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Abstrakt 

Záměrem této diplomové práce je popsat proces outplacementu a jeho vlivu na 

propouštěné zaměstnance. První kapitoly jsou věnované propouštění zaměstnanců, jeho 

důsledkům a společenské zodpovědnosti firem. Další část této práce se věnuje vymezení 

pojmu outplacementu, jeho historii, obsahu, formě a procesu. Poslední a hlavní část této 

práce se věnuje psychologickým aspektům propouštění zaměstnanců a outplacementu a 

návaznosti na psychologické poradenství. Empirická část je zaměřena na přínos 

outplacementu pro jednotlivé propuštěné zaměstnance a vyhodnocení jeho působení na 

psychický stav těchto zaměstnanců v průběhu a na konci outplacementového projektu.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to describe the process of outplacement and its impact on 

redundancies. The first chapters are devoted to the dismissal of employees, their 

consequences and corporate social responsibility. The next part is devoted to defining the 

concept of outplacement, its history, content, form and process. The last and main part of 

this thesis deals with the psychological aspects of layoffs and outplacement and their 

connection with psychological counseling. The empirical part focuses on the contribution 

of individual outplacement for redundant employees and evaluate its effect on the mental 

state of these employees during and at the end of outplacement project. 
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Úvod 
Tématem této diplomové práce je problematika outplacementu. Propouštění 

zaměstnanců je citlivou záležitostí jak pro organizace, tak pro zaměstnance. V posledních 

desetiletích se opakují vlny restrukturalizací organizací a s tím spojená hromadná 

propouštění zaměstnanců, nejčastěji z nadbytečnosti. Po zaměstnancích je žádáno, aby byli 

flexibilní, aby opouštěli ideu jednoho zaměstnání po celý život a přizpůsobili se rychle 

měnícímu hospodářskému prostředí jednotlivých zemí. Již není kladen důraz na stabilitu 

a loajalitu, ale na zaměstnatelnost a schopnost vstřebat kulturu a firemní prostředí 

jednotlivých organizací. Časté změny cílů organizací a jejich směřování zvyšuje tlak 

na znalosti, dovednosti i zkušenosti zaměstnanců a jejich neustálé doplňování.  

Propouštění zaměstnanců se vždy neobejde bez potíží, ať už ve formě právních 

formulací dokumentů na straně zaměstnavatele, či psychického vyrovnání se se ztrátou 

práce na straně zaměstnance. Služba outplacementu je možností, jak pomoci zaměstnanci 

prožít nelehkou situaci hledání nového zaměstnání a zároveň zachovat dobré jméno 

zaměstnavatele.  

Téma outplacementu jsem si vybrala také díky svým pracovním zkušenostem 

v oblasti personalistiky a rostoucímu zájmu o tuto službu ze strany zaměstnavatelů. 

V počátcích mých pracovních zkušeností byl outplacement spíš doplňkovou službou 

a často pro organizace i něčím novým, s čím se v rámci svých personalistických činností 

nesetkaly. V dnešní době je outplacement již častěji využívanou službou a většina 

organizací má o něm minimálně povědomí, pokud ho již na pravidelné či občasné bázi 

nevyužívají.  

V první kapitole této diplomové práce je pojednáno o propouštění zaměstnanců, 

důvodech propouštění a jeho aspektech. Organizace by se před samotných propouštěním 

zaměstnanců měla zaměřit na efektivní plánování lidských zdrojů tak, aby omezila nutnost 

hromadného propouštění zaměstnanců a s tím spojených důsledků jak pro zaměstnavatele, 

tak pro zaměstnance. S pomocí plánování lidských zdrojů, ať už typů pozic, úvazků, 

kariérních postupů zaměstnanců či rotací, se dají kapacity zaměstnanců vhodně využít 

a také přizpůsobit měnícím se potřebám zaměstnávající organizace. Pokud již 

k propouštění dojde, je potřeba se zaměřit jak na právní, tak ekonomické důsledky, které to 

organizací přináší. Propouštění není snadným úkolem, a jeho nutné před jeho započetím 

promyslet veškeré konsekvence, které jsou s ním spojené.  
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Druhá kapitola se věnuje problematice společenské odpovědnosti organizací. 

Firemní organizace není osamocenou jednotkou, jejíž činnost by neovlivňovala jiné 

subjekty. V současné době se organizace hodně zabývají vlastní společenskou 

odpovědností a důsledky své ekonomické činnosti. Nedílnou součástí problematiky 

společenské odpovědnosti organizací je také péče o zaměstnance. Outplacement může být 

chápán jako jedna ze služeb, kterou organizace svým zaměstnancům v rámci společensky-

odpovědného přístupu nabízí.  

Třetí kapitola se věnuje hlavnímu tématu této práce a to outplacementu. Definuje 

tento pojem, snaží se postihnout jednotlivé přístupy autorů a definovat obsah, formu 

a proces této služby. Také se dotýká historie poskytování outplacementu v zahraničí 

i v České republice. 

Čtvrtá kapitola popisuje psychologické aspekty propouštění zaměstnanců. 

Propuštění je pro každého zaměstnance náročnou životní situací, se kterou se každý dokáže 

vyrovnat jinak. Tato kapitola se věnuje důsledkům propuštění tak, jak ovlivňují 

každodenní život jedince, změnám v psychice, které propuštění můžu u zaměstnance 

vyvolat. Také zmiňuje duševní onemocnění, které se může díky nezaměstnanosti u jedince 

rozvinout. V neposlední řadě uvádí také doporučení různých autorů, jak se se situací 

nezaměstnanosti nejlépe vypořádat.  

Poslední pátá kapitola zmiňuje etické aspekty outplacementu, organizace, které 

v zahraničí vznikly a které soustřeďují poznatky o outplacementu a vydávají vlastní 

kodexy, pravidla či standardy, kterými by se poskytovatelé této služby měli řídit. Samotná 

etické standardy jednotlivých organizací či sdružení uvádím v příloze této diplomové práce.  
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1 Propouštění zaměstnanců 

Zaměstnanci odcházejí z firem dobrovolně či nedobrovolně. Dobrovolné odchody 

většinou nebudí příliš zájmu většího okruhu zaměstnanců nebo jiných zainteresovaných 

osob. Naopak nedobrovolné odchody zaměstnanců a často i jejich většího počtu, jsou 

jedním z častých témat autorů knih a článků  o řízení lidských zdrojů a hovoří o nich různé 

studie. Je to z důvodu, že hlavně hromadné propouštění zaměstnanců je pro firmu vždy 

velmi obtížným úkolem a je při něm nutné postupovat s rozmyslem. Na personalisty 

nečekají problémy jen v rovině právní a finanční, ale také v rovině psychického stavu 

zaměstnanců, jejich reakcí na samotné propouštění a případná pomoc s navazujícími 

sociálními problémy jednotlivců. Hromadné propouštění je komplikovaný a mnohostranný 

jev, u kterého nelze hledat jen jednu příčinu. Byla by tak podceňována vnitřní složitost 

tohoto jevu (Gandolfi, 2008).  

V moderní společnosti roste tlak na zvyšování zisků firem, na růst efektivity 

a neustálý rozvoj. Firmy v posledních letech skloňují především témata typu inovací, 

zeštíhlování, snižování nákladů apod. V takovémto prostředí roste samozřejmě tlak i na 

jednotlivé pracovníky. Armstrong (2007) uvádí, že tlak na zlepšení výkonu za účelem 

vyrovnání se s intenzivnější globální konkurencí vysvětluje, proč mnohé organizace 

stanovují pro své pracovníky vyšší normy a propouštějí ty z nich, kteří tyto normy neplní.  

Propouštění je jedním z trvalých způsobů ukončování pracovního poměru v rámci 

vnější mobility zaměstnanců. Propouštění zaměstnanců se realizuje ukončením pracovního 

poměru a odchodem zaměstnance z organizace. Řízení procesu propouštění a snižování 

počtu zaměstnanců významně ovlivňuje efektivitu i etiku organizace (Milkovich, Boudreau, 

1993).  

Propouštění pracovníků je (při respektování platných zákonů) plně v kompetenci 

organizace. Propouštění je iniciované firmou a to buď z příčin na straně firmy (úspory, 

omezení provozu, likvidace části firmy, změna výrobního programu apod.) a nebo z příčin 

na straně zaměstnance (nedostatečný výkon, porušování směrnic apod.) (Koubek, 1995).  

Snižování stavu pracovníků je pro organizace a jeho zaměstnance vždy traumatické. 

Tomu nasvědčuje již ta skutečnost, že se zřídkakdy mluví o propouštění,  ale používají se 

obraty jako reorganizace, racionalizace, zeštíhlení, zvýšení efektivnosti, restrukturalizace 

apod., aby se organizace vyhnula negativním asociacím spojeným s propouštěním 

(Wagnerová, 2011).  
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1.1 Důvody propouštění zaměstnanců 

U dobrovolných odchodů zaměstnanců jsou důvody jejich rozhodnutí většinou 

lehce dohledatelné a prozaické – ať už je o výši odměňování, postup v pracovní kariéře 

nebo jakýkoli z různých důvodů osobního rázu.  

Příčiny odchodů iniciovaných pracovníky lze většinou zařadit do některé 

z následujících skupin – vyšší mzda nebo plat jinde, lepší perspektiva (vývoj kariéry jinde), 

větší jistota zaměstnání jinde, více příležitostí  rozvíjet své dovednosti jinde, lepší 

pracovníky podmínky jinde, špatné vztahy s manažerem/vedoucím týmu, špatné vztahy 

se spolupracovníky, zastrašování, pronásledování, týraní, obtěžování, osobní důvody – 

těhotenství, nemoc, stěhování atd. (Armstrong, 2007). 

Důvodem, který je většinou na pomezí dobrovolného a nedobrovolného odchodu je 

tzv. penzionování pracovníků. Koubek (2008) uvádí, že existují 2 přístupy k důchodovému 

věku a jeho řešení ve firmách. První vychází z toho, že důchodový věk je dolní hranicí, 

při které je možné zaměstnání opustit, ale pracovníci, kteří jsou potřební a podávají 

požadovaný pracovní výkon, by měli mít možnost pokračovat  v práci.  Druhý přístup 

vychází naopak z toho, že s dosažením důchodového věku by měl být pracovní poměr 

s pracovníkem ukončen. Příp. může dočasně vykonávat práci odpovídající jeho kvalifikaci, 

na kterou firma momentálně nemůže najít vhodného mladšího pracovníka. Ve většině zemí 

brání propouštění z důvodu dosažení důchodového věku platné zákony, které to nepovažují 

za legální důvod propuštění.  

Čistě nedobrovolným aktem pak bývá hromadné propouštění zaměstnanců, u kterého je 

nejčastějším důvodem nadbytečnost. Nadbytečnost existovala vždy, ale během 

ekonomické krize a špatných podmínek na trhu vedla mnoho firem ke zvýšenému úsilí o 

získání konkurenčních výhod a k snižování nákladů organizace. Náklady na zaměstnance 

bývají často největší položkou nákladů, proto také jednou z prvních na kterou se firmy při 

snižování nákladů zaměřují. Potřeba počtu kvalifikovaných zaměstnanců se také 

kontinuálně snižuje s rostoucím technologickým pokrokem a zvýšenou automatizací 

činností ve firmách (Armstrong, 2007). 

Za hlavní příčiny snižování počtu pracovníků lze považovat (Wagnerová, 

2011) inovace, racionalizace: přechod od manuální výroby k automatizované; změny, 

omezování nebo ukončení výrobního programu: problémy s odbytem, ztráta 

konkurenceschopnosti; kolísání potřeba personálu: sezónní výkyvy, nepředvídatelné vlivy; 

snížení stavů a následný personální leasing nebo outsourcing pro organizace neklíčových 
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aktivit; vlivy celospolečenské – obecně snížení poptávky, krize; chyby personálního 

plánování, případně obecně plánování výroby a odbytu; vliv konkurence, tlaky 

na snižování nákladů.  

Stýblo (2005) rozeznává tři typické modelové situace, při nichž obvykle dochází ke 

snižování stavu personálu. První  je tzv. krizová situace, kdy firma čelí nebezpečí konkursu, 

je předlužena apod., kdy dochází k propouštění celých útvarů, pracovišť, popř. se ruší 

závody. Druhou možnou situací je změna výrobního/obchodního profilu, kdy jde 

o dlouhodobější změnu, která trvá i déle než rok a která reaguje na měnící se poptávku 

zákazníků. Některá pracoviště se ruší, ale  také se zakládají nová. Poslední situací může 

být potřeba průběžného zvýšení efektivnosti, kdy jde také o dlouhodobější formu, která 

přesahuje zpravidla 1 rok. Cílem je snížení počtu zaměstnanců a růst průměrné 

produktivity práce.  

Firmy často hromadné propouštění zdůvodňují probíhajícími akvizicemi, globalizací, 

posunu v obchodní strategii, či zaváděném nových technologií za účelem udržení 

konkurenční výhody (Gandolfi, 2008).  

1.2 Aspekty hromadného propouštění zaměstnanců 

Problém snižování stavů pracovníků je otázkou nejen psychologickou, ale i právní, 

administrativní a etickou, otázkou aktivity, kulturnosti a strategie odborů, záležitostí rodiny 

jedince, atd. Jde tedy o problém výrazně systémové povahy (Wagnerová, 2011). Pro 

každou firmu je propouštění zaměstnanců unikátní situací v tom, že musí individuálně 

vyřešit, na kolik se jí ty které aspekty propouštění týkají a na kolik je bude muset s každým 

individuálně řešit. Často bývají dávány do popředí převážně aspekty právní, protože každá 

firma si v našem legislativním prostředí velmi dobře rozmyslí, jakým způsobem se se 

zaměstnanci legálně rozloučit. Je to dáno českým Zákoníkem práce, který je i po 

posledních změnách více orientovaný na zaměstnance a jejich ochranu, a firmám nedává 

příliš prostor v tom, jak flexibilně zacházet se zaměstnanci. Kromě právních aspektů má 

propouštění samozřejmě i stránku finanční, která je pro firmu neméně klíčová, ale také 

i stránku psychologickou, na kterou ale některé firmy zapomínají. V následujících 

odstavcích bude věnována pozornost zmíněným kategoriím těchto aspektů jednotlivě. 

Psychologické stránce propouštění a její souvislosti s outplacementem či psychologickým 

poradenstvím bude věnována samostatná kapitola této diplomové práce.  
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1.2.1 Právní aspekty 
Právní aspekty hromadného propouštění řeší v České republice Zákoník práce 

následujícím způsobem.  

Za hromadné propouštění se považuje skončení pracovních poměrů v období 

30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem nejméně 

a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, 

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, 

nebo 

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. 

Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 

5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v písmenech 

a) až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období 

z týchž důvodů dohodou (Česká republika, Zákon č. 262/2006, Zákoník práce, §62, 

odstavec 1).  

Hromadně propustit zaměstnance je možné z následujících důvodů –  

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách (Česká republika, Zákon č. 262/2006, Zákoník práce, §52, odstavec 1). 

Zaměstnavatel má také informační povinnost, která spočívá v nutnosti informovat o 

plánovaném hromadném propouštění nejen úřad  práce, ale také zaměstnanecké organizace 

(odbory či radu zaměstnanců), a to nejpozději 30 dnů před plánovaným termínem 

propouštění. Součástí informace by měly být důvody hromadného propouštění, počet a 

profesní složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, počet a profesní složení všech 

zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni, doba, v níž se má hromadné 

propouštění uskutečnit, hlediska navržená pro výběr zaměstnanců, kteří mají být 

propuštěni,  a odstupné, popřípadě další práva  propuštěných zaměstnanců. (Česká 

republika, Zákon č. 262/2006, Zákoník práce, § 62, odstavec 2, 4). 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplatit odstupné, jehož výše se liší podle 

doby trvání pracovního poměru zaměstnance u daného zaměstnavatele a je v rozsahu 



 

13 

jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnavatel musí nárokované 

odstupné vyplatit v nejbližším výplatním termínu (Česká republika, Zákon č. 262/2006, 

Zákoník práce, § 67, odstavec 1, 4). 

1.2.2 Ekonomické aspekty 
Odchody pracovníků mají kromě právní stránky také pro firmu stránku finanční. 

Každý odchod pracovníka znamená pro firmu určité náklady, s kterými je nutno počítat.  

Gandolfi (2008) dělí náklady na  propouštění zaměstnanců na přímé a nepřímé. Přímé 

náklady na propouštění  zahrnují odstupné, proplácení dovolené či nemocenské, 

administrativně-procesní náklady. Mezi nepřímé náklady naopak tento autor zahrnuje 

náklady na nábor a zaměstnání nových pracovníků, náklady na vzdělávání a rekvalifikaci, 

náklady na řešení potenciálních obvinění z diskriminace. 

Podle Armstronga (2007) je potřeba zvážit tyto náklady propouštění zaměstnanců –  

- náklady spojené s odchody – mzdové náklady odcházejícího pracovníka 

a s odchodem související administrativní náklady personální práce; 

- přímé náklady získávání náhradníků (inzerování, pohovory, testování atd.); 

- nepřímé náklady času stráveného personalisty a liniovými manažery při získávání a 

výběru náhradníků; 

- přímé náklady orientace náhradníků (vstupní kurzy, zapracování, cena materiálů a 

manuálů poskytovaných novému pracovníkovi atd.); 

- nepřímé náklady času vynaloženého personalisty a liniovými manažery na orientaci 

nových pracovníků; 

- přímé náklady vzdělávání náhradníků, aby si osvojili nezbytné dovednosti; 

- nepřímé náklady času vynaloženého personalisty a liniovými manažery při 

vzdělávání a výcviku náhradníků; 

- ztráty způsobené tím, že dosavadní pracovník odešel dříve, než byl nalezen 

náhradník; 

- ztráty související se sníženým výkonem nových pracovníků po dobu, než se 

zapracují.  

Z předchozího textu je tedy zřejmé, že propouštění zaměstnanců má jak právní, 

tak ekonomické aspekty, které mohou být pro firmu velmi nákladné. Propouštění 

zaměstnanců by tedy logicky mělo být posledním krokem poté, co personalisté 
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a management firmy vyčerpají jiné možnosti řešení firemní situace. V reálu to ale často 

bývá naopak a propouštění bývá prvním krokem, na který firma v rámci šetření 

pomyslí.  

1.3 Prevence propouštění zaměstnanců 

Než začne firma propouštět, je dobré si položit otázku, jestli je propouštění 

zaměstnanců opravdu jedinou cestou, jak vyřešit aktuální ekonomickou situaci firmy. 

Přestože náklady na zaměstnance jsou velkou položkou firemního rozpočtu, je povinností 

nejen personalistů, ale i dalších odpovědných osob ve firmě položit si otázku, jakými 

dalšími způsoby lze náklady snížit? Je možné aktuálně podniknout jiné kroky než 

hromadné propouštění?  

Hromadné propouštění je možné omezit již v zárodku tím, že bude firma dobře 

plánovat své vývojové kroky a s tím i  potřebu zaměstnanců na jednotlivých pracovních 

místech. Také lze na základě dat z minulých období odhadnout fluktuaci zaměstnanců a 

jejich přirozený úbytek. S těmito údaji už také personalisté mohou operativně řešit 

přijímaní nových zaměstnanců a nebo naopak nové zaměstnance nepřijímat a v rámci 

přirozené fluktuace nahrazovat odchozí zaměstnance zaměstnanci stávajícími, slučovat 

jednotlivá pracovní místa, přesouvat odpovědnosti apod. Tímto  se také dá většímu 

propouštění předejít. Foot (2002) uvádí, že každá organizace by měla nejdříve učinit různá 

preventivní opatření, aby se pokusila zamezit nebo minimalizovat počet nadbytečných 

zaměstnanců. Dobré plánování lidských zdrojů by k tomu mělo napomoci. Zaměstnavatel 

by měl také propouštěnému zaměstnanci nabídnout vhodné alternativní zaměstnání, pokud 

je k dispozici, a neměl by automaticky přepokládat, že je alternativní zaměstnání 

pro zaměstnance nevhodné, pokud má např. nižší mzdu.  

Vzhledem k tomu, že hromadné propouštění probíhá většinou z důvodu 

nadbytečnosti, je vhodné zmínit, že i problém nadbytečnosti se dá řešit preventivně.  

Armstrong (2007) uvádí metody, které je možné použít k eliminaci 

nebo k minimalizaci nadbytečnosti v pořadí podle jejich tvrdosti. Jako první uvádí zrušení 

práce vykonávané pro organizaci mimo ni („dodavatelským“ způsobem), následuje 

upuštění od práce vykonávané na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti 

a podobných smluv, snížení množství nebo raději zrušení přesčasové práce, zavedení 

systému dělení se o práci: dva lidé vykonávají práci na pracovním místě tak, že se střídají 

po dnech nebo během dne, snížení počtu pracovníků na částečný úvazek a v neposlední 

řadě také dočasné vysazení z práce.  
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Cole (1988) uvádí následující způsoby, jak omezit rozsah nadbytečnosti – omezení 

přesčasů; propuštění pracovníků na zkrácený úvazek a na krátkodobé smlouvy; omezení 

náboru nových pracovníků; převedení pracovníků v rámci organizace na jinou práci; 

rekvalifikace pracovníků (souvisí s předchozím bodem); penzionování pracovníků, kteří již 

dosáhli důchodového věku; dřívější penzionování pracovníků, kteří mohou mít nárok 

na odchod do předčasného důchodu; podpora dobrovolných odchodů.  

K výše zmíněným možnostem, jak nadbytečnosti a hromadnému propouštění 

předcházet ještě Wagnerová (2011) doplňuje možnost outsourcingu. Zaměstnanec nemusí 

pro firmu nutně vykonávat práci pouze v klasickém zaměstnaneckém poměru, ale může 

také jít o živnostenské oprávnění a přidělování zakázek z organizace.  

V případě, že u firmy dochází např. k útlumu jednoho výrobního programu a naopak 

se dostává do popředí výrobní program jiný, je možné místo outplacementu (pojem 

je vysvětlen dále v kapitole 3.1) také použít replacement. Replacement je možné využít u 

pracovníků, kteří jsou pro organizaci cenní a nechce je propustit, ale nemá pro ně aktuálně 

využití s přihlédnutím k jejich kvalifikaci a zkušenostem. Potom je možné jim nabídnout 

některou z forem rekvalifikace a poté i jiné vhodné pracovní místo ve firmě. Při hledání 

tohoto personálního nástroje v tuzemských zdrojích byly nalezeny jeho zmínky, jako 

možnost pro použití, ale nebyla nalezna žádná data o tom, že by ho tuzemské firmy 

ve velkém používaly. Je pravděpodobné, že replacement funguje, i když asi zatím jen 

v menší míře, příp. není tak medializován jako hromadné propouštění a jeho následky. 

Pojem replacement je možné najít také pod pojmem redeployment v Cole (1988), kde autor 

uvádí, že definicí tohoto pojmu je nabídka zaměstnání kdekoli jinde v rámci firmy, na jiné, 

podobné či stejné pracovní pozici. Replacement (či redeployment) byl měl být v rámci 

řešení nadbytečnosti zvážen v situaci, kdy jsou k dispozici alternativní pracovní pozice, 

pracovníci mají alespoň některé z na nové pozici požadovaných znalostí/dovedností a je 

k dispozici prostor pro rekvalifikace. 

Snižování počtu pracovníků ve firmě by mělo probíhat tak, aby to neohrozilo pověst 

organizace jako zaměstnavatele, ideálně tedy za pomoci metod, které budou pro 

zaměstnance co nejvíce šetrné. První možností je neobsazování pracovních míst, která se 

uvolnila díky přirozeným odchodům (např. do důchodu), stejně tak je možné neobsazovat 

pracovní místa, která se uvolnila dobrovolným odchodem (rezignací) pracovníka. Také je 

možné přirozené/dobrovolné odchody pracovníků stimulovat – především odchody do 

předčasného důchodu, s tím, že je zaměstnancům nabídnuta určitá finanční kompenzace. 
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Samotná výpověď ze strany zaměstnavatele by měla být poslední možností, kterou 

zaměstnavatel využije, pokud ostatní metody nepřinesly potřebný výsledek snížení počtu 

zaměstnanců (Koubek, 1995).  

1.4 Plánování a forma propouštění 

V naprosté většině případů je možné větší propouštění zaměstnanců plánovat 

a přistupovat k němu tak, aby byly jeho dopady co nejvíce zmírněny a aby propouštění 

proběhlo pro všechny strany co nejlépe. V praxi ovšem firmy takto často nepostupují, 

přestože mají k dispozici ať už různé metodiky plánování a nebo také dostatek času 

na promyšlení jednotlivých kroků.  

Plánování propouštění znamená předvídání budoucího snižování potřeby lidí 

a odhadování dopadu přirozených ztrát pracovníků na tento proces. Je potřeba odhadnout 

počet pracovníků, o které je třeba snížit pracovní sílu organizace, a také pravděpodobné 

ztráty v důsledku mobility pracovníků. Problémem je, že tyto  předpovědi se často obtížně 

dělají, a je třeba také počítat s tím, že v obdobích vysoké nezaměstnanosti se intenzita 

výskytu přirozených ztrát dosti snižuje.  V ideálním případě by se měly podniknout kroky 

k převedení pracovníků na jiná, jistější pracovní místa a tam, kde je to možné, 

je rekvalifikovat (Armstrong, 2007).  

Personální plánování souvisí s rozmisťováním a propouštěním pracovníků a je 

často impulsem k novému rozmístění pracovníků či zajištění  optimálního spojení 

pracovníků a jejich pracovních úkolů. Je tedy nástrojem využívaným při plánování pokrytí 

potřeby pracovníků především z vnitřních zdrojů (Koubek 2008). 

Personální plánování v první řadě rozpoznává a předvídá potřebu pracovních sil 

v organizaci i zdroje pokrytí této potřeby a jeho úkolem je dosáhnout dynamické 

rovnováhy mezi poptávkou  po pracovních silách v organizaci a nabídkou pracovních sil 

v organizaci i mimo ni. Aby bylo personální plánování efektivní, je potřeba dodržet 

následující zásady – znát a respektovat firemní strategii, sladit cyklus podnikového 

a personálního plánování a učinit z personálního plánování celopodnikovou záležitost 

(Koubek, 1995).  

V rámci plánování firmám mohou pomoci různé ukazatele či metody měření, které 

sledují vývoj fluktuace či odchodů zaměstnanců v minulém období. Na základě těchto dat 

je poté možné zpřesňovat prognózy na další plánovací období. Často používaným 

ukazatelem měření odchodů pracovníků z firmy je tzv. míra odchodů, kterou je možné 

vypočítat s pomocí následujícího vzorce – (počet pracovníků, kteří během určitého období 
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(obvykle roku) odešli/průměrný počet pracovníků v tomtéž období)*100. Tato metoda se 

všeobecně používá, protože je lehce pochopitelná a ukazatel se dobře vypočítává. Ovšem 

může být zavádějící, protože počítané odchody se mohou týkat pouze velmi malého podílu 

pracovních pozic či naopak mohou být odchody rozptýleny mezi větší počet pozic, který se 

bude rovnat počtu odchodů. Je nutné tedy rozlišovat, jaká data se pod tímto ukazatelem 

skrývají. Je tedy lepší při výpočtu tohoto ukazatele, rozdělovat pracovníky do kategorií 

(Armstrong, 2007). 

Mezi další ukazatele, které je možno použít patří např. tyto (Armstrong, 2007)  –  

- míra přežití – což je podíl pracovníků, kteří byli získáni v určitém období a kteří 

jsou v organizaci zaměstnáni ještě po určitém počtu měsíců nebo let. Přestože tvar 

křivky tohoto ukazatele bývá často podobný (s růstem let se míra přežití snižuje), 

mohou i tato data personalistům pomoci v rozhodnutí, kolik pracovníků je potřeba 

nabrat, aby jich za daný počet let zůstalo ve firmě potřebné množství dle 

personálního plánu;  

- ukazatel střední délky zaměstnání – tento ukazatel je definován jako doba potřebná 

k tomu, aby se skupina osob vstupujících do firmy snížila na polovinu. Lze tedy 

zjistit, kdy je potřeba podniknout kroky zmírňující trendy nežádoucích odchodů 

pracovníků z organizace; 

- index stability – je upraveným ukazatelem míry odchodů a vypočítává se s pomocí 

vzorce (počet pracovníků s jedním a více roky zaměstnání v organizaci/počet 

pracovníků zjištěný před rokem)*100. Tento ukazatel naznačuje tendenci 

dlouhodobějších pracovníků zůstávat v organizaci, a tedy ukazuje míru kontinuity 

zaměstnání; 

- analýza průměrné délky zaměstnání – tento ukazatel často překonává nedostatky 

předchozích ukazatelů, protože v jejím rámci je možné pracovníky členit do 

kategorií podle typu pracovních pozic a dále je porovnávat v rámci jednotlivých 

časových období.  

Pokud již dojde k situaci, že je nutné řešit snižování počtu pracovníků z impulsu 

daného zaměstnavatelem, měl by být vytvořen přesný plán, který bude založen na časovém 

plánu snižování a také na prognózách dobrovolných odchodů nadbytečných pracovníků. 

Tento plán by měl obsahovat (Armstrong, 2007) celkový počet lidí, kteří budou muset 

odejít, kdy a kde k tomu dojde; systém informování a konzultování s pracovníky a odbory; 

odhady budoucí velikosti ztrát v důsledku přirozených ztrát pracovníků; peněžní či jiné 
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stimuly povzbuzující dobrovolné odchody pracovníků; odhad pravděpodobného počtu 

pracovníků, kteří budu ochotni dobrovolně odejít; odhad zbytku pracovníků, kteří budou 

jako nadbyteční propuštěni; podmínky nabízené pracovníkům propouštěným z důvodu 

nadbytečnosti; peněžní stimuly pro pracovníky, které si  chce firma udržet; systémy 

rekvalifikace pracovníků a vyhledávání práce pro ně v rámci organizace; kroky, které 

budou zaměřeny na pomoc nadbytečným pracovníkům  při hledání nového zaměstnání; 

postupy informování jednotlivých pracovníků o nadbytečnosti. 

Při plánování propouštění zaměstnanců je nutné si položit následující otázky (Cole 

1988) – Které pracovní pozice budou vyškrtnuty z organizační struktury? Kteří 

zaměstnanci budou vybráni jako nadbyteční? Předběžně kolik výpovědí bude rozdáno? 

Do jaké míry bude situace konzultována se zaměstnanci a jejich zástupci? Jak vysoké bude 

poskytnuté odstupné? Je možné pomoci zaměstnancům nalézt brzy nové zaměstnání? 

V souvislosti s plánováním propouštění zaměstnanců je nutné v organizaci řešit 

i související témata týkající se pracovníků, kteří ve firmě zůstávají. Dopad hromadného 

propouštění na tyto zaměstnance jsme již řešili v předchozí kapitole, ovšem kromě toho 

je nutné řešit i praktickou stránku propouštění – tzn. samotnou organizaci práce ve firmě 

poté, co budou  nadbyteční zaměstnanci propuštěni. Práce propouštěných zaměstnanců 

buď již opravdu není v rámci firmy potřebná a tedy se dané pracovní úkoly zruší a není 

potřeba je nadále řešit (např. s ukončením určitého typu výroby). Často to ale bývá tak, 

že je nutné minimálně část pracovních úkolů převést na jiné pracovníky, tedy v první fázi 

na ty, kteří ve firmě zůstali. Poté je možné toto provést znovu ve chvíli, kdy budou přijati 

pracovníci noví. Zůstávající pracovníci se ale s přibývajícími úkoly mohou cítit pod tlakem, 

a negativní efekty hromadného propouštění, zmíněné v předchozí kapitole, se mohou ještě 

umocňovat. 
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2 Společenská odpovědnost firem 

V dnešní době není firma izolovanou jednotkou, která by mohla rozhodovat o svém 

fungování a budoucím směřování bez toho, aby to ovlivňovalo nejen ji, ale i okolí. 

Mezinárodní firmy, které svůj úspěch nepoměřují pouze v ekonomickém měřítku 

a nezaměřují se pouze na čistý zisk, již dlouho operují s termínem „společenská 

odpovědnost firem“. Tento termín ve své podstatě znamená ohleduplnost nejen vůči 

vlastním zaměstnancům, ale také vůči vnějšímu světu. Nejde o žádnou povinnost 

nebo právní nárok, který by mohl kdokoli na firmě vymáhat, jde o dobrovolné rozhodnutí 

a změnu čistě ekonomického přístupu firmy směrem k více prosociálnímu chování. Pokud 

se firma veřejně identifikuje s tímto termínem, očekávají se od ní různé proaktivní kroky, 

kterými svá slova podpoří.  

Společenská odpovědnost firem má tyto charakteristické rysy (Steinerová a kol., 2008) - 

-  tři roviny aktivit – ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a ochrana životního 

prostředí; 

- dobrovolnost – organizace veškeré odpovědné aktivity vykonává dobrovolně, nad 

rámec svých zákonných povinností; 

- dialog se stakeholdery – zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně 

ovlivňují; 

- dlouhodobý charakter – aktivity jsou realizovány dlouhodobě a nekončí, pokud se 

organizace ocitne v horší ekonomické situaci; 

- důvěryhodnost – společenská odpovědnost firem přispívá k posílení důvěry ve 

firmu; činnosti však musí být transparentní, trvalé a nezveličované. 

Společenská odpovědnost firem může být podpořena třemi pilíři (Steinerová a kol., 2008) 

– ekonomickým, sociálním a environmentálním. V ekonomické oblasti se od firmy očekává 

transparentní organizace a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími 

obchodními partnery. V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup 

k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti a i v místní komunitě 

tak organizace ovlivňuje životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj 

občanů. V environmentální oblasti se předpokládá, že firma bude svou podnikatelskou činnost 

vykonávat tak, aby chránil přírodní zdroje a co nejméně zatěžoval životní prostředí. 
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Této diplomové práce, která pojednává o outplacementu, se nejvíce týká druhý výše 

zmíněný pilíř, který se věnuje problematice zaměstnanců a také širšího okolí firmy. 

Společensky odpovědné chování firmy jí v oblasti zaměstnanců může přinášet výhody jak 

v nalezení a udržení kvalitních zaměstnanců, tak nižší náklady na jejich opětovné hledání 

a  zvyšování produktivity práce a potažmo zisku firmy.  

Uváděné výhody takového jednání firmy jsou následující (Steinerová, 2008) -  

- větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy 

- vyšší přitažlivost pro investory, budování reputace 

- odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele 

- zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců 

- možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců 

- přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, 

opětovné využití odpadového materiálu ve výrobě) 

- zvýšení obratu, zvýšení kvality produktů či služeb.  

Společensky odpovědné chování firmy vůči zaměstnancům může zahrnovat spoustu 

kroků, které se obecně týkají péče o zaměstnance. Může jít např. o zajištění vhodných 

pracovních podmínek, pokud je o zdraví a bezpečnost, umožnění další rozvoje 

zaměstnanců pomocí školení či různých rozvojových programů, podpora v tzv. konceptu 

rovnováhy pracovního a osobního života (v angličtině work-life balance – tzn. sladění 

pracovního a osobního života zaměstnance tak, že je schopen lépe organizovat své 

pracovní i osobní povinnosti), a pravděpodobně také zajištění pravidelné a otevřené 

komunikace se zaměstnanci.  

Pokud se firma o své zaměstnance v duchu výše zmíněných principů stará, tak 

v případě hromadného propouštění vychází z lepší pozice než společnost, která se tématu 

společenské odpovědnosti nevěnuje. Zaměstnanci společensky odpovědné firmy budou i 

v tak nepříjemné době očekávat od své firmy pravdivé a včasné informace a také rovný 

přístup k individuální situaci zaměstnanců. 
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Ke komunikaci se zaměstnanci v době propouštění uvádí Stýblo (2005) následující 

3 pravidla –  

- komunikovat - citlivě a otevřeně vést diskusi o připravovaných změnách, 

plánovaném snižování pracovních sil apod.  

- posilovat důvěru – což vychází z včasné informovanosti, ochoty firmy podat 

pomocnou ruku propouštěným a v neposlední řadě i z osobního příkladu 

managementu 

- nepodceňovat nejistotu – což vyžaduje například dávat otevřené odpovědi 

a vysvětlení na choulostivé dotazy a rozptylovat obavy z budoucnosti.  

Armstrong (2007) také uvádí následující kroky, jak zvládat odpovědně hromadné 

propouštění a tedy i nadbytečnost pracovníků. Firma by podle něj měla zajistit spravedlivé 

provádění politiky výběru nadbytečných pracovníků, oznámit nadbytečnost všem 

pracovníků, příp. útvaru či organizační jednotce, které se to týká, u většího rozsahu 

propouštění informovat hromadné sdělovací prostředky a informovat jednotlivé pracovníky, 

kterých se bude propouštění týkat. 

Právě outplacement je procesem, který je v souladu s ekonomickými i společenskými 

závazky  a plány firmy. Pomocí propouštění firma balancuje své náklady a snaží se 

zefektivnit své podnikání, ale s pomocí outplacementu navíc dokáže dostát svým sociálním 

závazkům a udržet si dobré jméno v rámci svých společenské odpovědnosti, jak mezi 

zaměstnanci, tak navenek.  

Pokud firma nabídne a také dobře provede i odprezentuje outplacementový program, 

udrží jí to stávající zaměstnance, pomůže jí to v reputaci, ale také to neodradí případné 

budoucí zaměstnance.  

Firma, která investuje do outplacementu, se zařazuje mezi zodpovědné společnosti, 

jejichž image na trhu je podstatně lepší. Jsou vnímány jako moderní a civilizované 

(Sehnalová, 2008). 
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3 Outplacement 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, firmy v dnešní době začínají dbát svou 

image na veřejnosti a snaží se vystupovat jako spravedlivý a pozitivně vnímaný 

zaměstnavatel. Služby outplacementu jim pomáhají svůj dobrý obraz udržet i v dobách, 

kdy musí sáhnout k tak nepopulárním opatřením, jako je propouštění zaměstnanců. Sathe 

(2010) uvádí, že v dnešní době čtyři z pěti zaměstnavatelů nabízí outplacementové služby 

– ať už jde o kariérní koučování, pomoc s tvorbou životopisu a identifikací potenciálních 

vhodných nových zaměstnání. Tato outplacementová pomoc může trvat týdny i měsíce po 

tom, co zaměstnanci opustí původního zaměstnavatele. V následujících kapitolách se 

budeme věnovat definici outplacementu, jeho historii, obsahu, procesu a formě.  

3.1 Co je to outplacement? 

Nezvyklý termín outplacement se od druhé poloviny devadesátých let začíná 

pomalu zabydlovat i na českém trhu práce. Je to aktivita organizace, která musí propouštět 

větší množství zaměstnanců, ale zároveň jim chce pomoci při hledání nového uplatnění. 

Tento termín převzatý z angličtiny nemá český použitelný ekvivalent – ve snaze přeložit 

ho by mohlo jít o „umístění pracovníků ven“, což zní velmi kostrbatě. Proto se také u nás i 

nadále používá původní anglický termín.  

Sehnalová (2008) uvádí, že termín outplacement se v médiích a slovníku 

personalistů začal objevovat ve druhé polovině 90. let v souvislosti s radikálními změnami 

struktury národního hospodářství. Snahy o překlad nevyšly: český ekvivalent neexistuje a 

označení typu vymístění zaměstnanců, kterých se personální změny týkají, spíše urážejí. 

Neznamená to, že by personalisté na outplacement rezignovali. Snaží se o opis – péče o 

odcházející zaměstnance, podpora odcházejících zaměstnanců, či pomoc těm, kdo 

odcházejí ne z důvodu vlastního selhání, ale reorganizace. Zároveň outplacement zahrnuje 

poradenství a pomoc personalistům a managementu, tedy těm, kdo personální změny 

připravují a realizují. 

Neustálé změny v řízení firem s sebou nesou i nové skutečnosti. Důsledkem 

transformačních procesů je snaha o zeštíhlení a soustředění se na jádro organizace, s čímž 

obvykle souvisí propouštění pracovníků a zajišťování pomoci v jejich dalším uplatnění. 

Outplacement je jasným důsledkem a také důkazem dále postupující  a prohlubující se 

globalizace. Cílem outplacementu je nalézat pro zaměstnance nové vhodné uplatnění, a to 

co možná nejrychleji. Jde o pomoc při zvládání změny v kariéře, o poskytnutí odborné 
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podpory nadbytečným pracovníkům, kteří jsou propouštěni, při hledání nového zaměstnání 

(Stýblo, 2005). Outplacement se stává významnou součástí personální práce v situaci 

snižování stavů pracovníků. Není to jen pomoc zaměstnanci, ale i těm, kteří zůstali 

v organizaci, protože i ti se lépe se situací vyrovnají, pokud vědí, že odcházejícím 

je poskytnuta podpora při hledání jejich dalšího uplatnění (Wagnerová, 2011).  

Koubek tvrdí, že snižování počtu pracovníků by mělo probíhat tak, aby neohrozilo 

pověst organizace jako zaměstnavatele, teda za pomoci metod, které jsou pro zaměstnance 

nejméně bolestivé (Koubek, 1995).  

S pomocí nabídky odstupného či aktivní pomocí při vyhledávání náhradního 

zaměstnání může organizace vyřešit situaci počtu zaměstnanců, ale také si zachovat určitou 

pověst organizace.  

„Outplacement chápeme zejména jako formu personálně psychologické podpory 

propouštěným zaměstnancům, přičemž tato pomoc je organizována propouštějícím 

zaměstnavatelem nebo častěji třetí stranou – outplacementovou poradenskou společností. 

Outplacement je služba, která se začíná poskytovat až těm pracovníkům, kteří již jsou, 

nebo budou propuštěni (Prajzler, 2006, s. 41)“. Jde o krátkodobé poskytování přechodných 

služeb propuštěným zaměstnancům, jejichž cílem je zmírnit stres a následky stresu 

pro jednotlivce, usnadnit přechod propuštěných zaměstnanců do nového pracovního 

uplatnění, a zlepšit firemní image mezi bývalými a zůstávajícími zaměstnanci a veřejností 

(Hill, 1991). Cílem je také minimalizace traumatu ze ztráty zaměstnání a doby 

nezaměstnanosti, dodání odvahy klientovi, mobilizace jeho sil k hledání práce (Kociánová, 

2010). Sathe (2010, s. 10) uvádí, že hlavním cílem outplacementu je „dostat lidi rychle 

zpět do práce“.  Mendleson (1975) uvádí, že jednoduše definováno, outplacementem 

je možno rozumět veškeré plánované úsilí, kterým firma asistuje propuštěným 

zaměstnancům v hledání nového zaměstnání. Dle Foot (2002) je outplacement 

mezinárodně užívaný pojem pro proces podpory a pomoci, který mnoho zaměstnavatelů 

využívá ve snaze pomoc zaměstnancům z důvodu nadbytečnosti, aktivně tak pomáhají 

zaměstnanci najít novou práci nebo založit novou kariéru.  

Z výše uvedených definic je tedy zřejmé, že outplacement pomáhá zaměstnancům 

především čelit ztrátě zaměstnání, ale také učit se efektivnějším strategiím hledání nového 

zaměstnání. Outplacementový program většinou začíná poradenstvím zaměřeným 

na stabilizaci emočního stavu spojeného se ztrátou zaměstnání, dále mohou tyto programy 

pomoci s konkrétními kroky jako je příprava životopisu, motivačního dopisu, referencí 
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a přípravě na osobní pohovory. Zaměstnanci se také učí využívat pro svoje potřeby sítě 

kontaktů a také služeb personálních agentur. Daný pracovník poskytuje podporu 

zaměstnancům po celou dobu trvání programu. 

Pojem outplacement zahrnuje širokou škálu metod a možností, které může 

organizace propouštěnému zaměstnanci poskytnout s tím, že mu pomáhá překlenout 

nepříznivé období, objevit jeho silné a slabé stránky pro pracovní trh, ale také najít nové 

pracovní uplatnění.  Stýblo (2005) uvádí, že pojem outplacement je globálním jevem, 

nástrojem zvyšování produktivity práce, strategickým krokem na trhu práce, nástrojem 

prosazení konkurenceschopnosti firmy a prostředkem řízení kariéry zaměstnanců. 

Outplacement se zpravidla uplatňuje při hromadném propouštění zaměstnanců 

z různých důvodů, jako jsou např. restrukturalizace, změny vlastníka či vedoucích 

pracovníků, nedostatečného firemního výkonu (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2009). Termín 

outplacementu může zahrnovat řadu aktivit, které se využívají při ukončování pracovního 

poměru. Jde o proces pomoci zaměstnancům při hledání nového zaměstnání a zahajování 

nové kariéry (Dvořáková, 2007). Dalšími důvody, proč se outplacement uplatňuje jsou – 

potřeba firmy dostát zodpovědnosti dobrého zaměstnavatele, minimalizovat právní 

komplikace ukončení pracovního poměru, udržet pozitivní image firmy a udržet morálku 

zůstávajících zaměstnanců (Stýblo, 2004).  

3.2 Historie outplacementu 

Nejčastěji se z různých zdrojů můžeme dočíst, že slovo outplacement pochází 

z americké angličtiny a jeho význam se formoval po druhé světové válce, kdy vznikly 

rozsáhlé programy outplacementu. Byly určeny válečným veteránům, kteří ztratili běžné 

každodenní sociální návyky a museli se znovu naučit pohybovat v obyčejném světě. 

Postupem času se jeho význam přenesl do oblasti pracovní, dnešní programy 

outplacementu pomáhají lidem, kteří byli vytrženi z každodenního pracovního úsilí a čelí 

stresu ze ztráty zaměstnání. 

Historie outplacementu jako procesu je ale hlubší. Poprvé se datuje použití tohoto 

termínu k počátku dvacátého století a outplacement se tehdy vztahoval k potřebě najít nové 

pracovní uplatnění občanům Velké Británie, vracejícím se z kolonií zpět na ostrovy 

(Prajzler, 2006).  K tomuto ale neexistuje příliš mnoho detailních informací, proto 

si autorství pojmu outplacement nárokují nejčastěji Američané. Historie outplacementu 

je obtížně vysledovatelná také proto, že se outplacement vyvíjel pomalu v rámci několika 
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desetiletí a byl dlouho využíván především pro vysoce postavené zaměstnance. Pro střední 

a nižší management začal být outplacement využíván až koncem 70. let minulého století.  

Za zakladatele pojmu outplacement bývá uváděn např. Bernard Haldane, který po 2. 

světové válce pomáhal válečným veteránům v USA, poskytoval poradenství v oblasti 

tvorby profesního životopisu, přípravy na přijímací pohovory a orientace na trhu práce. 

V roce 1960 poskytl B. Haldane se svým společníkem první korporátní outplacement 

(skupinový i individuální) propouštěným zaměstnancům společnosti Humble Oil z New 

Jersey. V roce 1967 byla založena první psychologická poradna zaměřená na pomoc 

propouštěným zaměstnancům v New Yorku a v roce 1969 byla založena T. Hubbardem, S. 

Grunerem a D. Davisem první konzultantská/personální společnost zaměřující se ve svých 

službách výhradně na outplacement (Redstorm-Plourd, 1998).  

 Většího rozšíření ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických 

dosáhl outplacement v šedesátých a zejména sedmdesátých letech. Do této doby se datuje i 

počátek působení amerických outplacementových společností na Evropském kontinentě. 

Největšího rozvoje se tato služba dočkala během hospodářských krizí (ať už ropné krize, 

propad akciových trhů apod.) (Redstorm-Plourd, 1998). Slučování firem vyústila 

v množství reorganizací, snižování stavů a propouštění. Tlak na ekonomické chování a 

snižování nákladů nutil společnosti k zeštíhlování. Vedle ekonomických vlivů se také na 

rozšíření outplacementových služeb podílely i vlivy sociální. Zaměstnavatelé již 

nevytvářeli pro zaměstnance stabilní prostředí předpokládající celoživotní zaměstnání a 

setrvání u jedné firmy. Začal růst počet krátkodobých pracovních smluv. Firmy také během 

let poznaly důležitost vlastního obrazu na veřejnosti a začaly budovat image firmy, která se 

k zaměstnancům chová slušně a dokáže si jejich práce vážit. Do tohoto konceptu také 

služba outplacementu velmi dobře zapadala (Prajzler, 2006). 

Stejně jako ve všech ostatních odvětvích hospodářství se i outplacementové 

společnosti na obou březích Atlantiku začaly sdružovat do profesních asociací. První 

americkou asociací byla AOCF založená v roce 1982. V roce 1990 na ní zavázalo sdružení 

IAOP. Tématy pro společné organizování outplacementových služeb byla v počátcích 

image outplacementových firem, snaha o zajištění serióznosti a stability poskytovaných 

outplacementových služeb a v neposlední řadě také obava z možných vládních regulací 

namířených proti outplacementovému odvětví. (Redstorm-Plourd, 1998). 
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3.3 Outplacement v ČR 

Rysy nezaměstnanosti v České republice byly a částečně stále jsou zatíženy faktory 

z minulého vývoje naší společnosti. V zemích s rozvinutou ekonomikou se zaměstnanci 

vyrovnávají s nezaměstnaností odlišně než u nás. Je potřeba české zaměstnance 

vychovávat k potenciální nezaměstnanosti a zabývat se preventivní přípravou lidí 

na možnou ztrátu práce. Čeští zaměstnanci mají často omezenou schopnost reagovat 

racionálně na nové podmínky, mají nedostatečnou sebereflexi, snížený pocit odpovědnosti 

za rozvoj vlastních schopností a trpí myšlenkovou rigiditou. Také jim v minulosti často 

chyběla osobní zkušenost se změnou zaměstnání. Starším zaměstnancům chybí ochota 

investovat do vlastní kvalifikace (Buchtová, 2002).  

Nezaměstnanost se v ČR objevila jako nový společensko-ekonomický jev 

na počátku 90. let. Na počátku ekonomické transformace došlo k výraznému nárůstu 

nezaměstnanosti z důvodu institucionálních a organizačních změn. Poté začala míra 

nezaměstnanosti klesat a postupně se ustálila během let 1992 – 1996 na cca 3 – 4 %. 

Zpomalení tempa hospodářského růstu během roku 1997 a celkové zhoršení 

makroekonomických ukazatelů bylo příčinou nárůstu nezaměstnanosti v ČR, která koncem 

roku 1999 činila již více než 9 %. Paradoxem bylo, že během 90. let začala v některých 

odvětvích nabídka práce převyšovat poptávku po práci a to z toho důvodu, že docházelo 

k vytváření nových profesí, měnily se pracovní činnosti, firmy začaly mít nové kvalifikační 

požadavky, na které nebyl český trh práce připraven. Překážkou je ovšem dodnes 

nedostatečná motivace pracovníků měnit kvalifikaci ve chvíli, kdy jim nová odvětví 

nenabízejí dostatečně motivační výši mzdy. Na přelomu tisíciletí se nezaměstnanost 

na krátkou dobu snížila na 8 % koncem roku 2000, poté opět začala mírně stoupat a v roce 

2002 již opět převyšovala 9 % (Brožová, 2003). Od roku 2003 dodnes se míra 

nezaměstnanosti pohybuje mezi 6 – 8% s tím, že nižší nezaměstnanost se uvádí pouze 

v letech 2007 (5,3 %) a 2008 (4,4 %) (Zaměstnanost a nezaměstnanost od roku 1993 

[online]).  

Služby outplacementu tedy mohou českému pracovnímu trhu prospět a jejich 

rozvoj a poskytování firmami pomáhá nejen českým zaměstnancům překlenout nelehké 

období při hledání nového zaměstnání.  

Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti na počátku 90. let se služby outplacementu 

v ČR začaly objevovat a využívat poměrně pozdě. Počátky outplacementu u nás nejsou 

podchyceny žádnou publikací nebo studií. Prajzler (2006) uvádí, že z internetových zdrojů 
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je možné jako první outplacementovou službu u nás dohledat program realizovaný 

společností Hill International v roce 2000. Naopak Lichá (2006) uvádí, že jako první přišla 

s nabídkou služeb z této oblasti na náš trh právě americká společnost Lee Hecht Harrison, 

dceřinná firma Adecco Group, specializovaná na řízení změny a outplacement. Tato 

konzultantská firma pomáhá společnostem a zaměstnancům v přípravné fázi, během a po 

uskutečnění organizační změny spojené s propouštěním. Od té doby došlo u nás k rozvoji 

této služby a její poskytování nabízí aktuálně víceméně většina personálních agentur 

na našem trhu. Díky ekonomické krizi, opakujícím se ekonomickým cyklům a rychlým 

změnám na jednotlivých trzích zboží i služeb není dnes již nestandardní tuto službu 

zaměstnancům nabízet. Nedošlo ovšem k jejímu masovému rozšíření do té míry, že by tato 

služba byla poskytována každému nedobrovolně odcházejícímu zaměstnanci. Stále 

je nutné mít na zřeteli nákladovou stránku této služby a přestože výhody outplacementu 

pro firmu jsou v dnešní době již obecně přijímané, málokterá firma má dostatek prostředků 

na to, aby poskytovala hlubší outplacementový program většímu počtu zaměstnanců. Lichá 

(2006) uvádí, že typickým zákazníkem v České republice pro službu outplacement je 

zahraniční společnost, která má zakotvenu pomoc nadbytečným pracovníkům ve své 

firemní kultuře a běžně jim ji ve svých pobočkách po světě poskytuje. Je to společnost, 

které jde o pověst dobrého zaměstnavatele a o sociální spoluzodpovědnost. Většina 

českých organizací se prozatím mezi zájemce o outplacement neřadí. Způsobuje to 

zejména neznalost této služby a jejího významu. Prajzler (2006) uvádí, že překážkou 

rozvoje outplacementu v ČR může být legislativní ochrana zaměstnanců před 

propouštěním a také postoj státu k dočasnému zaměstnávání. Na tomto místě je nutno 

konstatovat, že se za posledních 8 let v této oblasti mnoho  nezměnilo. Došlo k dílčím 

změnám v rámci Zákoníku práce, ale vysoká ochrana zaměstnanců na českém trhu práce 

přetrvává, a přestože dočasné zaměstnávání využívá stále více velkých firem, není tato 

forma zaměstnávání ze strany státu nijak podporována.  

Stýblo (2005) uvádí, že v České republice je trend outplacementu zásadně shodný 

s trendy v zahraničí. Stále více firem hledá nové možnosti při uvolňování zaměstnanců. 

Nezřídka přitom počítají s uplatněním outplacementu. Z forem outplacementu využívaných 

u nás je podle tohoto autora nejčastější kombinace finanční podpory, odborných konzultací 

a pomoci při hledání nového zaměstnání v součinnosti se subjekty trhu práce 

a zaměstnanosti. Tyto služby jsou ovšem téměř výhradně vlastní společnostem 

s významným postavením na trhu práce a ekonomicky zdravým společnostem. 

Outplacement převažuje v odvětví výroby, energetiky, finančních služeb a telekomunikace. 
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Řada firem u outplacementu uplatňuje zásadu zásluhovosti – nejde tedy o plošnou službu 

pro všechny zaměstnance. 

Outplacementu v ČR, i když v omezené regionální míře se věnuje např. zpráva M. 

Šúchy z roku 2006, který se zabývá výzkumem outplacementu v regionu hl. m. Prahy 

a Ústí nad Labem. Snaží se zmapovat povědomí o pojmu outplacement mezi pracovníky 

personálních oddělení, zkušenosti s outplacementem nebo jeho jednotlivými aktivitami 

ve firmách. Dále na uplatňování outplacementu nebo jeho dílčích aktivit ve firmách, 

vnímání přínosů nebo omezení outplacementu nebo jeho dílčích aktivit pro firmy. 

Průzkumu se zúčastnilo 37 firem z různých odvětví. Výsledky průzkumu ukázaly, 

že většina firem se s pojmem outplacementu sice setkala (až 75 % vzorku), ale reálnou 

zkušenost s ním má velmi malé procento zúčastněných (34 %). Pokud se již nějaké 

outplacementové aktivity ve firmách realizují, týkají se většinou plánování personálních 

změn (60 %), pomoci propuštěným zorientovat se na trhu práce (53 %) a psychologické 

podpoře propuštěným zaměstnancům (47 %).  

3.4 Výhody a nevýhody plynoucí z využití outplacementu 

Důvodů, proč firmy využívají outplacement, je několik. Především je to proto, 

že společnost si chce uchovat dobré jméno. Hlásí se k odpovědnosti za zaměstnance, které 

propouští, není jí lhostejný jejich další osud. Zároveň se snaží udržet pracovní morálku 

a produktivitu zbývajících zaměstnanců a snížit tlak na manažery. V neposlední řadě 

tak firma předejde případným soudním sporům, které by ničily jak její pověst, tak by pro ni 

byly finančně náročné.  

V současnosti existují dva způsoby, jak firmy řeší otázky outplacementu. Některé 

mají zdroje na zřízení svých center kariérového poradenství, většina však využívá 

externích, specializovaných společností. Z psychologického hlediska je totiž dobré postavit 

mezi společnost a propouštěného nezávislého konzultanta. Ten není nijak spojen 

s dosavadním zaměstnavatelem a s rozhodnutím, kdo bude propuštěn. Navíc outplacement 

jako služba nastupuje až v okamžiku, kdy je zapotřebí a navíc je časově omezená. Držet 

si na tuto nárazovou práci specialisty je pro firmy zbytečně nákladné. 

Hlavními důvody uplatňování outplacementových procesů je snaha o vytvoření 

firemní kultury, která pozitivně ovlivňuje kvalitu výrobků a služeb a tím i spokojenost 

zákazníků, také je to úsilí o zmírnění negativného dopadu odchodů na ty, kteří firmu 

opouštějí, i na ty, kteří zůstávají. Zaměstnavatelé také u outplacementu musejí zvažovat 
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výhody a nevýhody, a to i v ekonomickém vyjádření. Poskytování různých forem podpory 

uvolňovaným zaměstnancům – například finanční podpory nejčastěji ve formě odstupného 

nad rámec zákona, úhrada nákladů na rekvalifikační programy, odborné konzultace 

s experty (právníky, psychology apod.) – něco stojí. Za jednu z nejpodstatnějších nevýhod 

jsou považovány právě náklady outplacementu. Další nevýhodou je potřeba nalézt 

kvalifikované odborníky a specialisty, kteří problematiku uvolňování zvládají a mohou 

se jí také podle potřeb časově věnovat. Outplacement vykazuje i přínosy. Mezi 

ty nejpodstatnější náleží snížení nákladů v delším časovém horizontu (vlivem poklesu 

nákladů například na mzdy, pojištění apod.). Většina firem, které mají již zkušenosti 

s propouštěním konstatuje, že pokusy „měřit“ účinnost outplacementových procesů pouze 

objemy finančních nákladů nebo podíly „výkonů za uspořené zaměstnance“ k nákladům 

za jejich propuštění, je téměř nemožné a navíc zavádějící (Stýblo, 2005). 

 Účinný outplacementový program možná nezanechá klienty šťastné, že byli 

propuštěni, ale měl by končit ve fázi, kdy jsou klienti spokojeni a srovnáni s jejich novou 

kariérou či životní situací. Pokud je tohoto dosaženo, tak zaměstnanec i předchozí 

zaměstnavatel dosáhli v outplacementu maximálního efektu (Hill, 1991).  

 Firmy hodnotí výhody poskytované službami outplacementu v souhrnu následovně 

(Stýblo, 2005) –  

- odcházející zaměstnanci mohou v pořádku dokončit svoji práci 

- klíčoví zaměstnanci budou chtít u firmy zůstat, budou-li vědět, že se slušně zachová 

ke svým pracovníkům, a to i v případě potřeby propouštění 

- u ostatních zůstávajících zaměstnanců nedochází k výraznějšímu rozpadu morálky 

a snížení pracovní motivace 

- vyskytuje se méně problémů s odborovou organizací 

- firma aktivně přispívá k vytváření svého pozitivního image a buduje příležitosti pro 

public relations. 

Edwards (1998) shrnuje výhody outplacementu následovně – poskytnutí outplacementu 

pomáhá snížit stres, udržet důvěru v management společnosti, udržet morálku a 

angažovanost zůstávajících zaměstnanců. Pro propuštěné zaměstnance outplacement 

pomáhá vytvořit více efektivní a účinný proces hledání nového zaměstnání – může snížit 

čas, potřebný k jeho nalezení, zvýšit kvalitu nalezeného zaměstnání a zmírnit emoční 
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prožívání nezaměstnanosti. Dle Foot (2002) lze výhody outplacementu pro firmu shrnout 

následovně – outplacement napomáhá zlepšení morálky u zbylých zaměstnanců; klíčoví 

zaměstnanci budou chtít zůstat u firmy, pokud vědí, že se firma chová dobře ke svým 

zaměstnancům i v případě propuštění; vztahy s veřejností v místní komunitě budou méně 

narušeny; vyskytne se méně námitek ze strany odborové organizace.  

V rámci průzkumu M. Šúchy (2006) se účastnici přiklonili k následujícím výhodám 

outplacementu – outplacement chápou jako projev odpovědnosti firmy (67 %); pomoc 

s uklidněním atmosféry v organizaci (50 %); pomoc s udržením spokojenost zaměstnanců 

(42 %).  

Sathe (2010) nabízí i více kritický pohled na outplacement jako takový. Ve svém 

článku uvádí, že mnoho firem sice nabízí outplacementové služby a investuje do nich, 

ale již minimum firem zjišťuje jejich reálný přínos. Většina konzultantských firem se snaží 

od zadavatele služby získat souhlas s provedením průzkumu u účastníků outplacementu 

(většinou na jeho konci) tak, aby získala informace o tom, jak byl outplacement úspěšný. 

Bohužel často je takový průzkum proveden naprosto neodborně, chybí v něm účastníci 

programu, kteří ho opustili v jeho průběhu, kteří i na jeho konci nemají nalezené nové 

zaměstnání apod. Výsledky takového průzkumu jsou potom diskutabilní a většinou 

neprůkazné. Tato autorka také uvádí, že existují odhady o tom, že cca 40 % zaměstnanců, 

kterým byl outplacement nabídnut, jeho služby vůbec nevyužijí. Neprůhlednost těchto 

programů potom zanechává některé firmy v pochybnostech, zda opravdu z outplacementu 

získávají veškeré benefity slíbené konzultantskou firmou. Také Mendleson (1975) uvádí, 

že outplacement může být poměrně nákladnou záležitostí. Doporučuje, aby rozhodnutí 

o jeho využití nepadlo jen na straně odborníků v personálním oddělení, ale aby šlo 

o konsensus celého nejvyššího managementu firmy. Podle Edwardse (1998) existuje málo 

výzkumů týkajících se efektivnosti outplacementu a předpovědi úspěchu outplacementu, 

přestože se je na trhu mnoho firem, které služby outplacementu nabízejí. Gowan (2001) 

ve svém výzkumu zjistila, že úspěšnost outplacementu může být diskutabilní - přestože 

průměr absolvovaných aktivit v rámci sledovaného outplacementu byl 3,64, po roce 

od propuštění stále nemělo 57 % účastníků výzkumu nové zaměstnání.   

3.5 Obsah, proces a forma outplacementu 

V minulosti se firmy v rámci outplacementového programu zaměřovaly převážně 

na zmírnění negativní zkušenosti u propouštěných zaměstnanců a zároveň učinění 
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preventivních kroků k tomu, aby nedošlo k následných soudním sporům (Gibson, 1991). 

V současnosti je tento způsob pojetí outplacementu již přežitý a jeho obsah je všeobecně 

chápán v mnohem širších aspektech. Nabídnutá služba outplacementu může obsahovat 

identifikaci profesních příležitostí, pomoc při sestavování materiálů uchazeče o nové 

zaměstnání, trénink výběrového řízení apod. (Dvořáková, 2007).  

Jsou různé možnosti, jaké služby propouštěným pracovníkům poskytnout a nabídnout. 

Armstrong (2007) uvádí, že proces umísťování pracovníků propouštěných z důvodu 

nadbytečnosti probíhá podle následujících bodů: 

- počáteční konzultace – poskytnutí životopisných údajů a diskuse o bezprostředních 

problémech souvisejících s propuštěním;  

- seznam toho, čeho až dosud dosáhli – klienti uvedou všechny pracovní funkce a 

úspěchy, kterých během své kariéry dosáhli;  

- přehled dovedností – klienti na základě předchozího seznamu vytvoří osobní 

portfolio svých „prodejných“ dovedností;  

- osobní vyjádření – klienti vypracují osobní vyjádření o dvaceti až třiceti slovech, 

které se týká toho, co by mělo být prezentováno na trhu práce;  

- přehled osobních úspěchů – uvádějí se poslední nebo účelu přiměřené úspěchy, 

které lze kvantifikovat a které dokreslí jejich osobní profil;  

- tři zaměstnání – identifikace tří možných typů zaměstnání, které by měly být 

hledány;  

- psychologické posouzení – posouzení profilu osobnosti psychologem;  

- zpracování a odsouhlasení životopisu (viz dále);  

- rozpoznání příležitostí na trhu práce;  

- nácvik výběrového pohovoru;  

- plán kampaně k hledání zaměstnání. 

Dle Prajzlera (2006) je možné reálně obsah outplacementového poradenství rozčlenit 

do tří oblastí. První je podpora propouštěným zaměstnancům, jejíž hlavním cílem je, aby se 

propouštění zaměstnanci naučili orientovat a pohybovat na trhu práce samostatně, naučili 

se vyhledat a použít potřebné informace a aktivně si nové pracovní místo vyhledat.  

Zároveň je účelem outplacementu poskytnout propouštěnému pracovníkovi psychickou 

podporu za účelem zmírnění obtížné životní situace. Druhou oblastí je zmírnění 

negativního efektu na zaměstnance, kteří ve společnosti zůstávají. Zůstávající zaměstnanci 

mají možnost se ubezpečit o zájmu firmy o své zaměstnance a o tom, že se jim, v případě, 
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kdy by je propouštění v budoucnosti také postihlo, dostane stejné podpory. Poslední oblastí 

je udržení obrazu společnosti jako spravedlivého a perspektivního zaměstnavatele. To, 

jak se s propouštěnými zaměstnanci jednalo, se samozřejmě značnou měrou odráží na tom, 

jak budou tito lidé v budoucnu o svém bývalém zaměstnavateli referovat.  

Wagnerová (2011) člení obsah outplacementu do následujících bodů –  

- poradenství zaměstnancům v oblasti pracovního práva, zdravotního a sociální; 

zabezpečení v době výpovědi a hledání nového místa; 

- psychickou podporu a pomoc; 

- komunikaci s úřadem práce; 

- školení zaměstnanců v otázkách hledání nového místa, psaní životopisu, cvičná 

interview apod.; 

- komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, případně nabídky rekvalifikace; 

- informace o volných pracovních místech z různých zdrojů (noviny, internet, osobní 

kontakty, databáze úřadu práce apod.  

V rámci outplacementu je přínosné, pokud má organizace k dispozici příručku 

pro odcházející zaměstnance, která shrnuje důležité body a plní úlohu rádce. Taková 

příručka obsahuje prakticky vše, co by odcházející zaměstnanec měl vědět. Výhodou 

příručky je to, že si ji zaměstnanec může  kdykoli v klidu prostudovat (Wagnerová, 2011).  

Další možné členění obsahu outplacementu uvádí také Kocianová (2010), 

outplacement podle ní může zahrnovat tyto služby – poskytnutí informací o postupu 

na úřadech, školení a trénink zaměřený na přípravu k hledání zaměstnání, development 

centre a vzdělávací programy, pomoc při navazování profesních kontaktů, poradenství 

psychologa, možnost využití zařízení organizace v období po odchodu z organizace, 

pomoc personalistů v období po odchodu z organizace a také samotné vyhledávání 

zaměstnání.  

Z předchozích členění jednotlivých autorů vyplývá, že obsah outplacementu bývá 

nejčastěji rozčleněn na služby poradenství (finanční, pracovně – právní), psychickou 

podporu a pomoc, školení či nácvikové aktivity (workshopy, videotréninky, různá školení) 

a poskytnutí potřebných informací (jak tvořit životopis, informace o trhu práce, 

zaměstnavatelích, úřadu práce apod.). Někteří autoři uvádějí i další možné součásti obsahu 

outplacementu jako je např. možnost využití zařízení organizace v období po odchodu 

z organizace, ale to jsou již doplňkové a minoritně poskytované služby.  



 

33 

Mendleson (1975) uvádí, že outplacement nutně nemusí být formalizovaný v rámci 

nějakého komplexního programu. Může také pouze propuštěným zaměstnancům nabídnout 

možnost ventilovat své pocity, řešit vlastní kariérové plánování, získat radu s tvorbou 

životopisu či průběhem pohovoru apod.  

Před samotným začátkem outplacementu je nutné, aby se firma zamyslela 

nad formou, kterou bude outplacement realizovat. Forma outplacementu se u jednotlivých 

firem samozřejmě liší, je často závislá především na finančních možnostech firmy a také 

na počtu propuštěných zaměstnanců. Jiná forma bude zvolena, pokud půjde 

o outplacement pro několik jednotlivců, jiná naopak pro hromadné propouštění např. 

celého výrobního závodu.  

Obecně se forma outplacementu dá obecně rozčlenit následovně –  

- interní vs. externí outplacement 

- individuální vs. skupinový outplacement 

- krátkodobý vs. dlouhodobý outplacement.  

Každá forma má svá negativa a pozitiva a je na firmě, aby se rozhodla, která budou tou 

pravou pro její aktuální situaci. K rozhodování si může pozvat externího partnera, který 

může do situace vnést svoje zkušenosti a doporučení.  

Výhodou interního outplacementu je, že  firma nemusí předávat žádné vnitřní 

informace vně firmy. Lidé se znají, lze předpokládat dobrou reakci účastníků, tedy těch, 

kterých se změna bude týkat. Je také snazší vybrat důvěryhodného člověka, o němž víme, 

že má potenciál přesvědčit. Negativem u interního outplacementu je, že ve chvíli oznámení 

změn vznikají dva tábory – oni a my – a s nimi i blok. Celý proces rozchodu firmy 

se spolupracovníky a mnohdy i přáteli navíc těžko nesou také ti, kdo zůstávají. Externí 

outplacement je výhodnější v tom, že prostředí, kde se lidé dozvídají o změnách, je cizí. 

Navíc jej zajišťují konzultanti, kteří ho dělají pravidelně: mají skutečně spektrum 

zkušeností a informací, umějí pracovat s různými typy lidí a znají regionální problematiku 

České republiky. Mají kontakty s úřady práce i personálními agenturami, což interní 

pracovník mít nemůže, protože to nebylo doposud obsahem jeho práce. V rozhodování 

firmy, zda zvolit interního nebo externí poradce, hrají zásadní roli peníze. Mnozí ale v 

závěru dojdou ke zjištění, že externí poradce nebo firma nebude o mnoho dražší, jsou-li 

dobře vybraní a je-li outplacement cílený, účelný a časově dobře naplánovaný (Sehnalová, 

2008). Sathe (2010) uvádí, že převážná většina firem organizuje outplacementové služby 
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s pomocí externích konzultačních firem, které ve svých programech zadavateli slibují, 

že outplacement zlepší reputaci firmy, sníží riziko soudních sporů a zvedne morálku 

a produktivitu stávajících zaměstnanců.  

Podle Hill (1991) je v počátečních fázích často užívanou formou outplacementu tzv. 

podpůrná skupina, která probíhá v cca dvou dnech a slouží zaměstnancům k tomu, 

aby mohli sdílet své pocity frustrace, a aby zaměstnanci pochopili, že nejsou na nastalou 

situaci sami. S tím, jak se zaměstnanec posouvá z první fáze po propuštění a začíná 

se aktivně zapojovat do hledání nového zaměstnání, upouští se také od skupinových 

setkání a využívají se více individuální setkání a individuální podpora.  

Realizaci outplacementu lze svěřit externímu partnerovi nebo je možné 

ji organizovat interně. Výhodou externí dodavatelské firmy (většinou personální agentury 

či konzultantské společnosti) je její nezávislost na firmě, která zaměstnance propouští, 

a také neexistující spojení s propouštěnými zaměstnanci. Dodavatel tak může bez 

předsudků, emočního zabarvení či jiných negativních jevů správně uchopit samotnou 

outplacementovou službu. Pokud outplacement firma organizuje interně, většinou ji má na 

starosti některý z personalistů. Firmě se ale nevyplatí, mít v rámci personálního oddělení 

specialistu pouze na outplacement, tzn. tuto službu vykonává personalista, který má svou 

primární odbornost v jiné oblasti personalistiky, a tak lze oprávněné očekávat, že jeho 

přínos v rámci outplacementu může být menší než u specializované externí agentury. 

Firmy ovšem často externí společnost najímají nejen kvůli kvalitě služeb a nezaujatosti, ale 

také k časové úspoře, kdy personalista slouží jako spojovací článek a poskytovatel 

informací, ale dále ho outplacementový program nijak časově nezatěžuje. Zaměstnavatelé 

mohou při hledání nového zaměstnání pro propouštěné zaměstnance spolupracovat také 

s úřady práce, poradenskými společnostmi, se svými dodavateli, se zákazníky 

či s organizacemi ze společných asociací (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2009). Lichá (2009) 

uvádí, že je běžnější a efektivnější je najmout si na realizaci externí profesionály. Je 

to levnější, a také je nejdůležitější otázka komunikace a důvěry. Propuštěný zaměstnanec 

nebude pravděpodobně důvěřovat někomu, kdo mu předal výpověď. Nebude tedy chtít 

mluvit otevřeně o svých cílech, slabých stránkách, představách, názorech na předchozího 

nadřízeného a firmu před interním zaměstnancem (personalistou). Otevřená komunikace 

je ale základem pro stanovení budoucího profesního cíle. Externisté - profesionálové 

na outplacement mají know-how, kontrolu nad projektem, poskytují zadavateli pravidelnou 

zpětnou vazbu a mohou poskytnout každému klientovi individuální přístup. 
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Wagnerová (2011) uvádí, že ve chvíli, kdy je rozhodnuto o snižování stavů, 

je zpravidla také stanoven pracovník personálního úseku, který bude odpovědný 

za outplacement. Tento pracovník by měl být přítomen už při předávání výpovědi 

a zaměstnanec by měl být informován, že tento pracovník mu bude pomáhat při hledání 

jeho dalšího uplatnění. Pracovník odpovědný za outplacement by se měl setkávat 

s pracovníkem ve výpovědi na pravidelných schůzkách, obvykle první měsíc jednou týdně, 

později jednou za 14 dní. Tyto služby je také možné poskytnout prostřednictvím personální 

agentury, případně ve spolupráci s ní.  

Možnost využít externí agentury v rámci outplacementového programu 

je propouštěnými zaměstnanci všeobecně dobře přijímána. Zaměstnanci, kteří těchto 

služeb využili zdůrazňují, že externí outplacementová agentura poskytuje důležité služby, 

které zahrnují emoční podporu, pocit, že propuštěný zaměstnanec alespoň na čas někam 

opět patří, interní možnosti networkingu při hledání nového zaměstnání, technické 

dovednosti a kapacity potřebné k hledání nového zaměstnání. Využití externího partnera 

sebou samozřejmě také nese rizika a nutnost se správně rozhodnout při jeho výběru. 

Je důležité, aby se personalisté orientovali mezi jednotlivými nabídkami, které od agentur 

dostanou, aby dokázali zjistit a ohodnotit zkušenosti agenturních konzultantů, jejich 

vzdělání a tréninky (Gibson, 1991). 

Délka outplacementu většinou závisí především na finančních možnostech 

zadávající firmy. Outplacement může být od začátku limitován přesným počtem setkání 

a služeb, které může zaměstnanec absolvovat (zároveň v pevně daném časovém období), 

ale je také možné nabídnout outplacement jako formu pomoci, kterou si může zaměstnanec 

přizpůsobit svým potřebám, ať už v čase, nebo typu služeb a počtu setkání. U klíčových 

pozic může outplacementový program trvat až do doby, než zaměstnanec nalezne nové 

zaměstnání. U klasických či středních pozic bývá předem omezen. Krátkodobý 

outplacement je většinou dán počtem hodin, během kterého zaměstnanci dostanou základní 

kariérové poradenství. Dlouhodobý outplacement oproti tomu může zahrnovat i různé 

nácviky vhodných technik, případnou psychodiagnostiku, více osobních setkání apod. 

„Doba trvání outplacementu na jednoho zaměstnance v českých podnicích je různá –

v rozmezí méně než jednoho dne (do 10 % společností) po jeden měsíc a déle (téměř 50 % 

společností využívajících outplacement)“ (Stýblo, 2005, s. 66).  

Podobně jako u doby poskytnutého outplacementového programu bývá u volby, zda 

individuální či skupinový program, podstatnou složkou rozhodování firmy nákladnost 
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daného řešení. Obecně se více využívá outplacement individuální, který má výhodu 

především v možnosti osobnějšího jednání, řešení individuálních potřeb zaměstnance 

a konkrétních detailů či situací. Jde ale samozřejmě o nákladnější variantu a je vhodné 

ji využívat spíše u pozic klíčových specialistů či manažerů. Skupinový outplacement 

je sice oproti tomu variantou méně nákladnou, ale s omezenou využitelností. 

Od skupinového outplacementu nelze čekat individuální řešení konkrétní situace, ale  je 

možné ho např. využít tam, kde firma propouští větší množství zaměstnanců na stejné či 

obdobné pozici a chce jim všem sdělit při propouštění základní informace o hledání 

nového zaměstnání, situaci na trhu práce, sdílet obecné informace o tvorbě životopisu apod. 

Potom je možné využít skupinové poradenství s tím, že je poskytnuto ve formě 

skupinových setkání či workshopů, kde se zaměstnancům dostane obšírných základních 

informací. Pickman (1994) uvádí, že existují dva typy skupinového outplacementu. Prvním 

je obecný program, který probíhá během jednoho či dvou dnů, během kterých jsou 

zaměstnancům zprostředkovány informace o přípravě životopisu, přípravě na pohovor, 

přípravě o jednání o platu, technikách vyhledávání apod. Druhou možností jsou skupinové 

programy zaměřené na efektivní hledání nového zaměstnání s tím, že více lidí může hledat 

práci efektivněji jako tým. Základem je poté společné řešení problémů, předávání 

si zkušeností, společný trénink apod.  

Podobně jako jiné procesy ve firmě, měl by i outplacementový proces být dobře 

naplánován. Zásadními otázkami je, které osoby budou za outplacement odpovědné, 

jak bude komunikována realizován, kdo a kdy ho bude vyhodnocovat.  

Samotný outplacement začíná již před samotným oznámením zaměstnancům o tom, 

že jsou propuštěni. Ti, co jsou za tento proces odpovědní, dostanou v rámci outplacementu 

rady, jak zaměstnance co nejvhodněji informovat, a také instrukce, jak včas rozpoznat 

psychické či fyzické problémy  zaměstnanců.  

Úspěch procesu outplacementu ve velké míře závisí na jeho plánování a tvorbě. Stýblo 

(2004) uvádí následující faktory úspěchu outplacementových technik – správné plánování 

všech fází propouštění, trénink managementu, pomoc zůstávajícím pracovníkům adaptovat 

se na změny, čestná komunikace a vysoká otevřenost manažerů a rychlé jednání 

po oznámení organizačních změn. Celkové vyhodnocení outplacementu by mělo prokázat, 

jak byl outplacement úspěšný. Častým zdrojem hodnocení úspěšnosti outplacementu 

v personálních agenturách je hodnotící dotazník, který vyplňují zaměstnanci po ukončení 

outplacementového programu. Této problematice bude také věnován prostor v empirické 
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části této práce. Milkovich, Boudreau (1993) uvádí, že po propouštění zaměstnanců 

by mělo následovat vyhodnocení snížení osobních nákladů v souvislosti s propouštěním 

v poměru k nákladům na program outplacementu. Hodnotit outplacement je možné 

z vícero hledisek, základním ukazatelem může být např. počet zaměstnanců, kteří 

si v rámci  outplacementového programu či krátce po jeho ukončení našli nové zaměstnání.  

Proces outplacementu je také možné vidět z pohledu zaměstnance. Hill (1991) ho z této 

perspektivy člení na tři fáze –  počáteční fázi šoku, fázi hledání nového zaměstnání 

a ukončující fázi. Počáteční fází je šoku je nazváno období mezi samotným ukončením 

pracovního poměru a emoční akceptací této nové situace na straně propuštěného 

zaměstnance. Typicky tato fáze trvá cca 1 měsíc. V této  fázi by měl outplacementový 

program působit jako psychologická a emocionální podpora a pomoci klienta připravit na 

fázi aktivního hledání nového zaměstnání. Na konci této fáze je klient typicky požádán 

o vytvoření prvního návrhu svého životopisu tak, aby se mohlo plynule přejít do další, již 

aktivní fáze. Fází hledání nového zaměstnání je chápáno období, kdy najatá agentura nebo 

konzultant pomáhají klientovi (propuštěnému zaměstnanci) s hledáním nového zaměstnání. 

Tato fáze může obsahovat různé konzultace z oblasti finančního poradenství (osobní 

finance, vedení účetnictví, zvládání dluhů apod.) a psychologického poradenství dle 

individuálních potřeb klienta. Tuto fázi člení autorka dále na 4 komponenty – kariérové 

poradenství (testování, semináře, individuální poradenství, doporučení vhodné literatury 

apod.), samotné hledání zaměstnání (pomoc s tvorbou životopisu a motivačního dopisu, 

nabídka kancelářského prostoru a vybavení k využití), individuální rodinné poradenství 

a individuální finanční poradenství. Ukončující fáze je fáze poslední, během které 

outplacementový program využívá již jen několik posledních klientů. V této fázi 

se agentura snaží včas připravit klienty na další, již samostatné hledání nového zaměstnání, 

a také na ukončení samotného outplacementu. V typickém outplacementovém programu 

tato fáze začíná 3 – 9 měsíců od data předání výpovědi. V rámci této fáze bývají klientům 

také doporučeni vhodní externí experti, se kterými mohou na své situaci již nadále sami 

pracovat (psychologové, finanční poradci apod.). 

Zajímavý model jednotlivých fází outplacementu (tzv. AIM – Aquilanti Integrated 

Model) navrhla v roce 1999 T.  Aquilanti. K jednotlivým fázím uvádí, že mohou u jedinců 

trvat různě dlouhou dobu, někteří jedinci se mohou v průběhu „propadnout“ opět k fázi 

nižší. První fázi nazývá fází ztráty a truchlení – v té je podstatné vytvoření pozitivní vztahu 

mezi zaměstnancem a osobou konzultanta poskytujícího outplacementové služby. Druhou 

fází je osobní rozvoj – tuto fázi člení autora do tří kroků. Prvním krokem je seznámení se 
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hodnotami, zájmy, osobnostními rysy a dovednostmi zaměstnance. Druhým krokem je 

posouzení individuální prožívání stresu zaměstnance a pomoc s adaptačními technikami. 

Třetí krok této fáze se zabývá finančním plánováním zaměstnance v rámci teze, že pokud 

si zaměstnanec dělá starosti se svou finanční situací, nemůže se plně soustředit na hledání 

nového zaměstnání. Třetí fází je samotné vyhledávání nového zaměstnání, jehož součástí 

je příprava životopisu, dovednosti při pohovorech a networking. Poslední čtvrtou fází je 

trvající konzultace a podpora, u které autorka uvádí, že může být nejvíce kritickou fází 

v tom smyslu, že nelze zaměstnance na hledání nového zaměstnání pouze teoreticky 

připravit a vyslat ho na první pohovor, ale je potřeba mu poskytnout zpětnou vazbu a 

podporu i v průběhu samotného hledání. Za důležité považuje povzbuzování v případě 

prvotních neúspěchů.  
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4 Psychologické aspekty propouštění a návaznost outplacementu na 

psychologické poradenství 

Práce zaujímá v životě člověka nezastupitelné postavení, je podmínkou 

jeho důstojné existence, přináší mu materiální prospěch, i pocit seberealizace 

a společenské užitečnosti. Uspokojuje u člověka pocity sebeuplatnění, ctižádosti a sebeúcty. 

Napomáhá mu včlenit se do sociálních vztahů. Práce tedy neslouží jen pro ekonomické 

výsledky (výrobky, služby), ale umožňuje jedinci vytvářet pole strukturovaných kontaktů, 

jedinec také objektivizuje své schopnosti a získává odborné kompetence. Práce určuje 

začátek i konec ekonomické aktivity jedince (Buchtová, 2002). „Jednou 

z nejpodstatnějších podmínek a předpokladů produktivní seberealizace (ať již přímé nebo 

zprostředkované) a základnou individuální  i sociální určenosti člověka je jeho pracovní 

uplatnění a zařazení. Od toho se konec konců odvozuje i sociální, ekonomický 

a osobnostní status, postavení a hodnocení daného jedince, jeho rodiny a blízkých“ (Mikšík, 

2006, s. 9). 

Hromadné propouštění má také psychologickou stránku, kterou je potřeba řešit. 

Často větším dopadem než právní a finanční problémy bývá psychosociální vliv tohoto 

jevu, který se dotýká nejen samotných propuštěných zaměstnanců. Psychosociální vliv liší 

podle velikosti firmy, která propouštění provádí, podle počtu propuštěných zaměstnanců, 

podle ekonomické situace regionu, kde propuštění probíhá a v neposlední řadě podle 

přístupu firmy k tomu, jak propouštění efektivně a s co nejmenšími dopady provést. Firmy 

si často neuvědomují, že hromadné propouštění nemá psychosociální vliv na samotné 

propouštění zaměstnance, ale také na zaměstnance, kteří ve firmě zůstávají, či na ty, kteří 

propouštění organizují.  

4.1 Psychologická smlouva 

Psychologické aspekty propouštění navazují na očekávání zaměstnance, která 

se utváří na začátku i v průběhu pracovního vztahu a která se dají postihnout terminologií 

tzv. psychologické smlouvy. Před samotným definováním psychologických aspektů 

propouštění se tedy bude tato kapitola věnovat vytváření a průběhu trvání psychologické 

smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.  

„Psychologická smlouva je řada recipročních, ale nepsaných očekávání, která 

existují mezi jednotlivými zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Psychologická smlouva 

je systém přesvědčení, který na jedné straně zahrnuje činnosti, o nichž zaměstnanci věří, že 

se od nich očekávají, a za něž očekávají odezvu ze strany svých zaměstnavatelů, a na druhé 
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straně zahrnuje chování, které očekávají zaměstnavatelé od svých zaměstnanců. 

Psychologická smlouva vytváří postoje a emoce, které formují a ovládají 

chování.“ (Armstrong, 1999, s. 288, 289).   

Arnold (2007) uvádí, že psychologická smlouva představuje neformální, nepsanou 

úmluvu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Z pohledu zaměstnance je psychologická 

smlouva taková smlouva, o které si myslí, že ji mají se svým zaměstnavatelem o tom, 

co vkládají svou prací do zaměstnavatele a také o tom, co od toho čekají. Kirovová (2005) 

uvádí, že psychologická smlouva zachycuje významné aspekty vztahu mezi jedincem 

a organizací. Jde o skrytý aspekt zaměstnaneckého vztahu, soubor vzájemných očekávání 

a povinností zaměstnance a organizace, z nichž vyplývá také uspokojování potřeb. 

Psychologická smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na začátku 

vzájemného pracovního vztahu. Mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je uzavřena 

pracovní smlouva, ale ta není schopna postihnout individuální stránku věci, která se různí 

tak, jak se různí povahové rysy a uvažování jednotlivců ve firmě. Očekávání obou stran 

jsou tak často nevyslovená, nedají se všechna zakotvit v pracovní smlouvě. Tato očekávání 

jsou také různá na každé straně zaměstnaneckého vztahu – tím, že nejsou formalizovaná a 

často také nejsou všechna vyslovená a prodiskutovaná, stává se, že zaměstnancova 

očekávání se mohou výrazně lišit od očekávání jeho zaměstnavatele. Zaměstnanci většinou 

očekávají slušné zacházení, dostatek přidělované práce, jistotu přidělované práce, 

spravedlivé odměňování, příležitost k osobnímu růstu, otevřenou komunikaci ze strany 

zaměstnavatele, zapojování do rozhodování ve firmě, důvěru v to, že firma dodrží své sliby 

apod. Zaměstnavatelé naopak očekávají, že budou zaměstnanci pracovat ve prospěch firmy, 

jak nejlépe mohou, budou oddáni firemním hodnotám, budou loajální apod. (Armstrong, 

1999). Nesoulad v očekáváních obou stran může vést nejen k nedorozumění, ale také 

k propuštění zaměstnance. Vzájemná očekávání a výměna by měla být reciproční. Tato 

očekávání ses týkají práv, privilegií, povinností a úkolů, která nejsou součástí písemné 

pracovní smlouvy. V průběhu zaměstnaneckého vztahu probíhá mezi organizací 

a zaměstnanci neustálé hledání rovnováhy explicitních a implicitních dohod. Žádoucí je 

přiměřené uspokojování očekávání organizace i zaměstnanců, včetně průběžného 

udržování této rovnováhy. Při nerovnováze zaměstnanci mohou reagovat snížením 

motivace, výkonnosti, menší mírou odpovědnosti nebo i odchodem z organizace (Kirovová, 

2005).  



 

41 

V minulosti bývala psychologická smlouva lépe čitelná a stabilně se vyvíjející. 

S působením velkých stabilních firem a ekonomickým rozvojem zaměstnanci věděli, že 

pokud poskytnou odpovídající pracovní výkon, firma jim zajistí očekávanou stabilitu a 

jistotu vývoje. Bohužel se změnami ve světové ekonomice a opakujícími se ekonomickými 

krizemi již v současné době není možné očekávat, že psychologická smlouva mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem zůstane stejná jako na počátku zaměstnaneckého vztahu. 

Mnoha zaměstnanců se v dnešní době týkají změny, jako je propuštění z nadbytečnosti, 

restrukturalizace organizace, či zavádění nových technologií/pracovních postupů. Očekává 

se, že zaměstnanci budou schopni nastavení se psychologické smlouvy měnit a  neustálým 

změnám se přizpůsobovat.  

Nově je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem založen spíše na krátkodobé 

ekonomické výměně než na dlouhodobém oboustranném vztahu. Změny související 

s krátkodobým ekonomickým cyklem a častějšími změnami zaměstnání nesou dle Arnolda 

(2007) špatně především manažeři, jejich smysl pro identitu a sebehodnocení 

je nedodržením psychologické smlouvy ze strany zaměstnavatele ohrožen. Jejich reakce 

obsahují pobouření, zklamání, hněv, vynucení shody, strach, úzkost.  

Kirovová (2005) uvádí členění psychologické smlouvy na smlouvu klasickou 

a psychologickou smlouvu v současnosti. Klasické pojetí psychologické smlouvy souvisí 

s obdobím 60. – 80. let 20. století. V tomto období se rozvíjel především těžký průmysl 

a strojírenství, převažoval tzv. mechanistický typ organizací, které dávaly důraz 

na specializaci, přesné definování obsahu práce, poslušnost a loajalitu. Organizace byly 

schopny zajistit svým zaměstnancům relativní jistotu zaměstnání a zaměstnanci měli 

tendenci pracovat u jedné organizace. Psychologická smlouva vyhovovala oběma stranám, 

byla reciproční.  Organizacím zajišťovala stabilitu a možnost rozvoje, zaměstnancům 

jistotu práce a případný rozvoj kariéry. V průběhu 80. let došlo ke změnám 

v socioekonomickém prostředí, začal se rozvíjet sektor služeb a informační technologie. 

Organizace na tyto změny reagují restrukturalizacemi, změnami organizační struktury. 

Dochází k menšímu zaměření na specializaci zaměstnanců, organizace se zaměřují na cíle, 

týmovou práci, flexibilitu a rychlý přenos informací. Restrukturalizace organizací je 

doprovázena propouštěním zaměstnanců v rozsahu, který byl do té doby nevídaný. 

Z uvedených změn vyplývá, že musí dojít i ke změně psychologické smlouvy, která 

se v tomto období posouvá k současnému pojetí. Organizace již nenabízejí zaměstnancům 

jistotu zaměstnání a stabilní kariérní postup, od zaměstnanců navíc očekávají aktivitu, 

flexibilitu, sebeřízení apod. Zaměstnanci pociťují tuto situaci jako nerovnovážnou. 
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Vztahová složka psychologické smlouvy je narušena. Především u termínovaných 

pracovních smluv se význam psychologické smlouvy snižuje, ze strany zaměstnanců nelze 

očekávat důvěru v organizaci a loajalitu. Zaměstnanci jsou více identifikováni se svou 

profesí a kariérou než s organizací. Zaměstnanci zjišťují, že by měli převzít odpovědnost 

za průběh své kariéry a její rozvoj. V tradičním pojetí psychologické smlouvy byla tato 

odpovědnost na organizaci. V rámci současného pojetí psychologické smlouvy organizace 

nabízejí zaměstnancům podmínky a možnosti jejich profesionálního a osobního rozvoje, 

různé druhy vzdělávání apod. Nová psychologická smlouva nabízí jistotu 

zaměstnavatelnosti, respektuje potřebu flexibilních, vysoce kompetentních zaměstnanců, 

kterým organizace nabízí malou pracovní jistotu, poskytuje jim ale možnosti pro rozvoj 

potřebných kompetencí, takže v případě propuštění, nemají problémy s uplatněním u jiné 

organizace. Jsou zaměstnavatelní. Zmíněné změny nevyhovují všem organizacím a 

zaměstnancům. Zaměstnanci se mohou změnami cítit zaskočeni, a právě nepřipravenost 

může způsobit, že cíle restrukturalizace nejsou dosaženy.   

„Dynamická a často mlhavá povaha psychologické smlouvy zvyšuje obtížnost 

řízení zaměstnaneckého vztahu. Tento problém je způsoben velkým počtem faktorů, které 

tuto smlouvu ovlivňují  - kultura organizace, převažující styl řízení, hodnoty vrcholového 

managementu – sdílené i uplatňované, každodenní vzájemné působení zaměstnanců a 

liniových manažerů, personální politika a praxe organizace. Personální útvar však může 

významně přispět k vytváření psychologické smlouvy a k vytváření produktivnějších 

zaměstnaneckých vztahů.“(Armstrong, 1999, s. 293).  

4.2 Reakce na propuštění, faktory ovlivňující prožívání nezaměstnanosti 

Obecně proces změny v každém vyvolává emoční odezvu, u každého jinak silnou a 

rychlou. Je prokázáno, že úroveň výkonů se shoduje se zmíněnou bouří emocí. Celý proces 

přijímání změny lze rozčlenit do šesti fází (Stýblo, 2004) – nejistota a prvotní odmítnutí, 

obviňování až agrese, vyjednávání (změnu nepřijme zaměstnanec celou, snaží se o 

kompromis), deprese (neznalost východiska), akceptace (změny probíhají všude, je potřeba 

se s tím vyrovnat) a sdílení (pochopení, spolupráce na realizaci změny).  

„Náhlá, neočekávaná ztráta práce je v naší kultuře velkým zásahem do života lidí, je 

dokonce traumatizujícím existenciálním zážitkem (Buchtová, 2002, s. 76)“. Typickou 

reakcí člověka ve chvíli, kdy je informován o svém propuštění je šok. Často následovaný 

zlostí, pocity viny, paniky, lítosti a deprese. Někteří lidé nejsou na takovou situaci emočně 

připraveni a jsou schopni např. zůstat několik hodin nečinně sedět v kanceláři nebo několik 
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týdnů neinformovat o situaci své blízké. Outplacement může v rámci individuálního 

rodinného poradenství sloužit klientům k tomu, aby si dokázali udržet pocit sebeúcty, 

minimalizovali následky prožitého stresu, včas rozpoznali příznaky deprese a také 

napomohli normálnímu fungování jejich rodiny (Hill, 1991).  

Buchtová (2002) uvádí několik typů reakcí na zprávu o výpovědi ze zaměstnání. 

Informace čerpá z vlastního výzkumu, který provedla na vzorku 68 propuštěných 

zaměstnanců.  První uváděnou reakcí je šok, který převažuje více u žen než u mužů. Jako 

další reakci zaměstnanci zmiňovali pasivitu a rezignaci – ztráta práce u nich vyvolala apatii, 

nechuť k práci, ztrátu motivace k jakékoli společenské aktivitě. U mužů byla často 

zastoupena reakce ve formě obranného postoje – aktivita těchto zaměstnanců 

se projevovala ve snaze diskutovat o problému, nalézt řešení, pasivně nepřijmout 

rozhodnutí firmy. Stejně tak muži častěji viděli ve ztrátě práce možnost nalézt si novou 

a lepší práci.  

Ztrátou práce jsou frustrovány i vyšší potřeby a nastupuje deprivace. Emocionální zátěž 

může být extrémní, stres a šok mohou vést k subjektivnímu a zaujatému vidění světa, 

frustraci, deprivaci a iracionálnímu chování. Také řada tělesných nemocí je spojena 

se sociálním stresem. V mnoha psychologických studiích bylo zjištěno, že nezaměstnaní 

muži (a ženy více než muži) měli skóre naznačující nižší úroveň duševního zdraví, ale tato 

skóre nebyla spojena s věkem, úrovní práce nebo stavem. Duševní zdraví nezaměstnaných 

trpí v důsledku toho, že jsou zbaveni pozitivního působení práce. První reakcí člověka na 

předání výpovědi bývá často smutek. Někdy to je hněv a zlost vůči organizace, nadřízeným, 

personalistům. Po období zlosti obvykle přichází stadium bezmocnosti, rezignace a obav 

z budoucnosti. Následuje stadium bilancování a smíření se se změnou. V optimálním 

případě toto období přechází do dalšího, orientovaného na budoucnost a na snahu o získání 

jiného zaměstnání. Co nejméně traumatickému přechodu do tohoto období napomáhá 

outplacement (Wagnerová, 2011). Mikšík (2006) uvádí,  že ztrátou zaměstnání či 

nemožností nalézt nové pracovní uplatnění je člověk vyřazen z možnosti realizovat se 

a saturovat své potřeby. S touto situací bývá spojena deprivace uspokojování základních 

potřeb, jako je potřeba materiální zabezpečení, bezpečí (životních jistot), sociálního 

postavení, úcty a sebeúcty, seberealizace či pojetí smyslu života a jeho naplnění.  

Jednotlivé fáze reakce na ztrátu zaměstnání je možné rozčlenit např. na fázi popření, 

vzteku, smlouvání, deprese a smíření. Fáze popření se vyznačuje odmítáním faktu, že daný 

zaměstnanec ztrácí práci. Přestože se ve firmě masově propouští, nepřipouští si, že by se 
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tato skutečnost mohla týkat jeho. V případě, že propuštěn byl a běží mu výpovědní lhůta, 

nestará se o to, co bude potom, chová se, jako by se nic nedělo. Nehledá práci, na novou 

situaci se nijak nepřipravuje. Dostane-li větší částku peněz, bez uvážení ji utratí. Fáze 

vzteku je fází, kdy si zaměstnanec uvědomí, že práci skutečně ztratil, že najít novou, 

nebude nijak snadné. V této fázi se objevuje zlost na vedení organizace, na vládu, na lidi 

okolo (ať už pracující či ne), na rodinu. Ve fázi smlouvání si zaměstnanec jasně uvědomuje 

svou situaci se všemi jejími důsledky, ale snaží se jakoby s osudem vyhnout následkům 

a usmlouvat si pro sebe lepší podmínky. Plánuje dovolenou, počkat několik týdnů/měsíců, 

než se situace na trhu práce změní apod. Ve fázi  deprese zaměstnanec zjistí, že jeho 

situace přece jen není úplně pozitivní a je potřeba čelit nepříjemným následkům – 

nemožnosti nalézt novou práci, řešení zhoršené finanční situace rodiny apod. V poslední 

fázi smíření se zaměstnanec nakonec vyrovná s tím, že ztratil práci, dokáže efektivně 

zacházet s časem, energií i penězi, hledá práci (Micková, 2004). 

Většina autorů, zmíněných výše, se shoduje v tom, že propuštění zaměstnance je pro 

něj v první řadě šokem. Na počátku nejsou tito zaměstnanci schopni reagovat na situaci 

adekvátně, emocionální zátěž a stres mohou být velmi náročné, zaměstnanec může odmítat 

přijmout fakt, že byl propuštěn. Proces akceptace situace dělí většina autorů do několika 

fází, které víceméně popisují prožívání zaměstnanců tak, jak může po propuštění vypadat a 

také jak se postupně zaměstnanec odpoutává od negativních emocí a začíná se zaměřovat 

na budoucnost a na produktivnější postupy, jak nalézt nové zaměstnání. 

Problém propouštění je nejen otázkou psychologickou, ale i právní, administrativní 

a etickou, je otázkou aktivity, kulturnosti a strategie odborů, otázkou rodiny dotčených 

pracovníků a jejich sociální prostředí apod. Je tedy výrazně systémovým problémem. 

Emocionální zátěž zde může být extrémní, stres a šok snadno mohou vést 

k neobjektivnímu vidění světa, frustraci a tedy k iracionálnímu chování. Mnoho studií 

referuje o změnách v sebepojetí a identitě nezaměstnaných. Rozvíjí se apatie, deprese, 

fatalistické postoje, rezignace a sebepochybování, snižuje se sebehodnocení (Štikar a kol., 

2003).  

Zaměstnanec, který si nechce připustit, že může dostat výpověď, se může v praxi dostat 

do pastí ztráty identity, ztráty vlastního okolí a ztráty vlastní osobnosti. U ztráty identity si 

zaměstnanec nedovede představit, že by se firma mohla obejít bez něj, ale také svoji 

existenci bez firmy. Reakce na propuštění je potom zpravidla velmi agresivní 

a problémová. U ztráty vlastního okolí bývá propuštění natolik bolestné, že reakcí na něj 
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bývá hluboké zklamání hraničící se zradou. Zaměstnanec ztrácí především své sociální 

okolí – přátele z firmy, kolegy, spolupracovníky. Ztracená osobnost se projevuje tichým 

odchodem zaměstnance, bez odporu, zaměstnanci jsou zraněni, zbaveni vnitřní energie, 

jsou blízko depresivním stavům. Nemají chuť se chopit nových příležitostí (Stýblo, 2005). 

To, jak se člověk vyrovná se ztrátou zaměstnání, závisí na mnoha okolnostech. Některé 

z nich můžeme ovlivnit, u jiných je to obtížné. Micková (2004) mezi faktory, ovlivňující 

prožívání nezaměstnanosti řadí pohlaví, věk, sociální vazby, oddanost zaměstnání, sociální 

vazby, aktivitu, pružnost, odolnost vůči stresu, stav na trhu práce a regionální míru 

nezaměstnanosti.  

Muži si poradí se změnami často lépe než ženy a nejsou znevýhodněni předpoklady 

zaměstnavatelů, že ženy budou méně flexibilní vzhledem k péči o děti a o domácnost. 

Ovšem muži bývají více vázáni na svůj sociální status spojený s pracovní pozicí, proto 

nesou ztrátu práce hůře než ženy, kterým uspokojení nepřináší pouze práce, ale také 

seberealizace v osobním životě (Micková, 2004).   

Pokud jde o věk, lépe se změnám přizpůsobí mladý zaměstnanec před kolegou 

v důchodovém věku, ovšem u mladých lidí více hrozí nebezpečí, že nezaměstnanost 

vezmou jako fakt a o hledání práce se přestanou snažit. Zaměstnanci v důchodovém věku 

nesou ztrátu práce velmi těžce, nejsou ochotni podstupovat ve svém životě větší změny, 

oproti mladším kolegům ale mohou nabídnout více praxe a zkušeností v hledání dalšího 

zaměstnání (Micková, 2004). Faktem je, že současný trh práce obecně upřednostňuje 

mladé zaměstnance před staršími a častým odůvodněním bývá větší flexibilita zaměstnance, 

nezatíženost pracovními návyky z jednoho dlouhodobého zaměstnání, ochota se učit apod. 

Tato situace přináší potenciální problém pro budoucnost – jak populace v České republice 

stárne, bude potřeba tento náhled přehodnotit a umožnit lepší přístup k zaměstnání 

i starším  nezaměstnaným. Úroveň dosaženého vzdělání ovlivňuje jak prožívání 

nezaměstnanosti, tak její délku a rychlost nalezení zaměstnání nového. Zaměstnanci 

se základním vzděláním bývají při hledání nového zaměstnání znevýhodněni 

nedostatečnou kvalifikací, na druhou stranu se mohou přizpůsobit větší škále pracovních 

pozic. Sociální status, rodina i sociální vazby jsou faktorem, který může prožívání 

nezaměstnanosti výrazně ovlivnit. Sociální status, ve kterém se nezaměstnaný pohybuje, 

může ovlivnit i jeho následnou ekonomickou situaci. Nižší sociální vrstva 

v nezaměstnanosti prožívá více finanční stránku dané situace, střední a vyšší vrstvy spíše 

psychické dopady nezaměstnanosti. Rodina a dobré sociální vazby pomáhají 
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nezaměstnanému především po stránce psychické – jde o jednu z oblastí života jedince, 

které tvoří základ jeho existence. Citová, ale i jiná podpora od rodiny či přátel umožní 

nezaměstnanému se se situací lépe a rychleji vyrovnat. Aktivita a flexibilita jedince 

ovlivňují jak vnímání nezaměstnanosti, tak její délku. Aktivní člověk se dokáže lépe 

vyrovnat se ztrátou každodenního docházení do práce a nahradit ji aktivitami jinými. 

Stejně tak rychleji a pružněji reaguje při hledání zaměstnání nového (Micková, 2004). 

Buchtová (2002) uvádí, že pro většinu nezaměstnaných je životní partner nejvíce 

pociťovanou duševní oporou v zátěžové situaci při ztrátě životní jistoty. Podobně je to 

s podporu ze strany přátel, dětí, příp. příbuzných. Rodinné zázemí pomáhá nezaměstnaným 

výrazně s překonáváním životní situace ztráty zaměstnání.  

Gowan (2001) provedla výzkum zaměřený na faktory, které mohou ovlivňovat přístup 

člověka k situaci nezaměstnanosti a jeho účasti na outplacementovém programu. Zaměřila 

se na faktory typu věku, pohlaví a rasy ve vztahu k různým aktivitám v rámci outplacement 

programu. Vytvořila několik hypotéz a podařilo se jí mimo jiné zjistit, že jak pohlaví, 

tak věk jsou významnými faktory při výběru aktivit v rámci outplacementového programu.  

4.3 Změny v psychice způsobené ztrátou zaměstnání 

Ve skupině nezaměstnaných jsou z psychických změn časté - úzkost, deprese, 

psychotická onemocnění, abúzus alkoholu a drog, antisociální chování. Negativní vlivy 

nezaměstnanosti na jedince a jeho okolí se prohlubují s délkou nezaměstnanosti, a proto je 

přínosem snaha o minimalizaci této doby (Wagnerová, 2011).  

Arnold (2007) uvádí, že stres způsobený ztrátou zaměstnání je hlavním předmětem 

zájmu v mnoha zemích. Lidé, kteří měli zkušenost se stavem nezaměstnanosti trpí nižší 

úrovní osobního štěstí, životního uspokojení, sebeúcty a duševní pohody. Objevují se také 

důkazy o tom, že dlouhodobá nezaměstnanost může mít vliv na dlouhověkost 

nezaměstnaných o dva až tři roky v závislosti na tom, kdy byl zaměstnanec označen 

za nadbytečného. Na druhou stranu poukazuje na fakt, že ne každé zaměstnání 

je psychologicky obohacující, takže i nezaměstnanost může být zkušeností lepší než 

nejméně příjemné zaměstnání.  

Pro psychickou reakci na ztrátu zaměstnání je důležitá spokojenost zaměstnance 

s předešlým zaměstnáním. Zaměstnanci, kteří měli pocit, že jejich schopnosti nebyly plně 

využívány, nebývají ztrátou práce příliš stresováni. Ovšem se ale také jejich zkušenost 

negativně promítne v postojích k novému zaměstnavateli. Zaměstnanci, kteří v předešlém 
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zaměstnání zažili vysokou motivaci k práci a dlouhodobé úspěchy, bývají ztrátou 

zaměstnání nepoměrně více stresováni (Buchtová, 2002).  

Pro změny v psychice nezaměstnaného je podstatné to, jak dlouho stav 

nezaměstnanosti trvá. S jeho prodlužováním a nečinností s tím spojenou roste nebezpečí 

kvalifikační, ale i osobnostní, morální devastace. Prohlubuje se ztráta sebedůvěry, zánik 

dovedností, které nejsou využívány, a znalostí, které nejsou obnovovány a doplňovány 

každodenní praxí. Sociální okolnosti propadu mohou deprimovat člověka do té míry, 

že ekonomický kolaps vyvolá i skluz do sociální pasivity. Jedinec ztrácí chuť podniknout 

kroky, které by vedly k návratu do zaměstnání. Ztráta zaměstnání bývá uváděna na třetím 

místě v žebříčku nejvýznamnějších stresorů (hned za úmrtím někoho blízkého a rozvodem) 

(Micková, 2004). Ztráta práce má četné psychologické konsekvence. U zaměstnance 

dochází k poklesu sebedůvěry, ke snížení pocitu vlastní hodnoty, k poklesu důvěry 

k ostatním lidem. Může dojít k rozvinutí deprese, apatie, beznaděje. Dochází k nárůstu 

sociální izolace nezaměstnaného. Nejčastější duševní příčinou duševního strádání je strach 

z toho „co bude dál“, provokující k neustálé sebeanalýze a úzkostným stavům. Někteří 

zaměstnanci ztrátu práce prožívají jako ponižující stav, rozbití jejich vnitřní harmonie a 

strach poté vede ke vzniku duševních krizí (Buchtová, 2002). Zaměstnanec ztrátu účelné 

pracovní činnosti a s ní související ztrátu časové struktury života vnímá jako ztrátu smyslu 

účelné aktivity vůbec a prožívá pocity zbytečnosti a nepotřebnosti. Zaměstnanec ztrácí 

důvěru v sebe sama, sebeúctu, narůstají v něm pocity nedostatečnosti a podřadnosti 

(Brožová, 2003).  

Gandolfi (2008) uvádí že snižování stavu zaměstnanců nemá pro firmu pouze 

finanční důsledky. Hromadné propouštění má podle něj na zaměstnance hluboké 

psychosociální důsledky, které bývají v literatuře často nazývány jako „vedlejší 

vlivy“ hromadného propouštění. Podle tohoto autora existují tři kategorie lidí, které jsou 

propouštěním ovlivněni, a to – přeživší (zaměstnance zůstávající ve firmě), oběti 

(nedobrovolně propuštěný zaměstnanec) a vykonavatelé (osoba pověřená organizací 

propouštění). Na všechny tyto kategorie má propouštění psychosociální vliv. 

U zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají, Gandolfi (2008) vysvětluje tzv. syndrom 

přeživších (v angličtině survivor syndrome), který obvykle zahrnuje širokou škálu pocitů 

od pocitu viny, strachu o práci, vzteku, ale i úlevy a nespravedlnosti vůči propuštěným 

kolegům. Všechny tyto pocity mohou ovlivnit motivaci zaměstnanců, jejich pracovní 

spokojenost, angažovanost a pracovní chování. Výsledkem syndromu přeživších může být 
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nižší produktivita práce, snížená pracovní morálka, snížená kvalita práce, větší míra 

absencí apod. V rámci syndromu přeživších mohou tito zaměstnanců také trpět pocitem 

odpovědnosti a výčitkami svědomí, které jsou často ukryty v pocitech strachu, hněvu a 

vzteku. Poslední skupinou pocitů, týkajících se této skupiny zaměstnanců je pocit závisti 

vůči propuštěným (Gandolfi, 2008). Přeživší mohou během propouštění získat pocit, že 

propuštění zaměstnanci dostanou zajímavé odstupné nebo získají finančně atraktivnější 

novou práci. Wagnerová (2011) zmiňuje, že problémům, které v organizaci vznikají po 

propouštění u těch pracovníků, kteří zůstanou, je věnována relativně menší pozornost. 

První reakce zaměstnance, který nedostal výpověď, je úleva, až teprve na druhém místě je 

soucit s těmi, kdo budou muset organizace opustit. Chování pracovníků, kteří ve firmě 

zůstávají se značně liší a je ovlivněno následujícími faktory –  

- korektností propouštění – zaměstnanci jsou citliví jak na procedury při 

propouštění  použité, tak na samotné výsledky propouštění. Záleží na hodnocení výše 

odstupného a také nabídnutých poradenských činností;  

- pracovní nejistotou – zaměstnanci vnímají situaci propouštění jako nejistou a 

odhadují pravděpodobnost dalšího propouštění; 

- nejistotou obecně – zaměstnanci si nejsou jisti, jak se v nastalé situaci zachovat, 

aby se situace v jejich náhledu stala opět stabilní. Často hledají oporu u svých kolegů, 

jejichž stanoviska považují za relevantní (Štikar a kol., 2003). Také Mendleson (1975) 

uvádí, že hromadné propouštění způsobuje v některých firmách velký problém s loajalitou 

zůstávajících zaměstnanců, který se stává pro manažery klíčovou otázkou k řešení často 

právě pomocí outplacementu.  

Psychosociální vliv na samotné propouštěné je neoddiskutovatelný. Většina autorů 

pojednávajících o propouštění zaměstnanců věnuje své závěry právě této skupině 

zaměstnanců, přestože nejde o jedinou skupinu, dotčenou propouštěním. Existují 

přesvědčivé důkazy o nežádoucích psychologických účincích na tuto skupinu zaměstnanců, 

které zahrnují psychický stres, zhoršení zdravotního stavu; rodinné a manželské problémy, 

snížené sebehodnocení, pocity bezmoci, úzkosti a sociální izolace. Mohou se objevit také 

pocity nejistoty, cynismu a nižší hladina odhodlání a loajality vůči dalším 

zaměstnavatelům. Propuštění zaměstnanců může mít vliv také dopad na celou kariéru 

(Gandolfi, 2008). 

Také poslední skupina zaměstnanců, tzn. osoby zodpovědné za propouštění (ať už 

zaměstnanci, manažeři nebo najatí konzultanti) mohou trpět podobnými pocity jako výše 



 

49 

zmíněné dvě skupiny. Zodpovědnost za hromadné propouštění může být citově 

vyčerpávající, přesto se této skupině nevěnuje mnoho výzkumů či odborných textů 

(Gandolfi, 2008). 

Příčinou největšího stresu (a z něho vyplývající demotivace) bývá ve firmách nejistota, 

co bude dál. Rychle se šířící (neopodstatněné i někdy opodstatněné) poplašné informace 

nenapomáhají ani tvůrčí atmosféře. Právě nejistota je největší bariéra motivace a chuti  

do práce. Bývá také zdrojem značných ztrát v produktivitě práce i její kvalitě (Stýblo, 

2005). 

Jak personalisté, tak přímí nadřízení, kteří výpověď předávají, se musí se situací 

snižování stavů vnitřně vyrovnat. K vyrovnání se s realitou pomáhají personalistům tři 

skutečnosti - vědomí, že snižování stavů je nezbytné a jiné východisko není; vědomí, 

že snižování probíhá eticky a výběr propouštěných byl učiněn na základě objektivního 

kritéria; vědomí, že propouštěnému zaměstnanci bude poskytnuta potřebná podpora, 

například v podobě outplacementu (Wagnerová, 2011). 

4.4 Duševní onemocnění a nezaměstnanost 

V předchozí kapitole bylo nastíněno, jak mohou zaměstnanci na ztrátu zaměstnání 

reagovat a jak to ovlivňuje jejich prožívání této situace. Vliv ztráty zaměstnání na psychiku 

zaměstnance nemusí končit stresovou reakcí a následným vyrovnáním se s novou situací. 

Mnozí autoři uvádějí spojitost mezi dlouhodobou nezaměstnaností a výskytem duševních 

onemocnění. „Kontrolované studie ukazují, že negativní životní události ovlivňují více 

duševní zdraví než zdraví tělesné a že spolu s biologickými a psychologickými 

proměnnými významně přispívají k vývoji poruchy v oblasti afektivního spektra, tedy 

deprese“ (Buchtová, 2002, s. 139).  

Buchtová (2002) se zamýšlí nad souvislostmi mezi ztrátou zaměstnání, rozvojem 

duševních onemocnění, případně opačnou implikací – ztrátě práce kvůli duševnímu 

onemocnění. Pokud jde o skupinu duševních poruch vyvolaných účinkem psychoaktivních 

látek, alkohol vede ve svých důsledcích k nezaměstnanosti i bezdomovectví. Mladí 

nezaměstnaní zvyšují v porovnání se zaměstnanými vrstevníky konzumaci alkoholu. 

Kuřáci mají vyšší riziko stát se nezaměstnanými. V rámci poruch nálad  existuje termín 

deprese z pracovní deprivace, kterým se rozumí fyziologické, psychologické a sociální 

důsledky nechtěné ztráty práce, projevující se depresí. Stres způsobený ztrátou zaměstnání 

může také ovlivnit rozvoj somatoformních poruch. Psychologické problémy jedince 

a neefektivně zpracovaný stres bývá provázen a somatizován do různých tělesných 
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příznaků. V rámci poruch osobnosti se mezi nezaměstnanými mohou vyskytovat určité 

problémové osobnosti, které pak ve společnosti narážejí. Často se v této souvislosti hovoří 

o disociální a emočně nestabilní osobnosti, ke které patří i hraniční porucha osobnosti. 

K rizikovým faktorům pozdější nezaměstnanosti patří také agresivita v dětství, v této 

skupině bývá více především dlouhodobě nezaměstnaných, což je dané jejich 

nepřizpůsobivostí v dospělém věku.  

Stres z nezaměstnanosti ohrožuje jak psychické, tak fyzické zdraví člověka. Osobní 

prožívání nezaměstnanosti může vést k poruchám spánku, pocitům úzkosti, depresím, 

řešení situace nadměrným kouřením či nadměrnou konzumací alkoholu (Brožová, 2003). 

4.5 Důsledky nezaměstnanosti 

Nedobrovolné vyřazení práce z osobního života jedince má dle současných poznatků 

průkazné negativní sociální, psychologické i zdravotní důsledky. Dlouhodobá ztráta 

zaměstnání má za následek vznik osobní i rodinné ekonomické nejistoty, ztrátu obvyklého 

členění pracovního dne, ztrátu pracovních návyků a dovedností. Dalšími a neméně 

důležitými důsledky ztráty zaměstnání je ztráta smyslu života, omezování sociálních 

kontaktů a možný celkový rozklad integrity osobnosti (Buchtová, 2002).  

Dva nejdůležitější důsledky nezaměstnanosti jsou sociální stigmatizace a utrpení 

vzniklé z destrukturace života jedince. Práce má pro člověka několik zásadních funkcí jako 

je zabezpečení prostředků pro stravu a bydlení, strukturování času a řád, pravidelná 

sociální interakce, zážitky tvořivosti, dovednosti, smyslu života, zdroj osobního statusu a 

identity, zdroj aktivity (Štikar a kol., 2003). 

Mezi důsledky ztráty práce je možné zařadit zvýšení kriminality (zvláště u 

mladistvých), nárůst drogové závislosti, pokusů o sebevraždu a rozvinutí depresí, nárůst 

psychosomatických onemocnění či zhoršení psychických poruch. Nezaměstnaní uvádí 

subjektivní příznaky neurotických potíží, zvýšenou únavu, nespavost, stavy úzkosti, 

celkové napětí a vnitřní neklid. Ztráta práce má také důsledky pro rodinné příslušníky 

nezaměstnaného, může způsobovat zvýšené konflikty v rodině, u dětí vyšší emoční labilitu, 

antisociální chování, zhoršení prospěchu ve škole, a obecně problémy ve vztazích v užší či 

širší rodině. (Buchtová, 2002).  

Mikšík (2006) uvádí, že není možné důsledky ztráty zaměstnání generalizovat, ale je 

nutné je posuzovat a postihovat „očima“ daného jedince a jeho situace – co vše ztratil, jaké 

vidí možnosti a cesty kompenzace vzniklé ztráty, nakolik jsou objektivně dostupné  
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saturace vzniklých ztrát a on sám je s to je nalézt a řešit východiska ze vzniklé situace. 

Na stejném místě autor také uvádí, že ztráta zaměstnání má za následek především značné 

snížení životní úrovně, častější život v konfliktních a neuspořádaných rodinných poměrech, 

ztrátu sebedůvěry a smyslu života, zborcení životních stereotypů a struktury životního 

stylu. Tento autor také vyvozuje, že nezaměstnaní se také častěji dopouštějí trestných činů 

a poté mají ještě menší šanci najít nové zaměstnání.  

Nezaměstnanost, zejména pak dlouhodobá, znamená zhoršení finanční situace 

a následně snížení životní úrovně nezaměstnaného. Příjem nezaměstnanému neumožňuje 

obvyklou míru uspokojení jeho potřeb, což může vést k deprivaci spojené s nemožností 

získat  určité množství hmotných statků. Tato skutečnost ještě více podporuje subjektivní 

vnímání ztráty sociálního statusu nezaměstnaného člověka, která souvisí s nemožností 

potvrdit si a demonstrovat svou identitu a pozici ve společnosti prostřednictvím práce. Se 

ztrátou zaměstnání se také hroutí časová struktura dne determinovaná obvykle výkonem 

zaměstnání a dochází ke změnám v subjektivním vnímání času. Důsledkem ztráty práce 

může být až sociální izolace jedince ve chvíli, kdy mu chybí pozitivní motivace a dostatek 

vlastní aktivity, podléhá přesvědčení, že běh událostí není schopen ovlivnit, dochází i k 

rozvinutí pocitu bezmocnosti a postupnému omezování kontaktů s vnějším světem 

(Brožová, 2003).  

Personalisté mohou významně přispět k řízení procesu propouštění zaměstnanců 

a to tak, aby se minimalizovaly problémy a traumata, která mohou vyvolat špatně 

zvládnutá propouštění zaměstnanců, nebo problémy a špatné pocity, které mohou vyvolat 

nespravedlivé nebo neohrabané disciplinární praktiky. Mohou klást důraz na citlivý postup, 

radit liniovým manažerům, pomáhat při sdělování rozhodnutí zaměstnancům, radit, jak 

komunikovat uvnitř firmy i mimo ni, apod. (Armstrong, 1999).  

Autoři, zabývající se problematikou důsledků nezaměstnanosti, se shodují na tom, 

že nezaměstnanost má pro propuštěné zaměstnance důsledky v mnoha oblastech života. 

Nejde jen o důsledky psychologické, ale také sociální či zdravotní. Práce má pro člověka 

zásadní funkci nejen týkající se finančního zabezpečení, ale také jde o zdroj osobního 

statusu a identity. Ztráta práce se také nedotkne pouze samotného propuštěného 

zaměstnance, ale i jeho rodiny, a může ve svých důsledcích znamenat až sociální izolaci 

propuštěného jedince. Z psychologického hlediska všichni autoři uvádějí, že propuštění 

může ovlivnit sebedůvěru jedince, jeho pocit smyslu života a strukturu času či životního 

stylu.  
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4.6 Postupy pro zvládnutí situace ztráty zaměstnání 

Zvládání situace ztráty práce je velmi individuální a je podmíněno odolností 

konkrétního zaměstnance vůči psychické zátěži. Konstruktivní adaptivní strategii většinou 

zaujímají zaměstnanci, kteří jsou k tomu lépe vybaveni osobními vlastnostmi a také kteří 

hledají příčiny ztráty práce u sebe a ne u vnějších faktorů. Tito zaměstnanci bývají 

aktivnější, konkrétnější a méně trpí psychosomatickým potížemi, ve ztrátě práce vidí 

novou osobní šanci (Buchtová, 2002). 

Jak se tedy zachovat při ztrátě zaměstnání? Stýblo (2005) uvádí, že propuštěný 

zaměstnanec má několik možností. Může se spolehnout na sociální pomoc státu, využít 

nejen podpory, ale i nabízených kurzů rekvalifikace. Může sám aktivně hledat nové 

zaměstnání – vyhledat pomoc personální agentury, sledovat inzerci na internetu či v tisku, 

požádat o pomoc přátele. Někteří mohou využít pomoci v rámci outplacementu, který jim 

nabídl bývalý zaměstnavatel. Pokud se firma rozhodně starat o zaměstnance formou 

outplacementu, hledají propouštění zaměstnanci nové zaměstnání většinou intenzivněji 

a také účinněji, personální agentury mohou zájemce o práci zaslat více potenciálním 

zaměstnavatelům a také poskytnou odborné rady a pomoc novým nezaměstnaným. Nové 

pracovní uplatnění lze také nalézt prostřednictvím úřadu práce, ať už s pomocí 

rekvalifikačního kurzu nebo využití podpory při založení nového podnikání.  

Vhledem k tomu, ztráta zaměstnání může mít silný negativní dopad na psychické 

a fyzické zdraví zaměstnanců, programy, které pomáhají propuštěným pracovníkům, by se 

měly soustředit na možnosti, jak těmto lidem najít nové zaměstnání případně rekvalifikaci. 

Některé programy podporují nezaměstnané tak, aby chápali sami sebe jako efektivní 

jedince, kteří se mohou naučit novým zvykům a zachovat si přitom své sebevědomí. 

Ostatní podporují průběžné vzdělávání zaměstnanců, aby se zabránilo zastarávání znalostí 

a napomohlo vytvořit nové pracovní příležitosti. Velké kariérní změny, zejména ty, co jsou 

náhlé a neočekávané, jsou doprovázeny stresem, beznadějí, pochybnostmi, ale ve výsledku 

mohou lidem pomoci k novému náhledu na sebe sama, své silné a slabé stránky, a na 

nastavení nového kariérního směru. I když propuštění zaměstnanci zažívají strach, úzkost, 

hněv a nepřátelství, s pomocí u nich může být dosaženo reorganizace v myšlení, vytvoření 

nových pozitivních emocí a následně i více užitečné jednání (London, 1996).  

Buchtová (2002) uvádí, že vhodný psychologický intervenční program může 

zaměstnancům pomoci snížit stres z nezaměstnanosti, podnítit jejich aktivitu k větší 

flexibilitě, k získání sebejistoty a k osvojení si potřebných sociálních dovedností. 
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K efektivní osobní strategii pro překonání krizového období ztráty práce doporučuje – 

neztrácet naději a nepodléhat tlaku nepříznivé situace; naplánovat si pravidelné denní 

aktivity; využít čas k možnosti zhodnocení dosavadních životních a pracovních zkušeností; 

rozšířit si právní vědomí a dobře znát práva a povinnosti nezaměstnaného; neuzavírat se do 

sebe, sledovat dění kolem sebe, udržovat kontakt s trhem práce a širším sociálním okolím; 

na přechodnou dobu si najít práci i méně placenou; promyslet si úspornou životní strategii; 

důsledně pečovat o své zdraví. Vhodnou kombinací péče o nezaměstnané je podle této 

autorky využití psychologického poradenství, farmakoterapie a také sociálních opatření. 

V rámci psychologického poradenství existuje mnoho různých směrů a škol, důležité je 

především, aby daná metoda jednotlivci vyhovovala. V rámci farmakoterapie bývají 

nezaměstnaným nejčastěji předepisována antidepresiva. K sociálním opatřením patří různé 

poradenství ke konkrétní životní situaci, telefonická pomoc či linky důvěry, možnosti 

chráněného bydlení či pracovní terapie apod.  

Gibson (1991) uvádí, že outplacementový program je možné využít jako nástroj 

krizového managementu od chvíle, kdy je zaměstnanec informován o propuštění, a po 

dobu min. dalších 24 hodin. Během této krátké doby by měl zaměstnanec navštívit již 

vybraného konzultanta externí agentury, který se mu bude v rámci outplacementu věnovat, 

který mu může již v počátcích pomoci s pocity zlosti a obnovením sebejistoty a sebeúcty.  

Ve světle informací z předešlého textu není outplacementový program pouhou 

výukovou metodou, tréninkem nebo organizační výpomocí. Ztráta práce je pro většinu 

zaměstnanců významnou životní zkušeností, kterou potřebují nejdříve emočně a vnitřně 

zpracovat a teprve poté jsou schopni se aktivně či pasivně chopit příležitosti hledat 

zaměstnání nové. Outplacementový program tedy často nemá přesně stanovené hranice 

týkající se míry psychologické podpory či opory a může přesahovat do služeb 

psychologického poradenství. Podobně jako psychologické poradenství provází 

outplacementový program své klienty po období emočních výkyvů, hledání vlastní 

osobnosti a znovunalezeného sebevědomí či životní role. Většina outplacementových 

služeb je zaměřena na individuální poskytování služeb danému zaměstnanci, tzn. se 

podobá individuální sezení klienta s terapeutem při psychoterapii. Během rozhovorů 

v rámci outplacementového programu často padají otázky a vyvstávají problémy, které 

skutečně patří spíše na pole působnosti psychologického poradenství, ale i přesto si s nimi 

outplacementový odborník musí umět poradit. Možnost poskytnout zaměstnanci prostor se 

„vypovídat“, pomáhá vytvoření vztahu mezi zaměstnancem a konzultantem, ovšem neměla 

by nikdy odbíhat daleko od samotného cíle outplacementu – tzn. snahy o nalezení nového 
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zaměstnání. Cíl psychologického poradenství a outplacementu se od počátku liší a není 

dobré ho zaměňovat.  

V případě, že konzultant personální firmy vidí, že zaměstnanec více než podporu při 

hledání nového zaměstnání potřebuje psychologickou pomoc s vyrovnáním se s nastalou 

situací, která přesahuje odbornost a možnosti outplacementu, měl by být schopen tuto 

situaci vůči sobě a svým schopnostem dostatečně kriticky posoudit a nabídnout 

zaměstnanci zprostředkování odborné psychologické pomoci. Konzultanti zabývající se 

outplacementem nebývají často psychology ani psychoterapeuty, a nemají tedy na tento typ 

služby dostatečnou odbornost.  

Rozdíl u těchto dvou služeb lze také spatřovat v osobě zadavatele. Zatímco 

outplacement je objednán a tedy i hrazen bývalým zaměstnavatelem propouštěného 

zaměstnance, psychologické poradenství vychází z potřeby a zakázky jednotlivce. Není 

tedy vhodné tyto dvě metody zaměňovat.  

V rámci outplacementových služeb je vhodné se držet pouze otázek týkajících se 

zaměstnání a postupu v kariéře a není vhodné dotazovat se na soukromé sféry života 

zaměstnance. Pokud zaměstnance sám zmíní, že je v kontaktu s psychoterapeutem, je na 

zvážení, jak s touto informací naložit a zda může psychologické poradenství nějak vhodně 

doplnit či navázat na outplacement či naopak. Hargašová (2009) uvádí, že psychologicko-

poradenské programy představují specifickou formu psychologického, personálně-

sociálního učení člověka v jeho přípravě na úkoly a životní situace. Rozvíjejí osobnostní 

aktivitu, vedou k větší odpovědnosti a sebeřízení, k řízení vlastní kariéry. Tato autorka 

zařazuje psychologické poradenství do širšího rámce samotného kariérního plánování (tedy 

nejen do situace ztráty zaměstnání) a doporučuje podobné programy zavádět již pro mladé 

lidi s tím, že pomohou zkvalitnit psychickou regulaci profesního jednání lidí, rozhodování 

o dalším studiu, prvním povolání, budoucím povolání, či právě při ztrátě práce.  

Jak bylo zmíněno výše, ztráta zaměstnání způsobuje u zaměstnanců různé emoční stavy, 

které mohou vést k vážnějším psychickým problémům. Mohou tedy nastat situace, kdy 

není vhodné, aby outplacement začal ihned po propuštění zaměstnance (přestože to řada 

odborných textů doporučuje), ale je potřeba nejdříve stabilizovat psychický stav 

zaměstnance. V takovém případě  by byla vhodná nejdříve aplikace psychologického 

poradenství a teprve poté až samotný outplacement. Vzhledem k časové náročnosti 

psychologického poradenství ale toto nebývá často možné a do outplacementových 

programů nastupují zaměstnanci v neadekvátním psychickém rozpoložení. Pickman (1998) 
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uvádí, že existují dva důvody, proč nepřijmout zaměstnance do outplacementového 

programu. Prvním je zneužívání návykových látek – tito lidé nejsou schopni v rámci 

závislosti služby konzultanta dostatečně využít a neúspěšné hledání práce může 

jen zvyšovat míru jejich psychické zátěže. Druhým důvodem je deprese či akutní úzkost. 

Obecně tedy zaměstnanec s jakoukoli duševní poruchou není schopen využít 

outplacementový program a neměl by být do něj přijímán. Pro posouzení toho, zda 

je vhodné zaměstnanci doporučit psychoterapii, se doporučuje vycházet z manifestované 

výkonnosti, motivace a aktivity zaměstnance. Všechny tyto prvky osobnosti bývají 

po propuštění v útlumu, ale většina zaměstnanců je schopna se v krátké době opět vrátit 

původní výkonnostní úroveň, právě často za pomoci outplacementu. Pokud tato fáze 

ale trvá dle posouzení konzultanta příliš dlouho a nedaří se obnovit aktivní fungování 

zaměstnance, je na místě posoudit využití psychologického poradenství. Potíže při hledání 

práce způsobené neznalostí trhu práce, technik k hledání práce či špatném náhledu na své 

zkušenosti je možné vyřešit v rámci outplacementu. Pokud jde o potíže více emocionální, 

dotýkající se podstaty osobnosti, je potřeba psychoterapeutická intervence.  

Z výše zmíněného vyplývá, že vztah mezi psychologickým poradenstvím 

a outplacementem je úzký, což je dáno jak organizačními aspekty, tak cílem jednotlivci 

pomoci v jeho aktuální životní situaci. Konzultant zaštiťující program outplacementu by 

měl být schopen rozpoznat hranice této služby a dokázat rozlišit situace, kdy vhodnějším 

zásahem pro zaměstnance bude psychologické poradenství. Přestože tedy outplacement 

nemůže psychoterapii nahradit, v základním působení může mít na propuštěného 

zaměstnance také dobrý psychoterapeutický vliv.  
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5 Etika 

V rámci psychologických, lékařských a podobných profesí, kdy jde o službu 

jednotlivci, bývají etické standardy často zmiňovány a různými organizacemi definovány. 

Během vývoje outplacementového poradenství lze vysledovat snahu vytvořit si vlastní 

etický kodex, organizace, které toto odvětví odborně zaštítí (viz text níže) a také snahu 

distancovat se od firem, které tuto služby nabízí a provádějí laicky či diletantsky bez 

dostatečné odbornosti a zkušenostního zázemí.  

Etika profese a služby ovšem nevychází z pouhého stanovení pravidel nadřazenou 

organizací, ale také ze samotného provádění služby jednotlivými konzultanty či 

personalisty. I přes sebelepší metodiku, je kvalita a etika práce s člověkem vždy dána 

kvalitou odborné přípravy a morálními hodnotami odborníka, který danou službu nabízí. 

Armstrong (2007) uvádí, že např. personalisté mohou klást důraz na potřebu postupovat 

citlivě, radit liniovým manažerům, jaký postup by měli zvolit, pomáhat jim při sdělování 

rozhodnutí pracovníkům, radit jim, jak komunikovat uvnitř organizace i mimo ni, a jak 

vhodně zavádět poradenské a umisťovací služby pro uvolňované pracovníky. 

Z profesionálního hlediska by měli zajistit, aby byly k dispozici řádné postupy (včetně těch, 

které se týkají konzultování, jež budou v souladu se zvyklostmi a právními předpisy).  

Nejen z etického hlediska, ale především díky velkému rozvoji outplacementových 

služeb, vznikly různé organizace či asociace, které se outplacementu věnují. V roce 1982 

byla založena AOCF (The Association of Outplacement Consulting Firms), která 

vypracovala etický kodex, standardy profesionální praxe a definovala kritéria přijetí 

(kodex i standardy uvádím v přílohách této práce). V roce 1993 byla vzhledem k rozvoji 

organizace přejmenována na AOCF International a později v roce 1998 na Association of 

Career Management Consulting Firms International. V roce 1990 na ní navázala další 

organizace IAOP (International Association of Outplacement Professionals), která se 

v roce 1994 přejmenovala na IACMP (International Association of Career Management 

Professionals). Ve stejném roce (1994) byl také založen The Outplacement Institute, který 

má za cíl udržovat systém certifikace odborníků působících v oblasti outplacementu. OI 

byl v roce 1997 přejmenován na IBCMC (International  Board of Career Management 

Certification). 

AOCF nastavila od samého počátku standardy pro poskytování outplacementových 

služeb svými členy a také podmínky členství v této organizaci. Přes počáteční tvrdé 

dodržování stanovených standardů se v průběhu let ukázalo, že spolu s vývojem 

ekonomickým začínají firmy, ale i jednotlivci od outplacementových služeb očekávat jiný 
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přístup než ten, který byl vhodný a rozšířený v 80. letech. Došlo tedy ke změnám standardů 

reflektujícím požadavky trhu (např. možnost poskytování outplacementu jednotlivci 

na jeho vlastní náklady). Snahy o udržení vysokého standardu služeb ale neustaly 

a vyústily v založení nezávislé organizace určené k udělování a dohledu nad certifikací 

společnostem a jednotlivcům poskytujícím outplacementové poradenství. Na rozdíl 

od AOCF funguje IACMP především jako místo pro sdílení znalostí, zkušeností a názorů. 

Tato organizace byla založena  s cílem pečovat o rozvoj a podporovat profesionalitu 

jednotlivých poskytovatelů outplacementu. Také tato organizace vypracovala vlastí etický 

kodex (Redstorm – Plourd, 1998). 

Pickman (1994) uvádí, že jedním z etických problémů outplacementu je dvojí vztah 

ke klientovi. Jedním klientem konzultanta, který poskytuje outplacementové služby, 

je firma, která outplacement hradí. Ovšem zároveň je klientem zaměstnanec, kterému 

konzultant své služby poskytuje. Může tedy dojít ke středu zájmů. Konzultant musí 

reportovat firmě o postupu propuštěných zaměstnanců v rámci outplacementového 

programu. Firma potřebuje dostatek informací k tomu, aby si mohla být jistá, že jsou její 

finanční prostředky dobře využity a také že je o propuštěné zaměstnance adekvátně 

postaráno. Konzultant ale také musí vzbudit v propuštěném zaměstnanci důvěru tak, aby 

s ním mohl během outplacementu diskutovat osobní informace. Zaměstnanec tyto 

informace nebude chtít poskytovat propouštějící firmě, tzn. by konzultant měl zaměstnanci 

již na počátku vysvětlit postupy a etické standardy jeho společnosti.  
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6 Empirická část 

Outplacement v České republice nemá takovou historii jako např. v USA nebo ve 

Velké Británii, přesto se v posledních letech začal v personálních činnostech organizací 

působících v České republice objevovat častěji. Ze zjištěných zdrojů stále outplacement 

není službou, která by byla standardně poskytována alespoň v omezené míře všem 

zaměstnancům. V rámci této DP nebyly kromě práce M. Šúchy nalezeny žádné volně 

dostupné zdroje, které by kvantifikovaly použití outplacementu v České republice 

a vnímání jeho prospěšnosti pro zaměstnance – ať už představiteli firem nebo zaměstnanci 

samotnými. V teoretické části této DP byly uvedeny výhody využití outplacementu, jakým 

způsobem může outplacement propuštěným zaměstnancům pomoci, ale víceméně jde 

o zahraniční zdroje a tedy i částečně nepřenositelnou zkušenost.  

Empirická část této DP si klade za cíl zjistit pomocí kvalitativního výzkumu, jaký vliv 

má outplacement na osobní situaci klientů outplacementu a také jestli je outplacement 

schopen ovlivnit nejen organizační stránku propouštění, ale také prožívání jednotlivých 

klientů a zlepšení jejich psychického stavu. V rámci teoretické části DP bylo zmíněno, 

jak propouštění zaměstnanců ovlivňuje jejich emoční prožívání, je pro ně vysoce stresovou 

záležitostí a pro mnoho z nich může být opravdovým šokem. Outplacement může ovlivnit 

i tuto stránku propouštění.  

6.1 Výzkumné cíle 

Za výzkumný cíl si tato DP klade zjistit, jaký efekt má outplacement pro účastníky 

v psychologické rovině.  

Výzkumný cíl byl rozčleněn do několika dílčích cílů a to zjištění -  

- jak klienti vnímají vliv outplacementu na svou osobní situaci; 

- jaké subjektivní změny v emočním ladění, motivaci a zvládání stresu uvádějí klienti 

po ukončení outplacementu; 

- které faktory ovlivňují průběh outplacementu a jeho výsledek; 

- jaké jsou nedostatky daného konkrétního procesu outplacementu a jak je možné ho 

zlepšit. 

První a druhý dílčí cíl považujeme pro tento výzkum za klíčový. Jak bych popsáno 

výše, účelem této práce je zjistit, jaký reálný efekt má outplacement pro jeho účastníky a 

zda má tato služba vliv na jejich psychické prožívání.  
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Třetí dílčí cíl cílí spíše na situační a organizační faktory, které mohou výsledek 

outplacementu ovlivnit, přestože jejich nastavení mohlo proběhnout v přípravné fázi 

outplacementu lépe.  

V rámci poslední dílčího cíle byla provedena analýza samotného outplacementového 

procesu tak, jak je viděn očima účastníků, a i ve světle jejich zpětné vazby navrhli, jak 

tento proces do budoucna upravit tak , aby výsledky byly srovnatelné, lépe měřitelné a také 

více využitelné pro samotné klienty. 

6.2 Analýza proměnných a metodologické aspekty   

Pro výzkum prováděný v rámci této DP byl zvolen kvalitativní přístup. Přestože Hendl 

(2005) uvádí, že někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk 

tradičních kvantitativních výzkumných strategií, v posledních letech si i tento typ výzkumu 

získává rovnocenné postavení s ostatními formami výzkumu. Hlavním výstupem 

kvalitativního výzkumu by dle Švaříčka a Šeďové (2007) mělo být formulování nové 

hypotézy či teorie. Dle těchto autorů ovšem hypotézy a teorie vzniklé pomocí 

kvalitativního výzkumu není možné zobecňovat. Empirická část této DP si neklade 

od počátku za cíl vytvořit novou teorii týkající se všeobecné využitelnosti či prospěchu 

outplacementu, výzkumnými otázkami míří spíše k osobnímu prožitku a přínosu 

outplacementu pro jednotlivce. Kvalitativní metodologie byla vybrána z důvodu, že míří 

lépe k pochopení jedince, jeho osobní zkušenosti a průběhu interakcí s ostatními účastníky 

aktuální situace daného klienta. Dle Hellera, Sedlákové a Vodičkové (1999) je kvalitativní 

výzkum nezastupitelný u problémů, které jsou spjaty s vnitřním světem osobnosti.   

Výzkum konaný k této DP je svým přístupem výzkumem fenomenologickým. Hendl 

(2005) uvádí, že hlavním cílem fenomenologického zkoumání je popsat a analyzovat 

prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina 

jedinců. Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního světa jedince, aby porozuměl 

významům, jež fenoménu přikládá. Také analyzuje získaná data, aby zachytil esenci 

prožité zkušenosti. V rámci fenomenologické studie se vytváří popis a interpretace 

sdělených prožitků. Pro tuto DP se tento přístup zdál nejvhodnějším z důvodu, že prožitek 

a přínos outplacementu nemusí být vždy postižitelný pouhým dotazníkem o zpětné vazbě 

na jeho konci, ale spíše pozorováním a kontaktem s účastníkem outplacementu v jeho 

průběhu (především v rámci kvalitativních rozhovorů).  
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Výběr účastníků byl proveden pomocí příležitostného výběru. Ferjenčík (2000) uvádí, 

že tato metoda výběru vzorku populace je založena na tom, že do vzorku jsou vybráni 

z dané populace ti jedinci, kteří jsou právě po ruce. Do našeho výzkumu byly vybráni 

všichni účastníci outplacementu, kteří ho absolvovali v daném časovém období výzkumu.  

Mezi metody sběru dat této empirické části DP patřily hlavně kvalitativní 

polostrukturovaný rozhovor, analýza výsledků činnosti a pozorování. Hendl (2005) uvádí, 

že v kvalitativním výzkumu se data obvykle shromažďují pomocí kvalitativního rozhovoru, 

kdy je účastník vyzván, aby si reflektoval svoji zkušenost a vyprávěl, jakou měla pro něho 

význam. Prostředí, v němž se rozhovor koná, má vyvolávat pocit bezpečí a pohody. Byl 

tedy zvolen polostrukturovaný rozhovor, kdy základní konstrukt rozhovoru zůstával 

v jednotlivých setkáních stejný (např. na prvním setkání s klientem outplacementu šlo 

o představení programu, vyjádření podpory ze strany agentury, zjištění pocitů a potřeb 

klienta). V průběhu rozhovorů s klienty se objevily otázky vztahující se ke zkušenostem, 

k pocitům, názorům i vnímání. Snahou všech rozhovorů bylo udržet rovnocennou 

komunikaci mezi dotazovaným a tazatelem. Neutralita tazatele vůči reakcím a názorům 

dotazovaného byla kombinována s úsilím udržet klientovu motivaci se outplacementu 

zúčastnit a aby byl ochoten se o svůj prožitek podělit. Pozorování bylo koncipováno jako 

skryté (účastníky jsme neinformovali o pozorování), zúčastněné (autor DP se účastnil 

dotazování a dění během rozhovorů) a nestrukturované. Pozorování probíhalo v přirozené 

situaci v průběhu outplacementového programu v externí službu poskytující agentuře. 

Analýzou výsledků činnosti je v mezích této DP míněna analýza výsledků 

psychologických testů, které někteří z účastníků outplacementu absolvovali. Jejich 

výsledky ovšem nesloužily primárně pro tento výzkum, byly určeny především pro 

samotné účastníky. V rámci outplacementu byly agenturou nejčastěji využívány testy NEO 

Big Five, 16 PF, SVF 78, případně BOMAT a MBTI.   

Sběr dat probíhal především pomocí písemných poznámek. Poznámky byly 

zaznamenávány jak popisné (zaměřené na základní informace o klientech, chování, gestech 

apod.), ale také reflektující (úvahy autora DP o dění v rámci výzkumných rozhovorů, 

prožívání klientů apod.). Vzhledem k tomu, že pozorování bylo po dohodě s kontaktní 

osobou v agentuře zvoleno jako skryté, nebylo autorovi DP umožněno využít jiné 

elektronické záznamové prostředky než přenosný počítač, tedy ani diktafon. 
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Interpretace dat probíhá v souladu s principy fenomenologického přístupu, kdy 

se výzkumník zaměřuje především na osobní zkušenost. Hendl (2005) uvádí, že ji popisuje 

pomocí jazyka, který je této zkušenosti nejblíže, bez zahrnutí teoretických konstruktů. 

V rámci interpretace se hledají esence zkušenosti, společné rysy prožitků u několika 

jedinců, analýza dat poté vyústí ve zprávu s bohatým popisem prožívaných zkušeností. 

V této DP jsou získaná data popsána v jednotlivých kazuistikách a uvedeny odpovědi 

na výzkumné cíle. Švaříček a Šeďová (2007) uvádějí, že případová studie patří 

k základním výzkumným designům společenskovědních disciplín. Detailní studium  

jednoho či několika případů je považováno za způsob, jak porozumět složitým sociálním 

jevům. Hendl (2005) uvádí, že v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho 

nebo několika málo jedinců a jde nám o zachycení složitosti případu, o popis vztahů 

v jejich celistvosti.  

Služba outplacementu je podmíněna a ovlivněna širokou škálou proměnných, jako jsou 

např. faktory situační, organizační, biografické či demografické. Vzhledem k rozsahu 

možných proměnných, nebyly a nemohou být určitě veškeré proměnné tímto základním 

zpracováním výzkumu postihnuty. Tento výzkum byl tedy omezen co do počtu 

zkoumaných jedinců, množství použitých metod i možných interpretací. Může být ovšem 

základním východiskem pro výzkumy další, kdy je možné více standardizovat podmínky 

výzkumu, výběr a množství jednotlivých účastníků a kvalitativní přístup případně doplnit 

kvantitativními metodami tak, aby byly výsledky výzkumu lépe kvantifikovatelné.  

6.3 Proces outplacementu v personální agentuře 

Každá agentura má vlastní systém a strukturu outplacementu, jak ho klientům 

nabízí. Proces outplacementu tak, jak ho poskytovala agentura, u které byla tato empirická 

část DP realizována, byl strukturován následovně -   

1. osobní schůzka s klientem a příprava projektu 

- získání základních informací od klienta o daném zaměstnanci  

   1. Pracovní pozice 

              2. Důvod propuštění 

        3. Doporučení pro individuální situaci zaměstnance 

- vytvoření časového plánu a návrhu procesu outplacementu pro daného zaměstnance 
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2. první schůzka s daným zaměstnancem 

Při první schůzce se zaměstnancem je nutné vytvořit důvěru a dohodnout se na 

průběhu projektu.   

- seznámení se zaměstnancem;  

- psychická stabilizace a podpora; 

- představení agentury; 

- získání základních informací o zaměstnanci a jeho představy o přínosu 

outplacement programu; 

- rozbor aktuální situace zaměstnance; 

- podrobné vysvětlení procesu outplacementu;  

- domluva na preferencích zaměstnance a časovém plánu; 

- informace o pracovním úřadě; 

- předání brožury (informace o trhu práce, výběrovém řízení, životopisu, motivačním 

dopisu apod.). 

3. analýza potenciálu 

pohovor 

- získání informací o pracovních zkušenostech, vzdělání; 

- získání informací o profesních plánech a motivaci; 

- zpracování reportu o pracovních zkušenostech; 

- zanesení do databáze agentury. 

psychodiagnostika 

- využití základních nástrojů pracovní psychodiagnostiky: osobnostní dotazník, 

výkonnostní testy, projektivní techniky; 

- zpracování výstupů z analýzy a vytvoření zprávy pro kandidáta včetně doporučení; 

- zpětná vazba, diskuze s kandidátem nad výsledky. 

4. workshop 

Jedná se o praktický nácvik základních dovedností potřebných k hledání práce 

a orientaci na pracovním trhu 

- diskuse nad předloženým životopisem; 

- úprava životopisu; 

- příprava a diskuse nad motivačním dopisem; 
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- orientace na pracovním trhu: servery práce, přímé oslovení společností, uveřejnění 

vlastního životopisu na některém serveru práce, přehled inzerce pracovních 

příležitostí v tisku. 

videotrénink, pohovor nanečisto 

- vedení a natočení přijímacího pohovoru s kandidátem na videokameru; 

- společná analýza získané videonahrávky (nejedná se o jednostranné hodnocení 

kandidáta ze strany konzultanta, ale o společnou diskusi. Je důležité dát kandidátovi 

prostor, aby sám okomentovat svůj výkon a sám přišel na možná zlepšení); 

- zhodnocení také neverbální sebeprezentace; 

- upozornění na jednotlivé fáze pohovoru a základní otázky (např. dosavadní 

pracovní zkušenosti, proč odchází od současného zaměstnavatele, jaké má finanční 

očekávání,  o jakou pracovní pozici má zájem a proč, jaké jsou jeho silné a slabé 

stránky, co by o něm řekl nadřízený/spolupracovníci atd.). 

5. poradenství při hledání nové práce 

- vytvoření strategie pro vyhledávání nové práce; 

- vytvoření seznamu potencionálních zaměstnavatelů a strategie jejich oslovení; 

- vytvoření seznamu personálních agentur; 

- systematické monitorování inzerce a předávání informací o pracovních 

příležitostech a spolupráce při vyhledávání možností na trhu práce; 

- podpora při kontaktu nových zaměstnavatelů a rozbor uskutečněných  pohovorů. 

6. zpětná vazba pro klienta 

- pravidelná komunikace s personálním oddělením klienta a poskytování informací 

o spolupráci s kandidátem a výsledku outplacement programu. 

7. zpětná vazba od účastníků programu 

- po ukončení projektu zjišťujeme a spokojenost účastníků outplacementu a celkový 

přínos programu pomocí dotazníku. 

Základní harmonogram outplacementového projektu vypadal poté asi takto –  

Fáze Rozšířený program Standardní program Zkrácený program 

Příprava 1 hodina 1 hodina 1 hodina 

Analýza 
potenciálu 

7 hodin 7 hodin 2 hodin (bez 
psychodiagnostiky) 

Workshop 5 hodin 3 hodiny 3 hodiny 

Poradenství a 
podpora 

8 hodin 5 hodin 3 hodiny 
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Zpětná vazba 1 hodina 1 hodina 1 hodina 

Celkem 22 hodin 17 hodin 10 hodin 

Celková doba 
trvání programu 

5 měsíců 3 měsíce 2 měsíce 

Tabulka č. 1 – Harmonogram outplacementového procesu 
 

6.4 Vybrané kazuistiky  

Sběr dat proběhl pomocí výše zmíněných technik polostrukturovaných rozhovorů, 

pozorování a analýzy výsledků činnosti (psychologických testů). Jednotlivé případy byly 

diskutovány i s konzultanty dané agentury. Z nasbíraných dat v průběhu výzkumu je dále 

uvedeno vybraných 10 kazuistik.  

V rámci 10 vybraných klientů outplacementu lze nalézt 5 žen a 5 mužů. Věkové 

rozpětí je od 31 do 49 let. Vzdělání účastníků je převážně vysokoškolské. 6 účastníků je 

bezdětných, 4 účastníci mají děti. Obory, ze kterých klienti přicházeli jsou v podstatě 

determinovány typem klienta agentury (a tedy i zadavatele outplacementu) a v případě 

tohoto výzkumu šlo o organizace z oblasti bankovnictví, potravinářství a výroby 

komponentů pro automobilový průmysl.  

6.4.1 Kazuistika 1 

Michal P. se narodil v Praze roku 1965, vystudoval Vysokou školu ekonomickou, 

je ženatý a má dva dospělé syny ve věku 18 a 20 let. 

Již během studia se orientoval na problematiku financí a hned po studiu začal 

pracovat jako finanční poradce v jedné z menších bank na českém trhu. Jakmile získal 

základní praxi po studiu, přihlásil se do výběrového řízení na pozici Finančního Analytika 

do jedné z největších bank v ČR a na tuto pozici v roce 1994 nastoupil. V této bance 

pracuje dodnes, tzn. celkem 15 let. Vzhledem k velikosti finančního oddělení měl pan P. 

možnost vystřídat několik analytických pozic (v oddělení finančního controllingu), poté 

byl cca 4 roky vedoucím týmu finančního reportingu, který čítal 5 podřízených. Během 

dalších 2 let se vypracoval na manažera skupinového reportingu a controllingu, a posléze 

během dalších 2 let na ředitele celého oddělení Financí (více než 50 zaměstnanců). 

Vzhledem k umožnění dlouhodobého kariérního postupu, růstu finančního ohodnocení a 

pracovního statusu pana P. byla banka s jeho prací spokojena a až doposud ani jedna ze 

stran nezaznamenala větší obtíže.  

V roce 2009 v bance došlo ke změně vedení a zaměstnancům byl představen plán 

zeštíhlování, který se měl dotknout i několika ředitelských pozic, které byly označeny za 
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nákladově nepřiměřené a byly z organizační struktury banky vypuštěny. Vzhledem 

k dlouholetým výborným zkušenostem s panem P. mu byla bankou nabídnuta jiná pozice, 

která ale nebyla dle představ pana P. (byl by to krok zpět), proto došlo k ukončení 

pracovního poměru dohodou. Panu P. bylo nabídnuto odstupné (přestože na ně po 

vzájemné dohodě neměl právní nárok) a banka mu zařídila outplacementový program 

v externí personální agentuře. Personalistou banky a zástupci personální agentury byl 

domluven maximální rozsah hodin a také maximální výše nákladů, které je banka ochotna 

za tento program uhradit, obsah měl být domluven přímo s panem P. na prvním 

vzájemném setkání. 

První schůzka proběhla 3.2. 2009 s tím, že jejím obsahem bylo seznámení se s panem P. 

a představení agentury; představení šíře služeb, které může pan P. využít; vyjádření 

psychické podpory a nabídnutí případné pomoci při stabilizaci psychického stavu pana P.; 

domluva o časovém a obsahovém plánu outplacementového programu; předání brožury, 

která obsahuje základní pomocné informace pro hledání práce. 

Pan P. přistupoval k situaci realisticky. O propuštění věděl předem, přestože se ho 

propuštění dle jeho slov dotklo (považoval svůj přínos pro společnost za klíčový), přístup 

banky hodnotil jako otevřený a vstřícný. K hledání práce se pan P.stavěl optimisticky s tím, 

že neočekává žádné zásadní problémy, má dlouholetou praxi a adekvátní odborné znalosti, 

které budou na trhu jistě využitelné. Pan P. nevykazoval viditelné známky stresu či 

nervozity, na situaci a další postup reagoval adekvátně bez emočního zabarvení. Sám 

zmiňoval, že možnou motivací mu může být šance změny v kariéře po mnoha letech. 

V reakci na propuštění pan P. nevyjadřoval žádné pochybnosti o svých schopnostech, 

neměl nízké sebehodnocení a nepůsobil rezignovaně.  

Ze strany agentury bylo panu P. doporučeno si z možných outplacementových částí 

vybrat job workshop, přijímací pohovor nanečisto vč. videotréninku a také poradenství při 

hledání nové práce. Panu P. byla také představena psychodiagnostika, kterou agentura 

používá, ale pan P. o ni neprojevil zájem. Při diskuzi o aktuální situaci na trhu práce a 

možnostech pana P., bylo panu P. nastíněno, kolik pozic vhodného typu se na trhu aktuálně 

nachází a že je možné, že hledání práce zabere i přes optimistické ladění pana P. několik 

měsíců (pan P. zastával vysokou pozici, s nadstandardním platovým ohodnocením – 

takových pozic se na trhu objevuje pouze několik do roka).  

Další setkání s panem P. proběhlo 26.2. 2009. V mezičase se pan P. aktivně věnoval 

hledání nové práce a oslovil své přátele a profesionální kontakty, díky kterým se již 

zúčastnil dvou pohovorů. Na druhém setkání v personální agentuře proběhl úvodní 
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pohovor (cca 1 hodina) s panem P. a také job workshop, který trval celkem 3 hodiny. 

Během pohovoru se konzultant věnoval analýze potenciálu pana P. – jeho znalostem, 

dovednostem, zkušenostem, snažil s panem P. prodiskutovat pracovní plány pana P. a jeho 

pracovní motivaci. Panem P. bylo několikrát zdůrazněno, že stojí opět o vedoucí pozici, 

která by se příliš neodklonila od jeho současné praxe. Netrvá na bankovním sektoru, je 

otevřený i dalším možnostem. Hlavními motivátory jeho pracovního výkonu je svěřená 

zodpovědnost, možnost řídit vlastní úsek a také adekvátní finanční ohodnocení. Na job 

workshopu se pan P. s asistencí personálního konzultanta učil, jak napsat strukturovaný 

životopis a jak správně zacílit motivační dopis na pozici, která ho oslovila. Jde o potřebné 

dovednosti při hledání nového zaměstnání, které pan P. neměl možnost si již mnoho let 

vyzkoušet (díky stabilnímu zaměstnání a postupu u předešlého zaměstnavatele). Přes 

značný věkový rozdíl mezi personálním konzultantem a panem P., přistupoval pan P. 

k zadaným úkolům konstruktivně, neprojevoval žádné známky nadřazenosti nebo 

netrpělivosti. Konzultantem byl panu P. nadále poskytnut základní přehled ve zdrojích 

vyhledávání volných pozic (především na internetu a v tisku) a také doporučeno, jak 

zveřejnit vlastní životopis či jak pro pana P. zajímavé společnosti oslovit napřímo. Pan P. 

osobní pohovor i job workshop hodnotil pozitivně, a doporučené postupy i úpravy 

dokumentů opravdu použil. I nadále trval na nezájmu o psychodiagnostiku, u které mu 

bylo i tentokrát poskytnuto několik detailů ve smyslu, že by mu psychodiagnostika mohla 

pomoci v zacílení na další pozice, poznání či utvrzení se o vlastních silných a slabých 

stránkách či k získání možných doporučení vhodných strategií ke zvládání stresových 

situací.  

Třetí setkání s panem P. proběhlo 18.3. 2009 a jeho obsahem byl tréninkový pohovor 

včetně využití videa. Toto setkání trvalo cca 3 hodiny, během kterých byl s panem P. 

simulován reálný pracovní pohovor tak, aby se pan. P. setkal s co největším množstvím 

typů otázek, které během pracovních pohovorů může dostat a také aby byl konfrontován 

s různými reakcemi personálního konzultanta. Pohovor tentokrát vedl konzultant, který se 

s panem P. v předchozích blocích nesetkal, aby byl měl odstup od situace pana P. Po 

ukončení pohovoru proběhla diskuze obou stran nad získanou videonahrávkou. Pan P. byl 

se strany konzultanta upozorněn, že se k některým otázkám staví s despektem, který je pro 

druhou stranu viditelný a může působit negativně. Stejně tak není nutné neustále 

zdůrazňovaní vlastní kvalifikace a zkušenosti, přestože jí pan P. neoddiskutovatelně 

disponuje. Došlo také na diskusi o neverbální stránce projevu pana P. a k upozornění na 

její možné působení. Pan P. videotrénink velmi ocenil, jak po stránce možnosti nahlédnout 
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sám na sebe z jiného úhlu, tak po stránce vyzkoušení si, do jaké situace se může u 

pohovoru dostat. Pan P. celý pohovor absolvoval s pozitivními emocemi, na většinu 

podnětů reagoval kladně, a přes lehké známky stresu u některých otázek, a v počátcích také 

v reakci na kameru, dokázal  zpracovat i konstruktivní kritiku. Jak sám na konci 

videotréninku konstatoval, přestože to pro něj byla naprosto nová situace, cítil se velmi 

dobře proto, že se aktivně podílí na přípravě pro hledání nové pozice a nesedí nečinně 

doma.  

K samotnému hledání práce pan. P sdělil, že využil internetové zdroje a upravený 

životopis či motivační dopis, tak jak bylo dohodnuto na předchozím setkání. Z těchto 

možností bylo zatím výsledkem pouze jedno pozvání na osobní pohovor, díky čemuž pan P. 

vyjádřil zájem o další službu ze strany agentury a to podporu/poradenství při hledání nové 

práce. Pan P. uvedl, že z tohoto dílčího neúspěchu začal být nervózní, úzkostný a začal mít 

obavy o své další pracovní uplatnění. Byl tedy dohodnut další termín setkání, na které 

konzultant připraví vhodné vstupy k diskusi.  

Čtvrté setkání se uskutečnilo 26. 3. 2009 a jeho obsahem bylo vytvoření společné 

strategie pro hledání nové práce, vytvoření společného seznamu potenciálních vhodných 

zaměstnavatelů a strategie jejich oslovení, vytvoření listu ostatních personálních agentur. 

Konzultant k setkání předpřipravil vstupní informace ke všem bodům – po diskusi zůstalo 

na seznamu potenciálních zaměstnavatelů 10 společností, na seznamu personálních agentur 

společností 5. Konzultantem byl také v předstihu proveden první monitoring inzerce a 

panu P. tak předán seznam možných pracovních příležitostí a také informace o tom, jak 

aktuálně situace s inzercí dle náhledu konzultanta vypadá. Bylo domluveno, že agentura 

bude provádět monitoring inzerce  i nadále a na týdenní bázi předá panu P. výsledky tohoto 

monitoringu tak, aby mohl sám poté případné potenciální zaměstnavatele oslovit. Tento 

monitoring měl dle dohodnutých maximálních nákladů trvat po dobu dalších 2 měsíců. 

Panu P. bylo také zdůrazněno, že může konzultanta kdykoli kontaktovat ohledně podpory 

v aktuální situaci nebo ohledně získáních dalších rad či informací. Pan P. tuto schůzku 

hodnotil jako prozatím pravděpodobně nejvíce směřující k nalezení nového zaměstnání a 

odcházel s pocitem mnoha nových možností, kam své úsilí v hledání směřovat. Přesto byla 

na jeho projevu znatelnější únava, skleslost, větší úzkost z nastalé situace než na počátku 

outplacementového programu a také nestabilní úroveň motivace pro hledání nového 

zaměstnání. Konzultant v reakci na toto zjištění nabídl panu P. další setkání v kratším 

intervalu a zdůraznil možnost každodenního telefonního spojení v případě potřeby pana P.  
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V dalších týdnech pan P. několikrát konzultanta kontaktoval s několika doplňujícími 

dotazy a také proto, aby agenturu informoval o změnách v postupu. Obeslal vybrané 

společnosti (jak ze seznamu potenciálních zaměstnavatelů/agentur, tak z monitoringu 

inzerce) a již měl domluveno 5 prvních pohovorů. Na základě tohoto nového úspěchu pan 

P. další osobní setkání odložil, požádal o další výstupy z monitoringu inzerce a ocenil a 

využil možnost telefonních konzultací.  

Poslední osobní setkání s panem P. se uskutečnilo na konci května 2009 v souladu 

s ukončením objednaného outplacementového programu. Pan P. s možných služeb 

nevyužil pouze psychodiagnostiku, jinak absolvoval vše, co mu bylo agenturou nabídnuto 

a zaměstnavatelem umožněno. Během dvou měsíců od poslední podpůrné schůzky pan P. 

absolvoval 8 prvních kol pohovorů a také 3 kola druhá. Na posledním setkání situace 

vypadala tak, že u jedné z firem se dle informace od pana P. schylovalo k pracovní nabídce. 

Pan P. od agentury nepožadoval další služby a akceptoval ukončení outplacementového 

programu přesto, že zatím neměl zajištěno nové zaměstnání. Na poslední schůzce byl panu 

P. také předložen dotazník o spokojenosti s outplacementovým programem, ze kterého 

vyplynulo, že pan. P program oceňuje jako přínosný, největší přínos cítí ve videotréninku a 

v samotné kontinuální podpoře vyhledávání nového zaměstnání včetně monitoringu 

inzerce a trhu. Stejně tak pro něj byl velkým pozitivem kontakt s konzultantem, který pro 

něj byl dle jeho slov stabilní psychickou podporou po celou dobu a pomáhal mu se 

stabilizací jeho prožívání nastalé situace a udržením motivace pro hledání nového 

zaměstnání. Komunikaci s agenturou ohodnotil pan P. jako nadprůměrnou a neuvedl nic, 

co by mu v programu chybělo. V celkovém hodnocení pan P. uvedl, že outplacementový 

program mu pomohl zcela. 

Dle náhledu konzultanta došlo u pana P. v průběhu programu k několika propadům 

v emocionálním ladění a v úrovni motivace, ale vždy šlo o dílčí situaci, kterou se během 

dalšího setkání či komunikace s panem P. podařilo vyřešit. Pan P. do outplacementového 

programu vstupoval s pozitivním emočním laděním, neměl obavy ze ztráty a hledání 

nového zaměstnání a těšil se na novou pracovní výzvu. Na konci programu byl pan P. 

stabilní ve svém náhledu na situaci na trhu práce, naučil se pracovat s možnostmi, které mu 

aktuální fungování pracovního trhu nabízí, motivaci i nadále spatřuje především v získání 

nové pracovní zkušenosti a naučil se i akceptovat menší neúspěchy, které ho podle něj 

během těchto několika měsíců potkaly. Outplacementový program mu dle náhledu 

konzultanta pomohl v usměrnění jeho emocionální odezvy na jednotlivé situace a 

v nácviku adekvátních reakcí během výběrového pohovoru. Díky outplacementovému 
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programu nedošlo u pana P. k rozvinutí negativního sebehodnocení, pocitů méněcennosti 

či úzkosti v reakci na subjektivně delší hledání nové práce. Pozitivní výsledek 

outplacementového programu byl v tomto případě podstatně ovlivněn aktivním přístupem 

pana P., jeho optimistickým naladěním a otevřeným přístupem k informacím 

poskytovaným agenturou.  

Během celého outplacementového programu byla poskytována zpětná vazba také 

zadavateli programu, tzn. bývalému zaměstnavateli pana P. v tom smyslu, které služby pan 

P. absolvoval a jak s jeho situací aktuálně vypadá. Outplacementový program přispěl 

k udržení dobrého jména bývalého zaměstnavatele.  

Po ukončení programu se pan P. sám konzultantovi ozval a cca po 3 dalších týdnech ho 

informoval, že akceptoval pracovní nabídku od jedné ze společností, u kterých byl 

v předchozích měsících na pohovorech. Jde o pozici, která není tak nadstandardně finančně 

ohodnocena, ale její pravomoci jsou dostatečně široké a zasahují i do oblastí, které pan P. 

zatím neměl možnost poznat, díky čemuž ho pozice vlastně zaujala. Pan P. působil velmi 

pozitivně, odhodlaně se nové pozice ujmout a získat nové pracovní zkušenosti. Nižší 

finanční ohodnocení očividně na jeho pracovní motivaci nemělo vliv. Dle informací 

agentury pan P. na své nové pozici zůstal i po zkušební době a své nové role se zhostil 

úspěšně.  

6.4.2 Kazuistika 2 

Radka K. se narodila v Brně roku 1974, je vdaná a má dvě děti ve věku 12 a 9 let. 

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor účetnictví.  

Paní K. vybírala vysokou školu i obor převážně „z praktických důvodů“, jak sama 

uvádí tak, aby byl obor poté určitě v praxi využitelný a měla jistotu, že se s určitým 

osobním nasazením bude schopna uživit. Přiznává, že účetnictví nebyl její vysněný obor, 

zaměřením tíhla spíše k humanitním vědám, ale osobní nejistota o budoucnosti ji přivedla 

ke studiu ekonomickému. Paní K. po studiích vystřídala dvě menší účetní firmy, které se 

zaměřovaly na zpracování účetní agendy pro menší (většinou obchodní) společnosti. Poté 

se rozhodla, že by chtěla získat praxi z větší mezinárodní společnosti a po krátkém hledání 

se jí povedlo r. 2000 získat pozici řadové účetní v mezinárodní potravinářské společnosti, 

ve které je dodnes. Na pozici účetní postupně vystřídala různé oblasti zodpovědnosti 

v rámci účetnictví tak, že získala široký přehled zkušeností a bylo jí r. 2006 nabídnuto 

místo Hlavní účetní. Jejího zaměstnavatele se bohužel počínající krize v roce 2009 také 

dotkla, přesto trh s potravinami se považuje za relativně stabilní. Firma se na mezinárodní 

úrovni rozhodla centralizovat veškeré účetní a finanční procesy do zahraničí s tím, že 
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v Evropě zůstanou jen menší obchodně-administrativní jednotky. Firma ovšem ocenila 

dlouhodobý a loajální přístup paní K. a nabídla jí kromě nadstandardního odstupného také 

možnost využití služby outplacementu. Tato služba byla poskytnuta externí agenturou a 

její obsah byl ohraničen vymezenou nákladovou částkou, kterou byla firma ochotna utratit. 

Detailní obsah a využití služby bylo pouze na dohodě s paní K. a jejích preferencích.  

První schůzka proběhla v prostorách agentury 3.6. 2009 s tím, že jejím obsahem 

bylo především seznámení paní K. s možnostmi, které může v rámci outplacementu využít; 

vyjádření podpory  v nastalé situaci; a oboustranné seznámení a navázání kontaktu.  

Reakce paní K. na propuštění i na nabídku outplacementu byly smíšené. Paní K. 

nevyjadřovala žádnou zlost i antipatie vůči bývalému zaměstnavateli, o situaci firmy 

věděla a přístup k jejímu propuštění posuzovala jako férový. Na druhou stranu již mnoho 

let nové zaměstnání nehledala, nemá informace o tom, jak aktuálně trh práce funguje a cítí 

velkou nejistotu v tom, kde začít. Má obavy a strach z toho, že její zkušenost nebude pro 

jiné firmy dostatečně zajímavá a cítí se jako méně zajímavý kandidát (bez uvedení 

relevantního důvodu či zkušenosti, která by jí toto sdělila).  

Konzultant s paní K. prodiskutoval veškeré služby nabízené v rámci outplacementu 

a uvědomil jí o tom, že si může vybrat dle svých preferencí s tím, že jí bude v průběhu 

služby poskytnuta zpětná vazba ze strany agentury a případné doporučení, o kterých 

dalších službách by měla uvažovat.  

Oproti ostatním kandidátům, zařazeným do této studie, si paní K. hned na počátku 

domluvila absolvování psychodiagnostických testů. Po dohodě s konzultantem projevila 

zájem pouze o test NEO Big Five a absolvovala ho na druhém setkání 18.6. 2009. 

Její zájem přičítáme především nejistotě o vlastní osobě, svých kvalitách. Celková 

osobní prezentace směřovala k ujištění, že paní K. má v osobním i pracovním životě své 

místo, které propuštění ze zaměstnání výrazně nenarušilo. Z psychodiagnostiky uvádíme 

následující výňatek –  

Vaše současná situace je ovlivněna současnou neuspokojivou situací související 
s potřebou nalézt nové pracovní uplatnění a pocitem nejisté budoucnosti. K problému 
přistupujete otevřeně a realisticky, přesto je patrná nejistota či pochopitelné podlomení 
sebedůvěry. Jste psychicky vyrovnaná a stabilní osobnost. Přístup k životu a k řešení 
problémů je spíše klidný a realistický, ačkoli současná situace vyvolává samozřejmou míru 
nejistoty. Ačkoli otevřeně komunikujete se svým okolím, nejste jednoznačně extrovertním 
typem osobnosti. Dokážete pracovat samostatně a na vlastní výkon kladete pravděpodobně 
vysoké nároky. Jste ráda součástí týmu, přesto jej pro svou práce zásadně nepotřebujete.  
Pravděpodobně raději uplatňujete ověřené postupy a dáváte přednost spíše 
konzervativnějším přístupům. Nelačníte po častých změnách, jste spíše stálá. Jste 
příjemným členem týmu, ke svému okolí přistupujete mile. Přesto nutnost jednání s velkým 
počtem např. neznámých lidí (obchodní kontakty) Vám pravděpodobně nebudou zcela 
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vyhovovat. Jste osobnost se zaujetím pro detail. Jste organizovaná a svědomitá a 
spolehlivá. Vaší problematickou oblastí je sebejistota. Na Vaší prezentaci je patrná nižší 
míra sebedůvěry, pochybnosti a obava z budoucnosti. Je to samozřejmý důsledek současné 
nepříjemné situace, který při odchodu ze zaměstnání prožívá pravděpodobně každý. Pro 
nalezení nového pracovního místa budete potřebovat silnou vůli a 100% nasazení. 
 

Z ostatních služeb vyjádřila paní K. zájem o job workshop. Na třetím setkání tedy 

během něj získala náhled na to, jak má aktuálně vypadat dobře zpracovaný životopis, příp. 

motivační dopis, a také získala informace o pracovních serverech, inzerci a stavu trhu 

práce obecně. Paní K. bylo na druhém setkání nabídnuta možnost pohovoru na nečisto, ale 

paní K. ji odmítla. Z diskuze vyplynulo, že se necítí na „hraní scének“, chápe pohovor jako 

nutnost při hledání nového zaměstnání, ale zkoušet jen tak ho nechce. Konzultant 

vzhledem ke stále stejnému prožívání paní K. po této schůzce polemizoval nad možností, 

doporučit paní K. služby psychologického poradenství, které by jí pomohly lépe se 

v situaci stabilizovat. Podle něj měla paní K. na trhu práce velmi dobrou šanci novou 

pozici získat (což vyjádřil i na všech setkáních), ale ne za předpokladu, že bude  sama sebe 

podceňovat a takto vystupovat i na pohovorech.  

Obavy konzultanta se nepotvrdily. Přestože aktuální reakce paní K. ukázaly na její 

současné psychické rozkolísání, její osobnostní charakteristiky přece jen více ukazovaly na 

osobnost dlouhodobě stabilní a realistickou. Paní K. se během následujících dvou měsíců 

zúčastnila 8 pohovorů (část si vyhledala sama, část byla doporučena agenturou, jedna 

z firem byla klientem agentury), u 2 byla kandidátem v posledním kole. Během hledání 

práce paní K. i nadále udržovala pravidelný kontakt s konzultantem agentury a diskutovala 

s tím nad jednotlivými pozicemi i úpravou zasílaných dokumentů. Po prvních pohovorech 

paní K. uvedla, že má pocit, že se její motivace zlepšila, je ráda, že má v agentuře oporu a 

také zdroj informací i pracovních nabídek. První pohovor byl pro ni z hlediska psychiky a 

sebeprezentace velmi náročný, ale na dalších pohovorech se to již zlepšilo. Nadále neměla 

tedy zájem o jakékoli „nácvikové“ techniky nebo videa. Paní K. byla s agenturou po job 

workshopu v kontaktu především po telefonu a emailu. Poslední osobní setkání proběhlo 

11.8. 2009, kde se paní K. chtěla poradit o dvou nabídkách, které získala současně. Šlo o 

dvě pozice seniorních účetních, lišily se typem zaměstnavatele, šíří svěřených 

zodpovědností a velikostí oddělení, kam by paní K. patřila. Konzultantem jí byla vzhledem 

k zjištěným osobnostním charakteristikám doporučena pozice v první společnosti, kde 

bude součástí menšího týmu a bude mít opravdu adekvátní rozsah zodpovědností. Paní K. 

po týdnu danou pozici opravdu přijala. Dle informací agentury (kontakt cca po 6 měsících) 

na pozici zůstala a je na ní spokojená.  
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Paní K. po ukončení outplacementového programu uvedla, že jí agentura pomohla 

především s překlenutím aktuální nízké sebejistoty, potřebou se podceňovat  a tímto 

způsobem si vysvětlovat, proč byla propuštěna. Nejen přístup konzultanta k její osobě a 

praxi, ale také výsledky psychodiagnostiky jí napomohly se se situací srovnat, rychleji se 

adaptovat a začít jednat aktivněji v hledání nového zaměstnání. Na konci projektu paní K. 

pociťovala celkově optimistické vyladění,  stres byl snížen na minimum a měla obnovenou 

motivaci chopit se nové práce. Vůči svému původnímu zaměstnavateli paní K.  ani na 

počátku projektu neměla negativní pocity a to se v průběhu outplacementu nezměnilo.  

6.4.3 Kazuistika 3 

Jan N. se narodil v Praze roku 1975, vystudoval ČVUT, Fakultu strojní, obor 

zaměřený na obchod. Je svobodný, bezdětný.  

Od počátku své kariéry byl zaměstnán v „technicky zaměřených“ společnostech – 

hned po studiích u prodejce zemědělských strojů, poté několik let u výrobce součástek pro 

letecký průmysl. Pokaždé šlo o pozice v obchodním oddělení, tzn. mohl využívat jak svoje 

technické znalosti, tak smysl pro obchod. Jan N. se sám charakterizuje jako obchodní typ, 

baví ho pravidelná obchodní jednání, užívá si možnost prodávat, uzavírat smlouvy 

s klienty. Sám ovšem uvádí, že je to dané také typem produktu, který nabízí, prodávat např. 

kosmetiku by nechtěl. Ve svém posledním zaměstnání pracoval pro mezinárodní výrobní 

společnost, vyrábějící v ČR komponenty pro automobilový průmysl. V této společnosti 

působil na pozici Obchodního ředitele jedné z divizí. Mateřská společnost v zahraničí se 

rozhodla své pobočky reorganizovat a některé druhy výrob přesunout či sloučit. Divize 

pana N. tak byla zrušena, část výroby převedena do divize druhé, část výroby bude 

zajištěna jinou pobočkou v zahraničí, která navýší svoji výrobní kapacitu.  

První schůzka s panem N. proběhla 22.9.2008. Pan N. hned v úvodu vyjádřil 

negativní pocity vůči postupu svého zaměstnavatele a také uvedl, že nemá zájem o 

nabízenou službu outplacementu. Pan N. byl dle svého názoru, ale také dle vyjádření 

zadavatele služby stabilním a loajálním zaměstnancem, rozhodnutí firmy o tom, že nejen 

zruší jeho pozici, ale ani mu nenabídne jinou v divizi druhé, pan N. vnímal jako 

nevděčnost za své pracovní úsilí. Na druhé straně pan N. nevykazoval žádné známky 

nervozity či strachu z nastalé situace a byl optimisticky naladěn v ohledu na své možnosti 

uplatnění na trhu práce. Zadavatel služby při zadání projektu uvedl, že pana N. jako 

zaměstnance oceňuje a proto mu také tuto službu chce nabídnout, ovšem kvůli výši jeho 

pozice nemá pro něj pozici adekvátní jinde. Konzultantovi se v průběhu první schůzky 

povedlo pana N. přesvědčit, že snaha agentury je dobře míněna jak ze strany bývalého 
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zaměstnavatele, tak i agentury, a pan N. byl ochoten si vyposlechnout základní nabídku 

služby outplacementu. Na první schůzce byl také informován o možném časovém plánu, 

vyhotovení programu outplacementu a byla mu předána brožura se základními 

informacemi. Pan N. již na této první schůzce uvedl, že sám aktivně kontaktoval své 

známé a u jedné ze společností to již vypadá na možnou pracovní nabídku. Na závěr 

schůzky bylo tedy dohodnuto, že si pan N. doma brožurku prostuduje, nabízené služby si 

promyslí a konzultant se mu telefonicky do týdne ozve, aby byl domluven další postup.  

Pan N. se po týdnu s konzultantem dohodl na dvou službách, které ho z nabídky 

zaujaly – a to na psychodiagnostice a také na vytvoření listu potenciálních zaměstnavatelů 

a systematickém monitorování inzerce ze strany agentury. Pan N. neměl zájem o job 

workshop, ani o tréninky na nečisto. I přes stále špatné emoční ladění, průběžně 

ventilovaný hněv na bývalého zaměstnavatele a neschopnost adaptace na novou situaci, si 

byl pan N. i nadále jistý svými obchodními a komunikačními dovednosti a necítil potřebu 

je jakkoli před možnými pohovory rozvíjet.  

Na druhé osobní schůzce dne 6.11.2008, tedy pan N. podstoupil 

psychodiagnostické testy, po diskuzi s konzultantem šlo o NEO Big Five a MBTI, ze 

kterého mu následně byla předána zpráva s doporučeními. Z výsledné zprávy uvádíme 

následující výňatek –  

NEO - Jste psychicky vyrovnaný i v situacích náročných na přizpůsobení se, někdy 
intenzivně prožívající strach, úzkost a obavy. Jste spíše společenský, sebejistý, aktivní, 
hovorný, energický, optimistický. Máte rád druhé lidi, jste rád součástí skupin, máte rád 
vzrušení a udržujete si veselou mysl. Jste praktický; snažíte se přemýšlet o tom, jak udělat 
různé věci nově.  Usilujete o rovnováhu mezi užíváním starých a nových postupů. Máte 
sklon být na jednu stranu konzervativní, na druhou stranu jste ochoten experimentovat. 
Jste v podstatě srdečný, důvěřivý a přívětivý, ale občas můžete být tvrdohlavý a s druhými 
spíše soutěžící než spolupracující. Jste realistický a věcný. Hněv a zlost dáváte jasně 
najevo. Máte jistou míru skepse vůči názorům druhých, což nemusí být na škodu. Obecně 
máte stanoveny jasné cíle, ale někdy jste schopen práci odložit. 
 
MBTI - Dokážete vytvářet vřelé a optimistické ovzduší. Jste výřečný, optimistický a 
velkorysý. Nesnášíte samotu a izolaci a hledáte společnost při každé příležitosti. Vaši 
přátelé však nemusejí tušit, že máte někdy problémy a starosti. Nosíte si je uvnitř a na 
povrch se dostanou, až když je vlastními silami nemůžete zvládnout. Talent pro užívání si 
života vás vystavuje nejrůznějším druhům svodů. Někdy máte sklon jednat impulzivně. Jako 
kolega jste přátelský, zábavný, zdroj inspirace a vzrušení. Nastanou – li však problémy, 
napjatá situace, časový či jiný tlak, začnete být netrpělivý a nejraději byste se viděl někde 
jinde. Vaše tolerance vůči úzkosti je relativně nízká. Máte blízko k lidem a proto se na vás 
lze většinou obrátit se žádostí o přesné a aktuální informace o dění kolem. Nejste ješitný,  
dokážete spolupracovat s lidmi na všech úrovních organizace. V jednání se opíráte o svou 
vlastní zkušenost, přičemž máte silný smysl pro realitu a značnou dávku toho, čemu se říká 
„zdravý selský rozum“. Nenacházíte uspokojení v učených a teoretických záležitostech, jste 
orientován silně prakticky. Máte nechuť k rutině. Máte dar dobře pracovat s lidmi 
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v kritických situacích. Obecně máte více předpokladů pro zaměstnání, kde je neustálý 
kontakt s lidmi. 

 

Pan N. byl s výsledky testů spokojen, nabyl dojmu, že jeho osobnost postihly dobře 

a také že doporučení jsou opravdu cílená na jeho osobu. Na této schůzce také proběhla 

diskuze mezi panem N. a konzultantem na téma typu pozic, o které má pan N. zájem a 

které by mu naopak doporučila vzhledem k jeho zkušenosti a osobnostním 

charakteristikám agentura. Hlavními motivátory, které pan N. uvádí, je možnost 

komunikace s obchodními partnery, svěřená zodpovědnost za danou obchodní 

oblast/produkt či produktovou řadu a finanční motivace daná obchodními výsledky pana N. 

Konzultantem byl pan N. upozorněn na poměrně rigidní trh práce v tom smyslu, že 

obchodní zkušenosti jsou sice široce uplatnitelné, ale firmy často upřednostňují zkušenost 

s daným určitým produktem před dobrými obchodními dovednostmi.  

V dalších týdnech byl pan N. s agenturou v kontaktu především pomocí emailu a 

telefonu. Agenturou mu byla nabídnut možnost se s konzultantem spojit dle jeho 

aktuálních potřeb, čehož pan N. také posléze využil. Konzultantem mu byl během jednoho 

týdne představen seznam potenciálních zaměstnavatelů, který chtěl pan N. využít pro 

oslovení přes své osobní kontakty. V dalších týdnech mu byl vždy jednou týdně zasílán 

monitoring inzerce, který obsahoval agenturou nalezené inzeráty pozic vhodných pro pana 

N. Pan N. se aktivně chopil hledání nového zaměstnání, prvotní informace o možné 

nabídce se bohužel ukázala jako neopodstatněné očekávání.  

Pan N. během necelých 3 měsíců absolvoval 5 pohovorů, sám zjistil, že nabídka 

vyšších obchodních pozic je relativně omezená a také že ne všechny pozice splňují jeho 

finanční očekávání. Ani na jednom z pohovorů bohužel nebyl úspěšný, od dvou 

společností dostal detailnější zpětnou vazbu, která se týkala především jeho sebevědomé 

sebeprezentace a také vyjadřovaných očekávání. V jednom z telefonátů bylo panu N. 

konzultantem nabídnut opětovně videotrénink pohovorů se zpětnou vazbu, ale pan N. 

znovu odmítl. Uvedl, že si je vědom, čeho se zpětná vazba z obou společností týkala a chce 

zkusit další hledání i nadále samostatně. Dále měl ovšem zájem o monitoring pozic a 

zasílání inzerce.  Pan N. byl pozitivně naladěn, neúspěchy u prvních pohovorů jeho emoční 

ladění příliš nezměnily. Naopak měly na pana N. příznivý vliv v tom, že uvažoval o své 

situaci realističtěji a bych ochoten ze svých nepříliš pružných požadavků slevit. Velmi 

negativní postoje vůči bývalému zaměstnavateli se postupem času zmírnily, pan N. začal 

oceňovat pomoc agentury při hledání práce a uvedl, že již chápe dobré úmysly bývalé 

firmy mu v nové situaci pomoci. Na panu N. nebyly viditelné žádné známky stresu, což 
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přisuzujeme také dobrému finančnímu zázemí, které si pan N. během let vytvořil a nebyl 

tudíž tolik tlačen časem najít si nové zaměstnání co nejdříve. Neustálou motivací mu 

ovšem byla potřeba vlastního úspěchu a potvrzení si svých schopností pomoci obchodních 

výsledků.  

Dne 17. 12. 2008 byl pan N. s agenturou v kontaktu naposledy. Ohlásil se předem 

telefonicky s tím, že chce agentuře za pomoc poděkovat a ještě jednou se setkat. Stalo se 

tak týden před oficiálním ukončením outplacementu, ke kterému by přikročila agentura 

vzhledem k vyčerpání dané lhůty a možných nákladů stanovených zadavatelem 

outplacementu. Pan N. na této schůzce konzultanta informoval, že během posledních 3 

týdnů absolvoval další 2 pohovory, z čehož u jednoho došlo k okamžité pracovní nabídce, 

kterou přijal. Další podporu agentury tedy již nebude potřebovat.  

Pan N. v rámci zpětné vazby agentuře uvedl, že i když na počátku neměl v agenturu 

vůbec důvěru a o outplacement samotný opravdu nestál, nakonec tuto službu ocenil. Jako 

pozitiva vidí vliv konzultanta, který hned na prvním setkání stabilizoval jeho prožívání 

dané situace, dokázal ho od velmi emočně náročné reakce na propuštění přivézt k reálnému 

uvažování o spolupráci s agenturou a poté mu pomoci s namíru poskytnutými službami. 

Pan N. ocenil především opravdově vnímanou snahu ze strany agentury mu pomoci, 

relevantně poskytované informace a dobře zvolené psychodiagnostické metody (dle jeho 

subjektivního názoru). Jeho emoční ladění na konci projektu bylo veskrze pozitivní, 

dokázal realisticky zhodnotit svoji situaci, dokázal přijmout pracovní nabídku, která nebyla 

ideální, ale velmi dobře kopírovala jeho základní pracovní motivaci a to samotný obchod. 

Vztah pana N. k bývalému zaměstnavateli se přehoupl víceméně do pozitivní roviny v tom, 

že pan N. oceňuje tuto pracovní zkušenost a již kvůli propuštění necítí žádné negativní 

pocity. Outplacement pana N. pomohl provést touto těžší  životní etapou. Pan N. zůstal 

s agenturou i nadále v kontaktu a občas doporučí agenturu svým známým, příp. jejích 

služeb využije jako manažer při hledání svých podřízených. U tohoto outplacementu se i 

přes velmi negativně laděný začátek podařilo vytvořit s klientem velmi dobrý a 

dlouhodobý vztah, který nakonec nepřinesl „pouze“ užitek v podobě nového zaměstnání, 

ale také další vzájemné pracovní spolupráce mezi oběma stranami.  

6.4.4 Kazuistika 4 

Karolína P. se narodila v Plzni roku 1972. Vystudovala střední ekonomickou školu. 

Je rozvedená a má dvě děti ve věku  15 a 17 let. 

Po studiích nastoupila do menší české obchodní společnosti jako administrativní 

podpora. Během doby, kdy působila v této společnosti absolvovala několik jazykových 
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kurzů a udělala si dva certifikáty z angličtiny. Jejím cílem bylo, dostat se na obdobnou 

pozici v nějaké mezinárodní společnosti, kde by mohla jazyk využít a také získat lepší 

finanční ohodnocení. To je jí po 4 letech u původního zaměstnavatele podařilo a získala 

pozici Administrativní asistentky v oddělení obchodu v mezinárodní potravinářské 

společnosti. Během několika let vystřídala různé asistentské pozice v rámci několika 

oddělení, až nakonec zakotvila na pozici Osobní asistentky Finančního ředitele. 

S přesunem finančních služeb do zahraničí byla její pozice zrušena. Paní P. pracovala 

v této společnosti více než 8 let a proto jí jako stabilnímu zaměstnanci byla nabídnuta 

služba outplacementu. 

Zadavatel v tomto případě přesně určil rozsah i obsah outplacementu spolu s přesně 

danými náklady s tím, že je možné po konzultaci se zadavatelem případně rozsah/náklady 

mírně upravit. Pokud jde o obsah byl stanoven jako předem daný. Pro paní P. byly vybrány 

následující služby – pohovor pro analýzu potenciálu, job workshop, poradenství při hledání 

nové práce vč. monitoringu inzerce po dobu 8 týdnů.  

První schůzka s paní P. proběhla 16. 9. 2009. Paní P. neměla o situaci firmy žádné 

předchozí informace, takže propuštění pro ni bylo velmi nečekané a náhlé. O svém 

zaměstnavateli mluvila i přes tuto situaci vcelku pozitivně, z jejích emocí bylo patrné 

především překvapení, neschopnost se v nové situaci rychle zorientovat, strach a nejistota, 

jak se v nové situaci zachovat. Paní P. se vyjadřovala překotně, zajíkala se, jako by 

nemohla zastavit proud řeči. Byla ve velkém stresu a sama přiznávala, že netuší, jak se 

k situaci postavit, především z osobních důvodů – je matka dvou dětí, rozvedená, s velmi 

finančně omezenou podporou ze strany otce dětí. Její finanční rezervy jsou minimální a 

proto stabilní a slušně placené zaměstnání opravdu potřebuje. Motivace pro hledání nového 

zaměstnání je tedy ryze finančního rázu. Konzultant agentury ji představil agenturu i 

program, předal brožurku se základními informacemi, vyjádřil podporu i ochotu pomoci 

v její nelehké životní situaci. Dále jí do detailu popsal, jaký outplacementový program pro 

ni její zaměstnavatel uhradil a dal jí prostor k vyjádření, jestli jí program vyhovuje nebo by 

si přála nějaké změny (na základě dalších možností, které agentura nabízí). Paní P. 

očividně nebyla příliš schopna více nad outplacementem v první chvíli zamyslet, vyjádřila  

ocenění bývalému zaměstnavateli za to, že se snaží jí se situací pomoci, a přijala program 

tak, jak byl vytvořen. Konzultant ji i přesto upozornil, že i v průběhu je možné program po 

dohodě s ní (příp. zadavatelem) pozměnit. Na druhé schůzce dne 2.10.2009 proběhl jak 

pohovor pro analýzu potenciálu, tak také job workshop. Paní P. tak strávila v agentuře 

celkem 5 hodin. Tyto části program agentura většinou poskytuje odděleně, ale bylo přáním 
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paní P. je spojit a absolvovat během jednoho dne tak, aby se zkrátila doba, kdy bude 

připravená se pustit do nového hledání zaměstnání. Během pohovoru se konzultant věnoval 

analýze potenciálu paní P., jejím znalostem, dovednostem, zkušenostem. V jeho rámci 

vyvstala otázka budoucího směřování paní P., byla přece jen dlouho na obdobných 

pozicích a sama vyjádřila chuť, toto změnit. Konzultant jí objasnil stav pracovního trhu – 

administrativních i asistentských pozic bývá většinou dostatek, tzn. jí doporučil vzhledem 

k její finanční situaci tyto pozice úplně neopomíjet. Pokud jde o nové kariérní směřování – 

paní P. se svým vzděláním, jazykovým vybavením i zkušeností by mohla  zkusit oslovit 

také firmy, které nabízí např. pozice Office Manager, Administrative Manager apod. Paní 

P. vyjádřila pochopení pro doporučení konzultanta s tím, že ráda zkusí obě možnosti. Jak 

již bylo uvedeno výše, nadále zůstávala hlavní motivace paní P. v rovině finanční.  V rámci 

job workshopu proběhla diskuse nad životopisem paní P., byl jí předložen vzorový 

životopis a doporučeny úpravy. Obdobný postup byl aplikován také na motivační dopis. 

Paní P. byla seznámena s aktuálním děním na trhu práce, typy inzerce, servery, kde pozice 

hledat, příp. kde zveřejnit svůj životopis.  Paní P. jak pohovor, tak job workshop hodnotila 

pozitivně, pohovor jí pomohl si utřídit myšleny a zaměření, jakým směrem se chce a se 

svými zkušenostmi může vydat. Doporučení k dokumentům a vyhledávání pozic vzala 

vážně a hodlala se jimi řídit. Na paní P. byl i v průběhu druhé schůzky patrný neustálý 

stres, přestože již jeho projevy byly o něco mírnější. Paní P. si stěžovala na neustávající 

bolest hlavy, problémy se spánkem, a neustálé myšlenky týkající se toho, jak finančně 

zvládne s dětmi novou situaci. Emočně byla paní P. na této schůzce více negativně 

vyladěna, více vůči sobě sama, než vůči bývalému zaměstnavateli. Přesto dokázala v rámci 

svých osobnostních možností reagovat aktivně na informace od konzultanta a snažila se je 

využít.  

Třetí schůzka proběhla 8.10.2009 nedlouho po schůzce druhé tak, aby měla paní P. 

o hledání práce informaci úplnou a také, aby došlo k dohodě o typech pozic, které ji 

zajímají a na které se má konzultant zaměřovat při monitoringu inzerce. Konzultant 

předem na tuto schůzku připravil seznam společností, které by mohly být pro paní P. 

vhodné, přestože podle jeho slov administrativní pozici má většinou každá firma, snažil se 

pro paní P. najít stejně zajímavé pracovní prostředí s tím, že by v daných firmách mohla 

také získat původní či podobné finanční ohodnocení. Po diskuzi s paní P. byly některé 

firmy vypuštěny, na seznamu jich zůstalo 8. Seznam agentur paní P. nechtěla, chtěla 

spolupracovat  pouze s danou agenturou na outplacement v oblasti poradenství, a zbytek 

hledání práce si organizovat sama. Na této schůzce se paní P. projevovala více uvolněně, 
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dokázala své emoce ovládat a zmínila, že psychosomatické potíže uvedené na schůzce 

druhé ji pomalu opouštějí. Z této schůzky odcházela paní P. s pocitem, že teď začíná to 

pravé hledání nového zaměstnání a že se do toho chce pustit. S konzultantem byla 

domluvena na pravidelných telefonátech a zasílání monitoringu 1x týdně s tím, že jí byla 

nabídnuta možnost zavolat kdykoli, když bude potřebovat aktuálně s něčím poradit.  

V dalších týdnech se paní P. sama zorientovala na pracovních serverech a 

odpověděla na několik pracovních nabídek, oslovila společnosti ze seznamu od agentury, 

ze kterých poté absolvovala 4 pohovory. 3 se týkaly asistentských pozic, jedna byla na 

pozici Office Manager. Paní P. v této době dvakrát kontaktovala konzultanta s dotazy 

týkajícími se porozumění detailům v některých pracovních nabídkách.  

Na posledním plánovaném setkání (dle původní objednávky zadavatele) paní P. 

uvedla, že má naplánované další pohovory, ale zatím z nich nevzešla žádná pracovní 

nabídka. Paní P. byly nabídnuty další služby agentury s tím, že pokud o ně bude mít zájem, 

agentura jejich poskytnutí zkonzultuje se zadavatelem. Paní P. ovšem neprojevila zájem 

ani o trénink pohovoru, ani o psychodiagnostiku. Dosavadní monitoring inzerce také 

považovala za dostatečný.  Vzájemná spolupráce tedy byla ukončena, přestože paní P. 

prozatím nenalezla nové zaměstnání. V rámci dotazníku paní P. vyjádřila s agenturou 

spokojenost, kvitovala veškerou péči i informace, které jí byly poskytnuty. Také zdůraznila, 

že konzultant jí byl do velké míry psychickou oporou, hlavně v začátcích hledání nového 

zaměstnání, kdy byla z nové situace opravdu zoufalá. Uvedla, že jí outplacementový 

program pomohl především po stránce psychické (neměla pocit, že je na všechno sama) a 

také po stránce orientace na současném pracovním trhu. V poskytnutých službách či 

přístupu jí nic nechybělo.  

Z pohledu konzultanta byla paní P. na tomto posledním setkání na novou situaci již 

adaptovaná, nevykazovala známky velkého stresu a víceméně realisticky popisovala své 

další kroky, které chce podniknout. Za dobu trvání outplacementu získal konzultant pocit, 

že emoční prožívání a prožívání stresu se u paní P. mírně, ale přesto kontinuálně zlepšuje, 

což se mu potvrdilo na této poslední schůzce. Paní P. působila stabilizovaně, proaktivně a 

jen občas zmínila lehkou nervozitu z toho, že stále nemá nové zaměstnání. Její finanční 

situace se výrazně nezlepšila, ale s nutnými výdaji jí v těchto týdnech nakonec pomohla 

rodina a i bývalý manžel, takže se již financemi nemusela tolik trápit. Díky 

outplacementovému programu se u paní P. podařilo udržet pozitivní náhled na sebe samu, 

svoje zkušenosti a možnosti na pracovním trhu. Podařilo se také snížit míru stresu a 

redukovat pocity nejistoty a strachu. Přes dílčí neúspěchy v hledání nového zaměstnání se 
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paní P. nenechala znovu překonat negativními pocity, a za podpory konzultanta se znovu 

pustila do hledání. 

Paní P. se po ukončení outplacementu sama ozvala cca za měsíc proto, aby 

konzultanta informovala o tom, že již práci nalezla. Protože již dále nechtěla čekat na 

„ideální“ nabídku, přijala práci Obchodní asistentky ve větší české výrobní firmě. Tato 

pozice kromě administrativní části práce, má také část práce orientovanou na  samotný 

obchod, což paní P. hodnotí jako možnost, naučit se k samotné administrativě něco další. 

Paní P. ještě jednou poděkovala agentuře za její podporu a sdělila, že chtěla agenturu 

informovat o svém úspěchu především proto, že na něm má určitě největší podíl právě 

outplacementový program.  

6.4.5 Kazuistika 5 

Jan V. se narodil v Praze roku 1960. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Má 

dva dospělé syny ve věku 20 a 25 let. 

Část své kariéry prožil ještě v komunistickém režimu, tzn. ihned po škole nastoupil 

do podniku zahraničního obchodu, kde setrval až do revoluce. Působil na pozici referenta a 

později vedoucího jednoho z obchodních oddělení. Po revoluci se jako mnoho jiných 

snažil několik let uspět v samostatném podnikání. Sám tuto dobu hodnotí jako dobu euforie 

z nových možností, bohužel jeho maloobchodní prodejny z textilem neuspěly (panV. 

využil svých kontaktů z PZO a textil dovážel). Pan V. hodnotí sám své podnikání tak, že 

v té době nešlo ještě o velký konkurenční boj, ale že pravděpodobně neměl dostatek 

zkušeností na samostatné finanční plánování podniku, tzn. přestože prodejny na začátku 

vcelku vydělávaly, na pokrytí nákladů to nestačilo. Roku 1996 tedy začal hledat znovu 

práci, zaměřil se na větší firmy a během půl roku získal pozici Obchodního zástupce firmy, 

která obchodovala s galanterií a dodávala některé komponenty do českých výrobních 

podniků. Na této pozici pracoval úspěšně 5 let, bohužel firma se poté rozhodla odejít 

z českého trhu, tak musel pan V. znovu hledat zaměstnání. V oblasti textilu se mu najít nic 

vhodného nepovedlo, pomalu se již objevoval vliv dovozu textilu z Číny a dalších zemí, 

takže i české výrobní podniky nové zaměstnance nepřijímaly. Získal nakonec zaměstnání 

na pozici Obchodního zástupce výrobní potravinářské společnosti, na které působil až do 

roku 2008, kdy společnost započala reorganizaci a jeho pozice byla zrušena. Jeho 

zaměstnavatel v rámci ocenění jeho služeb nabídl možnost outplacementu, kterou pan V. 

přijal. Outplacement byl předem dohodnut a uhrazen v dané struktuře a to – analýza 

potenciálu, job workshop a monitoring inzerce. Vzhledem k věku pana V. jeho 

zaměstnavatel usoudil, že psychodiagnostika ho již nepomůže nasměrovat novým 
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kariérním směrem, stejně jako videotrénink nebude metoda, kterou by vzhledem 

k vynaloženým nákladům ocenil. Outplacement byl tedy víceméně koncipován jako 

stabilizace v situaci a pomoc se zorientovat v aktuální situaci na trhu práce.  

První schůzka s panem V. proběhla 21.10. 2008. Pan V. se na ní dozvěděl základní 

informace o agentuře, byla mu představena šíře služeb, kterou bývalý zaměstnavatel 

uhradil a vyjádřena podpora v jeho nelehké situaci. Také mu byla předána brožura 

agentury se základními podklady k hledání nového zaměstnání.  

Pan V. na první schůzce působil velmi sklíčeně. Propuštění pro něj nebylo vyloženě 

šokující, o plánech firmy nějaký čas věděl, ale přesto měl ze situace, kdy je bez práce, 

velké obavy. Emoční ladění vůči bývalému zaměstnavateli bylo víceméně pozitivní, pan V. 

oceňoval dobu, kterou u zaměstnavatele strávil. Samotnou situaci propuštění ale pan V. 

prožíval s pocity úzkosti, strachu, negativními myšlenkami, co všechno se může v jeho 

situaci stát. Pan V. byl ve velkém stresu a k adaptaci na novou situaci potřeboval výrazně 

více času. Pan V. vyjadřoval pochyby o svých schopnostech a zkušenostech, jeho 

sebehodnocení bylo spíše negativní. Vůči outplacementu samotnému byl lehce skeptický. 

Pan V. uvedl, že má rozumné finanční rezervy, takže nemusí najít nové zaměstnání ihned, 

ale rád by některé rezervy ponechal pro využití v důchodovém věku, tzn. brzké nalezení 

nového zaměstnání by pro něj bylo velmi vhodné. Konzultantem byla panu V. vyjádřena 

podpora a vysvětleno, že agentura a outplacement jsou pro něj pomocná ruka na přechodné 

období v tom, že ho nejen zasvětí do aktuálních trendů trhu práce, ale budou mu i pomocí 

na telefonu v případě jeho dotazů a potřeby poradit. Pan V. se tomto ujištění trochu uvolnil 

a byl ochoten se domluvit na dalším postupu.  

Druhá schůzka s panem V. proběhla 6.11.2008 a jejím obsahem byla analýza 

potenciálu – v tom případě pouze pohovor s jedním z konzultantů. Psychodiagnostika 

nebyla panu V. nabídnuta. Z pohovoru vyplynulo, že pan V. plánuje odejít do důchodu 

v prvním možném termínu (přesný počet let neuvedl), takže je ho aktuální pracovní 

motivace je kombinací využití dosavadních zkušeností a také doplnění finančních rezerv 

tak, aby je mohl v důchodu využívat. Pan V. během pohovoru popsal své dlouholeté 

obchodní zkušenosti, jeho jednání při pohovoru samo hovořilo o tom, že jeho obchodní 

dovednosti budou opravdu dobré. Pan V. se prezentoval dostatečně věcně a realisticky, 

dokázal vyzdvihnout důležité informace, ale zároveň nezapomněl sám sebe ocenit (či 

„prodat“), pokud měl dojem, že mu to u pohovoru pomůže. Pan V. ale nepřeháněl a 

působil u pohovoru přirozeně. Konzultant z pohovoru získal dojem, že pan V. opravdu 

doposud pracoval na pozicích, které odpovídají jeho osobnostním charakteristikám a 
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obchodní výsledky byly jeho dlouhodobým pracovním motivátorem. Na druhé schůzce 

působil pan V. méně úzkostně než na schůzce první. Během hovoru vyjadřoval méně 

negativním a pesimisticky laděných emocí, upínal své myšlenky k obsahu outplacementu a 

snaze z jeho služeb získat maximum. Čas, který od první schůzky uplynul, umožnil panu V. 

se na situaci adaptovat a zaměřit pozornost na budoucnost. Bylo vidět, že podpora agentury 

je již ze strany pana V. vítaná.  

Méně než týden po schůzce druhé se konala i schůzka třetí, jejímž obsahem byl job 

workshop. Pan V. přinesl svůj životopis, který již nějakou dobu nevyužíval. Byl upozorněn 

na několik detailů, které by bylo dobré pozměnit tak, aby životopis působil aktuálním a 

moderním dojmem. Také byl diskutován jeho obsah a panu V. byla doporučena 

reformulace a doplnění některých pracovních zkušeností. Pan V. nikdy v minulosti 

nevyužil při hledání zaměstnání motivační dopis, proto byl seznámen s jeho běžnou 

formou a cvičně si zkusil jeden vytvořit. V návaznosti na předanou brožuru byl pan V. 

informován, které pracovní servery, příp. tisk se aktuálně pro pracovní inzerci nejvíce 

používají. Také dostal informaci k tomu, že může zajímavé zaměstnavatele oslovovat 

napřímo a svůj životopis např. vyvěsit  na vhodné pracovní servery. Pan V. k této části 

uvedl, že s přímým oslovováním začal již v průběhu a to s pomocí svých dlouholetých 

obchodních kontaktů. Díky této svojí aktivitě měl již v době třetí schůzky v agentuře 

domluveno několik prvních kol pohovorů – víceméně ale nešlo o pohovory na určité volné 

pozice, spíše o vyjednávání s představiteli daných společností o možné spolupráci a o tom, 

jaké kvality jim může pan V. nabídnout. V závěru této schůzky byly domluveny detaily 

monitoringu pozic – konzultant provedl předvýběr a s panem V. prodiskutoval, které 

pozice se mu zdají adekvátní a na které se dále zaměřit. Také informoval pan V., že má 

k dispozici monitoring pozic po dobu dalších 6 týdnů. Na třetí schůzce pan V. působil 

sebejistě a pozitivně, vyjádřil i díky již domluveným schůzkám důvěru v to, že nové 

zaměstnání brzy nalezne. Uvedl, že stále cítí úzkost a strach ze současné situace, ale že tyto 

pocity jsou mnohem méně intenzivní než na počátku outplacementu. Ocenil také, že může 

být v neustálém kontaktu s konzultantem a o své situaci se s ním poradit.  

Během dalších 4 týdnů absolvoval pan V. několik pohovorů, ze kterých vzešla 2 

finální kola. První společnost si nalezl sám s pomocí kontaktů, druhá vyvstala 

z monitoringu pozic. V průběhu telefonátů pan V. nevyjádřil žádné preference k tomu, 

která pozice by mu více vyhovovala, naopak byl rád, že v hledání nového zaměstnání 

aktivně postupuje dál. V telefonátech působil pozitivně, aktivně naladěný a připravený se 
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účastnit dalších pohovorů a dále odpovídat na vhodné inzeráty. Od agentury v tomto 

období nepotřeboval žádnou výraznější pomoc.  

Poslední schůzka s panem V. proběhla po 12-ti týdnech od jeho propuštění. Pan V. 

na schůzce uvedl, že u dvou dříve zmíněných společností čeká na finální vyjádření o tom, 

zda byl přijat. Pan V. působil na schůzce uvolněně, vrátila se mu důvěra ve své schopnosti 

a nové využití dosavadních zkušeností. Pan V. v dotazníku a závěrečné diskuzi uvedl, že 

„péče“ agentury pro něj znamenala výrazné snížení hladiny stresu, podporu a přesměrování 

jeho pesimisticky a negativně laděných myšlenek na myšlenky využitelné a realističtější 

pro hledání nového zaměstnání. Pan V. také zmínil, že pravidelné schůzky a telefonáty pro 

něj znamenaly menší úzkost v tom smyslu, že na hledání nového zaměstnání nebyl úplně 

sám a také že svými starostmi nemusel tolik zatěžovat svou rodinu. Komunikaci 

s agenturou hodnotil pan V. jako velmi zdařilou. Na službě outplacementu mu nic 

nechybělo, snad jen záruka nalezení nového zaměstnání, což ovšem povaha této služby 

neumožňuje.  

Z náhledu konzultanta vstupoval pan V. do outplacementového programu 

s negativním emočním laděním, jeho emoci ovládala úzkost a strach z nastalé situace. Jeho 

emoce vůči bývalému zaměstnavateli ovšem nebyly úplně negativní. Na konci programu 

byly emoce pana V. již stabilizovány, pan V. se dokázal na novou situaci adekvátně 

adaptovat a v průběhu outplacementu začal i sám aktivně využívat své možnosti pro 

nalezení řešení. Motivace pana V. byla od začátku kombinována a zaměřena jak na 

pracovní úspěch v oblasti obchodu, tak na finanční zázemí, toto se v průběhu 

outplacementu nezměnilo. Možnost v diskuzi s konzultantem ventilovat své negativní 

pocity panu V. umožnila se na situaci podívat s odstupem a dříve začít využívat své 

obchodní vlohy k tomu, aby nalezl nové zaměstnání co nejdříve. Hladina prožívaného 

stresu se snižovala pozvolně, konzultant uvedl, že až na posledním setkání na něj pan V. 

působil opravdu tak, že se již se stresem z této situace dokáže aktivně vyrovnávat, na 

předchozích setkáních to tak nebylo. Díky outplacementu bylo u pana V. posíleno pozitivní 

sebehodnocení, zmírněna stresová reakce a úzkostné pocity, a také podpořena aktivní 

stránka osobnosti pana V. k vlastním aktivitám. Počáteční skepse vůči outplacementovým 

službám byla překonána a pan V. jednotlivé části programu absolvoval s otevřeným 

přístupem a snahou z nich vytěžit maximum.  

Pan V. se po ukončení outplacementu agentuře již sám neozval. Agentura byla 

nadále v kontaktu se zadavatelem a tedy bývalým zaměstnavatelem pana V. i díky jiným 

personálním projektům a od něj se po dvou měsících dozvěděla, že pan V. přijal pracovní 
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nabídku od firmy, která byla nalezena díky monitoringu inzerce. Pro agenturu byla tato 

informace pozitivní v tom, že úsilí outplacementu vedlo k nalezení nového zaměstnání 

pana V., na druhou stranu nedošlo k vytvoření tak dobrého vzájemného vztahu, že by pan 

V. s agenturou zůstal v kontaktu. Detailnější informace k finančnímu ohodnocení či další 

spokojenosti pana V. na dané pozici agentura ani konzultant k dispozici neměli.  

6.4.6 Kazuistika 6 

Adéla B. se narodila v Praze roku 1975. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. 

Je bezdětná. 

Již po vysoké škole se paní B. začala ve své praxi orientovat na obchodní a finanční 

analýzy a nastoupila do jedné z prvních mezinárodních poradenských společností u nás. Na 

pozici konzultanta tu získala opravdu širokou zkušenost s financemi podniku, 

s plánováním nákladů i výnosů, s rozpočtováním, s analýzou a interpretací obchodních 

výsledků, ale také s prací s různými lidmi (klienty). Na této pozici vydržela paní B. 3 roky, 

poté na vlastní žádost odešla. K tomuto paní B. uvádí, že tato práce byla opravdu velmi 

zajímavá,  těsně po studiích se na ní naučila mnohem více, než na samotné vysoké škole, 

ale také šlo o práci náročnou na čas, a po několika letech chtěla mít paní B. čas i na osobní 

život a začít se orientovat nejen na kariéru. S touto velmi dobře hodnocenou pracovní 

zkušeností neměla na trhu práce velký problém najít zaměstnání nové a roku 2004 

nastoupila do jedné z největších bank v ČR na pozici Finančního Analytika. Paní B. zde 

vystřídala několik seniorních analytických pozic a od roku 2007 je na pozici Vedoucího 

týmu finančního controllingu. V roce 2009 v bance došlo ke změně vedení a 

zaměstnancům byl představen plán zeštíhlování, došlo k výměně přímého nadřízeného 

paní B. a s novým si paní B. osobnostně nesedla. Vše ale proběhlo velmi korektně, její 

nový nadřízený jí nabídl přesun do jiného oddělení na adekvátní pozici, což paní B. 

odmítla. Dohodli se tedy na ukončení pracovního poměru paní B. a její nadřízený jí velice 

nestandardně v dané situaci nabídl možnost outplacementu. Outplacement byl v tomto 

případě omezen hranicí možných finančních prostředků k vyčerpání, předběžně byl 

z nadřízeným a personalistou banky dohodnut program ve formě – analýza potenciálu vč. 

psychodiagnostiky a  monitoring inzerce. Nadřízený paní B. měl za to, že paní B. je 

informovaná o aktuálních trendech, jak hledat práci, kde hledat inzerci apod. Také má 

dobré pracovní kontakty z předchozího zaměstnání a neměla by mít problém 

s vystupováním na pohovorech, protože součástí její práce je již od konce studií mnoho 

pracovních i osobních schůzek na profesionální úrovni.   
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První schůzka s paní B. proběhla 7.4.2009. Paní B. byla představena agentura, bylo 

jí vysvětleno, v čem spočívá služba outplacementu, byla jí vyjádřena podpora v její situaci 

a nabídnuta pomoc agentury. Brožuru se základními informacemi o hledání zaměstnání  

paní B. dle očekávání odmítla. Na této schůzce byl domluven časový plán – paní B. neměla 

v tuto chvíli v outplacementový program velkou důvěru a vyjádřila přání ho absolvovat 

rychle tak, aby jí neobíral o cenný čas k hledání nového zaměstnání. Úplně opustit ho 

ovšem nechtěla, chtěla využít placené služby, kterou jí bývalý zaměstnavatel poskytl. Její 

motivace pro absolvování outplacementu tedy nebyla od počátku příliš vysoká. Paní B. 

projevovala vůči bývalému zaměstnavateli velkou deziluzi a zklamání, očekávala, že v této 

společnosti zůstane ještě několik let, což jí změna nadřízeného dle jejích slov neumožnila. 

V této fázi vůbec nepřipouštěla, že chyba ve špatné komunikaci s nadřízeným by mohla 

být také na její straně. I přes negativní emoční ladění prokazovala paní B. velkou míru 

aktivovanosti a připravenosti pro hledání nové práce. Paní B. vykazovala v této oblasti 

velkou sebedůvěru a nepřipouštěla si, že by jí mohlo hledání nového zaměstnání dát vůbec 

nějakou práci. V této souvislosti byla paní B. upozorněna na zhoršující se stav na trhu 

práce s tím, že její odborné zkušenosti a dovednosti jsou na vysoké úrovni, ale bohužel 

počet pozic v mnoha oblastech klesl a jsou také ohodnocené méně než v předchozích 

letech.  

 Druhá schůzka s paní B. proběhla 24.4.2009. Obsahem této schůzky byl 

nejen pohovor s konzultantem, ale také psychodiagnostika. Po dohodě s paní B., byly 

vybrány následující testy NEO Big Five, 16 PF a MBTI. Na pohovoru došlo k diskuzi o 

budoucím směřování paní B., která uvedla, že se nechce vracet do poradenských firem, ale 

také trvala na tom, že nechce zmírnit své finanční požadavky, které byly výrazně nad 

tržním průměrem. Paní B. by nejradši opět nalezla zaměstnání ve finančním oddělení 

některé z bank na českém trhu. Případně je ochotná se za prací i stěhovat do zahraničí, 

nemá děti, tzn. to pro ni nepředstavuje takový problém. Netrvá na pozici manažerské, 

zaujal by ji i seniorní specialista, se zajímavou náplní práce a slušným platovým 

ohodnocením. Z pohledu konzultanta se paní B. i nadále prezentovala velmi sebevědomě, 

její zkušenosti byly očividně hodně bohaté, ale bohužel nebyla ochotna akceptovat, že by 

bylo třeba z některých požadavků slevit. Paní B. i nadále pociťovala vůči svému 

zaměstnavateli zklamání a také hněv, ovšem svou situaci neviděla nijak pesimisticky. Paní 

B. stejný den také absolvovala psychodiagnostiku. Uvádíme výňatek z výsledné zprávy –  

Jste spíše otevřená a orientovaná na své okolí, spolupracující s ostatními lidmi. Bez potíží 
navazujete kontakt s lidmi, máte o ně zájem a cítíte se mezi nimi dobře. Vyhledáváte druhé 
lidi, na druhé straně také umíte ocenit klid a samotu. Jste spíše stabilní, nedáte se jen tak 
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vyvést z míry. Situace, ve kterých se nacházíte, neprožíváte přehnaně emocionálně. Nedělá 
vám potíže svoje emoce kontrolovat. Jste spíše ostražitější a zvyklá zabývat se problémy 
především na rozumové úrovni. Máte velkou tendenci být rezervovaná a tradicionalistická. 
Vyskytuje se u vás malá otevřenost vůči cizím názorům, neobyčejným lidem nebo novým 
zkušenostem.  Jste hodně praktická a k věcem máte objektivní přístup. Je u vás zjevná 
určitá nepružnost , můžete mít  obtíže při přijímání nových stanovisek. Máte velmi vysoký 
stupeň sebekontroly, umíte potlačit své pudy a nutkání. Jste vážná, zásadová, praktická, 
realistická a perfekcionistická. 
Vaše dominantní funkce je myšlení a rozhodování, míra extroverze a používání 
„smyslů“ není tak výrazná. Ke svým závěrům dospíváte takřka výhradně z objektivních 
vnějších informací. Jedinou a skutečnou realitou je pro vás vnější svět. Stanovujete si cíle a 
termíny, v nichž je žádoucí jich dosáhnout, a potom na nich systematicky pracujete podle 
pevného a závazného plánu. Dáváte přednost věcem jasně strukturovaným, uspořádaným, 
předpovídatelným; nemáte ráda věci v pohybu, nedokončené, s otevřenými možnostmi. 
Máte zcela typický postoj k práci a k povinnostem. Ve vašem světě práce předchází všemu 
ostatnímu. „Napřed povinnost, potom zábava“ -  je zásada, na kterou velmi dáte. Tento 
postoj má vliv na to, co pokládáte za nutné vykonat, abyste se úspěšně vypořádala se svou 
prací: se smrtelnou vážností se pustíte do důkladných příprav, v průběhu činnosti si pečlivě 
uchováváte přehled o všem, co se děje, když jste hotova, vždy po sobě vzorně uklidíte.  

 

U paní B. se prokázalo, že se prezentuje adekvátně svým osobnostním rysům. I dle 

psychodiagnostiky by pro ni vhodnou pozicí byla buď pozice s možností týmu lidí, příp. 

pozice se širokým záběrem zodpovědnosti. Třetí schůzka s paní B. proběhla 5.5.2009 a 

byla zaměřena především na typ pozic, na který se má agentura orientovat v monitoringu 

pozic. Paní B. na třetí schůzce uvedla, že již sama začala kontaktovat své známé 

z bývalého zaměstnání a také se začala orientovat na pracovních serverech, přestože tam ji 

zatím žádná pozice nezaujala. Paní B. na této schůzce byla již plně orientovaná na samotné 

hledání, bývalého zaměstnavatele vůbec nezmiňovala, ani neprojevovala žádné negativní 

emoce týkající se obav ze samotného hledání práce či nastalé situace. S konzultantem byla 

domluvena týdenní frekvence zasílání monitoringu pozic s tím, že pokud bude třeba, je 

možné ještě zacílení na určité pozice upravit. Paní B. si stále nebyla jista šíří pozic, na 

které chce své hledání zamířit.  

Monitoring pozic probíhal po dobu 8 týdnů. Paní B. si během těchto týdnů sama 

domluvila 3 pohovory, další dva vyvstaly z pozic nalezených monitoringem. Ve všech 

společnostech paní B. absolvovala první kola pohovorů, bohužel ani u jednoho nebyla 

pozvána do kola druhého. Na původně poslední plánované schůzce po ukončení 

monitoringu pozic jí bylo konzultantem nabídnut ještě videotrénink pohovoru s tím, že by 

to paní B. mohlo pomoci odhalit, v jakých detailech mohl být u pohovorů problém. Tento 

trénink již lehce přesahoval finanční limit daný zadavatelem, ale vzhledem k dobré 

vzájemné spolupráci konzultant přislíbil, že by se zadavatelem jeho poskytnutí předem 

prokonzultoval v případě zájmu paní B. Paní B. tuto nabídku odmítla. Na této schůzce její 
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sebedůvěra již nebyla tak viditelná jako na schůzkách předchozích, ale ani po několika 

neúspěšných pohovorech neměla paní B. pocit, že by od agentury potřebovala další pomoc. 

V závěrečném hodnocení paní B. ocenila možnost vyzkoušet si psychodiagnostické 

metody s tím, že jejich výsledky byly dle jejího mínění překvapivě přesné. A také ocenila 

monitoring pozic v tom, že jí šetřil hodně cenného času tím, že agentura dokázala veškeré 

dostupné zdroje sledovat několik týdnů za ni. Pokud jde o stres, emoční ladění či motivace, 

paní B. působila na konci outplacementu velmi podobně jako na jeho počátku. Podařil se 

zmírnit její postoj vůči bývalému zaměstnavateli, a agentura svými službami tak pomohla 

do určité míry zachovat dobré jméno této firmy. Na druhou stranu paní B. trvá na své 

představě budoucího zaměstnání a je ochotna tomu věnovat více času, než který poskytl 

outplacement. Věří svým zkušenostem a dovednostem. Konzultant získal informace od 

zadavatele od 2 měsíce později a paní B. byla i nadále bez nového zaměstnání.  

6.4.7 Kazuistika 7 

Vladimír K. se narodil v Brně roku 1976. Vystudoval Vysoké učení technické 

v Brně, fakultu strojírenskou. Je svobodný, bezdětný.  

Pan K. hned po studiích nastoupil do výrobní firmy zabývající se výrobou 

komponentů pro automobilový průmysl nedaleko Prahy a zůstal v ní dodnes. Vystřídal 

několik pozici v jejím konstrukčním oddělení, ale protože toto oddělení dělalo víceméně 

spíše úpravy různých již navržených konstrukcí a nevěnovalo se samotnému vývoji, který 

by ho bavil více, začal pan K. uvažovat o změně pozice nebo zaměstnavatele. Přes 

reference od svých kontaktů a přes doporučení různých agentur, u kterých nové zaměstnání 

sháněl, zjistil, že za „pořádným“ vývojem by musel pravděpodobně do zahraničí. Proto se 

pan K. rozhodl vyzkoušet pozice v rámci firmy, ale v jiném oddělení a úspěšně se ucházel 

o pozici Inženýra kvality. Po dvou letech a odchodu svého nadřízeného převzal jeho pozici. 

Na této pozici působil cca 1,5 roku, kdy se firma rozhodla tuto divizi zrušit a výrobní 

aktivity převést jinam. Pan K. byl označen za loajálního zaměstnance a i z titulu 

manažerské pozice mu byla nabídnuta možnost využít outplacementu. Jiná vhodná pozice 

se pro něj bohužel v jiných odděleních zaměstnavatele nenalezla. Ze strany zadavatele 

outplacementu byly dány jen maximální náklady poskytnuté služby, obsah byl ponechán 

na dohodě přímo s klientem. 

První schůzka s panem K. proběhla 12.8.2009 Panu K. byla představena agentura, 

poskytnuty informace o možných službách, které si pan K. může vybrat a také došlo 

k vyjádření psychické podpory a předání brožury se základními informacemi. Pan K. na 

schůzku dorazil výrazně negativně naladěn. Změny u zaměstnavatele nečekal, takže ztráta 
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zaměstnání pro něj byla nečekaným překvapením. Pan K. nebyl schopen se na situaci 

v dané chvíli adaptovat, neměl realistický náhled a z počátku odmítal spolupracovat 

s agenturou, kterou vybral jeho bývalý zaměstnavatel, na kterého měl z jeho pohledu 

oprávněný vztek. Pan K. je svobodný a bezdětný, nemá žádné výrazné finanční závazky, 

takže ve své situaci necítil výraznou úzkost nebo strach, jak se postavit k hledání nového 

zaměstnání. Pan K. je ochoten se za prací stěhovat, takže ani není omezen regionem, kde 

v tuto chvíli žije a pracuje. Pan K. se přes negativní náhled na celou situaci k novému 

hledání práce od počátku stavěl aktivně a poměrně nerad připouštěl, že by pro něj mohlo jít 

i o vítanou změnu v kariéře, do které se sám nepustil. Pan K. nevykazoval žádné viditelné 

známky stresu, jeho motivace nalézt novou práci byla vysoká. Během první schůzky ho 

konzultant přesvědčil, aby si vyposlechl jeho nabídku. Nejpádnějším argumentem bylo, že 

práce agentury bude šitá na míru potřeb pana K., ze strany zaměstnavatele byla v tomto 

ponechána volnost, a také, že jakékoli informace či výsledky z outplacementu budou 

agenturou zachovány jako diskrétní informace a nebudou poskytnuty bývalému 

zaměstnavateli. Pan K. nakonec souhlasil, že služeb využije, čistě z pragmatických důvodů 

– pokud mu někdo něco nabízí „zdarma“, bylo by škoda to nevyužít. Z nabízených služeb 

projevil zájem o psychodiagnostiku, videotrénink pohovoru a také monitoring pozic. Bylo 

domluveno, že psychodiagnostika a monitoring budou provedeny či prodiskutovány 

v rámci jednoho setkání, videotrénink v rámci druhého.  

Druhé setkání s panem K. proběhlo 25.8.2009 a jeho největší časový fond zaplnily 

psychodiagnostické testy. Pan K. absolvoval NEO Big Five, 16, PF a  MBTI. Z výsledné 

zprávy cituji –  

Jste emocionálně zralý, komunikativní, vyrovnaný, disciplinovaný, nezávislý, sebevědomý, 
energický. Převažuje u Vás zájem o mezilidské a vůbec společenské vztahy, orientace na 
okolní svět, potřeba nových dojmů, aktivita. Bez potíží navazujete kontakt s lidmi, máte o 
ně zájem a cítíte se mezi nimi dobře. Vyhledáváte druhé lidi, na druhé straně také umíte 
ocenit klid a samotu. Vaše prosociální orientace je doplněna soběstačností a sklonem 
k individualismu,  kdy se rád rozhodujete sám za sebe. Jste emocionálně stabilní a 
vyrovnaný, nedáte se jen tak vyvést z míry. Situace, ve kterých se nacházíte, neprožíváte 
přehnaně emocionálně, jste sebejistý a uvolněný. Nedělá vám potíže svoje emoce 
kontrolovat. Je u Vás přítomna vysoká míra psychické zralosti. Jste energický a 
dominantní typ, který se nedá snadno ovlivnit vnějšími situacemi a jinými lidmi, ať už ve 
smyslu formování vlastního chování nebo názoru. V situacích, které vyžadují sebevyjádření, 
asertivitu nebo přesvědčování druhých se cítíte přirozeně a nedělají vám jakékoliv potíže. 
Máte tendenci se aktivně svobodně a důrazně rozhodovat, což souvisí s dominancí jako 
Vaším výrazným rysem osobnosti. Nebojíte se formulovat a vyjadřovat své vlastní názory. 
Tendence být přesvědčivý může v určitých situacích působit až svéhlavě. Máte sklon k 
cílevědomosti  a sebedisciplíně, jste systematický a pořádný. Je Vám vlastní přesnost a 
spolehlivost.  V určitých situacích jste na sebe náročný, stanovujete si velké cíle a usilujete 
o jejich dosažení. Je patrná orientace na výkon. Někdy přehnaná míra organizovanosti 
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může vést až k puntičkářství. Máte bohatou fantazii, jste vnímavý k prožitkům emocí, ale na 
druhou stranu se jimi nenecháváte strhnout. Jste otevřený novým podnětům, rád objevujete 
neznámé a dáváte přednost změně. Na druhou stranu můžou být situace, ve kterých dáváte 
přednost tradičnějšímu pohledu na věc. 
Vaše dominantní funkce je myšlení a rozhodování, z hlediska extraverze / introverze jste 
hraniční typ. Svému okolí se jevíte jako nejvíce individualistický a nezávislý. Svět 
pojednáváte prostřednictvím logiky, místy s utilitaristickou tendencí. Metaforicky může být 
tento typ definován jako „strůjce“ nebo „budovatel“.  Máte sklony ke krajnímu 
pragmatismu, realitu vidíte jako něco, co je do značné míry svévolné a vykonstruované, co 
lze buď využít nebo ignorovat.  Jste otevřený nápadům a novým konceptům, které, pokud 
obstojí a osvědčí svou hodnotu, jste schopen realizovat bez ohledu na energii a čas. Čas od 
času můžete být úzce zaměřen jen na jeden cíl a plně se soustředit na jeho dosažení. Což je 
v závislosti na situaci předností i nevýhodou. Tento typ lidí má sklony vidět důsledky věcí 
dlouhodobě dopředu, je schopen předvídat a zároveň dotahovat věci do konce. Vyniká 
v zobecňování, klasifikování, nacházení vhodných příkladů a příměrů čehokoliv, o čem 
chtějí své okolí přesvědčit. Na druhou stranu jsou situace, kdy  inklinujete k dávání 
obecných odpovědí, máte občas tendenci zamlžovat a zneprůhledňovat a je Vám zatěžko 
pochopit, proč ostatní lpí na přesných instrukcích. Hlavním vodítkem ve Vašem uvažování 
je logická bezrozpornost. Cítíte se naprosto pohodlně, pokud jsou Vaše systémy bez 
jakékoliv kontradikce a mate tím pádem sklony racionalizovat činnosti, které se jeví jako 
zbytečné a  dublované. Váš typ osobnosti je předurčen k manažerské pozici, na druhou 
stranu Vám bude vlastní i samostatná pozice, ve které budete moci proměňovat teoretické 
systémy ve skutečnost, samostatně budovat a rozvíjet nápady. Tendence být na sebe 
náročný se odráží i v požadavcích na druhé lidi, od kterých očekáváte minimálně stejně 
tvrdou práci, kterou odvádíte sám. Můžete tím působit na své okolí jako náročný člověk, 
kterého lze jen těžkou uspokojit. Jste typ loajálního, oddaného pracovníka, který, jakmile si 
jednou přisvojí cíle organizace, snaží se je s naprostou oddaností naplnit. Váš manažerský 
styl vychází z principu sebezdokonalování, v podřízených podporujete nezávislost a 
soběstačnost.  
 

Pan K. k psychodiagnostice uvedl, že některé připsané atributy jeho osobnosti 

opravdu takto vnímá, některé mu zatím nikdy nepřišly na mysl a více se nad nimi 

pozastavil až při čtení výsledné zprávy z psychodiagnostiky. Psychodiagnostika potvrdila, 

že se pan K. hodí na pozice v konstrukčním oddělení, ovšem v budoucnosti by mohl 

směřovat na některou z pozic manažerských.  

Pokud jde o monitoring pozic, konzultant  přinesl na tuto schůzku panu K. první 

předvýběr možných pozic, na které se lze zaměřit. Po domluvě s panem K. nebude 

agentura monitorovat pozice pouze v oblasti konstrukce či kvality, ale bude panu K. zasílat 

i zajímavé pozice z oblasti technologie či technického obchodu, a také jakékoli pozice 

konstruktéra do zahraničí. Pan K. si je vědom, že nemá na všechny tyto typy pozic 

vhodnou praxi, ale dle svých slov by si rád vyzkoušel i další oblasti působení v rámci 

výrobní firmy tak, aby časem mohl vystoupat na některou z manažerských pozic a mít 

dostatečný přehled o celém fungování takové firmy. Pan K. přistupoval jak 

k psychodiagnostice, tak k monitoringu věcně a bez jakýchkoli emočních zabarvení, 
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s konzultantem komunikoval svižně a na jednotlivé části outplacementu se plně soustředil. 

Na této schůzce pan K. již neventiloval tolik rozhořčení vůči bývalému zaměstnavateli, 

naopak po absolvování psychodiagnostiky uvedl, že by mu přece jen outplacement mohl 

přinést nějakou přidanou hodnotu. I nadále pan K. působil stabilně, neprojevoval úzkost 

nebo strach z nové situace, byla na něm vidět motivace pro nové zaměstnání i chuť se do 

něčeho nového pustit.  

Videotrénink proběhl na schůzce dne 2.9.2009. Pan K. se setkal s konzultantem 

agentury, kterého do té doby nepotkal tak, aby byla zajištěna objektivita pozorování. Byl 

simulován reálný pracovní pohovor tak, aby se pan. P. setkal velkým množstvím typů 

otázek, které během pracovních pohovorů může dostat a také aby byl konfrontován 

s různými reakcemi personálního konzultanta. Po ukončení pohovoru následovala diskuze 

nad pořízenou videonahrávkou. Pan K. byl konzultantem upozorněn na neadekvátnost 

některých odpovědí na otázky s tím, že by se pan K. měl před pohovorem vždy připravit na 

to, o jakou pozici se uchází a směřovat své odpovědi k její podstatě. Dále byla 

prodiskutována nutnost poskytování referencí budoucímu zaměstnavateli a také neverbální 

chování pana K., kde byl také objeven prostor ke zlepšení, dle konzultanta by bylo 

vhodnější i v neverbální části chování se orientovat na daného personalistu tak, aby získal 

dostatečný dojem, že pan K. má o pohovor i pozici opravdový zájem. Dojem z videa byl 

v některých částech opačný. Pan K. byl také upozorněn na rychlost až překotnost projevu u 

některých otázek s tím, že je vhodné svou okamžitou reakci spíše zastavit a každou 

odpověď si alespoň krátce promyslet. Pan K. se u celého tréninku projevoval uvolněně,  na 

počátku byla vidět trochu nervozita z kamery, ale poté neprokazoval ani u obtížnějších 

otázek větší známky stresu. Pan K. ocenil, že se mohl na pohovor podívat očima někoho 

zkušeného, vidět sám sebe v situaci, ze které běžně nemá možnost získat zpětnou vazbu. 

Uvedl, že se bude na detaily zmíněné ve zpětné vazbě při dalších už reálných pohovorech 

zkoušet zaměřit.  

Pan K. byl následujících 6 týdnů s agenturou pouze v telefonickém a emailovém 

kontaktu. Na týdenní bázi mu byl zasílán monitoring pozic. Pan K. se dvakrát ozval 

s doplňujícími dotazy k zaslání životopisu a fungování jednoho z pracovních serverů. 

Během této doby se mu podařilo absolvovat celkem 5 pohovorů s tím, že část jich byla 

v jiných regionech, než pan K. aktuálně bydlí.  

Poslední  schůzka s panem K. proběhla 20.10.2009. Došlo na diskuzi o obsahu 

outplacementu a o tom, zda pan K. cítí, že by ze strany agentury využil nějaké další služby 

nebo je s obsahem spokojen. Pan K. ve zpětné vazbě uvedl, že pozitivní přístup agentury 
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ocenil, vyhovovala mu rychlá komunikace ze strany konzultanta. Přínosem pro něj bylo 

projít si psychodiagnostikou a také videotréninkem – obojí mu pomohlo si ujasnit některé 

své rysy a reakce tak, aby v budoucnosti mohl své úsilí zaměřit jinak či lépe. Přestože 

nikdy neměl ze  své situace vyloženě obavy, i tak zmínil, že bylo pro něj příjemné mít 

v této době psychickou oporu na straně konzultanta. V celkovém hodnocení pan K. uvedl, 

že mu outplacement pomohl zcela. Pan K. na poslední schůzce projevoval pozitivní emoce, 

o bývalém zaměstnavateli hovořil spíše neutrálně, s optimismem očekával budoucí vývoj 

svého hledání zaměstnání. U poslední schůzky pan K. uvedl, že od jedné z firem, kde již 

absolvoval pohovor, dostal nabídku práce v oddělení kvality, ale její přijetí zatím zvažuje.  

Dle náhledu konzultanta pan K. vstupoval do programu outplacementu s jedinou 

výrazně projevovanou negativní emocí a to vůči svému bývalému zaměstnavateli, a tu se 

podařilo v průběhu programu viditelně zmírnit. Outplacement tak pomohl k udržení 

dobrého jména bývalého zaměstnavatele. Pan K. na žádné ze schůzek neprojevil strach, 

úzkost či jiné negativní emoce směřující přímo na jeho osobní situaci. Vždy se projevoval 

pozitivně, aktivně, s chutí hledat nové zaměstnání, a stejný přístup očekával ze strany 

agentury. Přesto, že do ukončení programu outplacementu neměl nové zaměstnání 

potvrzeno, jeho pozitivní a aktivní emoce i motivace nevymizely. Pan K. je relativně 

stabilní ve svém náhledu na trh práce a své možnosti pracovního uplatnění. 

Outplacementový program mu pomohl se zaměřit na některé detaily v osobnosti či 

sebeprezentaci tak, aby dokázal svůj projev více uhladit a pomohlo mu to úspěšněji 

procházet prvními koly pohovorů. Také díky outplacementovému programu nedošlo u 

pana K. ke ztrátě chuti k hledání nového zaměstnání a agentura mu byla stabilní podporou 

v jeho pozitivním a aktivním přístupu. Přes  počáteční nechuť se do programu zapojit, 

nakonec pan K. projevil otevřený přístup a zájem o poskytované informace a rady.  

Po ukončení outplacementového programu se pan K. agentuře sám ozval a 

informoval konzultanta o svém dalším postupu. Nabízenou pozici v oddělení kvality 

nakonec odmítl, dle svých slov má v jednání zajímavou konstrukční pozici v zahraničí, po 

které vždycky toužil, takže byl ochoten i obětovat určitou jistotu, kterou mu předchozí 

nabídka práce poskytovala. Pan K. projevoval velké odhodlání jít za svým cílem a pevně 

věřil tomu, že na dané pozici uspěje. Kromě zajímavé pracovní náplně by tato pozice pro 

pana K. znamenala i vyšší finanční ohodnocení, než mohl mít na obdobných pozicích 

v Čechách. Po této komunikaci již konzultant s panem K. v kontaktu nebyl, takže není 

možné ověřit, zda pan K. opravdu na dané pozici uspěl. Další pravidelný kontakt se 

zadavatelem outplacementu tuto informaci také nepřinesl.  
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6.4.8 Kazuistika 8 

Milena D. se narodila 18.5.1979 v Praze, je vdaná, bezdětná. Vystudovala Vysokou 

školu ekonomickou, národohospodářskou fakultu.  

Paní D. se po studiích neměla jasnou představu, čemu by se chtěla věnovat. Měla 

ale problém najít vhodné zaměstnání, protože neměla adekvátní praxi, proto začala svou 

kariéru na administrativní pozici v personální agentuře. S odstupem času tuto zkušenost 

hodnotí jako velmi zdařilou, v agentuře potkala zajímavé spolupracovníky, kteří jí jako 

absolventovi dali prvotní náhled do pracovního života. Z administrativní asistentky se 

postupně přesunula na pozici Juniorní účetní a začala se věnovat účetnictví. Přestože ji 

práce bavila, začala po nějaké době uvažovat o změně zaměstnání, v agentuře nebyl 

prostor, kam se posunout dál. Po delším hledání se jí podařilo najít práci Junior účetní 

v mezinárodní potravinářské společnosti. Na této pozici setrvala 2 roky a poté se přesunula 

na pozici Senior účetní. Během dalších let vystřídala další dvě seniorní pozice, které se 

lišily pouze zaměřením obsahu práce. S přesunem finančních služeb do zahraničí a zrušení 

její pozice byla paní D. nabídnuta možnost outplacementu.  

První schůzka s paní D. proběhla 18.9.2009. Zadavatel  v tomto případě omezil 

outplacement po dohodě s agenturou na služby pohovor pro analýzu potenciálu, job 

workshop bez psychologických testů a pomoc při hledání nového zaměstnání spolu 

s monitoringem inzerce po dobu 6 týdnů. Paní D. na první schůzce v agentuře působila 

především zklamaně. Měla s předstihem nějaké informace o změnách ve společnosti 

bývalého zaměstnavatele, přesto nečekala, že by k propouštění mohlo dojít tak rychle, příp. 

že by se mohlo týkat jí. Přesto o zaměstnavateli nemluvila příliš negativně, vcelku 

oceňovala praxi a možnost kariérního postupu, kterého se jí v bývalém zaměstnání dostalo. 

Paní D. nevykazovala viditelné známky stresu, vyjadřovala se realisticky, bez přehnaného 

emočního zabarvení, ztráta práce pro ni neznamenala velký šok. Paní D. neměla 

pochybnosti o svých schopnostech a propouštění pro ni neznamenalo snížení vlastního 

sebehodnocení. Paní D. je vdaná, má finanční podporu v manželovi, nemá děti, takže jí 

přechodný výpadek stabilního příjmu na životním standardu neohrožuje. K outplacementu 

se paní D. stavěla z počátku skepticky. Uvedla, že si práci vždy dokázala najít sama a neví, 

jak by jí v tom agentura mohla pomoci. Konzultantem agentury jí byl představen program, 

který jí zaměstnavatel umožnil, obecně služby agentury, vyjádřena podpora v její situaci a 

předána brožura se základními informacemi. Paní D. poté souhlasila, že službu 

outplacementu zkusí a pokud by nebyla spokojena, je možno outplacement kdykoli ukončit.  
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Dne 30.9.2009 proběhla  s paní D. druhá schůzka, na které došlo k pohovoru 

směřovanému k analýze potenciálu. S paní D. se sešel konzultant, se kterým se doposud 

nesetkala, aby byla jeho doporučení nestranná a nezávislá na předchozích dojmech. 

Konzultant se zaměřil na dovednosti, zkušenosti a motivaci paní D. tak, aby zjistil, na jaké 

pozice se zaměřit. Motivace paní D. pro další zaměstnání spočívala především 

v možnostech kariérního postupu, paní D. netrvala na stejném finančním ohodnocení, ani 

na dalších detailech týkajících se typu či velikosti zaměstnavatele. Z rozhovoru vyplynulo, 

že paní D. nemá manažerské ambice, vždy se dobře cítila na adekvátně odpovědných, ale 

především pozicích specialistů. Konzultantem byl paní D. představen aktuální pracovní trh, 

pokud jde o účetní či finanční pozice a byly jí doporučeny pozice, na které se má ve svém 

hledání zaměřit. Konzultant jí také nabídl oslovení některých klientů agentury s tím, že 

může nezávazně představit její profil. Paní D. si vybrala dvě společnosti, o které by 

případně měla zájem. Na druhé schůzce působila paní D. uvolněně, reagovala adekvátně 

situaci, nevyjadřovala jakýkoli strach z hledání nové práce, její chování ani vyjadřování 

nevykazovalo známky nadměrného stresu. O bývalém zaměstnavateli padla pouze jedna 

zmínka a to pozitivní. Z pohovoru odcházela paní D. s tím, že by přece jen mohl být  

outplacement i pro ni prospěšný, alespoň jako stálá podpora při hledání zaměstnání, a byla 

ochotna přijít na schůzku třetí.  

Třetí setkání proběhlo 9.10.2009 a jeho součástí byl job workshop. Paní D. si 

přinesla svůj životopis i poslední motivační dopis, který v minulosti použila. Nad oběma 

dokumenty proběhla diskuze  a paní D. byly doporučeny dílčí úpravy. Paní D. k tomuto 

přistupovala opět se skepsí, uvedla, že si myslí, že sama umí svou osobu písemně 

prezentovat, přesto vzala doporučení v potaz s tím, že je na ní, jestli jich využije či ne. 

V rámci job workshopu byly dále paní D. shrnuty veškeré možné typy inzerce, představeny 

jednotlivé servery, kde práci hledat nebo naopak vystavit životopis. K tomuto paní D. 

uvedla, že jí vždy k nalezení nového zaměstnání stačil server www.jobs.cz, ale v případě, 

že je situace na trhu horší, tak bude uvažovat i o jiných místech, kde práci hledat. Paní D. 

na třetím setkání působila sebevědomě, z nastalé situace neměla obavy a ani neočekávala, 

že by práci hledala příliš dlouho. Podporu agentury ocenila, především komplexnost 

předaných informací i pozitivní přístup konzultanta, přesto i nadále hlavní úlohu v hledání 

nového zaměstnání viděla na své straně, což ostatně uznal i konzultant z agentury. Paní D. 

na této schůzce uvedla, že již kontaktovala své známé a bývalé spolupracovníky  a snaží se 

vhodné zaměstnání prozatím touto cestu. Odpovídat na inzerce se chystá až v druhé řadě, 

pokud by jí její síť kontaktů nestačila.  
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Čtvrtá schůzka proběhla 15.10.2009 a byla zaměřena na podporu agentury při 

samotném vyhledání nových pozic včetně započetí s monitoringem inzerce. Konzultant na 

tuto schůzku připravil seznam některých vhodných firem z řad klientů agentury s tím, že 

není možné připravit všeobecný seznam vhodných firem, protože většina větších firem má 

adekvátní účetní pozice. Seznam agentur paní D. odmítla s tím, že jí postačuje kontakt 

s agenturou na outplacement, další agentury cíleně oslovovat nechce, bude s nimi 

v kontaktu jen v případě, že by chtěla reagovat na některou jimi inzerovanou pozici. 

Konzultant také připravil několik typů aktuálně inzerovaných pozic, které by mohly paní D. 

zajímat a bylo dohodnuto, na které pozice se má agentura při  monitoringu zaměřit. Paní D. 

byla informována, že agentura jí bude v dalších týdnech k dispozici telefonicky a je možné 

se na ni kdykoli obrátit. Monitoring pozic bude dostávat pravidelně v týdenním intervalu e-

mailem.  

V dalších týdnech paní D. konzultanta kontaktovala s doplňujícími dotazy a také proto, 

aby agenturu informovala o změnách v postupu. Paní D. kontaktovala předvybrané 

společnosti a také se jí povedlo získat kontakty přes své přátele/spolupracovníky. Ze všech 

těchto kontaktů měla paní D. již domluvené 4 pohovory. Další schůzku v tuto chvíli paní D. 

nevyžadovala, ocenila výstupy z monitoringu pozic a požádala o další s tím, že zůstane 

s konzultantem v telefonickém kontaktu. 

Paní D. po telefonu působila proaktivně, vyjadřovala chuť k hledání nové práce, i 

nadále neměla problémy se stresem či sebehodnocením. Na nové pohovory se těšila jako 

na novou životní výzvu a etapu.  

Poslední setkání s paní D. se uskutečnilo 27.11.2009 v souladu s ukončením 

outplacementového programu a také monitoringu inzerce. Paní D. v rámci outplacementu 

absolvovala vše, co jí bylo bývalým zaměstnavatelem umožněno. Během posledních 6 

týdnů, kdy probíhal  monitoring inzerce, se paní D. zúčastnila 6 prvních kol pohovorů a 1 

kola druhého. V rámci posledního setkání uvedla, že se v jednom případě pravděpodobně 

schyluje k pracovní nabídce, ale prozatím ji reálně neměla k dispozici. Pan D. neměla 

s ukončením outplacementu problém, akceptovala, že podpora ze strany agentury končí, i 

když prozatím nemá nové zaměstnání jisté. V rámci poslední setkání paní D. vyplnila 

dotazník spokojenosti se službou outplacementu, ve kterém uvedla, že se službami 

agentury byla plně spokojena, jako pozitivní vidí kontinuální podporu ze strany agentury a 

celkové shrnutí aktuálních informací o trhu práce a možnostech hledání nového zaměstnání. 

Spolupráci s agenturou hodnotila paní D. jako přínosnou a efektivní, neuvedla nic, co by jí 

v rámci komunikace či organizace chybělo. Paní D. i na posledním setkání působila 
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vyrovnaně, sebevědomě, měla chuť do dalšího hledání zaměstnání, jedinou negativní 

emoci, kterou minimálně vyjádřila byla netrpělivost s tím, že hledání práce podle jejích 

představ má běžet rychleji a ráda by již začala znovu pracovat. I tak uvedla, že je ochotná 

si na vhodnou pracovní nabídku počkat.  

Dle náhledu konzultanta byla paní D. po celou dobu outplacementu vyrovnaná, její 

emocionální ladění zůstalo více méně konstantní s tím, že nedošlo k žádným velkým 

negativním propadům. Paní D. uvažovala celou dobu realisticky, k hledání zaměstnání 

přistupovala aktivně, pozitivně a v druhé polovině outplacementového programu i chutí do 

nové pracovní výzvy. Outplacementový program dle náhledu konzultanta paní D. pomohl 

především z hlediska dlouhodobé podpory při hledání zaměstnání, emocionální či 

psychickou podporu paní D. nepotřebovala.  

Po ukončení outplacementového programu se paní D. agentuře sama ozvala cca po 

dalších 4 týdnech s tím, že přijala pracovní nabídku, kterou již očekávala v době ukončení 

programu. Uvedla, že absolvovala další 3 pohovory, ale žádná z firem ji neoslovila natolik, 

aby měla chuť zúčastnit se kola druhého. Přijala opět pozici Seniorní účetní v mezinárodní 

společnosti, tentokrát orientované na dovoz obalů. Bohužel agentura již neměla ze strany 

paní D. či zadavatele informaci o tom, jestli paní D. na pozici setrvala i po zkušební  době.   

6.4.9 Kazuistika 9 

Luboš N. se narodil v Praze roku 1974. Vystudoval ČVUT, fakultu strojírenskou. Je 

svobodný a bezdětný.  

Po ukončení studia hledal pan N. jakoukoli technickou pozici vhodnou pro čerstvého 

absolventa vysoké školy. Přestože se během studia zaměřil na konstruktérství, po jeho 

ukončení vzhledem k omezeným možnostem a počtu absolventských pozic, byl ochoten 

začít i na pozici jiné a časem se vypracovat s tím, že je možné, že ho v realitě zaujme i jiná 

technická oblast. Po relativně delší době hledání nalezl pan N. pozici Technika kvality 

v mezinárodní výrobní společnosti sídlící nedaleko Prahy dodávající komponenty pro 

automobilový  průmysl. Po roce se posunul na pozici Inženýra kvality, na které setrval 

doposud. Během let se lehce změnil název jeho pozice tak, jak se měnila i struktura 

oddělení, stal se tedy Seniorním inženýrem kvality  a také se postupně měnila úroveň 

zodpovědnosti úkolů, které měl na pozici na starosti. Pan N. se i v průběhu této jediné 

pracovní zkušenosti poohlížel po pozicích v konstrukci, ale dle svých slov nechtěl jen 

překreslovat nápady někoho jiného a pozice v „pořádném“ vývoji u nás neobjevil, proto 

zůstal v oddělení kvality. Na manažerskou pozici se za dobu svého působení ve firmě 

nevypracoval, přesto měl neoficiální funkci „Team leadera“ a zajišťoval koordinaci prací 
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ostatních Inženýrů a Techniků kvality a byl zástupcem manažera oddělení. Ve chvíli, kdy 

se firma rozhodla výrobní divizi zrušit a své aktivity přesunout jinam, byla panu N. 

nabídnuta pozice v druhé výrobní divizi, kterou ale z důvodu posunu zpět v kariéře nepřijal. 

Bývalý zaměstnavatel mu tak umožnil zúčastnit se outplacementového programu. 

Vzhledem k tomu, že pan N. nezastával manažerskou pozici, byl mu nabídnut program se 

značně omezeným rozpočtem, jednotlivé služby ale nebyly zadavatelem přesně vybrány a 

panu N. byla ponechána možnost výběru.  

První schůzka s panem N. proběhla 4. srpna 2009. Panu N. byla představena agentura, 

možnosti služeb, byla mu předána brožura se základními informacemi a také vyjádřena 

podpora v jeho nové životní situaci. Pan N. na první schůzce vůbec nebyl s agenturou 

ochoten spolupracovat, přestože na schůzku dorazil. O možném rušení divize neměl 

předchozí informace, propuštění pro něj znamenalo šok a cítil velkou nechuť k hledání 

nového zaměstnání. Vůči bývalému zaměstnavateli vyjadřoval pouze velmi negativní 

emoce s tím, že nedokáže ocenit loajální a výkonné zaměstnance. Vzhledem k tomu, že 

nemá finanční závazky, pan N. nepociťoval stres z toho, že by nedokázal finančně 

zvládnout nutné období hledání nového zaměstnání, ale velkým stresem pro něj byl 

samotný proces hledání a absolvování pohovorů. K situaci se stavěl spíše pasivně, 

odevzdaně, nevykazoval potřebnou energii, aby byl schopen se na situaci adaptovat a 

hledání se aktivně chopit. Během první schůzky ho konzultant přesvědčil, aby si 

vyposlechl nabídku služeb, které v rámci outplacementu může pan N. absolvovat s tím, že 

si potom může promyslet, zda se bude chtít dále čehokoli účastnit či ne. Pan N. z prvního 

setkání nejlépe reagoval na argumentaci, která zdůrazňovala, že pro něj jde o služby 

zdarma, tzn. by bylo vhodné je využít, navíc si může v rámci daného rozpočtu s agenturou 

individuálně dohodnout, které služby by pro něj byly nejvíce přínosné. Pan N. přesto na 

konci toho setkání požádal o dobu na rozmyšlenou a setkání skončilo bez domluvení 

dalšího postupu. 

Pan N. se agentuře ozval během jednoho týdne s tím, že o podporu v rámci hledání 

nového zaměstnání stojí a je připraven se domluvit na dalších krocích. Po telefonu bylo 

dohodnuto, že zadavatelem poskytnutý rozpočet bude využit na služby videotréninku 

pohovorů a monitoringu pozic.  

Druhé setkání s panem N. proběhlo v agentuře 17. srpna 2009 a jeho obsahem byl 

videotrénink pohovoru. Pan N. v telefonu i potom při setkání vyjádřil obavy z nových 

pracovních pohovorů s tím, že když hledal zaměstnání po ukončení vysoké školy, byly dle 

jeho názoru problémem právě pohovory, kde nedokázal přesvědčivě vystupovat a prodat 
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svou odbornost a osobní kvality. Pan N. pohovor absolvoval s konzultantem, kterého do té 

doby ještě nepotkal tak, aby byla zajištěna objektivita závěrů konzultanta. S panem N. byl 

simulován reálný pracovní pohovor tak, aby měl pan N. možnost setkat se s velkým 

množstvím možných otázek a také ukázat své reakce na různé otázky a reakce konzultanta. 

Po ukončení pohovoru proběhla oboustranná diskuze nad videonahrávkou, které byl 

přítomen také dosavadní konzultant pana N. Pan N. byl upozorněn na některé reakce, které 

nebyly adekvátní situaci a podobně na některé odpovědi, které by bylo vhodné si u dalších 

pohovorů více promyslet. Pan N. u pohovoru několikrát reagoval překotně, působil 

nervózně, ve výsledku neodpovídal na dotaz, který byl položen. Pan N. byl  také 

upozorněn, že nejen jeho verbální, ale také neverbální projev působí velmi nervózně a 

naprosto neadekvátně dané situaci. Panu N. byla dána doporučení jak pro verbální, tak 

neverbální projev – po verbální stránce se pokusit zpomalit svou mluvu i myšlení, před 

samotnou odpovědí si znovu zopakovat v duchu otázku a promyslet i alespoň krátce svou 

odpověď tak, aby opravdu odpovídala dotazu. V případě, že pan N. díky nervozitě dotazu 

neporozumí nebo jen ihned zapomene (což se také při videotréninku stalo), není nevhodné 

požádat o jeho zopakování. U neverbálních projevů byla doporučení podobná – gesta 

umírnit, orientovat postavení svého těla na tazatele, i přes nervozitu se neobávat 

s tazatelem udržovat oční kontakt. Pan N. působil nervózně i při samotné diskuzi týkající 

se videotréninku, sice ocenil, že se mohl sám na sebe v této pro něj obtížné situaci podívat, 

zpětnou vazbu a doporučení od konzultantů označil za adekvátní a hodlal se jimi řídit, ale i 

tak pro něj tato situace nebyla přirozená a očividně mu byla nepříjemná. Od konzultantů 

dostal několik tipů, jak nervozitu ovládnout, jak si nepříjemné situace předem naplánovat 

či nacvičit a také tipy na relaxaci a obecně uvolnění s tím, že pokud by se panu N. nedařilo 

své emoce dostatečně zvládnout a měl by zájem, může mu agentura zprostředkovat kontakt 

na vhodné psychologické poradenství.  

Třetí setkání bylo naplánováno nedlouho po videotréninku tak, aby mohl pan N. co 

nejdříve začít s aktivním hledáním nového zaměstnání. Toto setkání proběhlo tedy 26. 

srpna 2009 a jeho obsahem bylo poradenství a monitoring pozic. Konzultant pro pana N. 

připravil seznam společností, které by mohly být možnými novými zaměstnavateli. Nad 

tímto seznam proběhla diskuze především na téma dalšího směřování pana N. a na téma 

stěhování. Pan N. i nadále projevoval velký zájem o oblast konstrukce, přestože v této 

oblasti doposud neměl pracovní zkušenosti a při minulém hledání nenalezl pro něj 

zajímavou pozici. Pan N. vyjádřil neochotu se stěhovat, přestože byl konzultantem 

upozorněn, že hodně technicky orientovaných pozic není lokalizováno v Praze či její 



 

97 

blízkosti. Jeho hledání práce tedy může být tímto prodlouženo. Pan N. obdržel také seznam 

agentur, které se zabývají technickými pozicemi. V neposlední řadě byla učiněna dohoda 

nad seznamem pozic, na které se má agentura zaměřit při monitoringu pozice. Vzhledem 

k neochotě se stěhovat, souhlasil pan N. se širším záběrem typů pozic, na které bude 

monitoring cílen. Pan N. u tohoto setkání již nepůsobil tolik nervózně, očividně se na 

situaci alespoň do jisté míry adaptoval, byl schopen s konzultantem diskutovat bez 

viditelných známek stresu. O svém bývalém zaměstnavateli mluvil s menším despektem a i 

ocenil službu outplacementu, která mu přinesla do jeho nastalé životní situace trochu klidu 

a podpory.  

Další kontakt s panem N. byl předběžně domluven jako telefonický na pravidelné 

týdenní bázi a s tím, že pokud bude pan N. potřebovat, bude domluvena další osobní 

schůzka. Pan N. během následujících týdnů absolvoval 4 první kola pohovorů, ale bohužel 

žádné kolo druhé. Zhruba v polovině doby plánovaného monitoringu pozic kontaktoval 

pan N. konzultanta s tím, že by stál znovu o osobní schůzku. Ta proběhla 30. září 2009 a 

jejím obsahem byla diskuze o neúspěšném absolvování prvních kol pohovorů a prosba 

pana N. o radu, jak pokračovat v hledání práce dál. Konzultant panu N. zopakoval 

doporučení z videotréninku, poskytl mu psychickou podporu a opět nabídl zprostředkování 

psychologického poradenství v případě potřeby. Vznesl také dotaz v čem pan N. vidí 

negativa již absolvovaných pohovorů a v čem si sám myslí, že by potřeboval pomoci. Pan 

N. uvedl, že snažil aplikovat obdržená doporučení, ale v určité fázi ho vždy nervozita 

přemohla a má pocit, že tak nemohl zanechat patřičný dojem. Ze strany konzultanta bylo 

tedy panu N. doporučeno, ať zkusí pohovor nacvičit ještě s některým z kolegů či přátel, 

bohužel daný rozpočet omezený zadavatelem již neumožňuje tréninkovou situaci opakovat 

a ani by to nebylo z pohledu agentury přínosné, konzultanti by již pravděpodobně panu N. 

jinou zpětnou vazbu a doporučení nedali. Pan N. si od konzultanta vzal kontakt na 

psychologa s tím, že bude nadále pokračovat v hledání a v případě nutnosti ho sám 

kontaktuje. Na tomto setkání pan N. působil sklíčeně z nastalé situace a projevoval nižší 

sebehodnocení a sebedůvěru, než na setkání minulém.  

Během dalších týdnů monitoringu pozic byl pan N. s agenturou v kontaktu jen 

telefonicky. Absolvoval další 2 první kola pohovorů a i 1 kolo druhé. Pokusil se také zjistit 

možnosti nového zaměstnání přes své bývalé kolegy a přátele. V této oblasti měl přislíbeny 

další 2 pohovory, které se do posledního setkání neuskutečnily.  

Poslední setkání s panem N. proběhlo 30. října 2009. Pan N. byl informován o 

ukončení programu outplacementu a monitoringu pozic. Ze strany pana N. bylo uvedeno, 
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že přínosem pro něj byla podpora ze strany agentury, rychlá komunikace a reakce na jeho 

potřeby, možnost vyzkoušet si videotrénink pohovoru a obdržet doporučení na zlepšení své 

prezentace. Pan N. uvedl, že přestože z toho, že by práci nenalezl nikdy velkou obavu 

neměl, samotný proces pohovorů a nutnosti se prezentovat před cizími odborníky ho od 

počátku stresoval a možnost své pocity sdílet s někým nezávislým a ochotným poradit, 

velmi ocenil. V celkovém hodnocení v dotazníku spokojenosti pan N. uvedl, že mu 

outplacement pomohl, ovšem do úplné spokojenosti chybí ještě nenalezené nové 

zaměstnání. Současnou situaci pan N. komentoval tak, že u 1 druhého kola čeká na 

vyjádření firmy a má naplánována další 2 kola první. Zatím tedy neví, jak bude jeho 

hledání pokračovat.  

Dle konzultantova náhledu pan N. vstupoval do program výrazně negativně naladěn, 

nebyl ochoten diskutovat o možnostech v hledání práce, na svou situaci reagoval šokem a 

nechutí se na téma ztráty práce bavit. Na svého zaměstnavatele nahlížel vyloženě 

negativně, přestože mu firma nabídla nejdříve jinou pracovní pozici a poté 

outplacementový program. Emoční ladění pana N. se v průběhu outplacementu 

stabilizovalo. Pan N. se adaptoval na nastalou situaci, byl ochoten spolupracovat a náhled 

na zaměstnavatele se postupně změnil. Pan N. po většinu doby programu vykazoval velký 

stres ze samotných pohovorů, které musel při hledání nového zaměstnání absolvovat. 

Konzultant se snažil panu N. s jeho prožíváním pomoci v rámci možných doporučení a 

neustálé podpory, přesto se podle jeho názoru stres pana N. z pohovorů nepodařilo úplně 

eliminovat a bylo by vhodné na jeho snížení dále pracovat.  

 Agentura bohužel ani ze strany pana N., ani ze strany zadavatele outplacementu 

nezískala zpětnou vazbu, tzn. nemá informace, jak rychle nakonec pan N. nové zaměstnání 

nalezl a o jakou pozici se jednalo.  

6.4.10 Kazuistika 10 

Kamila V. se narodila roku 1973 v Praze. Vystudovala Českou zemědělskou 

univerzitu, obor ekonomika a management. Je svobodná a bezdětná.  

Paní V. po ukončení studií neměla jasnou představu, na jaké pracovní pozice se 

zaměřit. Během studia získala jen menší administrativní praxi, žádné odborné zkušenosti, 

které by ji nasměrovaly, nezískala. Po delším hledání získala juniorní pozici 

v marketingovém oddělení ve společnosti zabývající se finančními službami. Z počátku 

z marketingové práce neměla  dobrý pocit, zdála se jí více administrativní a málo kreativní, 

ale vzhledem k omezenému počtu pozic pro absolventy na trhu na pozici zůstala. Během 2 

let se jí podařilo získat v rámci marketingového oddělení větší zodpovědnost, mohla se 
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zapojit do několika větších projektů a oblast marketingu ji oslovila. Bohužel ve firmě, kde 

působila, nebyla možnost dalšího profesního růstu vzhledem k velikosti firmy, proto po 

několika letech hledala nové zaměstnání. Povedlo se jí najít vhodnou pozici seniorního 

marketingového specialisty v jedné z největších bank na našem trhu, kde působila až do 

roku 2009, kdy bylo její oddělení reorganizováno a pozice byla zrušena. Paní V. byl 

navržena možnost přesunout se do jiného oddělení v rámci banky, ale Paní V. tuto možnost 

zavrhla. Chtěla i nadále pokračovat v oblasti marketingu a to nebylo v jiných odděleních 

možné. Proto se nakonec rozhodla využít možnosti outplacementu, kterou banka nabízela. 

Pro Paní V.byl zadavatelem stanoven maximální rozpočet, ale rozsah služeb byl ponechán 

na jejích osobních preferencích a domluvě s konzultantem v agentuře.  

První schůzka s paní V. proběhla 8. května 2009. Na této schůzce konzultant 

představil paní V. celou šíři služeb, ze kterých může v rámci daného rozpočtu vybírat, 

představil ji činnost agentury a předal jí brožuru se základními informacemi o hledání 

práce. Paní V. na první schůzce působila vyrovnaně, nevykazovala žádné velké známky 

stresu. Její hlavní motivací pro hledání nové práce bylo najít zajímavou pozici opět 

v marketingu, o jiné obory neměla zájem. Vůči bývalému zaměstnavateli nevyjadřovala 

příliš negativních pocitů, ráda by na své pozici ještě nějakou dobu zůstala, ale chápala, že 

podmínky firem se mění velmi rychle a se svou situací byla smířená. Ráda by ale co 

nejdříve nalezla nové zaměstnání. Po diskuzi s konzultantem si z nabízených služeb 

vybrala psychodiagnostiku a monitoring pozic. O trénink pohovoru či job workshop 

neprojevila zájem s tím, že ví, jak práci hledat, jen by ráda někoho, kdo jí pomůže 

s vyhledáváním pozic a také v rámci psychodiagnostiky by se mohla dozvědět něco více o 

sobě.  

Druhé setkání s paní V. proběhlo 14. května 2009 a bylo věnováno 

psychodiagnostice. Paní V. absolvovala testy NEO Big 5, 16 PF a MBTI.  Z výsledné 

zprávy uvádíme následující výňatek –  

Jste jen mírně ovlivněna současnou situací související s potřebou nalézt nové pracovní 
uplatnění a z ní vyplývajících jistých obav. K tomuto stavu přistupujete proaktivně a 
samostatně, i přes to je patrná mírná nejistota. Jste psychicky vyrovnaná, klidná a  stabilní 
osobnost. Váš přístup k životu a k řešení problémů je spíše klidný a realistický. Projevujete 
se jako velmi aktivní, komunikativní a energická osobnost. Dokážete pracovat samostatně, 
ale nečiní Vám potíže podílet se na plnění úkolů v rámci týmu. Jste ráda součástí skupiny.  
Jste výrazně flexibilní, schopná vyrovnávat se se změnami a přizpůsobit se okolí. Na druhé 
straně uplatňujete raději konvenční postupy a dáváte přednost spíše osvědčeným přístupům. 
Jste jednoznačně aktivní a komunikativní osobnost. Přesto pravděpodobně nepotřebuje pro 
svou spokojenost být oblíbena za každou cenu. Jste výrazně altruisticky založená, máte pro 
druhé pochopení, jste vždy ochotná pomáhat. Máte sklon důvěřovat lidem. Moc je pro Vás 
pojem s málo kladným významem, takže vedení dalších lidí není pro Vás zvláštním 
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podnětem. Máte zaujetí pro cíl a schopnost dosahovat vytyčených cílů. Vaše svědomitost 
nepřerůstá v přehnané puntičkářství, je spíše přiměřená. Podávání mimořádných 
profesních výkonů není pro Vás centrálním stimulem. Rovněž možnost ovlivnit procesy ve 
Vašem okolí nepředstavuje pro Vás významný motivační faktor.  I když na Vaší prezentaci 
není patrná nižší míra sebedůvěry, máte jisté pochybnosti a obavu z budoucnosti. Je to 
dáno hlavně tím, že jste doposud působila dlouhou dobu v rámci jedné organizace. Stále si 
uvědomujete možné hodnocení druhou osobou a to někdy může ovlivnit i Vaše chování. 
Kritika Vás může znejistit, zvláště pokud je stroze formulovaná. Provedené psychologické 
analýzy ukazují, že je pro Vás užitečné klást si přehledné a dosažitelné cíle tak, aby se Vám 
podařilo zvládnout komplexní  činnosti. Jste ve vysoké míře přístupná  kooperaci, při 
spolupráci podporujete ostatní. To by Vám mohlo při zastávání vedoucí pozice způsobovat 
v určitých situacích problémy při rozhodování o nepopulárních záležitostech. K potížím by 
mohl přispět i fakt, že nemáte sklon dominovat nad ostatními  a nebojujete bezpodmínečně 
za prosazení svých názorů. Pokoušíte se spíše dosáhnout Vašich cílů pomocí kompromisu. 
Nejste také ráda poslem špatných zpráv.  Při výběru nové práce byste se měla zaměřit 
především na následující ukazatele, které by měly zajistit Vaši následnou spokojenost 
s pozicí a firmou, kterou si vyberete: 

1. Firma – sektor: nejste jednoznačně vázána na bankovní sektor.  Přesto je toto 
oblast, ve které jste se pohybovala několik let a nabyté zkušenosti by mohly být 
oceněny právě dalšími bankovními institucemi. Vzhledem ke své flexibilitě a 
otevřenosti změnám byste se mohla velmi dobře uplatnit i v dalších společnostech 
v jiných sektorech. 

2. Firma – stabilita: ačkoli jste schopna přizpůsobit se změnám a flexibilně reagovat 
na své okolí, jevíte se být spíše stálý a loajální zaměstnanec, který dokáže být 
dlouhodobě spokojen v rámci jedné firmy. Proto i společnost, kterou si zvolíte by 
Vám měla poskytnout dostatečné zázemí a stabilitu v delší perspektivě. Je pro Vás 
velice významné pracovní prostředí a mezilidské vztahy mezi pracovníky. 

3. Pozice – hierarchie: nemáte jednoznačnou potřebu pracovat v týmu. Jste spokojená 
pokud si můžete práci samostatně plánovat a řídit. Pravděpodobně by pro Vás bylo 
více motivující pokud byste při své práci měla možnost vidět výsledky svého úsilí.  

4. Pozice – pracovní náplň: ačkoli dokážete pracovat samostatně, jste spíše aktivní a 
komunikativní člověk. Právě díky své činorodosti a aktivitě budete spokojenější při 
práci, která zahrnuje kontakt s lidmi (např. zákazníky) a bude více dynamičtější než 
jen rutinní administrativa. 

5. Cizí jazyk – pro  Váš další profesní růst je vhodné nezanedbávat znalost cizích 
jazyků, nejlépe angličtiny a pracovat na zlepšování její úrovně. 

 

U paní V. se v rámci psychodiagnostiky potvrdilo, že se zaměřuje na pozice, které 

odpovídají jejímu profilu. Je pro ni zajímavější aktivnější a kreativnější pozice, než 

samotná administrativa. Pozice samostatných specialistů jí vyhovují.  Paní V. ocenila 

detailní zprávu z psychodiagnostiky s tím, že je ráda, že cílí na správné pozice a také že si 

ráda přečetla i další detaily, které jí v rámci zprávy připadaly zajímavé a o kterých v rámci 

svých vlastností v minulosti neměla příležitost přemýšlet. U psychodiagnostických testů 

paní V. působila vyrovnaně, sebevědomě,  nevykazovala známky nadměrného stresu a byla 

na situaci adaptována a připravena se začít věnovat hledání nového zaměstnání.  
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Třetí schůzka s paní V. proběhla 29. května 2009. Na této schůzce došlo k domluvě 

ohledně monitoringu pozic. Konzultant připravil pro paní V. seznam možných nových 

zaměstnavatelů, převážně finančních institucí s tím, že marketingové oddělení ale má 

většina firem, tzn. pokud nutně nechce cílit na finanční sektor, je možné seznam rozšířit. 

Stejně tak jí byl konzultantem poskytnut seznam PR a marketingových agentur s tím, že 

paní V. sice v externí oblasti marketingu nemá zkušenost, na druhou stranu ale tato oblast 

skýtá často více aktivní a kreativní práce, tzn. by pro ni mohla být také zajímavá. Paní V. 

naopak neprojevila zájem o seznam dalších personálních agentur, které by jí mohly 

s hledáním zaměstnání také pomoci. Došlo k domluvě o typu pozic, na který má být 

monitoring zacílen. Paní V. i na této schůzce působila pozitivně, neprojevovala velké 

obavy z hledání práce nebo své nové životní situace. Vyjádřila netrpělivost s tím, že by 

ráda práci nalezla co nejdříve, ale nutnost vyčkat pro ni nebyla stresovou záležitostí. 

Vzhledem k tomu, že zatím nebyla pod finančním tlakem, i nadále její motivací při hledání 

byla nová zajímavá pozice v marketingu. Na této schůzce byla dohodnuta frekvence 

pravidelných telefonátů s tím, že konzultant je paní V. k dispozici i na osobní schůzku, 

pokud by o ni měla zájem. Monitoring pozic byl domluven po dobu 8 týdnů v souladu 

s rozpočtem od zadavatele služby.  

Během následujících týdnů paní V. absolvovala 8 prvních kol pohovorů a 3 kola 

druhá. Při pravidelných telefonátech vyjádřila uspokojení nad počtem pozic, které od 

agentury dostává a také které jsou aktuálně na trhu. Přestože zatím nezískala nové 

zaměstnání, díky neustálým novým pozicím i pozvánkám na pohovor necítila úzkost ani 

obavy o to, že zaměstnání nenalezne.  

Poslední schůzka s paní V. proběhla 30. července 2009. v souladu s ukončením 

programu outplacementu a dokončením monitoringu pozic. Paní V. na poslední schůzku 

přišla velmi pozitivně naladěna, do budoucnosti hleděla s optimismem a vyjadřovala 

ocenění pro agenturu za to, že jí s hledáním práce pomohla. Jak vyšlo najevo z poslední 

diskuze s konzultantem, paní V. absolvovala další 3 první kola, a ze všech pohovorů, 

kterých se účastnila, dostala v tuto chvíli dvě pracovní nabídky, mezi kterými se aktuálně 

rozhoduje. Jak uvedla, očekávala, že proces hledání práce bude delší, než ve výsledku byl a 

za přínos vidí práci agentury v tom, že jí pomohla proskenovat trh a pravidelně ji 

informovala o nových pozicích. V dotazníku spokojenosti paní V. uvedla, že je s prací 

agentury zcela spokojena, na průběhu služby by nic neměnila a opět by si vybrala služby 

stejné.  
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Z náhledu konzultanta se emocionální prožívání paní V. v průběhu outplacementu 

příliš neměnilo. Paní V. do programu nastupovala s reálným očekáváním, velmi rychle se 

adaptovala na novou situaci a po celou dobu neprojevovala velkou úzkost, ani ji 

neochromoval nadměrný stres. Kromě osobnostních charakteristik paní V., které určitě 

k jejímu prožívání přispěly, byl také pravděpodobným důvodem stabilního prožívání a 

adekvátního náhledu paní V. také fakt, že v danou dobu na trhu bylo pozic z marketingu 

dostupné rozumné množství a paní V. také neměla od počátku existenční starosti. Dle slov 

paní V. se její motivace pro hledání práce naplnila a obě nabídnuté pozice byly pro ni 

pracovní výzvou a mohly jí poskytnout další osobní rozvoj.  

Paní V. se agentuře ozvala cca po 2 týdnech sama s tím, že jednu z pracovních 

nabídek přijala a ještě jednou chtěla agentuře poděkovat za poskytnuté služby. Bohužel již 

agentuře není známo, jestli na pozici paní V. zůstala i po uplynutí zkušební doby a zda je 

na ní spokojená. Agentura s paní V. již nebyla v kontaktu a také zadavatel služby od paní 

V. žádné další informace nedostal. Přesto lze tento projekt outplacementu považovat za 

úspěšný, došlo k udržení pozitivního prožívání i náhledu klientky na situaci a klientka za 

pomoci agentury našla v adekvátním čase nové zaměstnání.  

6.5 Analýza a interpretace dat z kazuistik 

Polostrukturované rozhovory se zaměřovaly především na získání dat k jednotlivým 

dílčím cílům této DP. V rámci získaných dat uvedených v jednotlivých kasuistikách lze 

nalézt mezi jednotlivými případy shodně se objevující témata, která jsou zmíněna v této 

interpretaci. Prvním společným tématem, které se v rozhovorech objevilo byl vývoj 

emočního prožívání účastníků outplacementu během jeho průběhu. Jednotlivé kazuistiky se 

shodují v průběhu vývoje prožívání a adaptace účastníků outplacementu na situaci ztráty 

zaměstnání. U všech účastníků je možné vysledovat vzestupný trend směřující 

k pozitivnímu prožívání a aktivnímu přístupu k vyhledávání nového zaměstnání. Přestože 

vzestupný trend byl prokazatelný u všech účastníků, tempo toho trendu se lišilo. Rozdíl byl 

dle názoru účastníků daný jejich osobním prožíváním a celkovou životní situací. Dalším 

tématem, které lze z rozhovorů a kazuistik vysledovat je také potřeba psychické podpory na 

počátku programu a potřeba uvolnění nahromaděných negativních emocí. Všichni 

účastníci outplacementu, kteří byli do výzkumu zahrnuti hodnotí outplacementový 

program pozitivně a shodují se, že největší přínos pro ně měla kontinuální podpora v dané 

životní situaci. Polostrukturované rozhovory také přinesly odpovědi na otázky týkající se 

aktuálního psychického stavu účastníků outplacementu. V menšině kazuistik je možné 

psychický stav účastníka popsat jako uspokojivý, většina účastníků  naopak při 
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rozhovorech uváděla problémy s ulpívavým myšlením zaměřeným pouze na fakt ztráty 

zaměstnání, neschopnost soustředit se na každodenní životní úkoly, poruchy spánku, 

problémy v komunikaci s partnerem či rodinou. Svoji psychickou kondici hodnotili 

účastníci jako velmi špatnou. Dalším shodným tématem všech rozhovorů byla míra 

prožívaného stresu. V této oblasti se daly vysledovat dva trendy – jedna skupina účastníků 

náhlou ztrátu zaměstnání sice prožívala negativně, ale úroveň stresu uváděla jako situaci 

přiměřenou a danou situaci dokázala hodnotit jako příležitost si najít nové a zajímavé 

zaměstnání. Druhá skupina uváděla, že situace ztráty práce je jedním z největších stresů, 

které v životě prožili a míra prožívaného stresu je dokázala i zcela ochromit. U této 

skupiny bylo evidentní, že by pro ně byla vhodná služba počáteční krizové intervence. 

Posledním tématem, na které byly rozhovory zaměřeny, byla motivace pro hledání nového 

zaměstnání. V této oblasti se jednotlivé kazuistiky lišily. Počáteční motivace účastníků 

vykazovala na počátku stejné rysy – rychle vyřešit situaci, která je jim nepříjemná, a nalézt 

tedy nové zaměstnání. V průběhu rozhovoru se ale ukázalo, že zatímco pro některé 

účastníky byla motivace pro hledání nového zaměstnání daná existenčními finančními 

starostmi, pro jiné účastníky šlo o určitý osobní status a prestiž dokazovanou si pracovní 

pozicí a úspěchem. Kromě rozdílné motivace lze v jednotlivých kazuistikách nalézt další 

rozdíl především v počátečním přístupu ke ztrátě zaměstnání a v rychlosti adaptace na 

novou situaci. Ve zkoumaných případech lze nalézt účastníky, kteří na první setkání 

v rámci outplacementového programu přichází s odmítavým postojem a nemají o program 

zájem, na druhé straně se ve výzkumu objevili také účastníci, kteří od počátku 

outplacement chápali jako pomocný nástroj a stavěli se k němu otevřeně a s očekáváním. 

Rychlost adaptace na situace ztráty zaměstnání je dána především osobnostními 

charakteristikami, a jak výzkum ukázal, outplacement může rychlost adaptace ovlivnit 

pouze částečně. Osobnostní charakteristiky, ale také různé změny v osobním životě, které 

nebyly kazuistikami rozkryty, mohou vývoj outplacementového programu zpomalit.  

Prvním dílčím výzkumným cílem tohoto výzkumu bylo zjistit - Jak klienti vnímají vliv 

outplacementu na svou osobní situaci? Z uvedených kazuistik vyplynulo, že všichni 

outplacement považují za pozitivní a přínosný pro svoji aktuální situaci nezaměstnanosti. 

Uváděná pozitiva vlivu outplacementu se u jednotlivých účastníků liší a jsou více 

rozpracována v následujících odstavcích této kapitoly.  
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Přestože u kvalitativního výzkumu se zobecňování závěrů nedoporučuje, je v této části 

do jisté míry k zobecnění přistoupeno. Ze zkoumaných kazuistik klientů lze vyvodit 

pozitivní vliv outplacementu na osobní situace klientů  především v těchto oblastech – 

- stabilizace psychického stavu klienta po propuštění ze zaměstnání 

- kontinuální podpora klienta v realistickém a pozitivně-aktivním náhledu na situaci 

- efektivní podpora klienta v rámci celého procesu hledání nového zaměstnání 

- stabilizace a snížení negativní pocitů vůči bývalému zaměstnavateli 

- celkové snížení úrovně prožívaného stresu 

- rychlejší nalezení nového zaměstnání 

- možnost si vyzkoušet nové techniky (videotrénink, psychodiagnostiku) a usměrnit 

své reakce v rámci pohovoru 

- možnost naučit se pracovat s podmínkami aktuálního pracovního trhu 

Druhý dílčí cíl se zaměřil na zkoumání subjektivní změny v emočním ladění, motivaci a 

zvládání stresu u klientů po ukončení outplacementu. Všichni klienti uvádějí pozitivní vliv 

outplacementu na své emoční prožívání, míru stresu i motivaci pro hledání nového 

zaměstnání. Někteří klienti na počátku outplacementu cítili určitou skepsi vůči jeho obsahu 

a možnosti jim pomoci, ale i tito klienti na jeho konci přiznali zlepšení svého psychického 

stavu a celkového ladění v nové životní situaci. Klienti uvádí nebo u nich bylo pozorován 

následující vliv outplacementu –  

- z původních negativních pocitů na počátku outplacementu přesun k neutrálním či 

pozitivním pocitům na jeho konci 

- předcházení rozvinutí negativního sebehodnocení, úzkosti, pocitů méněcennosti 

- kontinuální udržování či zvyšování motivace pro hledání nového zaměstnání 

- překlenutí aktuální tendence se podceňovat a počáteční nízké sebejistoty 

- převedení negativních emocí z propouštění na adaptivní a lépe využitelné reakce 

pro rychlejší počátek hledání nového zaměstnání 

- dlouhodobé snížení hladiny prožívaného stresu a pocitů úzkosti 

- dlouhodobý pocit „partnera na své straně“ při hledání nového zaměstnání (tj. 

„nejsem v nastalé situaci úplně sám“) 
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- možnost uvolnit své emoce bez negativní zpětné vazby a možných konfliktů 

Třetí dílčí cíl zkoumal jaké jsou které faktory ovlivňují průběh outplacementu a jeho 

výsledek. Základním faktorem se ve všech případech ukázal osobní postoj klienta k situaci 

ztráty zaměstnání a jeho připravenost začít hledat okamžitě zaměstnání nové. Postoj klienta 

velmi souvisel s osobním prožíváním situace, s hloubkou emocí a mírou stresu, které klient 

po propuštění zažíval. Tento faktor nás vede k otázce, zda by nebylo vhodné na počátek 

outplacementu využít metod krizové intervence tak, aby výchozí pozice jednotlivých 

účastníků outplacementu byla alespoň do jisté míry srovnatelná a byl již od počátku díky 

stabilizaci psychického stavu klienta očekáván v outplacementu pozitivní výsledek, tedy 

brzké nalezení vhodného zaměstnání. Krizová intervence by neměla být službou povinnou, 

ale bylo by na zvážení účastníků a také doporučení konzultanta agentury, zda by byla 

službou pro daného klienta vhodnou. Klienti outplacementu vstupují do programu 

v rozdílném emočním rozpoložení, každý z nich potřebuje jiný časový úsek, aby vstřebal 

prvotní šok ze ztráty zaměstnání, někteří jsou schopni se se situací vyrovnat rychleji 

a krizová intervence by pro ně mohla být jen zdržením před dalšími kroky k hledání 

nového zaměstnání, pro jiné klienty by naopak mohla být potřebnou počáteční podporou 

tak, aby byli schopni své prožívání stabilizovat natolik, že by nové zaměstnání vůbec 

začali efektivně hledat.  

Jak se ukázalo v této DP, druhým faktorem, který ovlivňuje průběh a výsledek 

outplacementu jsou i biografické/demografické faktory na straně klienta. V rámci 

sledovaných případů outplacementu byl velký rozdíl v tom, jestli se programu účastnil muž 

či žena, svobodný-á/vdaný-á, bezdětní či s dětmi, v zajištěné či nestabilní finanční situaci. 

Tento faktor byl patrný především při pozorování reakcí a chování jednotlivých účastníků 

outplacementu během rozhovorů,  v projevu účastníků byl dohledatelný především ve 

finanční rovině a starosti o zajištění případné rodiny. Větší vázanost účastníka díky 

rodinným závazkům, případně tomu, že klient byl na svou životní situaci naopak sám, 

ovlivňovala také negativnost/pozitivnost zpracování aktuální situace a prodlužovala či 

zkracovala prvotní fázi smíření se s ní. Rozsah této práce neumožňuje zkoumat jednotlivé 

faktory tohoto typu do hloubky, ale v rámci navazujících výzkumů by bylo vhodné 

biografické a demografické faktory u klientů vzít v potaz a případně je začlenit v rámci 

kombinovaného výzkumu do kvantitativní části postižitelné např. dotazníky.  
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Podstatným faktorem, ovlivňujícím průběh a výsledek outplacementu také byla jeho 

zvolená forma a doba trvání. U forem, kde bylo na klientovi, aby si po poradě 

s konzultantem stanovil obsah outplacementu sám, se zdála úspěšnost programu o něco 

vyšší, než když byl obsah napevno stanoven již před jeho započetím. Pokud jde o dobu 

poskytování outplacementu – s prodloužením délky programu a poskytování podpory se 

zvyšovala pravděpodobnost nalezení nového zaměstnání. Je otázkou, zda je tento vztah 

dán vlivem poskytovaného outplacementového programu, a nebo jde o samotné působení 

času v tom smyslu, že díky delšímu časového rozsahu k hledání nového zaměstnání, 

existovala větší šance na jeho získání a to i bez podpory outplacementu.  

Poslední dílčí cíl se zaměřil na samotný proces outplacementu a jeho možné zlepšení. 

Sledovaný proces outplacementu byl poměrně široký. Služby nabízené v rámci tohoto 

programu byly komplexní, ale jejich nabídka a strukturování v rámci jednotlivých 

programů by snesly jistá zlepšení.  

Ze strany klientů se k procesu outplacementu objevily jen minoritní připomínky, které 

se týkaly např. nenalezení nového zaměstnání do ukončení programu. Přestože je tato 

připomínka pochopitelná, primárním cílem outplacementového programu je pomoc při 

propuštění zaměstnance a během hledání nového zaměstnání, program samotný nové 

zaměstnání negarantuje.  

Z dat, která byla zaznamenána v procesu outplacementu během pozorování a 

rozhovorů, vyvstaly připomínky, které by bylo možné do programu zapracovat. Tyto 

připomínky jsou součástí další kapitoly této DP.  

6.6 Analýza popsaného outplacementu a návrhy jeho zlepšení 

6.6.1 Návrhy na změnu procesu outplacementu 

Proces outplacementu, který byl zdrojem informací pro tuto DP by bylo možné změnit 

tak, aby byl jak pro účastníky programu, tak pro poskytující agenturu efektivnějším 

nástrojem. Možné změny jsou např. tyto -  

- větší standardizace programu  - je pochopitelné, že externí agentura se snaží vyjít 

vstříc klientům a jejich potřebám, přesto by bylo vzhledem k lepší organizaci 

programu, porovnatelnosti průběhu a adekvátnějšímu porovnání výsledků 

vypracovat určitý počet variant, který by byl klientům a jejich zaměstnancům 

nabízen; 
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- zavedení krizové intervence na počátku programu – u některých účastníků 

outplacementu se na počátku dal vysledovat velký šok z nové situace, neschopnost 

se adekvátně adaptovat na novou situaci, neochota přijmout stav věcí, tak jak reálně 

jsou. Tento stav někdy i přetrvával delší dobu a ovlivňoval tak obsah dalších 

setkání v agentuře. Vhodně nabídnutá a provedená krizová intervence by mohla 

přesměrovat negativní prožívání účastníka jiným směrem tak, aby v agentuře zůstal 

otevřený prostor pro samotný outplacement, který by tak mohl být úspěšněji 

proveden. Tato krizová intervence by samozřejmě neměla být nabízena všem 

účastníkům outplacementu, ale byla by závislá na potřebách jednotlivých účastníků 

a zvážení konzultanta zodpovědného za danou službu. Některým účastníkům by 

krizová intervence na počátku outplacementového programu mohla pomoci 

stabilizovat jejich psychický stav, emoce i úroveň stresu do té míry, aby byli 

schopni adaptivně reagovat na další kroky v rámci hledání nového zaměstnání; 

- změna zaznamenávání průběhu programu – většina průběhu programu byla 

zaznamenávána poznámkami jednotlivých konzultantů. Jejich rozsah byl dán 

dvěma faktory – jak moc bude potřeba poznámky využít pro další spolupráci 

s účastníkem outplacementu a také jaká zpětná vazba byla dohodnuta 

se zadavatelem programu. Někdy šlo poznámky rozsáhlé, jindy naopak kusé. 

I v této oblasti by byla vhodná určitá standardizace v tom smyslu, že by mohl být 

vytvořen krátký záznamový arch pro každou z nabízených aktivit, kde by byly 

zaznamenávány předem domluvené standardní pozorované jevy v rámci chování 

a reakcí účastníků u jednotlivých setkání, zároveň by mohl být ponechán prostor 

pro volné poznámky konzultanta, pokud by standardní arch nepokryl všechny 

možné pozorované jevy;  

- změna dotazníku pro měření výsledků programu – existující agenturní dotazník 

věnující se zpětné vazbě k průběhu outplacementu není postačující pro postižení 

všech fenoménů, které se tato DP snaží zkoumat a analyzovat. Jeho možným 

úpravám se věnuje jedna z dalších kapitol této DP; 

- nastavení pravidelné zpětné vazby po ukončení programu, pokud je pro agenturu 

z hlediska výsledků programu cenná – zpětná vazba o tom, jak se účastníkovi daří 

v dalším profesním životě, zda nalezl v brzké době nové zaměstnání či ne, 

je cennou informací pro agenturu o tom, jak bylo působení outplacementu úspěšné. 
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Bohužel ne vždy se zpětná vazba k agentuře dostane. Této oblasti se také věnuje 

samostatná kapitola této DP. 

6.6.2 Návrh změny dotazníku spokojenosti pro klienty  

Agentura měla vypracovaný vlastní dotazník, kterým sledovala spokojenost 

účastníků outplacementu tak, aby byla schopna postihnout jejich zájem o jednotlivé části 

outplacementu a jejich úspěšnost v použití. Dotazník se zaměřoval především na získání 

celkového obrazu o tom, jestli outplacement danému účastníkovi pomohl či ne. Jednotlivé 

dotazy byly formulovány jasně, ale byly orientovány více organizačně či procesně než 

psychologicky. Vzor dotazníku uvádím níže. 

Dotazník k získání zpětné vazby od účastníků programu outplacementu vypadal takto -  
 
1. Byl pro Vás Outplacement program přínosný? 
Ano, velmi:................... 
Ano, částečně:................. 
Vůbec ne: napište, prosím, proč:........................ 
 
2. Která z jeho části pro vás byla nejpřínosnější? Napište, prosím, v čem. 
Pokuste se jednotlivé části programu ohodnotit podle toho, jak pro Vás byly přínosné a  
napište prosím proč. (1- nejméně přínosný, 5 – nejvíce přínosný) 
Stabilizace 
Orientace na trhu práce 
Psychodiagnostika 
Videotrénink 
Nácvik psaní CV 
Nácvik psaní motivačního dopisu 
Podpora při vyhledávání práce přes různé zdroje 
 
3. Která z částí pro vás byla naopak nejméně přínosná? Napište, prosím, v čem. 
Orientace na trhu práce 
Psychodiagnostika 
Videotrénink 
Nácvik psaní CV 
Nácvik psaní motivačního dopisu 
Podpora při vyhledávání práce přes různé zdroje 
 
4. Jak byste ohodnotil/a komunikaci v průběhu programu mezi agenturou a Vámi? 

Nadprůměrná 
Dostatečná 
Nedostatečná, napište, prosím, v čem......................... 
 
  
5. Myslíte si, že v programu něco chybělo? Pokud ano, co? 

Ano, napište, prosím, co:.................. 
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Ne  
 
6. Myslíte si, že Vám program outplacement pomáhá/pomohl  v období odchodu ze 
zaměstnání a při hledání nového pracovního uplatnění? 
(Ohodnoťte, prosím, jak Vám program outplacement pomohl při hledání/ získání nového 
pracovního místa?) 
 
Pomohl zcela, napište prosím krátké vysvětlení: ............................................ 
Pomohl částečně, napište prosím krátké vysvětlení:....................................... 
Nepomohl, napište prosím krátké vysvětlení:.................................... 
 

V intencích cílů této DP byl tento dotazník jedním z omezení, jak získat cennou zpětnou 

vazbu i o změnách v emočním ladění, motivaci a zvládání stresu účastníka outplacementu. 

Bohužel nebylo organizačně možné zadat dotazník druhý, proto návrhy na úpravu 

dotazníku původního uvádíme alespoň v rámci návrhů k řešení v rámci této DP. Dotazník 

by mohl být doplněn o následující dotazy –  

- Jak Vám outplacement pomohl s prožíváním nové situace ztráty práce? Prosím, 

upřesněte. 

- Jaký rozdíl cítíte ve svém citovém rozpoložení na počátku a na konci 

outplacementového programu? Prosím, upřesněte.  

- Do jaké míry byl pro Vás outplacementový program přínosný v oblasti stabilizace 

psychického prožívání po oznámení propuštění? 0 % – 25 % - 50 % – 75 % – 

100 % 

- Myslíte si, že Vám outplacement pomohl ve snížení stresu z hledání nového 

zaměstnání? Pokud ano, prosím, uveďte detailněji jak.   

- Ovlivnil outplacement Vaši motivaci pro hledání nového zaměstnání? Pokud ano, 

prosím, uveďte detailněji jak.  

Otázek, směřujících k emočnímu ladění a prožívání klienta by v dotazníku samozřejmě 

mohlo být uvedeno více, je jen otázkou rozsahu a detailního rozpracování do té míry, 

aby dotazník nebyl pro klienty příliš dlouhý a naopak je nedemotivoval při vyplňování.  

6.6.3 Návrh spolupráce s klienty i po ukončení outplacementového programu 

 Outplacementový program nekončí vždy nalezením nového zaměstnání. V této chvíli 

bylo vždy na aktivitě agentury, zda měla zájem na tom, udržet kontakt s klientem 

outplacementu a dozvědět se, jestli klient v blízké době zaměstnání nalezl či ne. Na druhou 



 

110 

stranu se ukázalo, že v případě pozitivně proběhlého a ukončeného outplacementu u výše 

situovaných manažerských pozic, může být vzájemná spolupráce zájmem také klienta, 

a udržení kontaktu s agenturou je na bázi pracovně-přátelské. Ať už jde o první nebo 

druhou situaci, je znehodnocením úsilí konzultanta, pokud outplacement končí 

„neuzavřený“. Ne nutně tím, že došlo k nalezení nového zaměstnání v době uhrazené 

bývalým zaměstnavatelem, ale tím, že vzájemný kontakt alespoň v omezené míře 

nepřetrvá. Bylo snahou již konzultantů dané agentury, spolupráci s účastníky 

outplacementu i  nadále udržet. Kapacita konzultantů ale není neomezená, proto šlo 

o kontakty sporadické odehrávající se v rámci několika měsíců po ukončení programu, 

pokud tedy nevyšly ze strany účastníka. 

Možným pokračováním vzájemné spolupráce je spolupráce na bázi klientské v oblasti 

rozvoje schopností i dovedností. Daná agentura se mimo jiné zaměřovala na poskytování 

různých školení a rozvojových programů, podobně mají své služby strukturované i jiní 

poskytovatelé outplacementu. Vhodnou spoluprací by tedy bylo navázat na znalosti 

účastníka z outplacementu či psychodiagnostiky a nabídnout mu takové školení, které by 

oslovilo jeho potřebu se rozvíjet v některých oblastech a účastník by se v rámci jiných 

aktivit do agentury vracel. Potřebu se dále vzdělávat a rozvíjet se má v dnešní době stále 

více zaměstnanců, proto by tato cesta mohla být vhodná nejen pro další získání informací 

o dlouhodobém vlivu outplacementu na jednotlivé účastníky, ale také pro budování 

oboustranně výhodného vztahu.  

Jiným možným pokračováním spolupráce agentury a účastníka, které tedy nesouvisí 

s rozvojem osobnosti, je spolupráce ryze obchodní. V případě, že účastník zastává 

zajímavou pozici u svého nového zaměstnavatele a je schopen ovlivnit skladbu dodavatelů 

firmy, může se agentura stát jedním z nich. Nemůže tak primárně přispět k rozvoji 

osobnosti účastníka outplacementu, ale může mu nadále pomáhat uspět v jeho novém 

zaměstnání a získat i touto cestou dlouhodobý náhled na úspěch outplacementu a jeho 

účastníka. 
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7 Diskuze 

V empirické části byl proveden výzkum zaměřený na přínos outplacementu pro jeho 

účastníky především v emočním prožívání, motivaci a prožívání stresu. Tento výzkum 

potvrdily vliv outplacementu na psychický stav propuštěného zaměstnance. Byly 

zaznamenán pozitivní vliv na stabilizaci celkového psychického stavu, snížení úrovně 

prožívaného stresu, na posun z čistě negativního emočního ladění k pozitivním emocím na 

konci programu, na předcházení rozvinutí negativního sebehodnocení a také na uvolnění 

emocí. V rámci výzkumu bylo možné sledovat smysl zařazení jednotlivých částí 

outplacementu do daného programu pro jednotlivce a získat data o tom, které z těchto částí 

účastníci outplacementu chápou jako nejvíce přínosné. Důvodem pro volbu kvalitativní 

metodologie byla snaha nahlédnout do prožívání jednotlivých účastníků outplacementu 

a zjistit, jak jim byl outplacement v jejich situaci nápomocen. Prožívání účastníků a jeho 

změny v čase by byly velmi těžko postižitelné jedním dotazníkem, proto byla zvolena 

metoda kombinující pozorování, polostrukturované rozhovory a analýzu výsledků činnosti. 

V rámci rozhovorů mají obě strany, větší možnost vzájemné interakce, což může přispět 

k získání obsahově hodnotnějších dat. Velikost výzkumného vzorku byla zvolena 

s ohledem na kvalitativní metodologický přístup, složení vzorku bylo z hlediska pracovní 

pozice účastníka rozmanité. Věková struktura vzorku odpovídala především populaci 

dospělých v produktivním věku. Z hlediska pohlaví byl vzorek vyvážený.  

Výsledky tohoto výzkumu byly omezeny jeho zaměřením, výběrem respondentů, 

stejně tam místem jeho provedení či sběrem dat. Tento výzkum lze považovat do jisté míry 

za východisko pro další možné výzkumy v tom smyslu, že nebyly postiženy všechny 

intervenující faktory, které mohou přínos outplacementu ovlivnit.  

Výzkumu se účastnili pouze respondenti ve věku cca 30 – 50 let. Nebyli zahrnuti 

respondenti mladší 30 let či starší 50 let a chyběli také respondenti v důchodovém věku. 

Věk pro odchod do důchodu se neustále zvyšuje a tento trend bude v budoucnosti 

pokračovat. Bohužel propuštění zaměstnance v důchodovém věku pro něj často znamená 

velké problémy při hledání zaměstnání nového, protože jsou v současné době 

upřednostňováni zaměstnanci mladší a dle častých inzerátů či slov organizací flexibilnější. 

Seniorita, stabilita či loajalita nehraje při zaměstnávání již takovou roli. Tato skupina 

zaměstnanců může být v budoucnosti nejširší skupinou, která bude outplacement 

potřebovat a také využívat, bylo by tedy zajímavé se jí v některém z dalších výzkumů 

věnovat.  



 

112 

Po detailnějším prozkoumání je evidentní, že vzorek respondentů v tomto výzkumu byl 

také omezen, pokud jde vzdělání. Ve výzkumu se až na jednu výjimku objevili respondenti 

pouze s vysokoškolským vzděláním. Vzdělání ovlivňuje jedince ve smyslu, jaký má styl 

uvažování, jaké problémy musí v zaměstnání, které získal také díky svému vzdělání, řešit, 

a jak poté přistupuje i k situaci propuštění a hledání nového zaměstnání. Tito respondenti 

hodnotili outplacement pozitivně a ve výsledku většina z nich nové zaměstnání 

v rozumném časovém horizontu nalezla. Otázkou je, jak by se výsledek výzkumu změnil, 

pokud by byli zahrnuti respondenti i se základním či středoškolským vzděláním, jejichž 

uplatnění na trhu práce bývá jiné a také jejich výchozí pozice se při hledání nového 

zaměstnání od vysokoškolsky vzdělaných respondentů liší.  

Vzdělání respondentů svým způsobem také předurčuje pracovní pozice, na kterých 

respondenti před svým propuštěním působili, a tedy také omezenost provedeného výzkumu  

co do typů pracovních pozic. Pokud by se vzdělání respondentů rozšířilo, do výzkumu by 

se také dostali účastníci s rozmanitějším pracovním uplatněním.  

Přestože to nebylo záměrem, tak pravděpodobně díky spolupráci s jednou agenturou 

byl vzorek respondentů ve výzkumu omezen i místně. Respondenti opět až na výjimku 

pocházeli z Prahy či v Praze studovali. Pracovní trh v Praze se podstatně liší od pracovních 

trhů v ostatních regionech ČR a závěry výzkumu lze tak považovat za platné pouze dané 

lokalitě. Lze přepokládat, že outplacement by byl ze strany účastníků oceňován i v jiných 

regionech, není ovšem jasné, zda by jeho úspěšnost, pokud jde o konečné nalezení nového 

zaměstnání jednotlivých účastníků, byla tak velká, jako byla v Praze.  

Pro další možné výzkumy by bylo také vhodné výzkum doplnit upraveným dotazníkem 

pro účastníky, který by zjišťoval jejich spokojenost více do hloubky. Výzkum této 

diplomové práce byl zaměřen kvalitativním směrem a jeho forma je i dále použitelná a 

rozpracovatelná. Kvantitativní metody přinášejí více exaktní a statisticky porovnatelné 

výsledky, ovšem u toho typu výzkumu považujeme kvalitativní formu za vhodnější. 

Dotazník by mohl být vhodným doplněním dat získaných z rozhovorů a pozorování. 

Po metodologické stránce by bylo vhodné využít možnosti hlasového záznamu u 

rozhovorů, které by umožnily detailnější a přesnější vyhodnocení výzkumu. Pokud by to 

umožnila situace v organizaci, kde výzkum probíhá, polostrukturovaný rozhovor by také 

mohl být nahrazen rozhovorem plně strukturovaným, který by také zajistil větší 

porovnatelnost dat z jednotlivých kazuistik.  
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V rámci jednotlivých kasuistik se ukázalo, že rychlost adaptace na novou situaci, ale i 

otevřenost využití služeb outplacementu je závislá také na osobnostních charakteristikách 

účastníka programu. Možným námětem pro další výzkum by také mohlo být zkoumání 

závislosti typu osobnosti účastníka a jeho úspěšnosti v outplacementovém programu.  

Výsledky výzkumu této diplomové práce lze považovat za platné, pokud bereme 

v úvahu strukturu vzorku respondentů a jejich demografické či sociální charakteristiky. 

Outplacement se v rámci výzkumu ukázal jako přínosný, účastníkům pomohl udržet jejich 

motivaci pro hledání dalšího zaměstnání, napomohl zmírnit stres a také emoční prožívání 

situace propuštění ze zaměstnání. S náhledem na diskuzi uvedenou výše je ovšem 

evidentní, že by bylo vhodné tento výzkum rozpracovat, hlavně pokud jde o šíři typů 

respondentů, jejich vzdělání, věku, typu pozice či bydliště, a také doplnit kvalitativní 

metodologii případným dotazníkem tak, aby byly závěry výzkumu více zobecnitelné 

a šířeji uplatnitelné.  
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Závěr 

Služby outplacementu se staly během posledních desetiletí běžnou součástí 

personálních procesů v zahraničí a pomalu se jejich využití více rozrůstá i v České 

republice. Propouštění zaměstnanců již není ojedinělou záležitostí, naopak organizace 

průběžně mění své firemní a obchodní strategie a tomu přizpůsobují pracovní pozice 

a počty zaměstnanců. Stále více organizací nabízí svým zaměstnancům při ukončení 

pracovního poměru možnost využít služeb outplacementu, čímž jim dává šanci nalézt 

rychleji i efektivněji nové zaměstnání.  

Tato diplomová práce ukazuje, že outplacement by neměl být chápán pouze jako 

administrativně – organizační podpora, ale že častěji účastníci outplacementu benefitují 

z možnosti využít psychickou podporu na straně konzultantů poskytující agentury, která 

dokáže minimalizovat trauma ze ztráty zaměstnání a také z důsledků nezaměstnanosti. 

Jak bylo v této práci uvedeno, zaměstnání poskytuje jedinci jisté ukotvení ve vlastním 

životě, sociální status či pomáhá strukturovat čas, jeho ztráta tedy zasáhne mnoho oblastí 

života daného jedince. Outplacement se může stát zdrojem náhradní činnosti, kdy pomůže 

propuštěnému strukturovat další kroky při hledání nového zaměstnání a také mu poskytne 

nové informace či vodítka, kterým směrem se vydat. Pomáhá také ovlivnit emoční ladění 

propuštěného zaměstnance a dokáže snížit prožívání stresu či udržet motivaci pro další 

hledání.  

V teoretické části diplomové práce byly shrnuty poznatky o propouštění zaměstnanců, 

společenské odpovědnosti firem, byl definován outplacement a propouštění a využití 

outplacementu zasazeno do širšího psychologického kontextu. V empirické části byl 

proveden výzkum zaměřený na vliv outplacementu na samotné jeho účastníky – a to jak 

na jejich emoce, prožívání stresu i motivaci. U konkrétních účastníků uvedených 

v kazuistikách bylo cílem zjistit, zda byl pro ně outplacement přínosný a zda lze tyto 

přínosy zobecnit a využít pro další výzkum či zlepšení procesu outplacementové služby. 

Z výsledků empirické části vyplývá, že účastníci považují outplacement za přínosný, 

uvádějí, že jim pomohl překonat náročnou životní situaci, a jeho přínos oceňují i v situaci, 

kdy při ukončení služby ještě nemají nalezené nové zaměstnání. U účastníků došlo 

k naplnění jejich očekávání, největší přínos měl outplacement dle jejich hodnocení 

především v oblasti psychické podpory ze strany konzultanta. Propuštění je a vždy bude 

pro zaměstnance stresující záležitostí a outplacement pomáhá tento stres zmírnit a emoční 

prožívání účastníka nasměrovat k produktivním životním krokům.  
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Úspěšné provedení outplacementu je ale závislé na mnoha faktorech, které nebyly 

v tomto výzkumu všechny zahrnuty a mohou být inspirací pro další výzkumy. Vzorek 

respondentů v tomto výzkumu není vzorkem vypovídajícím o přínosu outplacementu 

pro celou skupinu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Stejně tak byl proveden výzkum 

pouze v rámci jedné agentury a jeho provedení na vícero místech by mohlo 

do problematiky vnést další poznatky.  

Outplacement by bylo vhodné nabízet širší škále zaměstnanců, než v současnosti 

organizace činí. Nemělo by jít o službu pouze pro manažery či loajální a dlouhodobé 

zaměstnance, ale v určité míře by měl být outplacement umožněn většině propuštěných 

zaměstnanců. Jeho omezené použití ze strany zaměstnavatelů je samozřejmě také dané 

ekonomickou náročností takového projektu, na druhou stranu není nutné všem 

zaměstnancům poskytovat celou škálu služeb, které outplacement nabízí. Propuštěnému 

zaměstnanci prospěje jakýkoli typ podpory, kterou bude organizace ochotna a schopna mu 

zařídit, stejně tak organizace si tím zajistí udržení pozitivního náhledu na situaci u 

zůstávajících zaměstnanců a udržení svého dobrého jména. Propuštěným zaměstnancům 

bude umožněno rychleji nalézt nové zaměstnání a zlepšit jejich psychické prožívání, 

na druhou stranu organizace si i s nabídkou služeb outplacementu vytváří renomé 

spravedlivého zaměstnavatele.  

 



 

116 

Seznam literatury 
 
Aquilanti Tara M., Leroux Janice. An integrated model of outplacement 
counseling. Journal Of Employment Counseling [online]. December 1999; 36(4):177-191. 
[vid 7. června, 2014] Dostupné z: PsycINFO, Ipswich, MA. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=f9720245-b9e0-4ff2-a2f0-
c8683f044f66%40sessionmgr198&vid=1&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ
%3d%3d#db=psyh&AN=1999-15618-004 
 
Armstrong Michael. Personální management. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-7169-614-5.  
 
Armstrong, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 
2007. ISBN 978-80-247-1407-3. 
 
Arnold John a kol. Psychologie práce pro manažery a personalisty. Praha: Computer Press, 
2007. ISBN 978-80-251-1518-3. 
 
Association of Career Firms International Bylaws [online]. ACF. [vid. 15. května 2014].  
Dostupné z: http://www.acf-europe.org/become-a-member/acf-bylaws/  
 
Brožová, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Slon, 2003. ISBN 80-86429-
16-4. 
 
Buchtová, Božena. Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém. 
Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-9006-8. 
 
Cole, G.A. Personnel Management- Theory and practice. 2. edice. Guernsey:Guernsey 
Press Company Ltd, 1988. ISBN 1-870941-160. 
 
Dvořáková, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 
978-80-7179-893-4. 
 
Edwards Jean M., Rudisill John R., Champney Tim F., Hershberger Paul J., Polaine 
Vanessa H., Archambault Denise L. Outplacement: Client characteristics and 
outcomes.Consulting Psychology Journal: Practice And Research [online].1998; 
50(3):173-180. [vid. 7. června 2014] Dostupné z: PsycINFO, Ipswich, MA. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?vid=3&sid=88a4d4ff-17d2-
4125-84b4-
f9f44bdadd00%40sessionmgr111&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%
3d#db=psyh&AN=1998-11839-004 
 
Ferjenčík Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu – jak zkoumat lidskou duši. 
Praha: Portál, 2000. ISBN 80–7178-367-6. 
 
Foot Margaret, Hook Caroline. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-
7226-515-6. 
 
Gandolfi Franco. Learning from the Past - Downsizing Lessons for Managers. Journal Of 
Management Research (09725814) [online]. April 2008; 8(1):3-17. [vid. 5.dubna 2014] 
Dostupné z: Business Source Complete, Ipswich, MA. 



 

117 

http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?vid=6&sid=eee27ae0-9deb-
4a66-952a-
c9372e56c123%40sessionmgr4003&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC
1saXZl#db=bth&AN=31805653 
 
Gibson Virginia M. The Ins and Outs of Outplacement. Management Review[online]. 
October 1991;80(10):59. [vid. 10. dubna 2014] Dostupné z: Business Source Complete, 
Ipswich, MA. http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=5c408674-
b4f6-4efa-9fe4-
c88cca9d0e21%40sessionmgr114&vid=1&hid=110&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZ
Cx1cmwmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=bth&AN=7217908  
 
Gowan Mary A., Nassar-McMillan Sylvia C. Examination of individual differences in 
participation in outplacement program activities after a job loss.Journal Of Employment 
Counseling [online]. December 2001; 38(4):185-196. [vid. 7. června 2014] Dostupné z: 
PsycINFO, Ipswich, MA. 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=2b31ec9d-4157-44c7-
8764-
ce36f1fad3b2%40sessionmgr110&vid=1&hid=123&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ
%3d%3d#db=psyh&AN=2002-00052-003 
 
Hargašová Marta a kol. Skupinové poradenství. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-
2642-7. 
 
Heller, Daniel; Sedláková Libuše; Vodičková Libuše. Kvantitativní a kvalitativní výzkum 
v psychologii. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-86174-03-4. 
 
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum, Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 
80-7367-040-2. 
 
Hill Jeanne C., Fannin William R. Developing an effective outplacement program.Business 
Forum [online]. January 2, 1991; 16(1):14. [vid. 10. dubna 2014] Dostupné z: Business 
Source Complete, Ipswich, MA. 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=dcf27e82-464e-4c87-8d90-
f94175bd9d7b%40sessionmgr113&vid=1&hid=110&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZ
Cx1cmwmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=bth&AN=9605024965  
 
Kirovová Iva. Tradiční a současná psychologická smlouva. Psychologie v ekonomické 
praxi 3 – 4/2005, ročník XL, s. 109 – 118. ISSN 0033-300X 
 
Kocianová Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada 
Publishing, 2010. ISBN 978 –80-247-2497-3. 
 
Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů.  Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85943-
01-8. 
 
Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4 rozš. a doplň. vyd. 
Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-168-3. 
 



 

118 

Lichá, Klára. Outplacement aneb vyplatí se investovat do lidí na odchodu. [online], 2006. 
[vid. 15. dubna 2014] Dostupné z: http://financnimanagement.ihned.cz/c1-17889930-
outplacement-aneb-vyplati-se-investovat-do-lidi-na-odchodu 
 
Lichá, Klára. Outplacement je rozvojová aktivita. [online], 2009. [vid. 15. dubna 2014] 
Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-34572260-outplacement-je-rozvojova-aktivita 
 
London Manuel. Redeployment and continuous learning in the 21st century: Hard lessons 
and positive examples from the downsizing era. Academy Of Management 
Executive [online]. November 1996; 10(4):67-79. [vid. 5. dubna 2014] Dostupné z: 
Business Source Complete, Ipswich, MA.  
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?vid=6&sid=eee27ae0-9deb-
4a66-952a-
c9372e56c123%40sessionmgr4003&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC
1saXZl#db=bth&AN=3145320 
 
Mendleson Jack L. Does your company need outplacement?. Advanced Management 
Journal [online].1975;40(1):4. [vid. 10 dubna. 2014] Dostupné z: Business Source 
Complete, Ipswich, MA. 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=07267706-e5bd-45ba-afb8-
2517b41e87cc%40sessionmgr110&vid=1&hid=110&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZ
Cx1cmwmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=bth&AN=4607588  
 
Micková, Eva. Nepodléhejte stresu. [online] Praha: RPIC – VIP, 2004. Dostupné z: 
http://www.equalcr.cz/files/clanky/910/manual_stres.pdf  
 
Milkovich, George T., Boudreau, John W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 
1993. ISBN 80-85623-29-3.  
 
Mikšík, Oldřich. Psychologické souvislosti, zdroje a důsledky nezaměstnanosti. Praha: 
FSV UK, 2006. ISBN 1801-5999 
 
Pickman, Alan J. The complete guide to outplacement counseling. Hillsdale: LEA, 1994. 
ISBN: 0-8058-1648-8   
 
Prajzler, Tomáš. Outplacement jako forma personálně-psychologické pomoci 
propouštěným zaměstnancům. Psychologie v ekonomické praxi č. 1-2/2006, ročník XLI, 
str. 37 – 46 
 
Redstrom-Plourd, Martha. A history of the outplacement industry 1960 – 1997 from job 
search counseling to career management, a new curriculum of adult learning. 
[online].Virginia Polytechnic Institute and State University. 1998. [vid. 25. dubna 2014] 
Dostupné z:  
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-31898-
152246/unrestricted/Final_Dissertation.pdf 
 
Sathe, Sanjay. The right role for outplacement. Employment Relations Today 
(Wiley)[online], 2010, 37(1): 9-15, [vid. 10. dubna 2014] Dostupné z: Business Source 
Complete, EBSCOhost 



 

119 

http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/detail?sid=ce5ac10a-76d6-4fe1-8e1f-
c4e079c913c0%40sessionmgr110&vid=1&hid=110&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVpZ
Cx1cmwmbGFuZz1jcyZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d#db=bth&AN=49388946 
 
Sehnalová, Alena. Outplacement, teorie a praxe v podmínkách České republiky. Praha: HR 
Forum[online], 2008. Dostupné z: 
http://hrforum.peoplemanagementforum.cz/cs/i/outplacement---teorie-a-praxe-v-
podminkach-ceske-republiky/ . 
 
Steinerová Magdalena a kol. Společenská odpovědnost firem – průvodce nejen pro malé a 
střední podnik [online]. Praha: Top Partners, 2008. [vid 10. dubna 2014] Dostupné z: 
http://www.csr-online.cz/wp-content/uploads/2012/11/BLF_Pruvodce_CSR.pdf 
 
Stýblo, Jiří. Personální management jako nástroj řízení změn. Praha: VOX, 2004. ISBN 
80-86-324-43-5 
 
Stýblo, Jiří. Outsourcing a outplacement. Praha: ASPI, 2005. ISBN 80-7357-094-7 
 
Stýblo, Jiří, Urban, Jan, Vysokajová, Margerita. Personalitika. Praha: ASPI, 2009. ISBN 
978-80-7357-429-1. 
 
Štikar Jiří a kol. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5 
 
Šúcha Matúš a kol. Outplacement z pohledu společností (organizací) v regionu hlavního 
města Prahy a Ústí nad Labem [online]. Olomouc: Katedra psychologie FF UP Olomouc, 
2006. [vid. 10. dubna 2014] Dostupné z: www.equal.cd.cz/files/zaverecna_zprava.pdf 
 
Švaříček Roman; Šeďová Klára a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:  
Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0. 
 
Wagnerová, Irena. Psychologie práce a organizace. Nové poznatky. Praha: Grada 
Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3701-0. 
 
Zákon č. 262/2002 Sb. - Zákoník práce ČR, [online]. [vid. 12. května 2014]. Dostupný z : 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/  
 
Zaměstnanost a nezaměstnanost od roku 1993 [online]. Český statistický úřad. [vid. 15. 
května 2014].  Dostupné z:  
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=PRA1010CU&&kapitola_id
=3 

 



 

120 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Association of Career Firms International  - Standards of Professional 
Practice and Code of Ethics 
Příloha č. 2 – Association of Career Firms International -  Outplacement Standards 
 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 – Harmonogram outplacementového procesu 
 
 
 
 



 

121 

Přílohy 
 
 



 

1 

Příloha č. 1 
Association of Career Firms International  - Standards of Professional Practice and 
Code of Ethics 
 
PREAMBLE  
Member firms undertake to maintain a high degree of professionalism and integrity in all 
their activities and pledge that they will serve both client organizations and the individuals 
they work with to the fullest extent of their professional ability. 

A member firm shall always be aware of the unique dual relationship that it has with its 
corporate clients and with individuals to whom it is working and needs to provide the 
required service to each party without compromising the interests of the other. 
 
SUMMARY OF RESPONSIBILITIES 
A member firm is specifically responsible for: 
Acting always in a professional and sober-way in all its dealings with corporate and 
individual clients and with the public in general. 
Maintaining the confidentiality of communications received from both individuals and 
organizations. 
Respecting the privacy of the individuals it serves. 
Responding effectively to the emotional reactions of those who are under stress or other 
pressure. 
Affording to individuals served both a high degree of competence in all they do and 
respect for their autonomy. 
 
RESPONSIBILITY TO INDIVIDUALS 
Every member firm is responsible for serving the interests of individuals and must  
communicate clearly this assumption of responsibility to sponsoring organizations. 
The scope of service to be provided shall normally be agreed in advance of the assignment 
and shall be communicated fully and frankly to the individuals involved. A member shall 
not knowingly accept an assignment that it is unlikely to complete. 
For example, where an individual is being corporately sponsored and appears to need 
medical or psycho-therapeutic assistance, the member firm shall candidly discuss the 
particulars of the case with the sponsoring organization (with due regard for the 
confidentiality owed to the individual) together with the limits of the career management 
consulting process in the case. Should the assignment then be continued, the member has 
the responsibility to establish clearly what shall be the respective responsibilities of all the 
parties involved. 
A member firm will only commence an assignment when the individual involved indicated 
his or her willingness to proceed. 
A member firm shall treat with respect and dignity all individuals referred to them. 
 
RESPONSIBILITY TO CORPORATE CLIENTS  
Where an assignment is referred to a member firm, the member firm commits to keeping 
the corporate client informed on a regular basis regarding progress of assignments 
currently being handled with the full knowledge of the individuals concerned and subject 
always to maintaining strict confidentiality. 
It is the policy of ACF International and its members to promote free and fair competition 
in the provision of outplacement services. Neither ACF International nor any member or 
consortium members will engage in any unlawful restraint or trade, unfair methods of 
competition, or other violations of antitrust and competition laws. 
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CONFIDENTIALITY  
A member firm and its employees commit to respect the confidential nature of information 
communicated by both the corporate client and the individual and such “privileged 
information” should not be passed to the other party or to anyone else unless specific and 
unequivocal authorization has been given to do so.  
 
Although a member firm may assist a corporate client with pretermination planning, or 
other corporate consulting services, the member firm under no circumstances participates 
in any way in the separation decision or similarly sensitive move which is the exclusive 
responsibility of the employer. 
There shall be no external discussion of specific assignments without the specific and 
unequivocal approval of the organizations and individuals involved. 
 
COMPETENCE AND DELIVERY STANDARDS  
A member firm will accept only those assignments it is qualified to undertake on the basis 
of full knowledge of the client situation and the professional competence and capability of 
the consultants involved. 
A member firm undertakes on behalf of its staff to address issues of professional 
development so that standards of service delivery are maintained and progressively 
improved. 
A member firm clearly designates which consultant will have primary responsibility for 
co-ordinating the services to be provided to any particular individual or group of 
individuals. 
A member firm presents its individual consultant’s and firm’s qualifications openly, clearly 
and without embellishment to all those who have reason to be informed. 
A member firm shall have formal and effective means for assuring the professional quality 
and integrity of the services it provides. These means may include, but need not be 
confined to, internal review by those competent to undertake it, and surveys of candidate 
satisfaction during and after the provision of a service. It might also involve examination 
or certification by a suitable external body competent to undertake the systematic 
validation of service quality and ethical behaviour. 
 
PROSCRIBED PRACTICES  
No member firm that is involved in both outplacement and placement, whether permanent 
or temporary, shall charge fees for both services but shall perform one of these services 
free of charge in respect of individuals who are involved in them both. 
Once an assignment has begun no member firm will seek to intervene with the established 
relationship between client and consultant regardless of whether the consultant is 
connected with a member firm or not . 
 
ADVERTISING AND PROMOTION  
ACF International firms may advertise. Any such advertising shall, however, be conducted 
in a dignified and professional manner in conformity with National and local laws and 
regulations. 
Member firms must not engage in promotion, public relations or other media or business 
activity that expresses or implies, false, deceptive, unsubstantiated, or misleading claims 
about the efficacy of their services. 
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Příloha č. 2 
Association of Career Firms International - Outplacement Standards 
QUALITY POLICY AND OWNERSHIP 
Demonstrated top management commitment to quality. 
The effectiveness of Quality Management in any organization is only as strong as the 
perceived commitment of the person(s) at the top.  This commitment needs to be 
communicated frequently and clearly by published quality policy and specific, measurable 
objectives. 
One of the ways the reality of an organization’s commitment to quality is communicated is 
through the publication of a written quality policy. 
This need not be a lengthy or complex document, but it should be written in terms of 
specific objectives and outcomes. It needs to be understood by employees and supported 
by management.  
Examples: 
“Best service delivery practices are reviewed quarterly, as part of the organization’s 
commitment to continuous improvement.”  
“Customer satisfaction is our highest priority. Response to any customer problems or 
complaints will be made within 24 hours, maximum.” 
 
INTERNAL MANAGEMENT REVIEW 
Quality Reviews at least once a year: the implementation of the organization’s quality 
policy is reviewed annually by a designated staff member. The Review covers all the 
organization’s systems and practices. It highlights problems and solutions, as well as ideas 
and innovations. 
Review of results by management: the results of the Quality Reviews are documented and 
presented to management for review and follow-through action. 
Documented corrective action: corrective action, as well as appropriate ideas for 
improvement, are documented and implemented throughout the organization, within 30 
days from the date of the review. 
 
STAFFING 
30-90 day structured consultant training (recognizing previous experience) at the end of 
which an evaluation takes place.  
The training can be internal or external, recognizing previous experience. 
Formal training of associates/adjuncts/contract consultants. 
Internal or external certification. 
Continuous performance management process. 
 
SERVICES 
Full range of career management services as outlined in the firm's quality policy. 
Support services include voice mail and/or e-mail and research technology.  
 
CONTINUOUS IMPROVEMENT 
Product/service development process, based on client feedback: gather client feedback and 
use it to revise/improve the product/service. 
System for dealing with client/candidate complaints: develop and use a consistent method 
to evaluate and resolve client/candidate complaints to their satisfaction. 
CUSTOMER FOCUS 
Delivering what is agreed on: institute systems that guarantee consistent delivery follow 
through that results in the outcomes being reported back to the customer (Association of 
Career Firms International Bylaws [online]).   


