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Zadaní: Článek, který se bude zamýšlet nad současnou situací pandemie koronaviru z 
více úhlů pohledu. 

  



Dopady koronaviru (nejen) na dnešní moderní společnost 

 
Nový koronavirus je aktuálně všude kolem nás. Zprávy o něm se masmédii šíří rychlostí blesku, a to 
především ty špatné. Každý den jsme krmeni čísly – kolik lidí se nakazilo, kolik zemřelo a kolik se naopak 
vyléčilo. Ekonomika je ochromena, naše životy jsou převráceny naruby. Ale právě díky této zvláštní 
situaci si po velmi dlouhé době zase začínáme uvědomovat spoustu důležitých věcí. 

 

Začínáme si uvědomovat, že životně důležití pro nás nejsou ekonomové a businessmani, kteří byli 
považováni za vrchol společnosti, předtím než pandemie vypukla. Životně důležití jsou pro nás lékaři. 
Jsou to lidé, kteří každý den riskují svůj vlastní život, aby pomohli někomu, koho neznají a koho vidí 
poprvé v životě. Pracují s nasazením veškerých svých sil, pracují do úmoru, vystaveni obrovskému 
nebezpečí a my jim za to konečně začínáme být patřičně vděční. 

Začínáme si uvědomovat, jaké množství lidí různých povolání je pro naši společnost nepostradatelné. 
Rodiče zůstávají se svými ratolestmi doma a musí jim nahrazovat běžnou výuku. A tak teprve teď zjišťují, 
jak náročná a vyčerpávající může být práce učitele. Nebo co bychom dělali bez prodavaček a prodavačů 
v potravinách? Každý den se vystavují nebezpečí, setkávají se s velkým množstvím lidí, jsou v takzvané 
„první linii“ a to proto, abychom si my mohli jít nakoupit nepostradatelné potraviny. Kurýři a pošťáci se 
sice snaží omezit kontakt se zákazníkem, jak jen mohou, ale stále musí ven. Doručují nám balíčky a dopisy 
a alespoň na okamžik nám dávají ten prchlivý pocit, že něco pořád normálně funguje. 

Začínáme si uvědomovat, že naše životní hodnoty v posledních letech možná nebyly ve správném 
pořadí. Užíváme si čas s rodinou, zpomalili jsme a opět si uvědomujeme, že i na maličkostech záleží. 
V dnešním neuvěřitelně rychlém a přetechnizovaném světě díky této situaci opět objevujeme krásu 
společného rodinného jídla nebo večera stráveného u stolních her místo u televize. 

Začínáme si uvědomovat, že příroda je mocnější, než si chceme přiznat. V posledních letech jsme si zvykli 
na myšlenku, že člověk je pán tvorstva, který si dokáže přírodu naprosto podmanit. Ale najednou se 
ukazuje, že to tak není. Příroda vytvořila něco, co celou naši společnost dokázalo naprosto ochromit. A 
díky tomu se nyní sama příroda může opět nadechnout. Omezením průmyslu začalo rapidně ubývat 
nebezpečných látek v ovzduší, vodní toky jsou opět o něco čistší a zvířata se vrací do míst, kam se už léta 
neodvažovala. Celá naše planeta se snaží znovu nalézt rovnováhu, kterou lidé spoustu let narušovali. 
Omezení výroby a průmyslu, které celé roky nebylo možné „jen“ kvůli klimatickým změnám uskutečnit, 
se díky této virové pandemii najedou stalo skutečností. Nyní už zbývá jen věřit, že tato změna k lepšímu 
nebude pouze dočasná. 

 

Tato pandemie je pro dnešní moderní společnost něčím šokujícím. Množství nakažených neustále 
stoupá a úmrtnost je v mnohých státech alarmující. To jsou zkrátka fakta. Ale zkusme se občas na vše 
podívat i z té lepší stránky. Zamysleme se na chvíli a pokusme se vymanit se z té atmosféry strachu a 
nejistoty. Přece jen všechno zlé je pro něco dobré a nejinak je tomu i dnes v této zvláštní situaci. 

 


