
Vývoj na pracovním trhu
Hlavní data, změny a trendy / leden 2021



4,3 %

Podíl nezaměstnaných osob (Úřad práce, k 31. 1. 2020)



Míra zaměstnanosti v ČR (ČSÚ, k 31. 12. 2020, ve skupině 15-64 letých)

74,3 %
(meziročně - 1,0 p. b.)

muži: 81,3 % (-0,8 p. b.) ženy: 67,0 % (-1,2 p. b.) 



4. čtvrtletí 2020 4. čtvrtletí 2020 / 2019

celkem muži ženy změna (v tis.) index (%)

Celkem pracující 5217,2 2920,3 2296,9 -87,5 98,4 

zaměstnanci (vč. členů družstev) 4337,1 2324,9 2012,2 -88,3 98,0 

podnikatelé bez zaměstnanců 705,2 474,2 231,0 6,3 100,9 

podnikatelé se zaměstnanci 146,8 115,2 31,5 -7,6 95,1 

pomáhající rodinní příslušníci 28,1 6,0 22,1 2,1 108,2 

Pracující v ČR - dle postavení v hlavním zaměstnání (ČSÚ, k 31. 12. 2020)



Pozice a kandidáti prostřednictvím služeb LMC – celý rok 2020
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Pozice a kandidáti prostřednictvím služeb LMC - leden 2021



Změny u zaměstnavatelů
(spol. průzkum G82, Simply5 a LMC, prosinec 2020)
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V grafech jsou zobrazena data za firmy s více než 10 zaměstnanci. 
Výsledky za menší firmy jsou uváděny formou komentářů.

KONKRÉTNÍ PARAMETRY 
VŠECH REALIZOVANÝCH 
FÁZÍ

KONKRÉTNÍ 
PARAMETRY VŠECH 
REALIZOVANÝCH 
FÁZÍ

Dotazování proběhlo:   20.4. – 7.5. 2020
Odpovědělo celkem:     1132 respondentů, z toho:

Větší firmy (10+ zaměstnanců): N=750,
Menší firmy (méně než 10 zaměstnanců): N=382.

1

KOHO JSME 
SE PTALI? 
KDY? A JAK?

Dotazováni byli majitelé a manažeři firem.
Respondentem odpovídajícím za firmu je manažer na vedoucí pozici (v případě 
malé firmy – ředitel/majitel, v případě větší firmy – člen vedení firmy nebo 
manažer klíčových oblastí či oddělení, včetně HR).

Metodologie výzkumu

VLNA 

Dotazování proběhlo:   24.11. – 8.12. 2020
Odpovědělo celkem:     1476 respondentů, z toho:

Větší firmy (10+ zaměstnanců): N=1117,

Menší firmy (méně než 10 zaměstnanců): N=359.

2 VLNA 

i
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vážné, zásadní

DOPADY HODNOTÍME 
STŘÍZLIVĚJI

B11.  Jak vnímáte aktuální koronavirovou situaci?
B1.    Jak vážné dopady bude podle vás mít probíhající situace okolo koronavirové pandemie na vaši firmu, její podnikání a stabilitu? (škála 0 – 10)       

Velké firmy se adaptují rychleji a jejich hodnocení situace je střízlivější. 
Jednak se během své historie musely úspěšně vypořádat s více kritickými 
momenty, a jednak disponují větší kapacitou pro jejich řešení. Menší 
firmy s omezenými zdroji jsou více ohroženy. Do jejich hodnocení se 
navíc znatelněji promítá emocionální, lidský rozměr vlastníků. 

Jak vážné dopady bude mít probíhající situace?

žádné, malé25%
39%

Hodnocení na škále 0-10; 0-3 (BottomBox) a 7-10 (TopBox)

˟ɽ

-9
+6

45%
Je vážná, ale 

podobně vážným 
situacím čelíme 

opakovaně

34%
Je to 

nejvážnější 
krize/situace, se 
kterou jsem se 

setkal
9%

Význam a 
dopad korona 

krize se v 
médiích velmi 

přeceňuje

5%
Celé je to 

jeden velký 
humbuk, co 

poslouží hrstce 
vybraných

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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VYJDEME SILNĚJŠÍ. 
POKUD TO USTOJÍME.

B1. Jak vážné dopady bude podle vás mít probíhající situace okolo koronavirové pandemie na vaši firmu, její podnikání a stabilitu? (škála 0 – 10)       
B2.  Jak vidíte pravděpodobnost, že tuto situaci vaše firma přežije, vyjde z ní oslabená nebo naopak posílená? (škála 0 – 10) 

Pokud situaci ustojíme, vyjdeme z ní silnější. Podíl firem, které tomu s 
prodlužující se krizí věří, výrazně vyrostl. Optimismus vzrůstá spíše na 
straně větších společností. U malých sledujeme mírný pokles počtu těch, 
které očekávají fatální následky.

Hodnocení na škále 0-10; 0-3 (BottomBox) a 7-10 (TopBox)

SRäNRGt

NAŠI FIRMU SOUČASNÁ SITUACE …

posílí16%
34%-11

+12

-7

Vliv na firmu

posílí beze
]PčQ\ oslabí

Do
pa

dy
 kr

ize malé 17% 21% 1%

VWĝHGQt 12% 21% 3%

YiæQp 5% 8% 11%

+6

Zobrazeny rozdíly větší 
než 2 procentní body

+6

-8

-3
více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 2.0  / 21

PEVNĚJŠÍ KRAMFLEKY 
TĚCH VELKÝCH

B12.  Se kterým výrokem ohledně dopadů epidemie na vaši firmu nejvíce souhlasíte? 
(VÝRAZNĚ POZITIVNÍ DOPADY, POZITIVNÍ PŘÍNOSY, ani pozitivní, ani negativní, SPÍŠE NEGATIVNÍ, JEDNOZNAČNĚ NEGATIVNÍ).
B13. Jak ve vaší firmě vnímáte závažnost současné podzimní vlny pandemie ve srovnání s první vlnou na jaře?

Velké firmy na jarní omezení života pravděpodobně reagovaly strategičtěji. 
Využily svých kapacit a potenciálu k adaptaci. Častěji nyní nalézají i 
pozitivní dopady krize na své podnikání a situaci vnímají jako jednodušší. 
Menší společnosti s menšími možnostmi častěji vyčkávaly... a dočkaly se 
nových nebo pokračujících omezení, k jejichž překonání jim chybí rezervy. 

negativní

DOPADY NA FIRMU

pozitivní30%
50%

VORæLWčMät

SITUACE JE PROTI JARU NYNÍ …

MHGQRGXäät17%
44%
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2%

8%

2%

6%

82%

ano, máme výrazné potíže

ano, máme mírné potíže

zatím ne, ale budeme je mít nejdéle do 3
týdnů

zatím ne, ale budeme je mít za 4 týdny
nebo později

zatím ne a neočekáváme je, pokud se
situace výrazně nezhorší

FIRMY SI STOJÍ LÉPE. 
ALE NE DOBŘE. 

C10. Má vaše firma potíže se splácením závazků? Případně, kdy si myslíte, že takové potíže nastanou? 

Oproti jaru došlo k relativnímu zlepšení. Přesto je pravděpodobné, že 
v době, kdy vychází tato zpráva, řeší problémy se splácením závazků skoro 
pětina velkých a dvě pětiny menších firem. Je to výrazně méně než na 
jaře, ale stále jde o vážný ekonomický problém. 

(HROZÍCÍ) POTÍŽE SE SPLÁCENÍM ZÁVAZKŮ

18%

+15

-4

-2

-2

-7
-15

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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RESTRUKTURALIZACE 
STRACHU

C9. Čeho se ve vaší firmě v souvislosti s pandemií obáváte? 

Jarní obavy ze strukturálních dopadů – snížení domácí spotřeby,  
druhotné platební neschopnosti, snížení zahraniční poptávky nebo 
narušení dodavatelských řetězců slábnou, případně přetrvávají u menších 
firem. Velké firmy se nyní obávají nedostatku kvalifikované pracovní síly pro 
restart činnosti v plném rozsahu. 

OBAVY V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ

41
34
32
25
19
19
16
16
13
10
10
6
5

Snížení domácí poptávky/spotřeby

Opožděné platby odběratelů

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Nutnost hledat nový business, který vykryje přechodné výpadky v…

Nedostatek provozní finanční hotovosti

Horší přístup k prostředkům na financování provozu a/nebo…

Nedostatek odbytu v zahraničí

Problémy se získáváním surovin/komponent nutných pro vlastní…

Neobáváme se ničeho z uvedeného

Významná míra odchodu stávajících zaměstnanců

Neschopnost pokrýt nárůst poptávky

Malé investice do rekvalifikace pracovní síly ze strany státu

Nedostatek levných peněz na úvěry

(v %)

Snížení domácí poptávky/spotřeby

Opožděné platby odběratelů

Nedostatek kvalifikované pracovní síly

Nutnost hledat nový business, který vykryje přechodné výpadky v poptávce

Nedostatek provozní finanční hotovosti

Horší přístup k prostředkům na financování provozu a/nebo nového businessu

Nedostatek odbytu v zahraničí
Problémy se získáváním surovin/komponent nutných pro vlastní výrobu nebo 

zajištění poskytování služeb
Neobáváme se ničeho z uvedeného

Významná míra odchodu stávajících zaměstnanců

Neschopnost pokrýt nárůst poptávky

Malé investice do rekvalifikace pracovní síly ze strany státu

Nedostatek levných peněz na úvěry

Zobrazeny rozdíly větší 
než 3 procentní body

(v %)

-19

+19

-15

-6

-19

-17

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 2.0  / 23

POSILUJE OPTIMISMUS 
NOVÉHO NORMÁLU

B6.  Za jak dlouho po uvolnění mimořádných opatření se podle vás začnou vaši zákazníci a obchodní partneři chovat a rozhodovat podobně, jako tomu bylo předtím?

S relativní normalizací businessu navzdory nenormálním podmínkám 
posiluje optimismus týkající se návratu dřívější poptávky. Dvě pětiny firem 
věří, že zákazníci se začnou chovat jako dříve záhy po uvolnění restrikcí. 
Pozitivní posun na celkových číslech vykazují velké i malé firmy, postoje 
se ovšem liší podle sektorů a segmentů.

9 32 47 12

hned, jakmile skončí nejtěžší opatření

velmi brzy po odvolání opatření

cca do půl roku

nikdy

ZA JAK DLOUHO SE BUDOU ZÁKAZNÍCI
CHOVAT JAKO DŘÍVE…

(v %)

-15+11 +3

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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CHYTRÝ MÁ ORDINOVAT 
EKONOMICKÁ 
PROBIOTIKA

B9. Jakým způsobem by se podle vás měly s krizí vypořádat soukromé firmy, podnikatelé a živnostníci? Do jaké míry je podle vás důležité, aby soukromým firmám pomohl stát?

Ekonomika se ocitá v situaci pacienta na širokospektrých antibiotikách. Základní 
funkce a orgány  – větší podniky – už se na atak nějak adaptovaly. Pozornost všech 
firem se obrací k nejohroženější ekonomické mikroflóře – k nejmenším podnikům, 
typicky z terciárního sektoru.  Pravděpodobně sílí povědomí o tom, že ve 
střednědobém horizontu dopadne selekce mezi nejmenšími i na ty největší (mj. 
ztrátou části odběratelského trhu). 

JAKÝM ZPŮSOBEM BY MĚL STÁT FIRMÁM POMOCI?

47

45

43

39

31

28

18

18

15

9

7

Stát by měl pomoci především podnikatelům z rizikových odvětví
(pohostinství, cestovní ruch atd.).

Stát by měl maximálně garantovat výhodné podmínky půjček, které
pomohou životaschopným firmám překonat těžké období.

Stát by měl pomoci především naším domácím českým firmám.

Stát by měl pomoci především malým podnikatelům

Pomoc firmám od státu není důležitá jen teď, ale hlavně dlouhodobě i
poté, co opatření skončí.

Našim firmám by měl pomoci jak stát, tak Evropská unie.

Každá firma by měla mít rezervu pro obdobnou situaci a vypořádat se
s krizí sama.

Pomoc by měly získat především společnosti, které mají pro naši
ekonomiku strategický, nezastupitelný význam.

Stát by měl každé firmě pomoci, bez ohledu na velikost a sektor.

Nevím, nedovedu posoudit.

Pomoc státu by byla kontraproduktivní - současná situace aspoň 
oddělí „životaschopné" firmy od zbytku, a pomůže tak ekonomice …

(v %)

-9

+30

+17

-8

-6

-6

-7

+27

+31

Stát by měl pomoci především podnikatelům z rizikových odvětví 
(pohostinství, cestovní ruch atd.).

Stát by měl maximálně garantovat výhodné podmínky půjček, které pomohou 
životaschopným firmám překonat těžké období.

Stát by měl pomoci především naším domácím českým firmám.

Stát by měl pomoci především malým podnikatelům

Pomoc firmám od státu není důležitá jen teď, ale hlavně dlouhodobě i poté, 
co opatření skončí.

Našim firmám by měl pomoci jak stát, tak Evropská unie.

Každá firma by měla mít rezervu pro obdobnou situaci a vypořádat se s krizí sama.

Pomoc by měly získat především společnosti, které mají pro naši ekonomiku 
strategický, nezastupitelný význam.

Stát by měl každé firmě pomoci, bez ohledu na velikost a sektor.

Nevím, nedovedu posoudit.

Pomoc státu by byla kontraproduktivní - současná situace aspoň oddělí 
„životaschopné" firmy od zbytku, a pomůže tak ekonomice se modernizovat.

Zobrazeny rozdíly větší 
než 3 procentní body

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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CO SE DĚJE 
UVNITŘ FIREM? 
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COVID VŠUDE. 
BUSINESS SE 
NORMALIZUJE. 

B4.  Jaké všechny z těchto dopadů epidemie se během 2. (podzimního) nouzového stavu dotýkají vaší firmy a ovlivňují její fungování?

Riziko onemocnění a bezprostřední dopady pandemie na práceschopnost 
zaměstnanců zasáhly skoro každou firmu. Zdá se ale, že firmy se v nových 
podmínkách učí, jak dělat business as (un)usual. Negativní dopady na 
výrobní či obchodní program uvádí méně společností než na jaře. 

JAKÉ DOPADY BĚHEM PODZIMNÍHO NOUZOVÉHO STAVU SE NÁS DOTÝKAJÍ…

79
74
70
50
48
36
25
24
23
10
8
1

alespoň jeden zaměstnanec byl/je pozitivně testován na koronavirus

zaměstnanci byli/jsou v karanténě

alespoň jeden zaměstnanec čerpal/čerpá ošetřovné

zaměstnanci měli/mají obavy z chození do práce

museli jsme zrušit/přesunout plánované projekty a práce

měli jsme/máme potíže s odbytem výrobků nebo služeb
alespoň jeden zaměstnanec byl/je na zaměstnavatelem nařízené

dovolené
setkali jsme se se zpožděním plateb od našich odběratelů

měli jsme/máme potíže s dodávkami od dodavatelů
měli jsme/máme potíže s disponibilní hotovostí na účtech pro

financování provozních nákladů
měli jsme/máme nedostatek ochranných pomůcek

nic z výše uvedeného

(v %)

-18

+4

+67

+39

+7

-19

-6

ʣɿ

-9

-8

-8

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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OD REAKTIVNÍCH K 
PROAKTIVNÍM 
KROKŮM

C7. Které z následujících kroků už vaše firma v souvislosti s pandemií udělala?  (otázka z JARA)
C8. A jaké z těchto kroků plánuje vaše firma v souvislosti s pandemií udělat v blízké době? (otázka z JARA) 
C7. Které z následujících kroků už vaše firma v souvislosti s 2. (podzimní) vlnou pandemie udělala? 
C8. A jaké z těchto kroků plánuje vaše firma v souvislosti s pandemií udělat v nadcházejícím půl roce?

Napříč vlnami je patrná tendence k opatrnému přechodu od 
útlumových opatření, která pomáhala firmám kontrolovat 
náklady v nečitelné situaci, ke krokům, které mohou zvýšit 
jejich šance na úspěch v soutěži na po-krizovém trhu. 

Nabírání nových zaměstnanců 26 32 54 53
Zavedení doporučení home office pro všechny 50 26 55 36

Poskytováním některým zaměstnancům náhrady mzdy (překážky v práci) 53 47 39 26
Zvýšení mezd (některých) 10 5 18 22

Změna své nabídky/služeb s ohledem na pandemii 31 29 24 20
Propouštění (někoho) 28 26 21 15

Zkrácení pracovních úvazků (některých) 26 23 13 9
Snížení mezd (některých) 29 22 15 8

Nařízení celofiremní dovolené 11 9 6 7
Úplné zavření/drastické omezení provozu 12 4 13 5

Dočasné přijetí přiděleného zam-ce od jiného zam-ele 3 2 4 4
Dočasně přidělení zam-ce jinému zam-eli 4 6 5 3

Zavedení povinných home office pro všechny 14 3 11 2
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19
23

20
20
18

do 5 % zaměstnanců
6 až 20 % zaměstnanců

21 až 50 % zaměstnanců
51 až 90 % zaměstnanců

více než 90 % zaměstnanců

DOBRÝ SLUHA 
HOME OFFICE 

C5.    Nabízí vaše firma možnost home-office/práci na dálku alespoň vybraným zaměstnancům?
C51. Jak velký podíl zaměstnanců nyní home-office/práci na dálku u vás alespoň občas využívá?
C6.   Řešili jste v období 2. (podzimního) nouzového stavu v souvislosti s prací na dálku některé z následujících věcí? 

Home-office si získává více prostoru ve společnostech, kde nebyl před 
pandemií běžný. Naopak tam, kde patřil již před příchodem Covidu-19 k 
intenzivněji využívaným formám práce, pozorujeme mírné opadávání 
vlny, která se zdvihla na jaře.  

NABÍZÍME MOŽNOST HOME-OFFICE 
ALESPOŇ VYBRANÝM ZAMĚSTNANCŮM

(v %)

53

6

30

9

2

ano, nabízela to už i před pandemií,
nyní ale více

ano, nabízela to i před pandemií,
nyní v asi stejném rozsahu

ano, nově v souvislosti s pandemií

ne, činnost naší firmy nelze dělat z
domova

ne, šlo by pracovat z domova, ale
naše firma to nenabízí

89%

+3

+4

-7

-3

PODÍL ZAMĚSTNANCŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH 
ALESPOŇ OBČAS HOME-OFFICE

(v %)
Zobrazeny rozdíly větší 
než 2 procentní body

-4

-3

+3

65
52

34
32
32

29
4

12

Nastavení komunikace se zaměstnanci na dálku
Zajištění vybavení zaměstnanců pro práci na dálku

Zpětná vazba od zaměstnanců, že se k nim dostaly potřebné informace
Způsob sladění se na cílech, úkolech

Posílení vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a nadřízenými
Změna manažerské kultury - jiné způsoby vedení lidí

Něco jiného
Nic jsme neřešili (v %)

CO JSME ŘEŠILI V SOUVISLOSTI S PRACÍ NA DÁLKU?

-5

-7

+5

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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HLUBOKÁ TĚŽBA 
LIDSKÝCH ZDROJŮ

C16. S jakými konkrétními výzvami současné situace ve vztahu k zaměstnancům se nejvíce potýká vaše firma? 

Překonání výzev, které s sebou pandemie firmám přinesla, stojí jejich 
zaměstnance hodně sil – a to zřejmě na všech úrovních. Není snadné 
oddělit soukromý čas od pracovního, roste pracovní zátěž, větší nároky 
klade koordinace vzdálených týmů nebo jejich střídání na pracovišti. 

S JAKÝMI VÝZVAMI SOUČASNÉ SITUACE VE VZTAHU K ZAMĚSTNANCŮM SE 
NEJVÍCE POTÝKÁME?

49

29

28

25

23

23

14

13

5

13

Hůře se nyní odděluje soukromý život od pracovního

Práce na dálku (home office) je pro mnohé zaměstnance těžká a
komplikovaná

Nárůst pracovní doby/vytížení

V současné situaci je těžké si správně definovat priority, je příliš
mnoho nejistot

Kolegy a podřízené je těžké řídit a koordinovat vzdáleně

Nastavení chodu firmy, aby bylo pro zaměstnance bezpečné

Snížila se motivace a spolehlivost zaměstnanců

Potíže související s překotným přechodem na online

Něco jiného

S ničím se nepotýkáme

(v %)

+11

-11

-4

Hůře se nyní odděluje soukromý život od 
pracovního

Práce na dálku (home office) je pro mnohé 
zaměstnance těžká a komplikovaná

Nárůst pracovní doby/vytížení

V současné situaci je těžké si správně 
definovat priority, je příliš mnoho nejistot

Kolegy a podřízené je těžké řídit a 
koordinovat vzdáleně

Nastavení chodu firmy, aby bylo pro 
zaměstnance bezpečné

Snížila se motivace a spolehlivost 
zaměstnanců

Potíže související s překotným přechodem 
na online

Něco jiného

S ničím se nepotýkáme

+9

Zobrazeny rozdíly větší 
než 3 procentní body

+6

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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CO NÁM KRIZE DALA?

C13. V čem vaší firmě současná situace pomohla nebo dokonce prospěla, v čem vidíte pozitivní stránku? 

Dobrý pocit ze zrychlené digitalizace procesů a další pokroky v této oblasti 
přetrvávají i na podzim. Řada pozitiv, kterých si firmy během prvních vln 
všímaly, ovšem slábne a s prodlužováním krize se stává spíše iluzí. 

ROZVOJ A ADAPTACE
Doba nás nutí být kreativnější v řešení úkolů, vždy si nějak poradit 50%
Urychlili jsme digitalizaci procesů a postupů, což bude do budoucna výhodou 43%
Ukázalo se, že je naše firma schopná přeorientovat rychle výrobu/ zaměření na to, co je v tu 
chvíli potřeba 9%

Máme víc možností se rozvíjet, vzdělávat 9%

VZTAH SE ZAMĚSTANCI, ukázalo se, že....
zaměstnanci jsou schopni pracovat dobře i na home office 58%
je vysoká solidarita a angažovanost zaměstnanců 43%
vzrostla důvěra mezi zaměstnanci/manažery a zaměstnanci 21%

MZDY A NÁBOR
Na trhu bude k dispozici více zájemců o práci, takže lépe 
seženeme zaměstnance 35%

Sníží se tlak na růst mezd zaměstnanců 30%

VÍCE ČASU NA PRÁCI
Máme čas dotáhnout resty a v minulosti odsouvané úkoly 16%
Chod firmy se do jisté míry zjednodušil, musíme se zabývat jen tím, co je opravdu důležité 16%
Máme víc času na práci 7%
Konečně jsme si mohli pořádně odpočinout 2%

Zobrazeny pouze 
rozdíly vyšší než 3 
procentní body

-6

-4
-24

-6
-7

FINANCE
Ukázalo se, že je naše firma schopná nacházet různé zdroje zisku i v těchto 
těžkých dobách 13%

Omezili jsme nebo ukončili dlouhodobě ztrátové výrobní či obchodní činnosti 6%
Zvýší se státní podpora firem, jako jsme my 1%

OBCHODNÍ PARTNEŘI
Ukázalo se, na které obchodní partnery se můžeme skutečně spolehnout 13%

-15

-10

-8

+5

+12

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně
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12
89

26

krátkodobá spolupráce nebo brigáda

dlouhodobá spolupráce - pracovní poměr

dlouhodobá spolupráce - dohoda (DPP,
DPČ), externisté

POTŘEBA
NOVÉ ENERGIE

C1. Hledáte nyní k vám do firmy nové pracovníky?
C2. Jakou formu práce nyní převážně nabízíte?

Roste potřeba oživit a posílit částečně redukované a částečně „jen“ 
vysílené týmy.  Tři čtvrtiny firem řeší nábor, a to je o více než čtvrtinu více 
nežli na jaře. 

HLEDÁME NYNÍ NOVÉ PRACOVNÍKY?

(v %)

27

39

9

20

5

ano, ale méně než bylo obvyklé před
pandemií

ano, obdobně jako před pandemií

ano, více než před pandemií

ne, zastavili jsme nábor, teď posily
nehledáme

ne, zaměstnance jsme před
pandemií nehledali a ani nehledáme

75%
+3

+18

+6

-25

-3

+28

JAKOU FORMU PRÁCE PŘEVÁŽNĚ NABÍZÍME?

(v %)

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně

+8

+16

+8
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ZÍTRA A POZÍTŘÍ



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 2.0  / 43C21. V čem vidíte největší příležitosti současné situace pro Vaši společnost do budoucna?

PŘÍLEŽITOSTI
DO BUDOUCNA

RŮST
Posílíme ještě více 
naši pozici na trhu

30%

Výrazně narosteme, až 
se trh pročistí

8%

Zásadně změníme / 
inovujeme naše 
produkty / služby

28%
Zaměříme se na nové 
segmenty trhu či nové 
příležitosti

8%Prodáme firmu a 
budeme mít klidnější 
život

1%

Zeštíhlíme a zaměříme 
se jen na to, co umíme 
nejlépe

14%

Omezíme nerentabilní 
nebo málo ziskové
aktivity

18%

INOVACE

ZEŠTÍHLENÍ

PRODEJ FIRMY

34% nic z uvedeného

Firemní trh lze de facto rozdělit na tři části podle jejich strategie reakce 
na krizi: 1 posílit podíl na vyčištěném trhu, 2 inovovat a nalézt nové cílové 
trhy, 3 zeštíhlení

27% 33%

32%

* Oprava:
dvě z hodnot 
byly v původní 
verzi podkladů 
použitých
ve videu 
prohozeny.
V této verzi 
jsou hodnoty
i jejich popisky  
správně.

*

*
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PŘEDPOKLADY 
RŮSTU

C17. Až tato krize skončí, plánuje vaše firma udělat nějaké dlouhodobější změny na základě této zkušenosti?

CO PLÁNUJEME ZA DLOUHODOBĚJŠÍ ZMĚNY PO KRIZI?

46
39
39
30
29
27
18
14
13
10
10
9
8
5
4
3
2
11

Větší digitalizace interních procesů ve firmě
Zavedení častější práce na dálku

Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců
Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru…

Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci
Posílit leadership (schopnosti) manažerů

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě
Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů
Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí…

Lepší hospodaření se zásobami/skladem
Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Outsourcing některých činností/procesů
Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby…

Menší závislost na dodavatelích v zahraničí
Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části…
Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme…

(v %)

+13

+4

-6

Větší digitalizace interních procesů ve firmě
Zavedení častější práce na dálku

Častější využívání online vzdělávání zaměstnanců
Častější využívání online pohovorů s uchazeči při náboru zaměstnanců

Větší důraz na otevřenou vnitrofiremní komunikaci
Posílit leadership (schopnosti) manažerů

Zlepšení vztahu zaměstnanců k firmě
Více investovat do rozvoje dovedností zaměstnanců

Vytváření finančních rezerv, kdyby přišel výpadek příjmů
Častější využívání flexibilnějších forem zaměstnávání lidí (externisté, dohody apod.)

Lepší hospodaření se zásobami/skladem
Rozšíření záběru našeho podnikání na více oblastí

Outsourcing některých činností/procesů
Snížení počtu zaměstnanců, abychom měli menší závazky, kdyby zase přišla nějaká krize

Menší závislost na dodavatelích v zahraničí
Hledání investora, který nám pomůže znovunastartovat růst

Přechod ze zaměstnaneckého poměru na OSVČ alespoň u části zaměstnanců
Žádné změny, toto byl ojedinělý případ a pak zase budeme fungovat podobně jako před krizí

Zobrazeny rozdíly větší 
než 3 procentní body

+5
+15
+8
+5

+5

-6
více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně

Malé podniky se chtějí zaměřit především na tvorbu rezerv a diverzifikaci 
obchodního programu. Velké firmy budou investovat do rozvoje – s 
motivací, která oproti jaru narůstá o jedno až dvouciferná čísla. 
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PODZIMNÍ 
OPTIMISMUS

Podstatná část větších podniků byla na konci podzimu loňského roku 
rozhodnuta investovat do mezd i náboru. Částečně zřejmě jako alespoň 
částečný návrat na předkrizovou úroveň odměňování, částečně jako 
předpoklad soutěže o přerozdělení podílů na trhu, k níž se podle 
podzimních dat schyluje. 

VQLæRYiQt

Očekávaný vývoj v oblasti náborů 
zaměstnanců

UĥVW12%
35%

C18. Jaký vývoj v oblastech náboru a mezd zaměstnanců předpokládáte ve vaší firmě na začátku roku 2021?

VQLæRYiQt
UĥVW6%

26%

Očekávaný vývoj 
v oblasti mezd

Zobrazeny pouze 
rozdíly vyšší než 3 
procentní body

-15
+12 -6

+11

více oproti jarní vlně
méně oproti jarní vlně



Datařův průvodce po pandemii FIRMY 2.0  / 51C20. Kdy se, podle Vás, zdravotní a bezpečnostní situace ustálí a vaše firma na tom bude v následujících oblastech srovnatelně, nebo dokonce lépe než před pandemií?

JAK RYCHLÁ BUDE 
REGENERACE? 

20

45

24

7
3 1

21

34

25

12
6

2

23 25 26

15

8
2

12

22

31

21

12

3

Do konce tohoto roku Do poloviny příštího
roku (2021)

Do konce příštího roku
(2021)

Nejpozději do konce
roku 2022

Později než do konce
roku 2022

Nikdy

Kdy se podle nás vše ustálí a vaše firma na tom bude srovnatelně, nebo dokonce lépe než 
před pandemií?

Provozní podmínky naší firmy Objem produkce / poskytovaných služeb Finanční situace naší firmy Celkový růst naší firmy

Očekávání návratu na předkrizovou úroveň jsou na straně větších firem 
optimistická – možná až příliš. Podstatná část firem předpokládá plnou 
regeneraci do konce roku 2021. 





Duševní zdraví a 
zaměstnanci v 
době pandemie
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I. BASELINE 
11/17
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Respondenti n (%)
Pohlaví

Ženy 1774 (54)
Muži 1532 (46)

Věk
18-29 553 (17)
30-39 589 (18)
40-49 586 (18)
50-64 817 (24)
65+ 761 (23)

Vzdělání
Základní 278 (8)
Vyučen/á 1292 (39)
Maturita 1178 (36)
Dis. nebo Bc. 203 (6)
Univerzitní 355 (11)

Velikost místa bydliště (počet obyvatel)
1-99 999 2598 (79)
100 000+ 708 (21)

Populační studie (2017)



II. COVID-19 
05/20
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- Šetření opakováno během stavu nouze –
květen 2020

- Identické metody
- Téměř stejný počet respondentů





PREVALENCE 
11/2017
DEPRESIVNÍ PORUCHA
6,57 %

PREVALENCE 
05/2020
18,58 %

Léčí se 28 % Neléčí se 72 %

Léčí se 39 % Neléčí se 61 %



ÚZKOSTNÉ PORUCHY
7,79 %

PREVALENCE 
11/2017

PREVALENCE 
05/2020
12,84 %

Léčí se 32 % Neléčí se 68 %

Léčí se 31 % Neléčí se 69 %



PORUCHY ZPŮSOBENÉ 
ZNEUŽÍVÁNÍM ALKOHOLU
10,84 %

PREVALENCE 
11/2017

PREVALENCE 
05/2020
9,88 % (no significant diff.)

Léčí se 11 % Neléčí se 89 %

Léčí se 7 % Neléčí se 93 %



RIZIKO SEBEVRAŽDY
3,88 %

PREVALENCE 
11/2017

PREVALENCE 
05/2020
11,88 %

Léčí se 30,5 % Neléčí se 69,5 %

Léčí se 49,6 % Neléčí se 50,4 %



III. COVID-19 
11/20
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- Šetření opakováno během stavu nouze –
listopad 2020

- Identické metody
- Téměř stejný počet respondentů





Kdo byl
zasažen
nejvíce?  
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• Mladí dospělí – 18-25 let
• Základní vzdělání
• Ztráta zaměstnání nebo

zkrácení úvazku
• Studenti
• Nezaměstnaní
• Lidé pobírající invalidní

důchod

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



NUDZ & LMC

Charakteristika datového souboru

Metoda sběru: CAWI (Český národní panel)
Termín sběru dat: září 2020
Reprezentativita: Pracující v 
zaměstnaneckém poměru ve věku 18-64 let
Počet dotázaných: 1003

Duševní zdraví
a produktivita
zaměstnanců



WHO-5 - The World Health Organisation Five Well-
Being Index je pětipoložková škála. Celkové skóre
0-25 je vynásobeno čtyřmi, čímž se dosáhne
intervalu 0-100. Kde „0“ značí nejhorší možnou
hodnotu (wellbeing) a „100“ nejvyšší.

GAD-7 – Generalized Anxiety Disorder je 
sedmipoložková škála zaměřená na indikaci
sklonu k úzkostem. Škála nabývá hodnot 0-21, kde
„0“ znamená minimální (žádný) sklon k úzkostným
myšlenkám a „21“ naopak silnou úzkost.

PHQ-9 – Patient Health Questionnnaire je 
devítipoložková škála indikující míru depresivních
myšlenek respondenta. Škála je definována
hodnotami 0-27, kde „0“ znamená minimální
(žádný) sklon k depresi a „27“ značí těžký
depresivní stav.



Neskórující ani v jedné položce: 74%

7%

2%

1%

0,5%

5%

3%

19%

GAD-7 %
minimální/žádná úzkost 56
mírná úzkost 27
střední úzkost 11
závažná úzkost 6

PHQ-9 %
minimální/žádná
deprese 53

mírná deprese 26

střední deprese 11

středně těžká deprese 6

těžká deprese 4

WHO-5 %
bez indikace 68
indikace depresivních 
nálad 32

PHQ – středně těžká a těžká 
deprese

GAD – střední a závažná úzkost

WHO – nízký wellbeing

7%

2%

1%

0,5%

5%

3%

19%



Vyhledali:

WHO score

celkem
N

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100
Ano 40% 27% 26% 17% 22% 24% 238
Ne 60% 73% 74% 83% 78% 76% 765

96 147 278 352 130 1003

Vyhledali:

GAD score
celkem N

minimální 
úzkost

mírná 
úzkost

střední 
úzkost

závažná 
úzkost

Ano 18% 27% 33% 51% 24% 238

Ne 82% 73% 67% 49% 76% 765

561 271 110 61 1003

Vyhledali:

PHQ score

celkem

N
minimální 
deprese

mírná 
deprese

střední 
deprese

středně 
těžká 

deprese
těžká 

deprese
Ano 17% 23% 36% 37% 60% 24% 238
Ne 83% 77% 64% 63% 40% 76% 765

535 256 107 62 43 1003

Při počtu 4 milionů plných úvazků v ČR:

a) Zhruba 240 tisíc zaměstnanců se 
potýká se závažnými úzkostmi, 
přičemž 120 tisíc své obtíže aktivně 
neřeší.

b) Zhruba 160 tisíc zaměstnanců se 
potýká s těžkými depresemi, z toho 
více než 60 tisíc své obtíže aktivně 
neřeší.



EKONOMICKÉ 
DOPADY 
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DEPRESE
SPOLEČENSKÁ ZÁTĚŽ

• Hlavní příčina disability celosvětově
• 1 z 10 Evropanů se uvolňuje z práce kvůli depresi každý rok
• Vysoké procento nediagnostikováno
• €92 miliard náklady pro Evropskou ekonomiku
• Náklady přímé medicínské, přímé nemedicínské, nepřímé

NÁKLADY PRO ZAMĚSTNAVATELE

Nevyčíslitelné
• Zhoršené úsudky
• Horší atmosféra na pracovišti
• Ušlý sociální kapitál
• Nenahraditelné zkušenosti

Vyčíslitelné
• Absenteeism
• Presenteeism
• Nábor
• Školení a trénink



Presenteeismus - Health and Work Performance 
Questionnaire (HPQ)

Absolute Presenteeism = (10 – subjektivní výkon) * 
10
Subjektivní výkon vyjadřuje respondent na škále 0-10. Čím vyšší hodnota, 
tím vyšší výkon.

HPQ12. A jaký byl Váš pracovní výkon během předchozího týdne?
Ohodnoťte na škále od 0 do 10, kde „0“ je nejhorší pracovní výkon, jaký může kdokoliv podávat na Vaší pracovní pozici a „10“ je výkon špičkového 
zaměstnance.
1) Exploring the Validity of HPQ-Based Presenteeism Measures to Estimate Productivity Losses in the Health and Education Sectors
Paul A. Scuffham, PhD, Nerina Vecchio, PhD, Harvey A. Whiteford, MBBS, MPH, FRANZCP, 2014

Výsledná hodnota značí 
procento potenciálně 
nevykonané práce1). 

Míra presenteeismu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 celkem

Četnost (%) 13 22,6 23,8 12,1 8,5 15,1 3,3 0,7 0,2 0 0,7 100

Potenciálně nevykonaná 
práce (v %) 0 2,3 4,8 3,6 3,4 7,5 2 0,5 0,2 0 0,7 24,9

Bez absentujících více než 4 dny (N=882)



Celkem (n=882)

Minimální (n=484)

Středně těžká + 
těžká (n=82)

Minimální (n=508)

Střední + 
závažná (n=140)

Vyšší (n=605)

Nížší (n=277)

Deprese

Úzkost

Wellbeing

24,9

20,8

31,0

21,7

30,1

23,3

28,5

Rozdíl = 10,2 tj. 17 hodin měsíčně při plném úvazku
resp. 56 000 Kč mzdových nákladů ročně

Rozdíl = 8,4 tj. 14 hodin měsíčně při plném úvazku
resp. 46 000 Kč mzdových nákladů ročně

Rozdíl = 5,2 tj. 8,5 hodiny měsíčně při plném úvazku
resp. 29 000 Kč mzdových nákladů ročně

Pozn.: Celkem (882) představuje celý soubor očištěný o respondenty, kteří uvedli, že v posledním týdnu chyběli v práci 5 a více dnů kvůli zdraví anebo jiným důvodům (včetně dovolené)
Mzdové náklady jsou počítány z průměrné super hrubé mzdy 40 000 Kč https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020

Ztráty (jednotkové):

CI: (20.24, 23.22)

CI: (26.55, 33.73)

CI: (26.37, 35.58)

CI: (19.32, 22.21)

CI: (21.75, 24.76)

CI: (26.35, 30.69)

CI: (23.67, 26.15)

Presenteeismus a duševní onemocnění

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020


Presenteeismus a duševní onemocnění

Celkem (n=882)

vyhledali (n=38)

nevyhledali (n=44)

vyhledali (n=54)

nevyhledali (n=86)

vyhledali (n=86)

nevyhledali (n=191)

Středné těžká a 
těžká deprese

Střední a závažná 
úzkost

Nízký wellbeing
(0-50)

24,9

26,8

34,5

26,5

32,4

26,6

29,4

Rozdíl = 7,7 13 hodin měsíčně 
42 000 Kč ročně

Rozdíl = 5,9 10 hodin měsíčně 
32 000 Kč ročně

Rozdíl = 2,8 5 hodin měsíčně 
15 000 Kč ročně

Pozn.: Celkem (882) představuje celý soubor očištěný o respondenty, kteří uvedli, že v posledním týdnu chyběli v práci 5 a více dnů kvůli zdraví anebo jiným důvodům (včetně dovolené)
Mzdové náklady jsou počítány z průměrné super hrubé mzdy 45 700 Kč (Hrubá mzda 34 200 Kč) https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020

Ztráty (jednotkové):

CI: (22.77, 30.49)

CI: (26.73, 32.01)

CI: (27.53, 37.35)

CI: (21.39, 31.57)

CI: (27.94, 41.15)

CI: (20.44, 33.24)

CI: (23.67, 26.15)

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020


Ztráty (jednotkové)
Roční ztráty (souhrnné za celou 

skupinu)3)

Absolute
Presenteeism

Podíl 
zaměstnan

ců (%)

Počet
zaměstnan

ců 

hodin za 
měsíc1)

Mzda měsíc
(v Kč) 2)

Mzda roční     
(v Kč) Mzdové náklady Hrubá přidaná 

hodnota4)

Wellbeing
(nízký 0-50)

nevyhledali pomoc 29,4 10% 413 509

vyhledali pomoc 26,6 21% 842 772 4,7 1280 15 355
6 349 520 638 

Kč 13 803 305 735 Kč 

Vyšší Wellbeing (51-100) 23,3 68% 2 693 719 10,2 2788 33 452
13 832 884 247 

Kč 30 071 487 494 Kč 

Úzkost, střední + 
těžká

nevyhledali pomoc 32,4 10% 409 571

vyhledali pomoc 26,5 7% 263 858 9,8 2696 32 356
13 251 924 706 

Kč 28 808 531 969 Kč 

Minimální úzkost 21,7 56% 2 209 322 17,8 4890 58 679
24 033 151 585 

Kč 52 245 981 707 Kč 

Deprese středně 
těžká + těžká

nevyhledali pomoc 34,5 6% 220 538

vyhledali pomoc 26,8 5% 192 971 12,8 3519 42 227
9 312 630 269 

Kč 20 244 848 411 Kč 

Minimální deprese 20,8 53% 2 106 929 22,8 6261 75 131
16 569 225 284 

Kč 36 020 054 966 Kč 

1) Ztráta v hodinách za měsíc je počítána jako: (rozdíl v absolutním presenteeismu mezi sledovanými skupinami/100) * průměrný počet pracovních 
hodin v měsíci
- Pozn.: Průměrný počet pracovních hodin v měsíci je počítán jako: průměrný počet pracovních dní v roce * 8 hodin / 12 měsíců
2) Mzdové ztráty za měsíc jsou počítány jako: (rozdíl v absolutním presenteeismu mezi sledovanými skupinami/100) * průměrná superhrubá mzda (45 
700 Kč)
3) Souhrnné ztráty za celou skupinu jsou počítány jako: „Roční jednotková ztráta * evidenční počet zaměstnanců v dané skupině
4) Hrubá přidaná hodnota (HPH) je počítána z mezd, které tvoří zhruba 46% HPH.

Presenteeismus a duševní onemocnění

https://www.czso.cz/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-3-ctvrtleti-2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2712458-mzdy-predhaneji-produktivitu-a-napravuji-minulost-jen-nesmi-trvat-prilis-dlouho


8 %
spokojení, ale nemotivovaní

39 %
spokojení a motivovaní

34 %
nespokojení, demotivovaní

19 %
nespokojení, ale motivovaní

MOTIVACE

SP
O
KO

JE
N
O
ST

Spokojenost a motivace v práci (JobsIndex, září 2020)



70%

64%

61%

69%

61%

70%

63%

67%

65%

Rodinný a partnerský život

Udržování vztahů s přáteli a
známými

Se smysluplností využití svého
času celkově

Osobní/soukromý život
(trávení volného času, záliby

atd.)

Životní úroveň

Psychická pohoda

Zdraví

Konkrétní práce, kterou
vykonáváte (náplň práce, ne

zaměstnavatel)

Práce obecně

49%

39%

37%

46%

40%

30%

42%

45%

39%

39%

30%

24%

30%

29%

18%

32%

35%

33%

38%

31%

11%

28%

16%

13%

23%

23%

21%

n=561 n=271 n=110 n=61

Minimální/ žádná Mírná Střední Závažná

Spokojenost s vybranými oblastmi v závislosti na míře úzkostných stavů



71%

66%

64%

72%

63%

70%

63%

68%

65%

Rodinný a partnerský život

Udržování vztahů s přáteli a
známými

Se smysluplností využití svého
času celkově

Osobní/soukromý život
(trávení volného času, záliby

atd.)

Životní úroveň

Psychická pohoda

Zdraví

Konkrétní práce, kterou
vykonáváte (náplň práce, ne

zaměstnavatel)

Práce obecně

50%

38%

33%

45%

41%

34%

48%

46%

42%

48%

37%

24%

35%

30%

21%

28%

35%

31%

24%

29%

11%

23%

21%

13%

23%

21%

18%

35%

30%

23%

33%

21%

14%

23%

40%

37%

n=535 n=256 n=107 n=62 n=43

Minimální/ žádná Mírná Střední Středně těžká Těžká

Spokojenost s vybranými oblastmi v závislosti na míře depresivních stavů



Celkem (n=882)

zcela spokojen/á (n=123)

spokojen/á (n=331)

spíše spokojen/á (n=308)

spíše nespokojen (n=87)

Nespokojen +
Zcela nespokojen (n=33)

24,9

17,0

21,8

28,0

32,4

37,0

Rozdíl = 4,8 8 hodin měsíčně/ 26 000 Kč ročně

Rozdíl = 11 18 hodin měsíčně/ 60 000 Kč ročně

Rozdíl = 15,4 25,5 hodiny měsíčně/ 84 000 Kč ročně

Znění otázky: SP2. „Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi… Práce obecně“
Mzdové náklady jsou počítány z průměrné super hrubé mzdy 40 000 Kč https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020

Ztráty (jednotkové):
*Vůči zcela spokojeným s prací

Rozdíl = 20 33 hodin měsíčně/ 110 000 Kč ročně

CI: (23.67, 26.15)

CI: (13.65, 20.33)

CI: (20.06, 23.56)

CI: (26.01, 29.96)

CI: (27.68, 37.15)

CI: (27.74, 46.20)

Presenteeismus a spokojenost s prací

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020


Více jak 10 let v oboru – 11%

Více jak 10 let u zaměstnavatele– 8%

Částečný úvazek – 22%

Příjmová skupina do 20 000 Kč – 23%

Střední a závažná úzkost – 27%

Středně těžká a těžká deprese – 36%

Nefér jednání ze strany zaměstnavatele – 19%

Šikana ze strany nadřízeného – 28%

Šikana ze strany kolegů – 31%

Řešil/a finanční problémy – 27%

Minimální úzkost - 9%

Minimální deprese - 10%

Pozn.: Barevné položky jsou statisticky významné na hladině α=0,05 N=1003

Absence kvůli zdravotním obtížím – 15 % respondentů



Co s tím? 

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



Opatruj.se

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



Programy duševního zdraví
na pracovišti

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



ZÁVĚRY 

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



- Mimořádná doba přináší mimořádné psychické
nároky - strmý nárůst výskytu současných duševních
onemocnění v populaci během pandemie COVID-
19

- Větší část populace s běžnými duševními
onemocněními nečerpá žádnou odbornou pomoc

- Je správné monitorovat své duševní zdraví

- O duševní zdraví je třeba se starat, i když jsem OK

- Je OK nebýt OK

- Když nejsem OK, je OK si říct o pomoc a mluvit o 
svých problémech

- Když nestačí pomoc blízkých, je OK si říct o 
odbornou pomoc

10.02.2021 NÁRODNÍ ÚSTAV DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ



Ilustrace: Filip Aura
instagram.com/filipaura petr.winkler@nudz.cz; petr.winkler@kcl.ac.uk

• POSILUJ svoji psychickou odolnost

• PEČUJ o svoje duševní zdraví

• POMÁHEJ sobě i ostatním

mailto:petr.winkler@nudz.cz
mailto:petr.winkler@kcl.ac.uk

