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V této sérii deseti článků se na koronavirovou pandemii nezaměřujeme z lékařského hlediska, 

ale z perspektivy toho, jak pandemie komplikuje život společnosti a politiky. Sledujeme 

především vládní opatření ve významných makroregionech světa a reakce na ně ve 

společnosti. Konkrétně se věnujeme angloamerickému světu, Jižní Americe, Číně, 

islámskému světu, Rusku, Africe a Indii. Jak je zřejmé, všechny makroregiony jsou 

významnými ekonomickými, politickými a kulturními celky s rozsáhlými teritorii a početnou 

populací, některé z nich jsou přitom národními státy, případně i dlouhodobými civilizacemi. 

V rozborech nezapomínáme ani na Česko v evropských souvislostech a na globální životní 

prostředí. Výčet zkoumaných zemí a oblastí pochopitelně nemůže být na vymezeném prostoru 

vyčerpávající, nicméně snad může být „ochutnávkou“ dlouhodobějšího a celkovějšího 

pohledu na pandemii než jen roztříštěným hlediskem mnoha každodenních zpráv. 

 

Všechny články jsou dopsány do jednoho data, konkrétně do velikonočního pondělí 13. dubna 

2020, aby bylo možné si po více než čtvrt roce v jeden čas učinit srovnávací představu o 

vývoji koronavirové pandemie ve světě. Snažili jsme se omezit množství detailů a rozsah 

(data nakažených a úmrtí pocházejí z www.worldometers.info/coronavirus/), abychom dali 

prostor možnosti globální komparace. Autory článků jsou členové Centra globálních studií a 

jejich externí spolupracovníci. 
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