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Jak se pomalu uzavírá první rok, kdy svět žije s pandemií onemocnění Covid-19, snažíme se 

odhadnout, jaký bude její dopad na celou civilizaci. Objevují se také více či méně vědecky 

podložená přirovnání k různým pandemiím dávné minulosti (např. morové rány či španělské 

chřipky) nebo nedávné minulosti a současnosti (zde hlavně HIV/AIDS). 

Proč jsou takové úvahy a analýzy důležité? Nejen z důvodu poznání dopadů pandemie 

na společnost s cílem lépe se připravit na budoucí pandemie, ale také pro zhodnocení, zda byla 

reakce společnosti přiměřená. Stále ve vzduchu visí mnoho otázek a ani vědečtí ekonomové 

se neshodnou, zda ekonomické dopady a ztráty způsobené zavřením ekonomik byly přiměřené, 

nebo zda neplatíme příliš velkou a nepřiměřenou cenu. 

K této problematice začínají vycházet první vědecké studie. Jednou z prvních je práce 

amerických autorů Goldsteina (Univerzita Berkeley) a Leeho (Univerzita Princeton).1 

Na datech o úmrtnosti a výskytu případů nemoci Covid-19 z několika zemí (USA, Francie, 

Spojené království, Itálie, Jižní Korea, Německo a Španělsko) autoři analyzovali vliv 

onemocnění na střední délku života ve srovnání s jinými pandemiemi a také se pokusili 

o kalkulaci přiměřenosti ekonomických nákladů na kontrolu pandemie. 

Autoři pracují ve vztahu k populaci Spojených států amerických s několika scénáři, 

protože konečný účet za epidemii ještě není možné určit. Při počtu 2 mil. úmrtí v populaci USA 

by statisticky pandemie znamenala zkrácení střední délky života o 5,1 roku (ze 79 let na méně 

než 74 let), při 1 mil. úmrtí o 2,9 roku. Autoři ukazují, že pokud by se počet úmrtí v USA přiblížil 

k hodnotě jednoho miliónu životů, již by se vyrovnal dopadu pandemie onemocnění HIV/AIDS 

za celou dobu jejího průběhu (zejm. mezi lety 1985–2013) nebo například dopadu zneužívání 

opiátů mezi lety 1999–2018. Stále by ale byl více než o polovinu nižší než v případě španělské 

chřipky. 

V kalkulaci přiměřenosti nákladů v USA používají ocenění hodnoty lidského života (10 mil. 

USD za ztrátu života bez ohledu na věk nebo 500 tis. USD za ztrátu roku života) a dochází 

k závěru, že i očekávaný 8% pokles HDP za rok 2020 (cca 1,6 bil. USD) může být považován 

za přiměřený. Záchrana 1,75 mil. lidských životů je dle autorů finančně ekvivalentní 10–17 bil. 

USD podle zvolené metodiky. 

Druhá práce z dílny skupiny autorů pod vedením Andrew H. Briggse (London School of 

Hygiene and Tropical Medicine) převádí dopady úmrtí na Covid-19 na parametr roku života 

ve standardní kvalitě (QALY).2 V publikaci jsou srovnány dopady na ztrátu QALY v několika 

zemích – Spojeném království, USA, Kanadě, Norsku a Izraeli. Ze srovnání nejhůře vychází 

Spojené království a USA, kde na 1 mil. obyvatel došlo ke ztrátě cca 5000 let kvalitního života 

(QALY). Pro srovnání, v Kanadě je to méně než 2000 a v Izraeli či Norsku dokonce méně 

než 500 QALY. Výsledek ovlivňují nejen celkové počty zemřelých, ale také jejich věková 

struktura. 

 

1 GOLDSTEIN J. R. a LEE R. D. Demographic perspectives on the mortality of COVID-19 and other 

epidemics. PNAS. 8. září 2020. Dostupné z: https://www.pnas.org/content/117/36/22035.  
2 BRIGGS A. H., et. al. Estimating (quality‐adjusted) life‐year losses associated with deaths: With 

application to COVID‐19. Wiley Online Library. 24. prosince 2020. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.4208.  
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Obě práce ukazují, že dopady pandemie na populaci není možné zlehčovat a že v konečném 

důsledku budou obrovské. Ukázalo se, že vyspělé země neváhaly použít takové ekonomické 

nástroje, které svými náklady dávají lidskému životu i ve vysokém věku značnou hodnotu. 

Není jednoduché říci, zda reakce byla a je přiměřená, po bitvě je každý generálem. Na druhou 

stranu, uvedené pokusy o objektivní kvantifikaci zdravotních a politických zásahů v době 

katastrofické pandemie jsou nezbytné. Na konečný účet si však ještě musíme počkat, co nejlépe 

se poučit a připravit na všechny budoucí zdravotní krize. 
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