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Prázdninová doba je dobou dobíjení baterií a odpočinku od každodenního stresu. Dbát 
na work-life balance je však velká výzva. Někteří z nás se rádi odpojí od "on-line 
života". Ostatní si nedokážou představit být off-line ani na chvíli. Rozhodli jsme se 
tedy zeptat Čechů na to, jak a kde tráví dovolenou a zda jsou během prázdninových 
dovolených připojeni k síti.

 
Z průzkumu vyplývá, že povědomí Čechů o work-life balance stoupá, i když 44 % lidí 
přiznává, že pracovali během dovolené, 75 % také uvádí, že během nejbližšího odpočin-
ku nehodlá vykonávat pracovní povinnosti, 15 % dotázaných hledá místo se stabilním 
internetem, zatímco zcela off-line bude jen 14 % Čechů.

Zajímavé je, že i přes aktuální epidemickou situaci si je více než polovina dotázaných 
jistá, že letos vyrazí na dovolenou (68 % z nás). Vybrané závěry studie představujeme 
na následujících infografikách.

Přejeme Vám krásnou dovolenou

Tým Devire
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Navzdory obavám z epidemie a 
hospodářské krize se zde většina respon-
dentů hlásí k tomu, že by letos chtěla jet na 
dovolenou. Češi si přejí odpočinek doma. 
Až 53 % lidí se vydá na výlet po horách, 
zatímco do hotelu v zahraničí se vydá jen 
5 % dotázaných. 

85%
 
Respondentů plánuje letos 
vyrazit na dovolenou.

7% Respondentů neplánuje žádný výlet.

léto zima

38%
Nejčastěji budou cestovat 
obyvatelé z hlavního města 
Prahy.

64% Nejčastěji budou cestovat respondenti ve věku 36-45 let. 

Nejatraktivnější termín je letní období:  červenec a srpen 

podzim

84% 9% 2%

Budete cestovat v roce 2020?



Kam budete v roce 2020 cestovat?
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Měsíce izolace se silně promítly do prázdninových plánů Čechů. Až 80 % z nás letos 
plánuje v tuzemsku odpočinek. Nejraději se vydáme na chatu a na výlety po horách. 
Oblíbené jsou také krátké výlety do jiných měst nebo cyklistické výlety.

Dovolená  na 
pláži 

City break Chata,  chalupa 
v tuzemsku

Road trip Výlet po 
horách[

Cyklistické 
výlety

Dovolená na 
vodě

Hotel v 
zahraničí

Spa, wellness

Lorem ipsum

8% 42% 61% 35% 53%

39% 7% 5% 35%

Většina Čechů bude trávit
dovolenou v tuzemsku.

20%

80%
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Proč Češi letos nepojedou na dovolenou?

Omezené finanční prostředky a strach z nákazy koronavirem jsou důvody, které 
Čechy letos nejčastěji odradí od dovolených.

 
Množství práceFinanční situace

$

51% 54% 12% 18%

Kumulace 
dovolené

Zdravotní 
důvody

 
Obava ze 

ztráty práce
Péče o děti

6% 5% 3% 3%

COVID-19
 

Obava z uzavření 
hranic
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Češi na dovolené
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75%

8%

13%

80%
Kontroluje pracovní e-mail.

Odpovídá na služební telefon.

Plní standardní povinnosti.

Nepracuje vůbec během 
dovolené.

Respondentů neplánuje
pracovat během dovo-
lené.

Respondentů plánuje 
pracovat během dovolené.75% 25%

Respondentů při pláno-
vání dovolené hledá
místo se stabilním
rychlým internetem.

V době, kdy byl/a na dovo-
lené, se zúčastnil/a 
videokonference40% 16%



Schopnost oddělit odpočinek od práce 
výraz-ně ovlivňuje to, jak hodnotíme svůj 
work-life balance. 8 % lidí, kteří se rozhodnou 
odjet na dovolenou, odhaduje, že jsou schopni 
zachovat rovnováhu mezi soukromým a pra-
covním životem během dovolené, na rozdíl od 
48 % lidí, kteří negativně posuzují vliv na jejich 
work-life balance práce během dovolené, 
43 % to vidí neutrálně.

Práce a odpočinek
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Češi a work-life balance

48%
44%

57%

33%

86%

Většina Čechů tvrdí, že práce během dovolené 
negativně ovlivňuje jejich work-life balance. 

18-35 let 35-55 let
33% 77%

Na dovolenou si bere služební počítač/telefon: 

Respondentů, kteří plánují dovolenou v tuzemsku, rozhodně nehodlá 
během dovolené pracovat.  

Dotázaných pracovalo během dovolené. 

Respondentů cítí povinnost vůči svým nadřízeným pracovat během 
dovolené. 

Pracujících během prázdnin si myslí, že jejich práce  vyžaduje potřebu 
být neustále v kontaktu.

75% respondentu



Generace Z

Mileniálové

Metodika průzkumu
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Studie "on-line nebo off-line? Jak Češi tráví dovolenou?“ byla provedena metodou 
CAWI v červenci 2020. Odpovědělo 208 respondentů: 15 % z nich tvořili mladší odbor-
níci, 45 % jsou specialisté, 32 % manažeři, 10 % představuje vedoucí pracovníky, zby-
lých 5 % pak studenty, uchazeče o práci.

Baby Boomers

Generace X

Muži

Ženy

85%

15%

3% 45% 32% 10% 5%

Junior
specialista

 
Specialista

 
Manager

 
Vedoucí

pracovníci

 
Ostatní

2%3% 32% 21%

18-25 let 26-39 let 55+ let40-54 let



Devire
Havelská 503/19
110 00 Praha 1
+420 605 312 691
info@devire.cz
www.devire.cz

Kontakt pro média:
Petr Douda
Marketing Manager
pdouda@devire.cz
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Kontakt:
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