30.3.202189 

 
Graf 90: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle věku), 

zvýrazněna data k 30.3.202190 

 
Graf 91: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle pohlaví), 

zvýrazněna data k 30.3.202191 

 
88 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
89 Tamtéž. 
90 Tamtéž. 
91 Tamtéž. 
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Graf 92: Vývoj počtu aktivit chránících před nákazou, které praktikovala česká veřejnost (podle velikosti místa 

bydliště), zvýrazněna data k 30.3.202192 

 
Graf 93: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností, zvýrazněna data k 30.3.202193 

 
Graf 94: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle finanční situace před krizí), zvýrazněna data 

k 30.3.202194 

 
Graf 95: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle dětí v domácnosti), zvýrazněna data k 

30.3.202195 

 
92 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak časté jsou různé formy ochrany před nákazou? 
93 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
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Graf 96: Vývoj ekonomického zasažení českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna 

data k 30.3.202196 

 
Graf 97: Vývoj finanční strategie českých domácností, zvýrazněna data k 30.3.202197 

 
Graf 98: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle pracovního statutu před krizí), zvýrazněna data k 

30.3.202198 

 
Graf 99: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle obav ze ztráty práce), zvýrazněna data k 

30.3.202199 

 
96 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
97 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak domácnosti reagují na ekonomické problémy? 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
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Graf 100: Vývoj finanční strategie českých domácností (podle aktuálního příjmu domácnosti), zvýrazněna data k 

30.3.2021100 

 
Graf 101: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese, zvýrazněna data k 

16.3.2021101 

 
Graf 102: Zastoupení jedinců v české veřejnosti se známkami min. středně těžké deprese (podle pohlaví a dětí v 

domácnosti), zvýrazněna data k 16.3.2021102 

 
100 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jak se vyvíjí ekonomická situace domácností? 
101 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaké má pandemie dopady na duševní zdraví? 
102 Tamtéž. 
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Graf 103: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci, zvýrazněna data k 30.3.2021103 

 
Graf 104: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle věku), zvýrazněna data k 30.3.2021104 

 
Graf 105: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle kontaktů a protektivních aktivit), zvýrazněna 

data k 30.3.2021105 

 
Graf 106: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle prodělání nákazy v minulosti), zvýrazněna data 

k 30.3.2021106 

 
103 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
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Graf 107: Vývoj přesvědčení české veřejnosti o vakcinaci (podle pohlaví), zvýrazněna data k 30.3.2021107 

 
107 PAQ RESEARCH a IDEA ANTICOVID. Jaký je zájem nechat se zdarma naočkovat? 


