
Výzkum: Jak si pamatujeme pandemii 

  
TENTO DOKUMENT SLOUŽÍ K POSOUZENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU A POPISUJE 

EXPERIMENT PŘED JEHO PROVEDENÍM  
Dokument bude uložen k pozdějšímu ověření. Cílem je transparentně prezentovat 
hypotézy a výzkumné metody. Případné odchylky od tohoto záměru by měly být 

při prezentaci výsledků výzkumu vysvětleny.  
 
Abstrakt: V březnu 2020 se v ČR objevily první nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2. Následně 
došlo k vyhlášení nouzového stavu a Česko prošlo několika vlnami nákaz. Došlo k výraznému zatížení 
nemocnic, rekordnímu počtu úmrtí a bezprecedentnímu omezení školní docházky i volného pohybu 
obyvatel. Náš výzkum hledá, jakým způsobem Češi na tyto měsíce s odstupem vzpomínají. Nakolik si 
pamatují tehdejší číselné údaje popisující pandemii. A jak jejich přeceňování či podceňování souvisí 
s jejich názory na očkování nebo politickými názory. Cílem výzkumu je najít aspekty, na které lidé 
nejčastěji zapomínají, a hledat, zda je toto zapomínání u všech lidí podobné, nebo zda se vzpomínky 
výrazněji liší podle dalších charakteristik, jako politická afiliace, věk nebo vzdělání.  

Metodika 

Výzkum probíhá pomocí on-line dotazníků na platformě JotForm. Respondenti (převážně pomocí 
posuvníků či zaškrtávacích polí) odpovídají na otázky týkající se jejich vzpomínek na objektivní i 
subjektivní aspekty pandemie. Odkazy na dotazník budou šířeny přes článek na Seznam Zprávy a 
přes odkazy na sociálních sítích. Po kliknutí na odkaz je respondent pomocí skriptu přesměrován 
náhodně na jednu z variant dotazníku.  
 

Testované jevy 
Selective memory  – selektivní paměť jedince vede k tomu, že údaje, které neodpovídají jeho názoru, 
zapomíná snáze, případně je při vzpomínání interpretuje tak, aby odpovídaly jeho názoru 

• Hypotéza:   Lidé, kteří nejsou očkovaní, budou podhodnocovat dopady pandemie v 
minulosti 

• Hypotéza: Lidé, kteří podporují vládní strany, budou podhodnocovat dopady proběhlé 
pandemie 

• Hypotéza: Lidé, kteří podporují opoziční strany, budou nadhodnocovat dopady 
proběhlé pandemie 

In-group bias – tendence jedince přeceňovat, jak rozšířený je jeho názor v jeho skupině, případně v 
celé populaci   

• Hypotéza: Respondent bude přeceňovat podíl lidí, kteří sdílí jeho názor.   

• Hypotéza: Respondent bude předpokládat, že lidé, kteří jeho názor nesdílí, dané oblasti 
nerozumí, neumí pracovat s informacemi nebo neumí posuzovat data. 

• Hypotéza: Respondent bude označovat člověka, který sdílí jeho názor, za někoho, kdo je 
schopný pracovat s informacemi 

Přehnané sebevědomí – tendence lidí být si jistější svými odhady, než je racionální vzhledem k jejich 
reálným znalostem problematiky 

• Hypotéza: Jistota respondenta nebude přímo úměrná přesnosti jeho odhadů. 
Motivated reasoning, selective numeracy – jedinec má tendenci číselná data interpretovat 
způsobem, který podporuje jeho náhled na věc.  

• Hypotéza: Respondent bude mít tendenci hledat alternativní výklad číselných dat, 

pokud čísel vyplývá něco, co odporuje jeho pohledu na věc.  
Zmírnění či mitigace některých omylů  

• Hypotéza: Respondenti, kteří budou na začátku výzkumu vystaveni otázce 

akcentující empatii k obětem pandemie, budou mít sníženou tendenci odsuzovat lidi 

s jiným názorem na očkování. 

• Hypotéza: Respondenti, kteří budou vystaveni otázce o tom, jak si špatně autor 

výzkumu pamatoval pandemii, budou uvádět nižší jistotu svých odhadů 



 

Testované mitigace některých kognitivních omylů  
 

A) Mitigace empatií 

 
 

B) Mitigace přiznáním 

 
 

Přehled použitých formulářů a jejich verzí 

 
formulář délka priming konflikt URL 

1 dlouhý nic opak https://form.jotform.com/212764070239050  

2 dlouhý pokora opak https://form.jotform.com/212763684920057  

3 dlouhý empatie opak https://form.jotform.com/212764673520052  

4 krátký nic opak https://form.jotform.com/212765400608048  

5 krátký pokora opak https://form.jotform.com/212765086286060  

6 krátký empatie opak https://form.jotform.com/212764964823061  

7 krátký nic stejné https://form.jotform.com/212764685366063  

8 krátký pokora stejné https://form.jotform.com/212764813065052  

9 krátký empatie stejné https://form.jotform.com/212765143007045  

 
 

V Praze dne 4. října 2021 
 

Mgr. Pavel Kasík, Seznam Zprávy Tech 
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