
MŮJ DEN V DOBĚ COVIDOVÉ 

 

Vzbudila jsem se a vzala jsem si brýle 

Otevřela jsem dveře, sešla schody a oblékla se 

Nasnídala jsem se a šli jsem s rodinou ven 

Pak jsme přišli domů koukli jsme se na telku, dali si večeři a šli spát 



Můj život v době covidové 

Pro rozhovor na téma Můj život v době covidové jsem si vybrala mamku (M) a dědu (D). 

1. Jak se cítíte v době covidové? 

M: ,, Já se cítím jako v jakékoliv jiné době, akorát je člověk trochu omezovaný v pohybu, ale to 

k tomu patří, abychom se covidu co nejdříve zbavili.“  

2. Co vám Covid přinesl za pozitiva a za negativa? 

M: ,, Pozitivní na tomto stavu je, že daleko více času trávíme s rodinou, protože před tím byl člověk 

pořád takový uspěchaný a na rodinu mi tolik času nezbývalo. Negativní je pocit, že jsem omezená ve 

svých aktivitách. Dalo by se říct, že je to takový pocit nesvobody, ale čím více budeme dodržovat 

opatření, tím dříve se covidu zbavíme.“   

3. Jak si myslíte že vláda zvládá opatření? 

M: ,, Já si myslím, že vláda zvládá opatření dobře, ale tím, že lidi jsou nedisciplinovaní a nedodržují 

vládní nařízení, tak se situace moc nelepší.“ 

4. Dělá Vám problém v práci nosit roušku? 

M: ,, Úplně příjemné mi to není, protože se v ní hůř dýchá. Hlavně, když mám meeting, tak mít na 

obličeji roušku, sluchátka s mikrofonem a ještě do toho povídat, není moc příjemné a také to zvuk 

trochu tlumí. Ale roušku nosit musíme, tak ji nosím.“  

5. Vadilo by Vám,  kdyby se opatření přitvrdila? 

M: ,, Záleží hlavně, v čem by se opatření přitvrdila. Ale vzhledem k tomu, že stejně nikam 

nechodíme a nejezdíme, myslím, že každé opatření, které bude směřovat k tomu, že pandemie 

odezní,  je dobré.“  

Komentář tazatele: ,,Já si myslím, že by se ještě opatření přitvrdit dala, protože teď se nosí roušky 

jenom v obchodech a ne venku.“ 

M: ,,To není pravda. Roušky se nosí v obchodech a také by se měly nosit v zastavěných oblastech.“ 

Komentář tazatele: ,,Tím pádem to ale spousta lidí nedodržuje.“ 

M: ,, To je pravda. To, že se opatření neuvolňují, si lidé dělají sami.“ 

6. Necháte se očkovat? 

M: ,, Ano, určitě se nechám očkovat, protože je potřeba, aby bylo proočkováno co nejvíce populace, 

abychom získaly kolektivní imunitu.“ 

Komentář tazatele: ,, Já s tebou úplně souhlasím.“ 



 

1. Jak se cítíte v době covidové? 

D: ,, Cítím se úplně v pohodě.“ 

2. Co vám Covid přinesl za pozitiva a za negativa? 

D: ,, Pozitivní je na tomto stavu to, že stíhám vše udělat na zahradě a okolo domu, co jsem předtím 

nestíhal. Také mám více času. Negativní je hloupost lidí, kteří nedodržují vládní opatření.“ 

Komentář tazatele: ,, Já si myslím, že pozitivní je hlavně to, že trávíme více času s rodinou.“ 

D: ,, Ano, to také.“ 

3. Jak si myslíte že vláda zvládá opatření? 

D: ,, Vláda zvládá opatření velmi dobře. Opatření by byla účinná, pokud by je lidé dodržovali.“ 

4. Dělá Vám problém v práci nosit roušku? 

Komentář tazatele: Otázku trochu upravuji, protože můj děda již nechodí do práce. Děda bude 

odpovídat na otázku, jestli mu vadí nosit roušku v obchodě. 

D: ,, Dělalo mi to problém, protože se mi potily brýle. Pak jsem našel způsob, jak to vyřešit.“ 

Komentář tazatele: ,, S tím s tebou souhlasím, protože jsem se potýkala se stejným problémem.“ 

5. Vadilo by Vám,  kdyby se opatření přitvrdila? 

D: ,, Tohle je těžká otázka, protože i přitvrzení opatření by bylo k ničemu, pokud je lidé nebudou 

dodržovat. Přitvrdit by se měla spíše postižení za nedodržování opatření.“ 

Komentář tazatele: ,, Hlavně opatření už se ani moc v ničem přitvrdit nedají.“ 

6. Necháte se očkovat? 

D: ,, Až na mě přijde řada, nechám se naočkovat, ale ještě přemýšlím, jakou vakcínou.“ 

Komentář tazatele: ,, My si můžeme vybrat vakcínu, kterou se necháme očkovat?“ 

D: ,, Ano, je tu několik vakcín, ale u některé vakcíny se říká, že na lidi +65 neúčinkuje.  

Budu proto zvažovat mezi ostatními.“ 

Komentář tazatele: ,, Máš už vybranou nějakou vakcínu z těch, které tu jsou?“ 

D: ,, Buď ten Pfizer a BioNTech, který tu je, anebo, pokud by tu byla nějaká čínská či ruská vakcína, 

které budou také určitě velmi účinné.“ 


