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Abstrakt a klíčová slova 

 
Abstrakt: 

Předkládaná diplomová práce je příspěvkem ke zmapování problematiky 
nedobrovolných odchodů pracovníků z organizací, s akcentem na hledisko propouštějící 
organizace i propouštěného jedince. Tematicky je práce rozdělena na část teoretickou 
a část empirickou. V teoretické části se práce věnuje otázkám spojeným s podstatou 
pracovní činnosti a významem práce v životě člověka. Přináší ozřejmění tradičních 
motivů, které podněcují člověka k vykonávání placené práce, aby bylo možné lépe 
porozumět důsledkům její ztráty. Poskytuje vhled do legislativního rámce skončení 
pracovního poměru se zaměřením na typy jeho ukončení, které fakticky představují 
propouštění. Na tyto údaje navazuje text seznamující s důvody, pro které může být 
pracovník propuštěn, jelikož ty hrají v dalším postupu propouštění významnou roli. 
Protože je propouštění pracovníků (přestože může mít kladné přínosy pro organizaci) 
personální činností méně populární mezi jejími vykonavateli a pro samotné odcházející 
pracovníky může být velmi traumatické, bývá snahou mu přecházet personálním 
plánováním nebo pomocí pobídek k dobrovolným odchodům. Uvedené potenciality jsou 
v další pasáži podrobněji charakterizovány. Zachycení úlohy personálního útvaru 
a vedoucích pracovníků při propouštění je zmíněno dále, přičemž role a s ní spojené 
úkoly těchto osob zásadně provází celou předkládanou práci. Následně je představeno 
odborné hledisko nastavení procesu propouštění v organizaci s výrazným zřetelem na 
komunikaci stěžejních informací o propouštění zainteresovaným osobám a popsán je 
ideální průběh propouštěcího rozhovoru. Aby bylo možné důkladně připravit a plánovat 
proces propouštění v organizaci, je žádoucí znát rozličné dopady, které tato aktivita 
jednotlivým subjektům přináší. Pro záměr organizace a stanovení cílů, kterých má být 
propouštěním dosaženo, lze čerpat právě ze znalosti účinků propouštění, a to například 
proto, aby bylo možné se vyhnout jeho negativním konsekvencím. Tak je možné sledovat 
propouštění v širším kontextu, než jen skrze optiku administrativního vypořádání se se 
skončením pracovního poměru anebo pod obzorem snížení nákladů organizace na mzdy 
pracovníků. Samostatná pasáž teoretického celku je věnována nastínění možností pomoci 
a podpory pracovníkům, kteří musí organizaci opustit, a to ze strany zaměstnavatele 
a státu. Shrnutím dostupných poznatků je v textu identifikován outplacement jakožto 
vhodný nástroj pro pomoc nejen propouštěným, ale i zůstávajícím anebo propouštějícím 
pracovníkům. Dále je v práci specifikováno, jaké strategie lidé volí pro vyrovnání se se 
ztrátou práce. Obsahem empirické části je kvalitativní výzkum zaměřený na získání dat 
z procesů propouštění ve vybraných organizacích pomocí rozhovorů s pracovníky 
oddělení lidských zdrojů. A to proto, aby bylo možné získat relevantní informace 
k významným proměnným, jež ovlivňují průběh propouštění v daných organizacích, a aby 
jejich analýzou vznikla konstruktivní vodítka, jak cíleně podpořit tuto personální činnost 
v organizacích tak, aby byly především zmírněny negativní dopady na její účastníky. 
 
 
Klíčová slova: 

Práce, zaměstnání, význam práce, skončení pracovního poměru, propouštění, důvody 
propouštění, metody propouštění, proces propouštění, propouštěcí rozhovor, dopady 
propouštění, pomoc propouštěným, outplacement, úřad práce. 
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Abstract and key words 

 
Abstract 

This diploma thesis is a contribution to the mapping of the issue of involuntary employee 
departures from organizations with an emphasis on the aspect of dismissal organizations 
and the dismissal individual. Thematically, the work is divided into theoretical and 
empirical part. The theoretical part deals with issues related to the nature of work and 
the importance of work in human life. It clarifies the traditional motives that encourage 
a person to perform a paid work in order to better understand the consequences of its 
loss. It provides insight into the legislative framework of employment termination with 
focus on the types of termination, which in fact represent dismissals. These data are 
followed by text that introduces the reasons for which the employee can be dismissed, 
since these reasons play an important role in next phases of dismissal. Since the dismissal 
of workers (although it may have positive benefits for the organization) is less popular 
HR activity among the performers and it could be very traumatic for leaving employees, it 
is common to prevent it by HR planning or through incentives for voluntary departures. 
These potentialities are characterized more in detail in next passage. The role of the 
Human Resources department and senior staff during dismissals is mentioned below, 
while the role and the related tasks of those persons fundamentally accompany the whole 
diploma thesis. Further a professional aspect of dismissal process setting in the 
organization with a strong focus on communication of critical information to 
stakeholders about dismissals is introduced and the ideal course of leaving interview is 
described. In order to properly prepare and plan the process of dismissals in the 
organization, it is desirable to know the different impacts that this activity brings to 
individual subjects. For the purpose of organization and goals setting which should be 
achieved by dismissals it can be drawn from the knowledge of the effects of dismissals, 
for example to avoid its negative consequences. So you can watch the dismissal process in 
a broader context than just through the view of an administrative settlement with the 
employment termination or through the view of reduction the organization costs of 
worker’s wages. The theoretical passage should outline the options of assistance and 
support from the employer and the state to employees who must leave the organization. 
By review of the available findings in the text the outplacement is identified as a suitable 
tool to help not only the dismissal ones, but also the stayers or the employees who 
process the dismissals. The study also specifies how people choose strategies for coping 
with job loss. Content of the empirical part is the qualitative research which is focused on 
data obtaining from dismissal processes in selected organizations through interviews 
with the staff of the Human Resources department in order to obtain relevant 
information for important variables that influence the course of dismissals in these 
organizations, and that their analysis bring a constructive arguments for concrete 
support of this personnel activity throughout the organization so that the negative impact 
on its participants could be eased. 
 
Key words: 

Work, employment, importance of work, termination of employment, dismissal, methods 
of dismissal, reasons of dismissal, the process of dismissal, dismissal interview, the 
impacts of dismissal, assistance for dismissed persons, outplacement, job center. 
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0. Úvod 

 

Již od útlého dětství jsme vychováváni k uvědomění, že pokud chceme něčeho 

dosáhnout, něco získat, vlastnit nebo zažít či něčím nebo někým být, musíme pro to 

„něco“ udělat. Rodiče nás vychovávají k samostatnosti, abychom na nich nebyli závislí 

až „vyletíme z hnízda“, škola nás připravuje na budoucí povolání a moudrost našich 

předků nám říká, že „bez práce nejsou koláče“. Brzy tak pochopíme, že pod spojením 

„něco pro to udělat“ se nejčastěji skrývá, pro lidstvo velmi typická, práce.  

 

A tak práci začneme chápat jako jednu z nejhodnotnějších náplní našeho života, 

jelikož nám přináší tolik žádoucích odměn, jako je materiální ohodnocení, smysluplně 

strávený čas a účelově vynaložené psychické i fyzické úsilí, pravidelná aktivita a od ní 

odvozený harmonogram našich dní, seberealizace a uspokojování profesních cílů 

a aspirací, uplatnění a rozvoj znalostí, dovedností či nápadů, kariérní růst a s ním 

spojený společenský status a prestiž, každodenní kontakty s kolegy a širším sociálním 

okolím, účast na tvorbě hodnot či statků, které mají svůj význam a mnoho dalších 

cenných pozitiv. Práci takto pojímáme i přesto, že může být zároveň běžně vnímaná 

jako psychicky, fyzicky či časově náročná, monotónní nebo naopak příliš 

dezorganizovaná, nezáživná nebo třeba nedostatečně finančně ohodnocená. 

 

Práci většina z nás věnuje podstatnou část svého produktivního života a tak ji logicky 

vnímáme jako nepostradatelnou samozřejmost, s níž neustále počítáme. Co se však 

stane, když jsme zaměstnaní v podniku, kde se snažíme podávat požadovaný pracovní 

výkon a přispívat k žádoucím výsledkům společnosti, a jednoho dne nás ku příkladu 

management informuje, že z těch a oněch důvodů je třeba snížit počet pracovníků 

podniku a že jsme to i my, kdo o svou práci bohužel přijde. Jak tuto situaci budeme 

vnímat, jak ji budeme prožívat, řešit ji? Hlavou nám budou plynout myšlenky, proč 

právě my, jak je to možné a co bude dál? Co si počneme, na koho se obrátíme, jak si 

najdeme novou práci? Co pro nás naše firma udělá, jak to celé bude probíhat a dá se 

s tím ještě něco dělat? Kdo nás utěší, kdo nám pomůže nebo vlije novou krev do žil? 

Otázek, které člověka napadnou, když se dozví, že bude propuštěn z organizace, 

bychom zajisté stanovili nepřeberné množství. A stejně jako propouštěný pracovník 

bude uvažovat nad mnohými záležitostmi, tak i vedení společnosti a ti, kteří mají 

tento proces na starosti, si musí zodpovědět mnohé otázky, aby propouštěním získali 

to, čeho zamýšleli dosáhnout, profesionálně a se ctí. 
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A protože jsou mi blízká témata práce a nezaměstnanosti, uvažovala jsem o tom, který 

prvek tyto dva předměty častého zkoumání odborníků zpravidla propojuje. Odpověď 

byla nasnadě – tím prvkem se mnohdy stává propuštění jedince z placené práce. 

Propouštění, jak jsem následně studiem dostupné literatury zjistila, představuje 

problematiku znalci méně často a v menším rozsahu pojednávanou (oproti dalším 

personálním činnostem, mezi něž se řadí anebo v porovnání s nezaměstnaností – 

i když s těmito aspekty má mnoho společných dílčích propojení). Proto mou 

pozornost upoutala snaha dozvědět se, jak k tomuto tématu odborníci přistupují, jak 

jej charakterizují a teoreticky popisují, co všechno s propouštěním v podniku souvisí, 

jaká je v tomto ohledu firemní praxe ve vybraných organizacích (zda odpovídá 

teoretickým obzorům) a co může do teorie o ideální realizaci propouštění praktická 

zkušenost podniků vnášet. Uvědomění si náročnosti vykonávání propouštění ze 

strany vedení organizace a personalistů, stejně jako představa záporných důsledků 

propouštění na organizaci, propouštěné jedince i pracovníky zůstávající po redukci 

personálních stavů v organizaci, mě motivovalo k hledání odpovědi na otázku, jak 

nejlépe tento proces zorganizovat tak, aby se zmírnila negativa, která z něj mohou 

plynout a dosáhlo se kvalitně odvedené práce s efektivními účinky a pozitivními 

dopady? Jak se po administrativní, právní i lidské stránce vypořádat s propouštěním? 

Jak nejlépe naplánovat a realizovat proces propouštění? Jak se nejlépe připravit na 

propouštěcí rozhovor a jak jej ideálně vést? Jaké dopady propouštění má na všechny 

zúčastněné strany (organizace, zaměstnanci…) a jak lze předcházet negativním 

dopadům? Jaké možnosti pomoci a podpory mají organizace i samotní propouštění 

pracovníci? Personální aktivitu „propouštění“ jsem se rozhodla hlouběji prozkoumat 

za pomoci dostupné literatury a rozhovorů na toto téma ve vybraných organizacích.  

 

V předkládané diplomové práci se budu věnovat tématu propouštění pracovníků 

z organizace jakožto personální činnosti, která ovlivňuje jak samotnou organizaci (ve 

smyslu úspory personálních nákladů nebo reorganizace pracovních míst apod.), tak 

i její pracovníky (mezi něž patří především skupina pracovníků, kteří jsou z podniku 

propuštěni, dále skupina pracovníků zůstávajících po propouštění v organizaci, 

vedení společnosti, které primárně o propouštění rozhoduje a pracovníci, kteří mají 

realizaci propouštění na starosti). Jsem přesvědčena, že s propouštěním se během 

života v některé z uvedených rolí setká drtivá většina z nás, takže jej považuji za velmi 

důležitou problematiku v oblasti pracovní praxe (práce personalistů, personálních 

útvarů a oddělení lidských zdrojů) i vědních oborů (pracovní právo, psychologie 

a sociologie práce, andragogika a personální řízení, pracovní trh z pohledu ekonomie 
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ad.), pomocí nichž lze tento fenomén studovat. Věřím, že z uvedeného hlediska je na 

místě se tomuto tématu podrobněji věnovat, zvláště z pohledu naší práce 

personalistů, aby bylo možné propouštění kvalitně, profesionálně řídit a provádět. 

Vzhledem k tématu a rozsahu práce jsem záměrně některé oblasti související 

s propouštěním zmínila pouze okrajově nebo je zcela vynechala. Mezi ně řadím 

například pomoc propouštěným pracovníkům ze strany neziskových organizací 

a dobrovolných spolků, nezaměstnanost a rizikové skupiny obyvatel ohrožené 

nezaměstnaností ad. 

 

Důraz budu ve své práci klást na popis procesu propouštění, stejně jako na dopady, 

které tato činnost na zúčastněné strany má, a v neposlední řadě se pokusím přiblížit 

možnosti pomoci propouštěným pracovníkům ve zvládání ztráty práce a získávání 

nového pracovního uplatnění. 

 

Diplomovou práci dělím na část teoretickou a část empirickou, jednotlivým kapitolám 

předchází úvod práce a ukončuje ji souhrnný závěr. V úvodu teoretické části, tj. 

2. kapitole této práce, přiblížím význam práce pro člověka, vzhledem k jeho 

provázanosti s problematikou ztráty práce, tak, aby bylo možné pochopit smysl, který 

práce dává každodenní existenci lidí. Za důležité považuji vymezení podstaty práce, 

jelikož její roli v životě člověka pokládám za nezastupitelnou, a zjištění, jaké hodnoty 

práce jedinci přináší, co jej motivuje, aby se placené práci věnoval, a to pro to, 

abychom lépe porozuměli tomu, co pro člověka může znamenat její ztráta, proč se jí 

mnoho lidí tolik obává a co s sebou tato životní změna dotčeným osobám přináší.  

 

Pro úvod do problematiky propouštění pracovníků z organizace jsem zvolila ve 

3. kapitole přiblížení základních pojmů a souvislostí, které se po administrativní 

a právní stránce propouštění týkají. Za ty považuji především skončení pracovního 

poměru a náležitosti, které je třeba při uvolnění pracovníka z organizace vypořádat. 

Vysvětlit, jaké jsou příčiny nutnosti vykonat propouštění, pomůže vymezení důvodů 

k propouštění v organizaci, proto i těm bude v této kapitole věnována pozornost. 

Podrobněji přiblížím specifickou variantu propouštění, ke které velmi často dochází, 

a to propouštění z důvodu nadbytečnosti. Propouštění může předcházet pravidelné 

personální plánování a další různorodé možnosti (například pozastavení přijímání 

pracovníků apod.), proto považuji za podstatné nastínit základní charakteristiku 

těchto činností. Nedílnou součástí kapitoly bude stručné seznámení se s úlohou 

vedoucích pracovníků a personalistů v procesu propouštění. 
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Ve 4. kapitole se budu věnovat propouštění pracovníků jakožto personální činnosti, 

zaměřuji se na představení situace, v níž musí podnik řešit nadbytek pracovníků, 

a doložím základní součásti procesu propouštění, jakým způsobem by se k tomuto 

úkolu mělo přistupovat a jak by měl být realizován. Vysvětlím, proč je informování 

zúčastněných stran o propouštění jednou z nejvýznamnějších součástí této aktivity, 

a doplním informace, jak, kdy, koho a o čem informovat. Protože velmi zajímavé 

podněty a doporučení může přinést přiblížení nezbytného prvku propouštění, za nějž 

považuji propouštěcí rozhovor s pracovníky, jimž bude ukončen pracovní poměr, 

rozpracuji v této kapitole témata, jak jej v roli propouštějící osoby ideálně vykonat 

a jak jej zvládnout po administrativní i lidské stránce. 

 

Propouštění pracovníků je citlivou záležitostí jak pro organizaci, tak i další subjekty, 

kterých se propouštění týká. V úvodu 5. kapitoly se zaměřím na důsledky, které 

propouštění způsobuje samotné organizaci. Té propouštění přináší změnu personální 

struktury, může ovlivnit atmosféru v organizaci a podnikovou kulturu, i obraz 

společnosti dovnitř podniku a navenek, především vůči veřejnosti a potenciálních 

uchazečů o práci v této společnosti. Rizika propouštění u zůstávajících pracovníků, 

které jsou další součástí šesté kapitoly, charakterizují změny v jejich výkonnosti, 

produktivitě a morálce, podnícené vnímáním korektnosti propouštění a jistoty 

vlastního zaměstnání. Jsou to právě oni, koho si organizace vybrala, že po propouštění 

budou zajišťovat další fungování společnosti a dosahování jejích cílů, proto je důležité 

i s nimi v rámci propouštění důkladně pracovat a soustavně komunikovat. Samostatnou 

podkapitolu věnuji dopadům propouštění na propouštějící pracovníky, které 

zakládám na myšlence, že je pro ně tato činnost velmi náročná – například v oblasti 

rozhodování o tom, kdo bude z organizace propuštěn, v oblasti administrativní 

a právní, kdy musí být podchyceny veškeré zákonné náležitosti propouštění, aby 

nedošlo k nežádoucím žalobám společnosti, stejně jako v oblasti lidské, v níž hledám 

dopady propouštění na psychiku a prožívání dané situace u těchto pracovníků. 

Stěžejním tématem této kapitoly jsou propouštění pracovníci. Člověk, který pracuje 

pro určitou organizaci, a který je informován o tom, že z ní bude propuštěn, přestože 

svou práci chce a usiluje o její udržení, spojuje často tuto situaci s řadou otázek, co 

bude dál, jak ovlivní tato výrazná změna jeho profesní kariéru i jeho každodenní 

život. Ať už ji bude vnímat jako katastrofální problém nebo výzvu a šanci na lepší 

uplatnění, vždy se bude propuštění do určité míry dotýkat a ovlivňovat jeho psychiku, 

fyzickou, ekonomickou, sociální a společenskou stránku, pracovní návyky 

a kvalifikační úroveň, osobní a rodinný život, bude mu přinášet mnoho starostí, 



 12 

překážek v profesní kariéře, komplikací v každodenním životě nebo dokonce 

existenční problémy. Přičemž intenzita vnímání dopadů propouštění na jedince 

vychází především z míry, kterou člověk přikládá významu práce a jejím jednotlivým 

aspektům. Věřím, že postižení těchto dopadů přináší cenné informace pro organizaci, 

jaké důsledky propouštění může mít na život jejich pracovníků, a s nimiž může 

pracovat, pakliže má zájem jim pomoci propuštění co nejsnáze zvládnout. 

 

6. kapitolu věnuji prozkoumání možností pomoci propouštěným pracovníkům skrze 

optiku organizace, která k propouštění přistupuje, a úřadů práce, které vykonávají 

rozličné služby pro osoby, kteří se ocitnou ve stavu nezaměstnanosti. K minimalizaci 

problémů, které se u propouštěného pracovníka pojí s jeho odchodem ze zaměstnání, 

je třeba vynaložit jistou ochotu a úsilí. Přijatelná a účinná řešení těchto problémů 

přijímá každá organizace zcela dobrovolně. Možnosti pomoci akcentuji především na 

tzv. outplacement, jehož cílem je usnadnit propouštěným pracovníkům překonání 

ztráty práce a brzké nalezení nového pracovního uplatnění, stabilizovat zůstávající 

pracovníky v organizaci, připravit propouštějící pracovníky na jejich roli v celém 

procesu, a dopomoci organizaci k zajištění pověsti zaměstnavatele, jehož snahou je 

postarat se o pracovníky, s nimiž se po zralé úvaze musí rozloučit. Pozornost věnuji 

vymezení pojmu outplacement, připomenutí jeho historie, představení jeho běžných 

typů a zaměřím se rovněž na jednotlivé účastníky outplacementu, na přiblížení jeho 

významu a popis základních služeb, které nabízí. Outplacement v sobě skrývá rozličné 

možnosti pomoci – vždy záleží na možnostech dané organizace, co všechno může 

zajistit a poskytnout. Snaha pomoci propouštěným pracovníkům z podniků a úsilí 

minimalizovat nezaměstnanost, se nachází v hledáčku taktéž úřadů práce. Druhou 

část sedmé kapitoly proto budu cílit na služby, které tento úřad poskytuje a zasadím 

je do celkové politiky zaměstnanosti České republiky. Člověk, který se ocitne bez 

práce, se potřebuje naučit orientovat na trhu práce a umět si zajistit nové zaměstnání.  

 

Empirickou část této práce předložím v 7. kapitole. Empirická část vychází z poznatků 

získaných v teoretické části práce a má podobu kvalitativního průzkumu formou 

polostrukturovaných rozhovorů ve vybraných organizacích, z nichž vyplývá popis 

reálné situace propouštění v těchto společnostech. Ilustrací zjištěných případů 

propouštění se budu snažit interpretovat způsob, jakým v daných organizacích 

k propouštění přistupují, jak jej realizují, a jaké výsledky jim přináší. 
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1. Cíl práce a metodika 

 

1.1  Cíl práce 

Za hlavní cíl své diplomové práce si kladu zmapování problematiky propouštění 

pracovníků z organizací, se zaměřením na propouštějící organizaci a propouštěného 

jedince. Tato odlišná hlediska ve své práci nebudu striktně dělit do dvou 

samostatných pasáží, jejich individuální a jedinečný pohled, přístup a souvislost 

s předmětem práce promítnu ve všech dílčích zkoumaných tématech zároveň. 

 

Identifikaci aspektů souvisejících s propouštěním pracovníků v organizaci a bližší 

charakteristiku zkoumaného jevu v teoretické části práce založím na studiu dostupné 

relevantní odborné literatury a příbuzných elektronických zdrojů, s ohledem na 

interdisciplinární charakter tématu propouštění, jemuž se věnují vědní obory jako 

psychologie, sociologie, andragogika, právo, ekonomie ad. 

 

Na základě sumarizace získaných poznatků bude mým úsilím představit výchozí 

rámec propouštění pracovníků, do kterého předně řadím popis mechanických 

odchodů pracovníků z organizace z důvodu ukončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, a dále příčiny, pro které tímto způsobem musí pracovník organizaci 

opustit. Pro základní orientaci v tématu doložím stěžejní informace k vykonávání 

propouštění v organizaci jakožto jedné ze základních personálních činností. 

O prokázání toho, jak významnou tematiku propouštění pracovníků představuje, 

budu usilovat přiblížením poznatků z pojetí smyslu práce pro každodenní život 

člověka, stejně jako z dat o dopadech propouštění na organizaci i propouštěné.  

 

Empirickou část práce zaměřím na získání relevantních dat z procesů propouštění ve 

vybraných organizacích, jejichž analýzou a vzájemným porovnáním získám informace 

o tom, co ovlivňuje průběh propouštění v daných organizacích. Z tohoto zkoumání 

bude mou snahou vyvodit doporučení, jak cíleně podpořit a vést proces propouštění 

v organizacích tak, aby probíhal hladce, lidsky a se zřetelem na zmírňování negativních 

dopadů na všechny zainteresované účastníky. 
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1.2  Metodika práce 

Teoretickou část vyhotovím za pomoci literární rešerše dostupných relevantních 

odborných publikací a časopisů i elektronických zdrojů, které úzce souvisí s tématem 

propouštění pracovníků z organizace anebo s dalšími aspekty, jež mají s propouštěním 

blízkou spojitost. Jako cíl teoretické části jsem si stanovila vypracování základní 

charakteristiky aspektů propouštění pracovníků. Na základě rešerše a analýzy 

zjištěných poznatků z odborné literatury zpracuji, společně s osobními vědomostmi 

o této problematice a posouzením uváděných informací, obsah teoretické části práce.  

 

V empirické části budu realizovat kvalitativní výzkum, abych získala data, která 

následným vzájemným porovnáním zanalyzuji ke zjištění významných proměnných, 

kteréžto ovlivňují průběh procesu propouštění v organizacích. Kvalitativní výzkum 

volím především pro jeho funkci hlouběji proniknout k jádru zkoumaného jevu. Jako 

výzkumnou metodu využiji polostrukturované rozhovory, s jejichž pomocí budu 

zjišťovat informace o plánování a realizaci procesů propouštění od respondentů z řad 

pracovníků oddělení lidských zdrojů ve vybraných organizacích, aby bylo možné na 

jejich základě zodpovědět předem stanovené výzkumné otázky. Věřím, že za pomoci 

rozhovorů získám širší a hlubší poznatky, které by nebylo možné zjistit například 

pomocí písemných dotazníků anebo analýzou sekundární zdrojů. Zaznamenaná data 

z rozhovorů (zvukové nahrávky či písemné poznámky) budu dále transkribovat do 

podoby ucelených výpovědí jednotlivých respondentů.  

 

Výběr respondentů pro rozhovory bude záměrný. Osobně oslovím společnosti, které 

budou splňovat stanovená kritéria, a požádám o participaci na mém výzkumu. 

Rozhovory budou probíhat při osobním setkání a budou vedeny dle předem 

stanovené struktury témat, jež budu prokládat doplňujícími otázkami. Důvodem 

výběru rozhovoru podle návodu je možnost přizpůsobení dotazů průběhu vedeného 

rozhovoru. Ve výpovědích porovnám klíčové prvky vzhledem ke společným znakům 

a rozdílnostem jak v jednotlivých případech, tak i vůči k poznatkům odborníků, které 

předložím v teoretické části práce. Metodiku empirické části této práce více přiblížím 

v příslušné kapitole.   
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2. Význam práce pro člověka 

 

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. 

~ Francois-Marye Arouet Voltaire ~ 

 

V každodenním koloběhu života nám může mnoho věcí, aktivit, vztahů či významů 

kolem nás připadat tak samozřejmých, že necítíme potřebu o nich důkladněji 

přemýšlet a zabýváme se jimi spíše automaticky. Za takovou přirozenou součást 

lidské existence můžeme považovat i naše zaměstnání, jemuž se zhusta během svého 

produktivního života převážná většina z nás věnuje. Často začneme uvažovat o tom, 

co pro nás tato součást našeho života znamená, co nám přináší nebo čím nás 

obohacuje, až pokud o ni můžeme přijít.  

 

Pro většinu jedinců je ztráta zaměstnání zkušeností s mnoha negativními přídomky, 

jelikož pro ně práce představuje smysl života. Na tom je třeba u každého z nich stavět 

a mít význam práce pro člověka vždy na paměti. Konkrétně hodnotu pracovní 

činnosti pro člověka specifikuje český docent psychologie Jiří Štikar a jeho kolegové 

(2003, s. 93) tak, že: „Identifikace s prací vyjadřuje určitou úroveň psychického vztahu 

člověka k vykonávané činnosti, přijetí této činnosti za svou představuje stanovisko, že 

vykonávaná práce uspokojuje, přináší naplnění a je součástí smyslu života.“ 

 

Proto, aby bylo možné přemýšlet nad významem souvislostí, které s sebou nese ztráta 

práce pro člověka, považuji za příhodné pochopit právě smysl, který pro jedince má 

a význam, jež jí daná osoba připisuje, pakliže ji považuje za evidentně zřejmou 

a neodmyslitelnou součást svého bytí či celospolečenské struktury. Úlohu, jíž plní 

pracovní činnost v životě člověka, přibližují následující odstavce této kapitoly. 

 

Fenoménem lidské práce se zabývá mnoho odborníků z řad ekonomie, andragogiky, 

psychologie, sociologie i dalších oborů a přesto, že definují tento pojem z úhlu 

pohledu svého vědního oboru, shodují se odborníci na základních aspektech, kterými 

práci popisují.  

 

Z psychologického hlediska je práce tělesnou nebo duševní činností, která je 

zaměřená na výdělek, výživu a uspokojování lidských potřeb (Hartl, Hartlová, 2000, 

s. 446). Dle významného českého psychologa Milana Nakonečného (2005, s. 101) je 
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práce zdrojem sebehodnocení, jakož i hledání a nacházení identity a je to činnost 

specificky lidská. 

 

V ekonomické teorii je práce chápána jako cílově zaměřená činnost člověka, jíž 

vykonává především proto, aby si zajistil uspokojování svých potřeb, které jsou 

neodkladné (Vlček, 2009, s. 197). Práce představuje výrobní faktor, který je 

nezastupitelný při výrobě statků a nakupuje se na trhu práce. Objektivizuje ji a dává jí 

smysl poptávka po těchto statcích, tzn. spotřeba lidí (Fuchs, 2002, s. 59). 

 

Podle českého andragoga Zdeňka Palána (2002, s. 163) je práce: „Cílevědomá činnost 

lidí, kteří prostřednictvím výrobních prostředků mění a přetvářejí ke svému 

uspokojování potřeb přírodu. Práce a pracovní činnost jsou základní podmínkou lidské 

existence.“  

 

Český psycholog Vladimír Provazník (2002, s. 46, s. 124) vnímá pracovní činnost jako 

svou povahou složité a komplexní konání závislé na podmínkách, za nichž probíhá, 

a zároveň jako nejvýznamnější ze všech aktivit, které lidé uskutečňují, přičemž 

činnost je podle něj přirozeným projevem člověka, v níž se promítá jeho aktivní vztah 

ke skutečnosti. Provazník (2002, s. 47) stejně jako Palán uvádí, že práce člověku 

umožňuje přetvářet prostředí, v němž žije, a navíc se domnívá, že pomáhá měnit 

podmínky vlastní existence a vytvářet nové společenské hodnoty, které podle 

Nakonečného (2005, s. 100) mohou být jak materiální, tak duchovní. 

 

Pakliže Palán uvádí, že práce je cílevědomá činnost a Nakonečný, že je účelová, 

Provazník (2002, s. 124) doplňuje, že je to aktivita systematická, kterou člověk působí 

na vnější svět, formuje a rozvíjí s její pomocí svou psychiku a osobnost, a že „...hodnoty 

vzniklé prací ve svém souhrnu vytvářejí ekonomickou, kulturní a morální úroveň 

společnosti a určují životní úroveň jejích členů." 

 

Z organizačního hlediska je práce souborem pracovních činností stejného charakteru, 

aby mohly být přiděleny jednomu pracovníkovi na konkrétním pracovním místě. 

Nejčastěji se pak dělí na práci psychickou či fyzickou, odbornou či neodbornou, 

kvalifikovanou či nekvalifikovanou, individuální či týmovou atp. (Palán, 2002, s. 163). 

 

Důležitost práce v rámci bytí člověka mohu označit za velmi významnou, neboť téměř 

pro většinu z nás představuje nedílnou součást produktivní etapy života a je vcelku 
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každodenní náplní našich všedních dní. Za pomoci práce si lidé zajišťují prostředky 

k vlastnímu živobytí a soužití dalších členů rodiny, k naplňování rozmanitých potřeb 

a tužeb, vítají ji jako prostor k uplatnění svých znalostí, dovedností, zkušeností 

a nápadů, a zároveň mohou s její pomocí rozvíjet sami sebe a vydávat se vstříc 

úspěšnému a kvalitně prožitému životu.  

 

Podle profesora filosofie Josefa Šmajse (2002, s. 11-12) se při pracovní činnosti 

projevuje ponejvíce její ekonomická a seberealizační funkce, protože práce člověku 

zaručuje osobností rozvoj a životní smysl, udržuje fyzické i duševní zdraví a přináší 

obživu, uznání a sebeúctu. Tudíž přesto, že je práce běžně považována za časově 

náročnou a namáhavou aktivitu, je dle Šmajse její význam nezpochybnitelný.  

 

Význam, který práce člověku přináší, spatřuji taktéž skrze její jedinečnou schopnost 

stát se jejím prostřednictvím nezávislý na ostatních lidech nebo státních i nestátních 

institucích, emancipovat se a zvolit si své životní směřování, náplň volného času, 

dosahovat sebenaplnění a uskutečnění svých osobních a pracovních cílů či snů, 

přinést své existenci řád a smysl, dobrat se z hlediska profese identifikace toho, kdo 

jsem, jaká je má identita, a umožňovat vedení čestného a důstojného života. Mnoho 

lidí pro tyto vlastnosti řadí práci na přední místa svých hodnotových žebříčků. 

 

Otázkou hodnotové orientace se zabýval například analytik Centra pro výzkum 

veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Jan Červenka 

(2005, s. 1), jenž provedl v rámci projektu „Sociální a kulturní soudržnost 

v diferencované společnosti" výzkumné šetření na reprezentativním souboru 

dotázaných, kteří zastupovali populaci ve věku od 15 let. V daném šetření nejvíce 

dotázaných jako nejdůležitější ve svém životě zvolilo vlastní rodinu, na druhé místo, 

konkrétně 38,3 % osob, zařadili práci, což je významný výsledek. Na první příčku 

práci umístilo 10,4 % dotázaných. Pozoruhodný výsledek Červenka (2005, s. 3) 

zaznamenal taktéž u otázky, jíž se dotazoval, jakou z vybraných vlastností by si měly 

osvojit současné děti. Nejčastěji respondenti uváděli pracovitost, kterou hodnocením 

„rozhodně ano" vybralo 80 % z nich. 

 

Přestože mohou být častým motivem pracovní činnosti peníze (více o motivech 

k práci viz dále), domnívám se, že má práce pro člověka mnohem hlubší význam, než 

pouze jako materiální či existenciální aspekt, i když jí nelze upírat, že právě tento její 

smysl je lidskému pokolení už od dob jeho nejranější evoluce tím nejpřirozenějším. 
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Vždyť prostřednictvím pracovní činnosti si člověk vždy zajišťoval veškeré nezbytné 

podmínky pro své přežití, jako je pitná voda, strava, bezpečné přístřeší, ošacení apod. 

 

Mimo to ovšem práce přispívala podle  českých pedagogických psychologů Rudolfa 

Kohoutka a Jaroslava Štěpaníka (2000, s. 29) také k rozvoji psychiky a osobnosti lidí. 

Dle těchto českých psychologů zapříčinila potřeba pracovat například zhotovování 

a užívání nástrojů při práci, což vedlo ke zdokonalování tělesných orgánů (především 

ruky) a k rozvoji psychických procesů jako je vnímání, myšlení, pozornost, aj. Stejně 

tak dle nich dopomohla ke vzniku vzájemné spolupráce, přispívající k ustanovení 

skupinového života a společného dorozumívání se pomocí lidské řeči. 

 

V současnosti vnímám, jak se práce postupem doby stává zejména ekonomickým 

zdrojem, podmínkou blahobytu a osobního naplnění a protipólem volnému času. 

Pakliže se tato práce zabývá otázkou ztráty zaměstnání, přiřadila bych v první řadě, 

na základě tohoto souzení, mezi nejvýznamnější činitele nepříznivých důsledků 

pozbytí práce právě její ekonomickou stránku, která je v této souvislosti pro většinu 

pracujících osob neodmyslitelná.  

 

Zároveň bych však vyzdvihla i subjektivní vnímání vlivu práce na psychickou stránku 

člověka, spokojenost lidí s prací a jejich postojů k ní. Mnohem více osob se totiž snaží 

prostřednictvím pracovní činnosti realizovat svůj osobnostní, znalostní či 

dovednostní potenciál, usilují o rozvoj svých schopností a o profesní růst. 

 

Negativněji ztrátu práce tak pociťují zajisté ti, kteří jsou na ní existenčně závislí, 

rovněž pak ti, co ji nepojímají pouze jako povinnost k zajištění svých základních 

potřeb a materiálního prospěchu, ale naopak jako vítanou součást dne, prostředek 

pro vlastní sebenaplnění, životní poslání, společenskou užitečnost, koníček apod. 

 

Například polsko-britský sociolog Zygmunt Bauman (2010, s. 27) ve své publikaci 

poukazuje na oprávněné potěšení z pocitu samostatně a dobře vykonané práce, které 

je pro každého jednotlivce velmi důležité. Zároveň je podle něj člověku blízké 

i pozitivní vnímání sebe samého tak, že se cítí být potřebný a nenahraditelný, stejně 

jako, když za své výsledky práce získává od druhých uznání a ve společnosti, v níž 

žije, svou prací po sobě zanechává určitou stopu. 
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Souhlasím s Baumanovou tezí, že nejen to, že se člověk snaží co nejvhodněji využít 

vlastní pracovní potenciál k tomu, aby získal odměnu, co mu za jeho pracovní výkon 

náleží, a jejímž prostřednictvím by si zajistil chtěné životní podmínky, dává přínosům 

pracovní aktivity tak vlivný význam. Dle mého názoru by mělo pracovní úsilí lidem, 

vzhledem k tomu, že v pracovním procesu tráví podstatnou část dne a rovněž 

i ekonomicky produktivního života, přinášet nejen výdělek, výrobu statků nebo 

provozování služeb, ale právě i nemateriální ocenění a osobní uspokojení z odvedené 

práce, pocity užitečnosti vůči společnosti, vlastní seberealizaci a dosahování 

vytýčených cílů a očekávání.  

 

Za důležité, z hlediska dlouhodobého trávení času v pracovním prostředí, považuji 

taktéž to, že je možné zde navazovat krátkodobé i dlouhodobé přátelské, partnerské, 

obchodní a jiné vztahy, potkávat nové lidi a získávat užitečné společenské kontakty, 

a že se zde odehrává nezanedbatelný podíl lidských interakcí a rozhovorů. Motivaci 

komunikovat, a potažmo navazovat sociální vztahy, má podle českého psychologa 

Zbyňka Vybírala (2005, s. 33) v různé intenzitě každý člověk. Navíc podle Vybírala 

(2000, s. 25): „Lidská bytost potřebuje zažívat pocit sounáležitosti, mít jistotu, že 

k někomu patří, že si s někým rozumí, že na světě není sama.“ A to lze, podle mého 

soudu, převést i na pracovní vztahy, styky a vnitrofiremní kolektivy. 

 

Současně práce lidem přináší časovou organizaci dne či týdne, jelikož strukturuje 

jednotlivé denní aktivity a pomáhá udržovat lidský biorytmus a nastolený denní 

režim. Představuje totiž pravidelnou činnost, od níž se odráží rozložení volného času 

a spánku v rámci dne. Uvažuji, že stejně tak, jako si lidé váží toho, že mohou ve svém 

životě pracovat, tak pro ně má značný význam i volný čas, který jim po práci zůstává, 

a jež vyplňují odpočinkem, časem stráveným se svými blízkými, uspokojováním svých 

potřeb apod. I proto je práce pro jedince důležitá. Člověk si volný čas v protikladu 

k zastávané pracovní činnosti lépe uvědomuje, tudíž předpokládám, že osobní volno 

je pro jedince, vzhledem k tomu, že jej má omezené, mnohem vzácnější a hodnotnější.  

 

Jako smysluplný přínos práce pro člověka oceňuji v nynější době, kdy si lze všimnout, 

že pracovníci jsou více podporováni a motivováni k intenzivnějšímu využívání 

vlastního potenciálu, taktéž možnost získávání, užívání, rozvíjení a prohlubování 

individuálních znalostí, dovedností, zkušeností a pracovních návyků, jako jsou 

například odborné vědomosti, znalost cizích jazyků, manuální zručnost, práce 

s technikou a technologiemi, nebo schopnost analytického či abstraktního myšlení, 
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kooperace a kompetice, vedení a motivování lidí, vyjednávání, sebeprosazování 

a mnoho dalších, které jedinci zajišťují neustálý kontakt s případnými měnícími se 

podmínkami v jejich profesním oboru, osobní konkurenceschopnost na trhu práce 

a opěrné body při budování pracovní kariéry. 

 

Provazník (2002, s. 124) ve své publikaci dokládá, že člověk v práci využívá svých 

vědomostí, dovedností a zkušeností, jež si v průběhu života osvojil, spolu 

s vynakládáním fyzické a psychické energie, k plánování a realizaci pracovních úkolů, 

jejichž plnění by měl současně neustále kontrolovat. Při vykonávání práce si tak 

zároveň formuje svůj osobní profil člověka.  

 

Pokud by každý pracující mohl ve své práci zúročit vše, k čemu má vlohy a co se 

v životě naučil, kdyby mohl využít zkušeností, které nabyl a vyvarovat se chyb, z nichž 

se poučil, pak by mohl posílit svou pracovní sebejistotu, sebeúctu, důstojnost 

a oprávněnou ctižádost k dosahování kariérních cílů a pracovních výsledků. 

 

Široké spektrum lidských vlastností a schopností navíc může člověk v pracovním 

procesu posilovat a upevňovat, což je pro něj výhodné při dosahování kvalitního 

výkonu. Mezi takové aspekty bych zařadila například pracovitost, cílevědomost, 

průbojnost, houževnatost, iniciativnost, proaktivitu, loajálnost, soustředěnost, 

dochvilnost, komunikativnost ad. 

 

To, čemu se člověk naučí nebo co zúročí v pracovním světě, si může s sebou odnášet 

i do svého osobního života, kde ho tyto zkušenosti mohou taktéž významně 

obohacovat. Provazník (2002, s. 75) dokládá, že: „v práci se uplatňují, dále se rozvíjejí 

a zdokonalují různé psychické a tělesné procesy a vlastnosti člověka. Práce se tak stává 

důležitým prostředkem rozvoje člověka.“ 

 

V případě, že si člověk může zvolit práci, jež by ho naplňovala svým obsahem, 

pracovními podmínkami, a v níž by se těšil z pracovního kolektivu, pak mu z mého 

pohledu budou tyto aspekty dopomáhat k uspokojení z pracovní činnosti. Takto 

příznivý stav věcí umožňuje lidem lépe chápat význam pracovní činnosti v jejich 

životech, jelikož ta jim v uvedeném případě přináší pocity spokojenosti, potřebnosti 

a úspěšnosti, a do jisté míry také jistoty, že se o sebe nebo i o druhé dokážou postarat 

a navíc ze své práce mohou mít radost a potěšení.   
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Na základě všeobecně zažitého přístupu jsou lidé velmi často vnímáni a posuzováni 

skrze to, čeho jsou schopni v životě dosáhnout. Jeden z vysoce hodnocených životních 

aspektů zaujímá právě práce, kterou člověk vykonává. Dle toho, jaké prestiže 

dosahuje povolání jedince ve společnosti, tak se toto ocenění přenáší i na jeho 

postavení v rámci sociálních vztahů. To může pro mnohé představovat velmi důležitý 

status, který se v životě snaží naplnit, aby mohli být sami se sebou spokojení a mohli 

se pohybovat v pro ně optimálních společenských kruzích. Uvedené potvrzuje na 

základě svých úvah například rakouská psycholožka Maria Fürst (1997, s. 151), která 

zmiňuje, že postavení člověka, jež zaujímá ve světě práce, významně predikuje i jeho 

společenskou hodnotu. Fürst dále specifikuje, že společenské ocenění jedince je 

hodnotné pro jeho vnímání sebe sama, pro udržování zdravého sebevědomí či pro 

motivaci k práci. 

 

Pohledem německo-britského sociologa R. G. Dahrendorfa (1991, s. 224) je moderní 

společnost vybudovaná na základě pracovní etiky a zaměstnaneckých míst. Práce je 

vstupenkou do světa zaopatření, jež určuje lidské příjmy, včetně příjmů z převodů 

jejich společenského postavení, a determinuje způsob, jakým si organizují život. 

 

Taktéž se domnívám, že sociální charakter pracovní činnosti člověku 

zprostředkovává určitý díl jeho společenské socializace a možnosti učení se zcela 

novým sociálním rolím, jako jsou například obecné role zaměstnance, nadřízeného, 

kolegy, sebeživitele apod., ale i specifické role dle provozované profese. Nakonečný 

(2005, s. 32), ve své práci zmiňuje, že důležitým činitelem socializace dospělých je 

jednak kultura a pracovní prostředí organizace, v níž jsou dospělí zaměstnáni, a pak 

také vzdělávací a školící instituce, které plní funkci řízené socializace zejména pomocí 

vzdělávacích programů zaměřených především na pracovní kvalifikaci.  

 

Propojení socializace a povolání je pro Nakonečného (2005, s. 34) specifickým jevem, 

u něhož rozlišuje termíny socializace pro povolání, uskutečňující se v rodině, škole 

a zaměstnání, a socializace v povolání, jež je činěna sociálními interakcemi na 

pracovišti a prostřednictvím pracovní činnosti, neboť socializace dle tohoto autora 

znamená rozšiřování a prohlubování zkušeností, kterých lze nabývat v sociálním 

životě. Podle Giddense (1999, s. 60) lidé dospívají v průběhu socializace k osobnímu 

sebeuvědomění, vytváří si schopnost samostatně myslet a jednat a budují základy 

vlastní individuality a svobody, což je dle mého uvážení velmi důležitou součástí 
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každé lidské osobnosti, jež se dennodenně promítá i v pracovní činnosti a ovlivňuje 

naše jednání a pracovní výkony. 

 

K tématu osobní identity člověka propojené s pracovní činností přispívá osobní tezí 

ve své diplomové práci na téma snižování stavu pracovníků Martin Štípek (2007, 

s. 18), když uvádí, že vlastní identitu si lidé mimo jiné utváří prostřednictvím 

srovnávání vlastních schopností a dovedností s ostatními jedinci, pro což je právě 

pracovní prostředí velmi vhodné (v případě, že zde jsou vytvořeny podmínky pro 

možné srovnávání se). 

 

Profesor sociologie a přední český odborník na problematiku nezaměstnanosti Petr 

Mareš (1994, s. 58-59) zpracoval výčet poznatků o významu práce pro člověka, 

v němž konstatuje, že pracovní činnost: 

– vytváří reálnou strukturu času, tzn. dne, týdne a roku, 

– dává příležitost pravidelně sdílet sociální zkušenosti mimo rámec rodiny, 

– umožňuje lidem podílet se na cílech a účelech, které je přesahují, 

– vymezuje osobní status a identitu jedince, 

– a vynucuje si řadu aktivit, k nimž by bez práce nebyl motivován. 

 

Mimo výše uvedené pojetí práce zároveň: 

− slouží materiálnímu zajištění života, 

− je zdrojem sociálních kontaktů s možností rozhovorů, setkávání s jinými lidmi 

a navazování přátelství, 

− a je rámcem sociální orientace, který podstatně přispívá k individuálnímu 

sebehodnocení (Belz, Siegrist, 2001, s. 23). 

 

Taktéž rakouská sociální psycholožka Marie Jahoda, kterou ve své práci cituje 

docentka psychologie a přední česká odbornice na problematiku nezaměstnanosti 

Buchtová (2002, s. 169) se zamýšlela nad otázkou významu práce v lidském životě 

a stanovila další funkce, které práce přináší člověku: 

− zkušenost, že dělba práce a kooperace jsou v naší společnosti nutné, neboť 

existují úkoly, které jedince nemůže zvládnout sám, takže se stává součástí 

většího kolektivu, 

− obohacují se sociální zkušenosti a rozšiřuje se lidský horizont. 
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Právě z celospolečenského hlediska se, dle mého názoru, práce cení především proto, 

že přetváří energii lidí v pozitivní společenské hodnoty, užitečné statky, výrobky 

a služby, u některých jedinců dokáže zamezit výskytu sociálně patologických jevů, 

a proto, že udržuje pospolitou společnost, jak naznačila Jahoda u pracovní 

funkcionality ve smyslu podpory dělby práce a vyššího „pracovního“ kolektivu. 

 

Smysl pracovní činnosti lze vymezit také na základě motivů člověka k práci. Ty jsou 

vždy individuální, ovšem základní kategorizaci publikovala například česká 

psycholožka, profesorka, Marie Vágnerová (1999, s. 732), která uvádí, že mezi 

nejčastější motivy patří: 

– peníze, jsou prostředkem spotřeby a uspokojování potřeb prostřednictvím 

hodnot a zážitků, a když se jich člověku nedostává, tak jej donutí spotřebu 

omezit a mohou jej uvrhnout do finanční chudoby, 

– aktivita, protože práce jedinci saturuje potřebu smysluplné činnosti, jejímž 

opakem je nuda, apatie a nulová životní náplň, 

– seberealizace, kdy cílem je pracovní úspěch a dosažení určité sociální pozice, 

potřeba ukázat, že člověk něco umí, je potřebný a užitečný, takže ztráta práce 

může navodit zcela opačné pocity, 

– sociální kontakty a vazby, kterých když člověk pozbude, tak se u něj mohou 

dostavit pocity osamělosti a sociální izolace, 

– samostatnost a nezávislost, především z ekonomického hlediska. 

 

Podobně o smyslu práce přemýšlí americký sociolog Robert Merton (2007, s. 89-90), 

který definoval manifestní (zjevné) a latentní (skryté) funkce jevů, mezi něž lze 

zahrnout i práci. Jako manifestní funkci práce si lze představit zajištění prostředků na 

stravu a bydlení, zatímco mezi latentní funkce se řadí strukturování pracovního času 

(jehož absence znamená ztrátu životní orientace), pravidelné sdílení zkušeností 

(zatímco v dlouhodobé izolaci vzniká deficit sociálních dovedností a klesá sociální 

podpora zamezující vzniku stresu či nemocnosti), poskytování zážitků tvořivosti, 

mistrovství a pocitu syslu života (čímž jedince spojuje se společností, jejíž je součástí), 

osobní status i vlastní identita a pravidelná aktivita (nízký objem práce vede totiž 

k nudě a neuspokojení). 

 

Z individuálního hlediska každého jedince doceňují lidé důležitost práce proto, že jim 

poskytuje prostor pro sebeuplatnění, vnáší, u každého člověka v rozličné  míře, do 

života řád, smysl a jistoty, a pomáhá určovat životní směřování a prioritizovat osobní 
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hodnoty. Tento význam si však lidé často uvědomují, jak jsem již naznačovala v úvodu 

této kapitoly, až když jsou bezprostředně ohrožení ztrátou práce, pokud o svou 

pracovní činnost přijdou, anebo když se propouští v jejich blízkém okolí či se dozví 

o zvyšování míry nezaměstnanosti v celé společnosti. Tehdy mohou začít přemýšlet 

o tom, co by pro ně představovala ztráta zaměstnání, a jak by v podniku, v němž 

pracují, probíhal proces propouštění, pokud by k takovému kroku mělo dojít. Tomu se 

věnuji v následujících kapitolách této práce. 
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3.  Vymezení propouštění pracovníků z organizace 

 

„Ať děláme cokoliv, všichni děláme to samé: sbíráme 

plody našich včerejšků a zaséváme naše zítřky.“ 

 ~ Pascal Blaise ~ 

 

Uvolňování pracovníků z organizace, běžněji označované i v odborné literatuře jako 

propouštění, je nedílnou součástí podnikového života většiny firem a dochází k němu 

z mnoha různorodých důvodů, jak na straně organizace, tak na straně pracovníka. 

Mezi nejčastější příčiny se řadí nadbytečnost pracovníka v organizaci, neuspokojivá 

míra dosahovaného pracovního výkonu či vážné porušení pracovní kázně. 

 

Profesor podnikového hospodářství, který se dlouhodobě věnuje otázce řízení 

lidských zdrojů, Josef Koubek (2008, s. 20-21) zahrnuje propouštění pracovníků mezi 

personální činnosti, jež představují výkonnou část personální práce. Personální 

činnosti tvoří (dle nejčastěji uváděné podoby) podle Koubka: 

– vytváření a analýza pracovních míst, 

– personální plánování, 

– získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

– hodnocení pracovníků, 

– rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

– odměňování pracovníků, 

– vzdělávání pracovníků, 

– péče o pracovní vztahy, 

– péče o personální informační systém. 

 

V rámci této práce se čtenáři mohou setkat jak s pojmem uvolňování pracovníků, tak 

i propouštění − oba termíny využívám zaměnitelně. Stejně tak zacházím, i přes jejich 

částečně odlišné významy, s pojmy organizace, společnost, firma a podnik, které ve 

své práci používám promiskue. Záměnný princip využívám i u pojmů zaměstnanec 

a pracovník, přestože jsem si vědoma obecného využití pojmu zaměstnanec 

v souvislosti s pracovním poměrem, kdežto pojem pracovník charakterizuje 

vykonávání práce i mimo pracovní poměr. Pro potřeby této práce nepokládám za 

nezbytné toto odlišné pojetí striktně dodržovat, proto jsem se rozhodla oba termíny 

využívat promiskue. 

http://cituj.cz/Citaty/autorinfo-46.aspx
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V úvodu kapitoly nejprve zařadím propouštění do kontextu mobility pracovníků 

v podniku a do zákonem stanovených typů ukončení pracovního poměru mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Důvody konce pracovního poměru, které jsou 

relevantní k vymezení problematiky uvolňování lidí z organizace, popíši podrobněji. 

Domnívám se, že je důležité znát celkový rámec pohybu pracovníka v organizaci 

a zákonné formy skončení pracovní smlouvy, jelikož jimi jsou upraveny možnosti 

firem, kdy, proč a jakým způsobem mohou zaměstnance z podniku propustit. Se 

skončením pracovního poměru zaměstnance formou propuštění souvisí zákonné 

náležitosti, jež je zaměstnavatel vůči odcházejícímu pracovníkovi povinen vypořádat. 

Těmito pracovněprávními akty se zabývá následná část předkládané práce.  

 

V podkapitole 3.3 přiblížím důvody, pro které bývají zaměstnanci z organizací 

propouštěni, kterými nejčastěji bývají důvody na straně organizace, jako jsou 

organizační změny, anebo důvody připisované na vrub samotného pracovníka, jež se 

vztahují především k jeho pracovní kázni a  soustavnému výkonu. Samostatnou 

podkapitolu věnuji propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti, která 

v organizacích vzniká z rozličných důvodů. Zde má rozhodování o propouštění 

pracovníků svá specifika, protože důvod, proč musí podnik opustit, zaměstnanec sám 

nezapříčinil a je tak o to složitější vybrat někoho, kdo bude z organizace uvolněn. 

Propouštění pracovníků (především z důvodu nadbytečnosti) může organizace 

předcházet pravidelným a kvalitně odvedeným personálním plánováním či účelnými 

pobídkami (jako například k dobrovolným odchodům pracovníků z organizace apod.), 

což spolu s tím, jakou úlohu mají při propouštění personalisté a manažeři, uvedu 

v závěru této kapitoly. 

 

Profesoři na amerických univerzitách a odborníci na lidské zdroje, George Milkovich 

a John Boudreau (1993, s. 172) uvádějí, že uvolňování pracovníků z organizace se 

uskutečňuje ukončením pracovního poměru a odchodem zaměstnance z organizace. 

Propouštění zaměstnanců ovlivňuje jednak procesy snižování počtu pracovníků 

(tzn. pokles počtu pracovníků) a taktéž stabilizace zaměstnanců, tj. pracovníků, kteří 

v organizaci zůstávají. Zároveň Milkovich a Boudreau (1993, s. 386) konstatují, že lze 

rozlišit propouštění funkční, které představuje buďto snadno nahraditelnou 

personální redukci anebo takovou, kdy se jedná o uvolňování méně kvalitních 

pracovníků, a propouštění nefunkční, které způsobuje ztrátu kvalitních pracovníků. 
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Koubek (2000, s. 62-63) rozděluje pohyb pracovníků do a z organizace na přirozené 

a mechanické příchody a odchody. Vzhledem k zaměření této práce, tzn. s oproštěním 

se od příchodu pracovníků do podniku, představují: 

1. přirozené odchody opuštění zaměstnání v důsledku stáří (tj. odchod 

zaměstnance do starobního důchodu), ztráty pracovních schopností (odchod do 

invalidního důchodu) anebo úmrtí, a 

2. mechanické odchody konec pracovního poměru na základě odchodu k jinému 

zaměstnavateli, nabytím stavu nezaměstnaného, založením samostatné 

výdělečné činnosti anebo nastoupení výkonu trestu. V těchto případech dochází 

k odchodu pracovníka ze společnosti buďto na vlastní žádost, vzájemnou 

dohodou obou stran, či jeho propuštěním. 

 

 

3.1  Skončení pracovního poměru 

Ukončení neboli rozvázání pracovního poměru (respektive pracovní smlouvy) je dle 

Koubka (2000, s. 258-260) právní akt nabývající vícero podob, jímž končí smluvní 

vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ve své publikaci uvádí několik typů 

odchodu pracovníků z organizace, z nichž jsem pro níže uvedené vymezení, které 

budu dále popisovat, zvolila pouze mechanické odchody pracovníků z organizace, 

jelikož ty jsou pro téma této práce relevantní: 

1. Výpověď – podaná zaměstnancem či zaměstnavatelem. 

2. Okamžité zrušení pracovního poměru – provedené jak zaměstnavatelem, tak 

i zaměstnancem. 

3. Ukončení pracovního poměru dohodou – iniciovat mohou obě strany. 

4. Zrušení pracovního místa ve zkušební době – organizací či pracovníkem. 

5. Skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou. 

6. Ukončení pracovního poměru z důvodu péče o dítě. 

7. U cizinců též zrušení odnětím povolení k pobytu či vyhoštěním. 

8. Rozvázání pracovního vztahu odvoláním z funkce, do níž je pracovník jmenován 

nebo volen, přičemž v případě volby končí pracovní poměr též uplynutím 

volebního období a nezvolením jedince pro období následující. 

 

Koubkovo dělení téměř zcela koresponduje s ustanovením o rozvázání a skončení 

pracovního poměru uvedeného v současném zákoníku práce. Ovšem bylo 

formulováno v době platnosti dřívější úpravy zákona, proto i přesto, že je stále ve své 
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základní podstatě aktuální a využitelné, je třeba jej vždy porovnat s aktuální 

legislativou a zjistit si případné změny.  

 

Otázku vyvolává například bod 6., jelikož zákoník práce v aktuální podobě tento typ 

ukončení pracovního poměru nijak nespecifikuje. Pokud by se mělo jednat o krok ze 

strany zaměstnavatele, tak ten dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 53 a 55) 

naopak není oprávněn rozvázat pracovní vztahy se zaměstnankyní, jež je na mateřské 

dovolené či se zaměstnanci, kteří nastoupili rodičovskou dovolenou. Pokud by se pro 

ukončení pracovní smlouvy z tohoto důvodu rozhodl sám pracovník, pak by takovou 

situaci mohl řešit výpovědí, případně okamžitým zrušením pracovního poměru apod. 

(Neščáková, 2014, s. 41-42). 

 

V Koubkově výčtu není uveden, dle mého názoru důležitý, důvod pro zrušení 

pracovní spolupráce s cizincem, a to uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, stanovené podle ust. § 48 zákona č. 262/2006 Sb., odst. 3, písm. c) 

(Neščáková, 2014, s. 40). Je to tím, že v původním zákoníku práce, z něhož Koubek 

vychází (tedy ze Zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, a to po novelizacích) tento bod 

v části věnované skončení pracovního poměru zahrnut nebyl (Jouza, 1998, s. 81). 

 

Dále například u jmenování do funkce (myšleno dle zákoníku práce post vedoucího 

zaměstnance) pak zákon pamatuje mimo odvolání (a to tím, kdo je současně příslušen 

jmenovat) i na skutečnost, kdy se zaměstnanec tohoto místa vzdá (§ 73). Podstatné je 

především to, že dle ust. § 73a tímto způsobem pracovní poměr automaticky nekončí. 

Zaměstnavateli je uloženo, aby zaměstnanci po jeho odvolání navrhl změnu 

pracovního zařazení, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (Neščáková, 

2014, s. 44-45). A až v případě, že takovou práci nenalezne anebo ji zaměstnanec 

odmítne, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení 

§ 208 zákoníku práce, a tím pádem o výpovědní důvod podle ust. § 52 písm. c), i když 

ve skutečnosti není tento výpovědní důvod naplněn (Jouza, 2007, s. 54). 

 

Mimo tyto odchody pracovníků z organizace, které spolu s těmi přirozenými 

představují trvalé opuštění konkrétního zaměstnání (vyjímaje možnost opustit 

některým z výše uvedených způsobů zaměstnání a po určitém čase do něj opět 

nastoupit), uvádím taktéž formy dočasných odchodů z organizace, mezi něž citací 

Koubka ve své práci doktorka Renata Kocianová (2007, s. 171), odbornice v oblasti 
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personálního managementu, zahrnuje odchody na mateřskou dovolenou, do 

veřejných funkcí, do škol, na dlouhodobé stáže apod. 

 

Veškerá ukončení pracovního poměru lze nahlížet buďto jako jednostranný právní 

úkon iniciovaný pouze jednou ze stran smluvního vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec 

(typickým příkladem je výpověď), oboustranný právní úkon, u něhož panuje shoda 

o jeho vykonání na obou stranách (představován především dohodou o skončení 

pracovního poměru) anebo jako právní akt provedený na základě důvodů uvedených 

v zákoníku práce (takovou skutečností může být odnětí povolení k pobytu u cizinců). 

 

Pominu-li důvody skončení pracovního poměru dohodou, odnětím povolení k pobytu 

či k zaměstnání anebo vyhoštěním, jelikož nepředstavují předmět této práce, stejně 

jako nebudu-li brát v úvahu dočasné odchody z organizace podle téhož hlediska, 

docházím k těm způsobům zániku pracovní smlouvy, které představují akt propuštění 

zaměstnance z organizace, pokud jsou iniciovány zaměstnavatelem.  

 

Nejsilněji propouštění vnímám prostřednictvím ukončení pracovního poměru pomocí 

výpovědi, a dále formou okamžitého zrušení pracovního poměru. Jistě velmi častou 

a nově nastupujícími zaměstnanci obávanou variantou je také zrušení pracovní 

smlouvy ve zkušební době. A přesto, že rozvázání pracovního poměru uplynutím 

sjednané doby fakticky propouštění nepředstavuje, může být v některých případech 

považováno za určitou taktiku organizací, jak si pojistit možnost ukončení smlouvy 

(respektive její neprodloužení) s pracovníkem v případě, že s ním z jakéhokoliv 

důvodu nejsou nadřízení spokojeni, a zároveň se tím vyhnout povinnostem 

a omezením, které s sebou nese zrušení smlouvy výpovědí. Každý z těchto typů 

skončení pracovního poměru má své zákonné náležitosti, jež uvádím dále. 

 

 

3.1.1  Výpověď 

Koubek (2000, s. 259) udává, že ukončení pracovního poměru výpovědí představuje: 

– jednostranný právní úkon, který mohou iniciovat obě strany zaměstnaneckého 

vztahu, přičemž výpověď musí být druhému účastníku doručena písemně 

a odvolána může být pouze se souhlasem druhé strany, opět písemnou formou, 

– pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce (respektive 

při výpovědi zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn to jsou 3 měsíce), 
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– zaměstnanec dává výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, 

zatímco zaměstnavatel je omezen právními předpisy dle zákoníku práce. 

V některých případech nemůže dát zaměstnanci výpověď vůbec a jen u vedlejšího 

pracovního poměru může uvést jakýkoliv nebo žádný důvod. 

 

Mezi důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci předat výpověď, řadí 

zákoník práce v ust. § 52 situace, kdy: 

– se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel či jeho část,  

– zaměstnanec se stane nadbytečným na základě organizačních změn podniku 

(jako je například změna úkolů zaměstnance nebo jeho technického vybavení či 

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce), 

– zaměstnanec nesmí dle lékařského posudku, například pro pracovní úraz nebo 

nemoc z povolání, nadále vykonávat svou dosavadní práci, případně pozbyl-li 

vzhledem k zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost k zastávané práci, 

– zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce, případně požadavky pro řádný výkon této práce (bez zavinění 

zaměstnavatele) a nedosahuje tak uspokojivých pracovních výsledků, na což byl 

v posledních 12 měsících písemně upozorněn a po tuto dobu nedostál nápravy, 

– jsou u zaměstnance shledány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru či 

pro závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů, případně 

porušil-li zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost stanovenou zákonem 

(Neščáková, 2014, s. 41). 

 

Nedílnou součástí zákoníku práce je následné ust. § 53, které zakazuje zaměstnavateli 

předat výpověď zaměstnanci v tzv. ochranné době, jíž představuje především situace, 

kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným (pokud si tuto neschopnost 

úmyslně nezpůsobil sám), jakmile vykonává vojenské cvičení, pokud je plně uvolněn 

do výkonu veřejné funkce, když jde o těhotnou zaměstnankyni nebo o zaměstnankyni 

a zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené, a v případě, že pracovník 

pracující v noci je uznán dočasně nezpůsobilým pro tuto činnost. Zákon pak pamatuje 

i výjimky z tohoto zákazu (Neščáková, 2014, s. 41). 

 

Důvod výpovědi musí být výslovně uveden a konkretizován tak, aby jej nebylo možné 

zaměnit s jiným výpovědním důvodem, přičemž jej není možné později změnit. 

Předem je zaměstnavatel povinen výpověď projednat s odborovou organizací, ovšem 

neprojednání výpovědi nemá za následek její neplatnost. Předat výpověď musí 
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zaměstnavatel doručit propuštěnému do vlastních rukou, a to buďto na pracovišti, 

v místě bydliště nebo kdekoliv bude zastižen. Pro zaměstnavatele je pak vhodné 

zajistit si důkaz, že výpověď byla doručena, a to nejlépe podpisem zaměstnance. 

Odmítne-li zaměstnanec výpověď převzít, sepíše se o odmítnutí záznam, který 

podepíše svědek (Galvas, 2007, s. 52-54). 

 

 

3.1.2  Okamžité zrušení pracovního poměru  

Toto rozvázání pracovního poměru bez výpovědi, laicky řečeno „na hodinu“, popisuje 

Koubek (2000, s. 259-260) tak, že se jedná o ukončení smlouvy: 

– výjimečné, tudíž musí být v souladu se zákoníkem práce, přičemž se jedná opět 

o jednostranný právní úkon, který může vzejít od obou stran, 

– zaměstnavatel takto může zrušit pracovní poměr především v případě, že 

zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem (což není blíže 

specifikováno, proto může být tento důvod předmětem sporů), je-li pravomocně 

odsouzen k odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nepodmíněně na více jak 

jeden rok anebo nepodmíněně na více jak šest měsíců, v případě spáchání 

úmyslného trestného činu při plnění pracovních úkolů, 

– zaměstnanec smí okamžitě zrušit pracovní poměr, pakliže nemůže z vážných 

zdravotních důvodů dále vykonávat práci na svém pracovním místě 

a zaměstnavatel jej do patnácti dní od předložení lékařského posudku nepřevede 

na jinou práci, nebo jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu či plat do patnácti 

dnů od uplynutí její splatnosti, 

– taktéž musí být toto ukončení smlouvy doručeno v písemné podobě, musí 

obsahovat jasné zdůvodnění a musí být podáno v zákonem stanovené lhůtě. 

 

Zákoník práce zároveň v ust. § 55 a 56 uvádí, že zaměstnavatel takto nesmí 

postupovat u zaměstnankyně, která je těhotná nebo na mateřské dovolené či 

u zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou a v případě, že pracovní poměr 

okamžitě zrušil zaměstnanec, náleží mu náhrada mzdy či platu ve výši průměrného 

výdělku za dobu odpovídající délce doby výpovědní (Neščáková, 2014, s. 42). 
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3.1.3  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době  

Uvedené skončení smluvního vztahu lze charakterizovat tak, že se jedná o ukončení: 

– písemné, podáno kteroukoliv ze stran, z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, 

a to nejpozději v poslední den zkušební doby (Koubek, 2000, s. 260). 

 

 

3.1.4  Zrušení pracovního poměru uplynutím sjednané doby  

Tato forma odchodu ze zaměstnání představuje dle Koubka (2000, s. 260): 

– pracovní poměr na dobu určitou, kdy však před uplynutím dané doby může 

pracovní poměr skončit i jiným než tímto způsobem anebo může pracovníkovi 

být před uplynutím sjednané doby pracovní smlouva dále prodloužena, a to dle 

zákona automaticky na dobu neurčitou, nedomluví-li se obě strany jinak. 

 

 

3.1.5  Hromadné propouštění  

Zvláštní ustanovení přiřkla legislativa České republiky jevu hromadného propouštění. 

Tím se dle ust. § 62 rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních 

dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem pracovníkům pro zrušení či 

přesunutí zaměstnavatele nebo jeho části anebo pro nadbytečnost zaměstnanců (§ 52 

písm. a) až c), a to nejméně 10 zaměstnancům, pokud firma zaměstnává 20-100 

pracovníků, 10 % zaměstnancům, v případě 101-300 pracovníků organizace, a 30 

zaměstnancům, pokud má podnik nad 300 pracovníků (Neščáková, 2014, s. 43).  

 

Zaměstnavatel je dle zákona povinen před předáním hromadných výpovědí včas 

informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců (a pokud ty nejsou v podniku 

ustanoveny, tak svou povinnost plní vůči každému zaměstnanci, jehož se toto 

propouštění týká) a krajskou pobočku Úřadu práce o tomto svém záměru. Je tomu tak 

proto, aby mohly tyto instituce mezi sebou vzájemně jednat především o opatřeních, 

které by pomohly předejít či zamezit hromadnému propouštění a o možnostech, jak 

zmírnit jeho negativní důsledky pro zaměstnance. Zejména by zaměstnavatel měl 

podat vysvětlení a podklady k: 

– důvodům hromadného propouštění, 

– počtu a profesním složení propouštěných i všech ostatních zaměstnanců, 

– období, v němž se má hromadné propouštění uskutečnit, 
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– hlediskům navrženým pro výběr zaměstnanců, jenž mají být propuštěni, 

– a k odstupnému a dalším zákonným právům propouštěných pracovníků 

(Neščáková, 2014, s. 43). 

 

 

3.1.6  Neplatné rozvázání pracovního poměru  

Rozvázání pracovního poměru je neplatné tehdy, jestliže trpí takovou vadou, která je 

dle zákoníku práce činí neplatným (např. je-li výpověď dána ústně, není-li doručena 

druhému účastníkovi apod.), přičemž zákoník práce řeší tuto situaci jako tzv. relativní 

neplatnost, tzn. jako takovou, kterou může namítat jen ten z účastníků pracovního 

poměru, který je neplatností dotčen, a to podáním žaloby ve lhůtě 2 měsíců ode dne, 

kdy měl pracovní poměr neplatně skončit (Galvas, 2007, s. 63). 

 

Docent pracovního práva Milan Galvas (2007, s. 63) v otázce nároků při neplatném 

skončení pracovního poměru uvádí, že: „Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou 

výpověď, nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, 

a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na 

tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále. Zaměstnavatel je 

povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy za dobu ode dne kdy zaměstnanec 

oznámil, že chce být dále zaměstnán, až do doby, kdy mu začal přidělovat práci." 

 

 

 

3.2  Náležitosti související se skončením pracovního poměru 

Při propouštění zaměstnanců musí brát organizace vždy v potaz jejich zákonné 

nároky vyplývající ze skončení pracovního poměru. Mezi ty nejvýznamnější patří 

poskytnutí pracovního volna k hledání zaměstnání, vydání pracovního posudku 

a potvrzení o zaměstnání a předání odstupného. Vzhledem k výši, jíž může některé 

odstupné dosahovat, se domnívám, že právě toto právo by mělo být zaměstnavatelem 

pečlivě zváženo, aby si propočítal, na kolik ho propouštění v podniku finančně vyjde. 

Je samozřejmé, že v mnoha případech zaměstnavatel raději vydá odstupné, aby se 

mohl rozloučit s nevyhovujícím zaměstnancem, který pro firmu představuje pouhou 

nákladovou položku. Jindy je možné, že svůj postoj k zaměstnanci přehodnotí 

a namísto propuštění do něj investuje a rozvine jeho potenciál, aby mohl být pro 

firmu přínosem, anebo se alespoň pro zmírnění finančního výdaje pokusí 
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zaměstnance motivovat k jiné formě odchodu z organizace, při které by odstupné 

zaměstnavatel nemusel vyplácet. Uvedené nároky dále přiblížím, aby bylo možné 

získat základní představu o tom, jaké právní souvislosti s sebou propouštění nese. 

 

 

3.2.1  Pracovní volno k hledání zaměstnání 

Propouštěnému zaměstnanci přísluší nárok na pracovní volno na základě důležité 

osobní překážky v práci uvedené v Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. buďto bez náhrady 

mzdy nebo platu, a to na dobu nezbytně nutnou, nejvýše na jeden půlden v týdnu 

v období trvání výpovědní doby, anebo s náhradou mzdy či platu se stejnou časovou 

dotací v případě, že zaměstnanec obdržel výpověď z organizačních důvodů 

(tj. pro zrušení nebo přemístění zaměstnavatele či jeho části anebo pro nadbytečnost, 

§ 52 písm. a) až c), případně pro nezpůsobilost nadále vykonávat svou dosavadní 

práci (§ 52 písm. d) až e) nebo končí jeho pracovní poměr dohodou z týchž důvodů 

(Havlík, 2007).  

 

 

3.2.2  Pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání 

Administrativní vypořádání se se zaměstnancem při jeho propuštění, představuje 

vydání potvrzení o zaměstnání a pracovního posudku zaměstnavatelem. Odbornice 

na českou pracovněprávní legislativu Libuše Neščáková (2014, s. 84) uvádí, že 

v případě, že zaměstnanec nebude souhlasit s jejich obsahem, může se dle ust. § 315 

zákoníku práce domáhat po stanovenou dobu u soudu, aby zaměstnavateli byla 

uložena jejich přiměřená úprava.  

 

 

Potvrzení o zaměstnání 

Vydání potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, jehož forma není 

předepsána, nicméně by měla být v případě sporu prokazatelná, je zakotveno 

v ust. § 313 zákoníku práce, přičemž podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, jej zaměstnavatel smí vydat pouze 

přímo zaměstnanci. Pakliže mu potvrzení předáno nebude, může zaměstnanec žádat 

odpovědnost zaměstnavatele za jemu vzniklou škodu, a to po jejím prokázání, ve 

smyslu ust. § 265 odst. 2 zákoníku práce (Kalendová, 2009, s. 122-125).  
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Do výčtu skutečností, uvedených v potvrzení o zaměstnání, je zaměstnavatel povinen 

uvést následující údaje o: 

a) zaměstnání, tj. zda se jednalo o pracovní poměr, o dohodu o provedení práce 

nebo o dohodu o pracovní činnosti, a o době jejich trvání, 

b) druhu konaných prací, 

c) dosažené kvalifikaci, 

d) odpracované době, 

e) tom, zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky, v čí prospěch atd. 

f) započitatelné době zaměstnání v I. a II. kategorii za dobu před 1. lednem 1993 

pro účely důchodového pojištění (Neščáková, 2014, s. 84). 

 

Na zaměstnancovu žádost je zaměstnavatel povinen dle ust. § 313 odst. 2 zákoníku 

práce současně vypracovat samostatné potvrzení o průměrném výdělku zaměstnance 

a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku uchazeče o zaměstnání 

na podporu v nezaměstnanosti, případně o tom, zda pracovní poměr nebo dohoda 

o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány 

z důvodu porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem (Neščáková, 

2014, s. 84).  

 

Pracovní posudek 

Tento posudek v souladu s ust. § 314 zákoníku práce představuje hodnocení pracovní 

činnosti zaměstnance, který zaměstnavatel vypracovává na základě žádosti 

zaměstnance, a to do patnácti dnů od obdržení žádosti, nejdříve však v době 2 měsíců 

před skončením pracovního poměru. Obdobně jako u potvrzení o zaměstnání, tak 

i u posudku se může zaměstnanec bránit odmítnutí jeho vydání zaměstnavatelem 

žalobou a v případě, že jedinec nebyl přijat do nového zaměstnání v důsledku 

nepravdivého pracovního posouzení, náleží mu podle ust. § 265 odst. 2 náhrada 

škody od zaměstnavatele, který takový posudek vydal. Jedná se o veškeré písemnosti 

týkající se kvalifikace zaměstnance, jeho schopností a dalších skutečností, jež mají 

bezprostřední vztah k výkonu práce, jako je například iniciativa, dodržování pracovní 

kázně, schopnost řídit, organizovat práci apod. Zaměstnavatel může v pracovním 

posudku hodnotit, zda se zaměstnanec v určité funkci osvědčil či nikoliv, nemůže jej 

však na konkrétní post doporučovat. Jiné informace o zaměstnanci než ty, které 

mohou být obsahem pracovního posudku je zaměstnavatel oprávněn podávat pouze 

se souhlasem zaměstnance, pokud právní předpis nestanoví něco jiného (Kalendová, 



 36 

2009, s. 125-126). Do pracovního posudku zásadně nepatří skutečnosti týkající se 

rodinného a osobního života zaměstnance (Hochman, 1999, s. 64). 

 

 

3.2.3  Odstupné 

Odstupným se rozumí jednorázová finanční kompenzace, poskytovaná především při 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, jejímž smyslem je pomoci zaměstnancům 

vypořádat se, s pro mnohé z nich novou a náročnou životní situací.  

 

Odstupné náleží těm zaměstnancům, s nimiž byl pracovní poměr rozvázán výpovědí 

dle ust. § 52 odst. a) až d) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů (Neščáková, 

2014, s. 43-44). A není podstatné, zda po skončení pracovního vztahu nastoupí 

jedinec do nového zaměstnání, začne samostatně podnikat, odejde do starobního 

důchodu, stane se nezaměstnanými apod. Příslušné ust. § 67, řešící tento právní 

nárok, přesně definuje nejnižší možnou výši odstupného pro různou délku trvání 

zaměstnaneckého poměru, jež se zároveň odvozuje od průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance. Taktéž nařizuje, že splatnost odstupného musí být stanovena 

v nejbližším výplatním termínu, který je u zaměstnavatele určen pro výplatu mzdy či 

platu, pokud se nedohodne zaměstnavatel se zaměstnancem písemně na jiném datu 

(Kalendová, 2009, s. 126-127).  

 

Nárok na odstupné zaměstnanci vzniká až okamžikem vlastního skončení pracovního 

poměru. Pokud se tedy stane například to, že zaměstnanec obdrží výpověď, pro 

kterou by měl vzniknout nárok na odstupné, ale tento zaměstnanec v průběhu 

výpovědní doby zemře, pak jeho pozůstalí právo na odstupné nemají, jelikož 

konečným důvodem skončení pracovního poměru se stala smrt zaměstnance 

(Jakubka, 2000, s. 67). 

 

 

 

3.3  Důvody k propouštění pracovníků z organizace 

Propuštění zaměstnance, jež má souvztažnost s platným zákoníkem práce, je dle 

Kocianové (2007, s. 171) zapříčiněno buďto pro nadbytečnost jedince v důsledku 

organizačních změn podniku anebo pro důvody na straně zaměstnance, tzn. například 
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pro jeho nedostatečný pracovní výkon, porušování pracovní disciplín, interních 

pravidel apod. 

 

Jako organizační změny v podniku pojímám především různé formy akvizic, fúzí, 

reorganizace pracovních míst a oddělení společnosti, firemního zeštíhlování, 

modernizace pracovních činností, techniky či technologií, ukončení části výroby nebo 

poskytovaných služeb atd., jejichž důsledkem je taková změna, která s sebou nese 

nepotřebnost určité pracovní pozice, a tím pádem i pracovníka, který post zastává 

(pokud mu není nalezena v rámci organizace adekvátní pracovní náhrada). 

O propouštění z důvodu nadbytečnosti pojednává podkapitola 3.4 této práce. 

 

Rozhodnutí o organizační změně, které není právním úkonem, ale pouze hmotně-

právní podmínkou výpovědi, musí být přijato před podáním výpovědi a soud jej 

v případném sporu o neplatném rozvázání pracovního poměru nepřezkoumává – 

pouze hodnotí, zda jej vydal ten, kdo je k tomu oprávněn, a zda bylo skutečně přijato 

(Fetter, 2010, s. 29). 

 

Česká psycholožka a socioložka Eva Bedrnová a český sociolog a odborník na 

podnikové řízení Ivan Nový (2002, s. 380-381) uvádějí, že mezi důvody propouštění, 

které nezapříčiňuje sám zaměstnanec, patří především: 

a) inovace a racionalizační změny, 

b) změny nebo omezování výrobního programu, 

c) kolísání potřeby pracovníků (v závislosti na odbytových potížích, platební 

neschopnosti nebo požadovaných modifikacích ze strany zákazníků, často patrné 

u sezónních prací), 

d) chybné personální plánování (nedostatky v plánování profesní a kvalifikační 

skladby pracovních sil nebo jejich ekonomického zajištění − mzdový fond), 

e) mimopodnikové vlivy (celospolečenské, regionální nebo oborové, které souvisí 

zejména s uplatňováním norem a zákonů). 

 

Pakliže není příčinou rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem firemní 

organizační změna a další důvody uvedené výše, jedná se o uvolnění pracovníka 

z důvodů připisovaných na jeho vrub. Český psycholog, zabývající se organizačním 

chováním a řízením lidských zdrojů, František Bělohlávek (2009, s. 97) ve své knize 

pojednává o následujících kritériích, která podmiňují rozhodnutí o propuštění 

zaměstnance z podniku, zobrazených v Obrázku č. 1. 
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Vždy je třeba kritéria vhodně zvolit tak, aby po odchodu propuštěných pracovníků 

nedošlo v činnosti organizace k závažnějším problémům, a aby reflektovaly podmínky 

v jednotlivých organizačních jednotkách, které se mezi sebou mohou dosti lišit, takže 

diferencovaný proces výběru pracovníků k propuštění v jednotlivých útvarech je 

nezbytný proto, aby si organizace zachovala potřebné proporce pracovních sil, které 

budou akceschopné. Kritéria výběru jednotná pro celou společnost by měla být spíše 

výjimkou (Šefčík, Tomek, Hruška, 2009, s. 127-128). 

 

Obr. 1 – Kritéria důvodů ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 

 

Zdroj: upraveno dle Bělohlávka (2009, s. 97). 

 

Tato hlediska odráží jak aspekty podporující propuštění zaměstnance, především 

pokud jich pracovník nabývá v negativních konotacích (například hrubé porušení 

pracovní kázně, pozbytí požadované kvalifikace či nízký pracovní výkon atd.), tak 

i zamezující jeho uvolnění (pokud jde například o vysokou loajalitu k podniku, 

úspěchy a kvalitní pracovní výsledky, nepříznivá životní situace apod.). 

• dodržování  pracovní doby

• služné jednání vůči spolupracovníkům či klientům

• eliminace alkoholu či drog ad.
Pracovní kázeň

• přítomnost na pracovišti

• nemocnost
Zdravotní stav

• hloubka znalostí a dovedností v daném oboru

• šíře schopnosti zastávat více činností či profesí
Kvalifikace

• podávání odpovídajícího výkonu

• úspěšnost pracovních výsledků

• iniciativa, kreativita apod.
Pracovní výsledky

• délka zaměstnání pracovníka u firmy

• ochota a loajalita vůči podniku
Vztah k organizaci

• rodinné poměry

• počet vyživovaných osob aj.
Sociální hledisko
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V následujícím textu přiblížím, jak mohou být výše uvedená kritéria pojímána 

a vysvětlována. 

 

Co se týče pracovní kázně, pak by podle Koubka (2000, s. 261) propuštění 

zaměstnance pro nesprávné jednání mělo předcházet disciplinární řízení, při kterém 

by měly být dodržovány zásady, mezi něž patří to, aby disciplinární procedury měly: 

– písemnou formu a rychlé projednání, jasně konkretizovaly, koho se týkají 

a uváděly kázeňská opatření, jež lze v daných případech podniknout, 

– specifikované řídící úrovně, které mají pravomoc vykonat kázeňská opatření, 

– uloženo poskytování informací zaměstnancům o jejich nedostatcích a stížnostech, 

které na ně byly podány, aby měli možnost se k nim vyjádřit předtím, než bude 

v disciplinárním řízení rozhodnuto, 

– zadáno zaměstnancům umožnit přizvání si představitele odborů nebo 

spolupracovníka, jehož si zvolí, k projednávání případu, 

– zajistit, aby zaměstnanec nebyl propuštěn za první porušení kázně (s výjimkou 

závažného přestupku) a nebyl potrestán, dokud se případ pečlivě neprošetří, 

– poskytovat právo na odvolání a specifikovat postup, jež by měl být dodržen. 

 

Věřím, že by nebylo spravedlivé, aby zaměstnanec, který se dopustil přestupku, byl 

ihned z podniku propuštěn. Disciplinární řízení či kárný prostředek, napomenutí, 

uložení sankce apod., mohou být dostatečným ponaučením, aby se nevhodného 

chování do budoucna vyvaroval, proto oceňuji, že Koubek se nad touto situací 

zamýšlí. Je důležité si v roli zaměstnavatele se zaměstnancem vše, co se přihodilo a co 

z toho plyne, projít, otevřeně pracovníka informovat o veškerých náležitostech 

a dalším postupu, vyslechnout si jeho argumenty, probrat si důkazy a se všemi 

zaměstnanci při porušení pracovní kázně jednat stejným způsobem. 

 

Více se ve své práci otázce disciplinárního řízení věnuje český psycholog věnující se 

oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů Jan Urban (2003, s. 266-270), který navrhuje 

postup využití opatření od méně vážných přestupků k závažnějším. Jako prvý krok 

mající podobu domluvy či rady v případě nedostatečného pracovního výkonu či 

varování, pokud jde o porušení pracovní kázně, předkládá ústní upozornění ve formě 

spontánní korekce chování pracovníka. Nereaguje-li zaměstnanec na ústní domluvu, 

přichází na řadu písemné upozornění anebo varování (nejlépe při osobním setkání), 

čímž se proces korekce formalizuje a měl by být následován diskusí o tom, jak dojít 

změny. Při dlouhodobém nereagování na upozornění může nadřízený využít 
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negativního hodnocení pracovního výkonu. I zde by měla být nastolena diskuse, jak 

překonat hodnocené nedostatky. Zvláště závažné nedostatky mohou vést k převedení 

pracovníka na jinou práci, což často doprovází snížení platu zaměstnance. Až teprve 

pokud skutečně selžou veškerá předchozí opatření, stává se konečným nástrojem 

řízení disciplíny zaměstnanců jejich propuštění. V tom případě by mělo být velmi 

dobře zdokumentováno jak porušení pracovní kázně nebo nedostatečný pracovní 

výkon, tak i použití všech předchozích disciplinárních nástrojů. Pracovník by měl být 

jasně informován o pracovních standardech na své pozici, včetně důsledků jejich 

neplnění a po upozorněních na jejich porušování by mu měl být dán odpovídající čas 

ke zlepšení své kázně či výkonu.  

 

Zdravotní stav zaměstnance pojímám jako významného činitele, který podmiňuje 

výkonnost a setrvání pracovníka v organizaci. Zákoník práce zavádí právo 

zaměstnavatele předat výpověď zaměstnanci v případě, že onemocněl nemocí 

z povolání nebo utrpěl úraz při výkonu práce a naopak zakazuje vypovědět pracovní 

poměr při dočasné neschopnosti zaměstnance pro svůj zdravotní stav docházet do 

zaměstnání (viz oddíl 3.1.1 této práce).  

 

Domnívám se, že pro většinu zaměstnavatelů je každodenní přítomnost zaměstnanců 

na pracovišti nezbytná. Povaha jejich pracovní činnosti si to může bezpodmínečně 

vyžadovat, proto pokud se v podniku jedná o významný aspekt, tak se zaměstnanci, 

kteří by se obávali, že vysoká nemocnost může zapříčinit jejich uvolnění z organizace, 

mohou snažit svou přítomnost zvýšit na maximum, neonemocnět a v případě, že 

onemocní, tak i přesto do zaměstnání docházet. Nemyslím si však, že toto jednání, 

i když se jistě v reálné praxi vyskytuje, je ideální. Zaměstnanci by, podle mě, měli na 

vlastní kondici, a zdraví svých kolegů, myslet v první řadě a zaměstnavatelé by je, ať 

už přímo či nepřímo, neměli tlačit k zanedbávání péče o své zdraví, a naopak by měli 

hledat jiné možnosti, jak na případné nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti 

netratit a vyžadované činnosti i tak zajistit. 

 

Pokud jde o důvod k propuštění z hlediska kvalifikace, respektive o ztrátu odborné 

způsobilosti pro vykonávání dosavadní činnosti, pak se jedná obvykle o to, že 

pracovník není schopen zvládat nové úkoly související s pracovním místem 

(například zavedení technologie náročnější na duševní požadavky práce) a není 

schopen či ochoten si požadované znalosti a dovednosti osvojit vzděláváním, i když 

mu pro to zaměstnavatel vytvoří potřebné podmínky (Koubek, 2000, s. 261).  
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Přestože nemám k dispozici přesná data, která by zkoumala uvedený důvod 

propuštění z organizace, věřím, že procento takto uvolňovaných pracovníků, tj. těch, 

kteří nejsou ochotni podílet se na zvyšování své kvalifikace, kterou jim podnik nabízí, 

bude nízké. V dnešní době se ukazuje nutnost umět se rychle učit novým věcem, 

přizpůsobovat se změnám v pracovním prostředí a osvojovat si moderní technologie, 

jež dosahují stále rychlejších pokroků, aby byl jedinec na pracovním trhu 

konkurenceschopný. A proto mohou být pobídky ze strany zaměstnavatele na zaučení 

v aktuálních pracovních úkonech či zvýšení kvalifikace kýženým přínosem pro toho, 

kdo se nechce spoléhat na to, že stejnou pracovní činnost bude zastávat celý život.  

 

Nedostatečná péče o kvalifikační růst pracovníků se může odehrávat i na straně 

zaměstnavatele. Je-li tato péče adekvátní, pak zvyšuje připravenost jednotlivců 

úspěšně zvládat změny a inovace v činnosti podniku. Není-li dostatečná, pak nutně 

znamená orientaci na vyhledávání nových pracovníků a zbavování se těch, kteří 

změněným podmínkám a požadavkům neodpovídají (Bedrnová, Nový, 2002, s. 380). 

 

Poněkud diskutabilní je dle Koubka (2000, s. 261-262) propouštění na základě 

nežádoucího pracovního výkonu. Vyzývá k zamyšlení, zda to, co organizace považuje 

za přijatelný výkon, není v rozporu s právy pracovníka či obvyklými zvyklostmi. Podle 

Koubka musí být špatný výkon jako důvod propuštění dlouhodobou záležitostí, na 

což je zaměstnanec opakovaně (nejlépe písemně) upozorňován. Organizace by taktéž 

měla pracovníkovi poskytnout podmínky a možnosti svůj pracovní výkon zlepšit. 

Prokazování oprávněnosti propuštění z tohoto důvodu je snadnější, pakliže podnik 

užívá systematického hodnocení a vše zaznamenává do osobních spisů zaměstnanců.  

 

Český ekonom, psycholog a systémový inženýr Jiří Stýblo (2004, s. 69) dokládá, že 

posuzování pracovního výkonu a hodnocení výsledků práce je nezbytné pro zjištění 

faktů sloužících jako podklad k odstranění a nápravě pracovních nedostatků 

zaměstnanců, k redefinici nesprávně či neúčelně stanovených popisů a náplní práce, 

a pro plánování nezbytných či žádoucích personálních změn ve struktuře organizace, 

a to v zájmu přizpůsobování se potřebám firmy. Důležité pro zaměstnavatelskou 

pověst je, aby organizace důkladně prošetřila důvod propuštění, jelikož dle Koubka 

(2000, s. 262) se za špatným výkonem může skrývat nedostatečné vedení, kontrola či 

zpětná vazba ze strany nadřízeného. Stýblo (2004, s. 70) zároveň uvádí, že se může 

jednat také o chyby v informačních tocích, například při ukládání a přebírání 

pracovních úkolů. Vnímám, že aspektů, podmiňujících nedostatečný pracovní výkon, 
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jež objektivně nezapříčiňuje zaměstnanec, může být celá řada a záleží tak především 

na organizaci, zda je chce a umí identifikovat, měnit a odstraňovat. 

 

Zákoník práce v ust. § 52 písm. f) stanovuje podání výpovědi pro neplnění řádného 

výkonu (viz oddíl 3.1.1. této práce), ale blíže zde nekonkretizuje, co je myšleno 

neuspokojivými pracovními výsledky, čímž nechává v tomto ohledu zaměstnavateli 

širokospektré pole působnosti. Zaměstnavatel si sám může definovat, co pro něj 

neuspokojivé výsledky znamenají a dle toho hodnotit své zaměstnance. V určitých 

případech je to pro zaměstnavatele výhodou, že může propustit zaměstnance, který 

nebude přispívat k úspěchu podniku a nebude ochoten svou nedostatečnou práci 

měnit, na druhé straně může být tato zákonná benevolence zneužita pro odstranění 

nesympatického pracovníka, s kterým po pracovní stránce sice nejsou problémy, ale 

nadřízenému zaměstnanec tzv. „nesedí", takže bude hledat veškeré důvody, pro které 

může pracovníkův výkon označit za neuspokojivý a vypovědět mu pracovní smlouvu. 

 

Galvas (2007, s. 55) alespoň částečně přibližuje, jak si lze vysvětlovat předpoklady 

stanovené právními předpisy a požadavky pro výkon sjednané práce. Mezi 

předpoklady řadí například řidičský průkaz, svářečský průkaz, advokátní zkoušky 

apod. A u požadavků pro výkon práce, které si stanovuje zaměstnavatel sám, uvádí 

například způsob jednání se zákazníky, množství odvedené práce, absolvování 

kvalifikačních kurzů a školení aj. Vždy však podle Galvase musí jít o podstatné 

požadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro výkon práce. 

 

Vztah k organizaci a sociální hledisko (jako důvody ovlivňující propouštění ve firmě) 

Bělohlávek ve své publikaci blíže nespecifikuje a nepracuje s těmito kategoriemi ani 

zákoník práce. Dle vlastních úvah bych tyto aspekty řadila mezi, v dnešní době, méně 

významné, než jsou předchozí kritéria. Loajalita vůči podniku může být velmi cenná, 

taktéž i odpracovaná léta v podniku, prostřednictvím kterých člověk získává důležité 

vědomosti a dovednosti. Ovšem v situaci, kdy je jistota práce mělce ukotvená a je zde 

vyšší nabídka pracovních sil na trhu práce než poptávka po nich a mnoho jedinců se 

snaží o získání vysoké odborné kvalifikace a všestranných znalostí a dovedností, pak 

loajalita či délka zaměstnání mohou hrát mnohem menší roli, než nová posila 

s vysokým potenciálem, která má chuť pracovat a učit se, přinášet nové nápady 

či získané zkušenosti odjinud atd. 
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Taktéž je otázkou nakolik v současnosti zaměstnavatelé při propouštění pracovníků 

hledí na jejich rodinné poměry, vyživované osoby apod. Pakliže je v oboru, v němž 

zaměstnavatel podniká, vysoká konkurence, bude si raději chtít ve firmě udržet 

zaměstnance, kteří svým výkonem více napomáhají kladným výsledkům podniku 

a zisku, nežli osoby, které mají náročné životní podmínky? Těmto pracovníkům tak 

alespoň v případě jejich uvolnění z organizace, může zaměstnavatel nabídnout vyšší 

odstupné pro zmírnění negativních ekonomických důsledků propuštění anebo zajistit 

služby outplacementu či jiné formy pomoci. 

 

Kocianová (2010, s. 193) v této otázce zmiňuje, že je na zvážení každého vedoucího 

pracovníka, zda bude brát v úvahu sociální hledisko a nepropustí proto jedince, který 

je sice výkonově slabší, ale jeho osobní či rodinná situace je těžší než u jejich kolegů 

anebo proto, že má menší šanci nalézt jiné pracovní uplatnění, protože pak bude na 

něm, aby se zbývajícími pracovníky a jejich schopnostmi zajistil úkoly svého útvaru. 

 

 

 

3.4  Propouštění pracovníků z důvodu nadbytečnosti 

Nadbytečnost znamená takový stav v organizaci, kdy jsou někteří zaměstnanci 

vzhledem k celkové potřebě personálních zdrojů na určitých pracovních pozicích 

přebyteční a nelze jim nabídnout jinou vhodnou alternativní pracovní činnost. Tato 

potřeba vzniká například v důsledku ekonomické situace podniku či změn metod 

práce, proto je důležité uvědomění si, že nadbytečný pracovník není nevyhovující ani 

nevýkonný (Armstrong, 2007, s. 718). 

 

Tento výpovědní důvod lze použít za předpokladu existence a příčinné souvislosti 

mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance. O nadbytečnost zaměstnance 

se jedná tehdy, pokud zaměstnavatel nemá možnost jej dále zaměstnávat pracemi 

dohodnutými v pracovní smlouvě nebo v dohodnutém místě a dále nepotřebuje práce 

jím vykonávané v původním rozsahu nebo vůbec. O samotném výběru zaměstnance, 

který se stane nadbytečným, rozhoduje zaměstnavatel, soud jeho volbu 

nepřezkoumává (Vysokajová a kol., 2012, s. 91). 

 

Koubek (2000, s. 262) souhlasně s Armstrongem zhodnocuje, že při tomto typu 

propouštění není primární příčina v propouštěných zaměstnancích, v jejich 
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schopnostech či výkonu, ale v tom, že podnik dále nepotřebuje pracovní místo, jehož 

byli držiteli, přičemž nemusí jít o snižování počtu pracovníků všech kategorií, ale 

i o snižování selektivní. Mezi důvody nadbytečnosti řadí příčiny vznikající mimo 

organizaci a příčiny vznikající v ní.  

 

Příčiny vznikající mimo organizaci 

− ekonomická recese vedoucí k utlumení hospodářských aktivit,  

− pokles významu odvětví či oboru v důsledku politických nebo strukturálních 

změn v hospodářství (například útlum zbrojního průmyslu),  

− inovace výrobků a služeb (tzn. nahrazení psacích strojů počítači apod.),  

− změna životního stylu a potřeb lidí (odklon od tuzemských výrobků 

k zahraničním ad.) (Koubek, 200, s. 263).  

−  

Příčiny vznikající uvnitř organizace 

− zavádění nové produktivnější techniky a technologií (důsledkem čehož je úspora 

pracovníků nebo to, že vzhledem ke svým stávajícím znalostem a dovednostem 

jsou po zavedení novinek nevyužitelní, tzn. zcela odlišně či nedostatečně 

kvalifikovaní a jejich doškolení by bylo příliš nákladné),  

− zvyšování efektivnosti a snižování nákladů prostřednictvím optimálnějšího 

využití zdrojů společnosti (například pomocí reorganizace pracovních míst, 

pracovišť a činností, tzn. změnou či ukončením práce či výroby, zplošťováním 

organizační struktury apod.),  

− přesun části či celé své činnosti do míst s levnější pracovní silou, 

− neschopnost vedení organizace zajistit dostatek pracovních aktivit pro stávající 

zaměstnance (Koubek, 200, s. 263). 

 

Psycholožka, personalistka a lektorka Irena Wagnerová (2011, s. 98) zahrnuje mezi 

další možné příčiny nadbytečnosti: 

– outsourcing činností, jež nejsou klíčové (provoz ostrahy, skladu, úklid ad.), 

– celospolečenské vlivy (krize, obecné snížení poptávky), 

– vliv konkurence, tlak na snižování nákladů.  

 

Nadbytečnost zaměstnanců je častým důsledkem zavádění štíhlého managementu do 

firem. Přeorientování se na tento typ řízení bývá dle Stýbla (2004, s. 43-44) spojeno 

s radikálním snížením počtu řídících úrovní, s úsporným personálním rozsahem 

organizačních útvarů a s širšími kompetencemi manažerů, čehož se dosahuje pomocí 
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optimalizace pracovních míst (tzv. rightsizing) anebo snižování počtu pracovních 

míst na všech úrovních (tzv. downsizing1). 

 

Na základě získaných zkušeností jsem přesvědčena, že aktuálně představuje palčivý 

problém situace, kdy podniky fiktivně vytváří organizační změny, aby se mohly zbavit 

nechtěných pracovníků, kterým dle zákonných podmínek nemohou předat výpověď, 

a sám zaměstnanec není ochoten se na ukončení pracovního poměru dohodnout.  

 

To potvrzuje ve své práci český autor řady prací o personalistce a podnikovém 

managementu Jiří Halík (2000, s. 101), když popisuje případ, kdy: „Zaměstnavatel se 

chce zbavit nepohodlného zaměstnance, a tak zruší jeho pracovní zařazení, předá mu 

výpověď a vyplatí odstupné. Práce, kterou dotyčný prováděl, je však nadále potřebná. 

Firma proto přijme jiného pracovníka, avšak k nově vymyšlenému názvu zařazení. 

K tomu ve dvou až třech bodech změní pracovní náplň − většinou tak, že ji o něco rozšíří. 

To pro případ, ž by se chtěl propuštěný zaměstnanec odvolat.“ 

 

Ohroženou skupinou tímto chováním jsou, podle mého přesvědčení, především 

matky přicházející zpět na své pracovní místo po mateřské a rodičovské dovolené 

(nevyjímaje otce vracejícího se z rodičovské dovolené), u nichž se zaměstnavatel 

obává, že kvůli svému potomkovi budou častěji zůstávat doma, když onemocní anebo, 

že po dobu jejich odloučení od zastávané pracovní činnosti ztratily kontakt s jejím 

aktuálním prováděním, se změnami, inovacemi apod. Zároveň se stává, že pracovník, 

kterého přijali jako náhradu za danou zaměstnankyni či zaměstnance, se na pracovní 

pozici natolik osvědčil, že je s ním zaměstnavatel spokojen a chtěl by si jej v podniku 

ponechat namísto vracejícího se pracovníka.  

 

Významný díl těchto případů se zajisté vztahuje i k zaměstnancům, kteří mohou být 

výkonnostně velmi dobří, ovšem na základě osobních důvodů si nerozumí se svým 

nadřízeným, který se je pro tyto rozpory snaží z organizace uvolnit a přijmout místo 

nich někoho, kdo mu bude ve vzájemném vztahu lépe vyhovovat, jelikož nedokáže 

oddělit pracovní stránku od toho, jak vnímá své podřízené osobnostně.  

 

                                                 
1 Downsizing představuje proces zaměřený na redukci zaměstnanců s cílem efektivně snížit jejich 
celkový počet se zachováním plné funkčnosti jednotlivých oddělení. Projekt identifikuje rezervy, 
zaměřuje se na zvýšení produktivity práce a změnu organizace činností v jednotlivých odděleních 
(Downsizing – redukce pracovních míst, 2010). 
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Přestože toto jednání organizací může být vnímáno jako morální problém zbavování 

se nepohodlných jedinců z podniku pro důvody, které nemají souvislost s jejich 

pracovním výkonem, výsledky či loajalitou ke společnosti, je při dodržení všech 

zákonem stanovených předpisů daná činnost legální. 

 

Dalším typickým jevem, souvisejícím s nadbytečností, je podle Urbana (2006, s. 240-

241) tzv. přezaměstnanost. Obranu proti přezaměstnanosti posuzuje Urban jako 

preventivní opatření omezující nutnost opakovaného zeštíhlování. Mezi nejčastější 

příčiny přezaměstnanosti řadí: 

– vysoký počet pracovníků „štábních“ útvarů (především centrální útvary, které 

nejsou v přímém kontaktu se zákazníky),  

– vysoká hierarchičnost organizace (tvořená pouze z platových či personálních – 

zajištění vedoucích míst – důvodů, bez ohledu na zájmy či cíle organizace),  

– duplicita podnikových funkcí (např. zásobování, která vede k tomu, že totožné 

činnosti jsou současně realizovány v různých organizačních jednotkách podniku),  

– přílišná specializace pracovních míst či organizačních útvarů (pracovní 

kapacity osob, které vykonávají specializované funkce, nejsou zcela využity 

a zároveň se vytváří vyšší zátěž na vnitřní komunikaci, jež odčerpává část 

personální kapacity podniku.  

 

 

3.4.1  Výběr zaměstnanců k uvolnění z organizace při jejich nadbytečnosti 

Při hromadném propouštění, jež přichází na základě rozhodnutí o snížení stavu 

zaměstnanců v organizaci, bývají v první vlně dle Bělohlávka (2009, s. 97) uvolněni 

problémoví jedinci, kteří mají potíže s pracovní kázní. Tento akt mívá pozitivní dopad 

na upevnění pracovní morálky u zůstávajících pracovníků v podniku, jelikož tito lidé 

se v důsledku daného propouštění více snaží nezavdat příčinu ke svému uvolnění 

z firmy. V dalších fázích je pak rozhodování o propouštěných složitější, protože 

manažeři a personalisté musí vybírat mezi kvalitními pracovníky. Mohou se tak řídit 

buďto stránkou výkonnostní (kvalifikace, výsledky, přítomnost v podniku) nebo 

stránkou lidskou (vztah k organizaci či sociální hledisko).  

 

V každém případě propouštění by měla organizace dbát na spravedlivé, odpovědné, 

citlivé a šetrné rozhodování o tom, kdo bude z podniku uvolněn. Musí zvážit všechna 

kritéria, pozitiva i negativa, přínos a veškerá související hlediska u jednotlivých 

zaměstnanců, kteří přichází pro propuštění v úvahu. Myslím, že je samozřejmostí, 
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když v první řadě bude organizace přemýšlet racionálně ve svůj prospěch, 

tzn. z hlediska dosahovaných výsledků a potenciálu konkrétních pracovníků. Ovšem 

z pohledu sociální odpovědnosti firem je stejně tak vhodné posoudit připravenost na 

propuštění a psychické, zdravotní, sociální či existenciální důsledky u každého 

jednotlivce, jež s sebou tato životní změna nese. Je třeba rozhodnout, jakým 

způsobem a kterými metodami bude propouštění realizováno, a těchto pravidel je 

třeba se držet a u každého pracovníka je využívat stejně. 

 

Strategie pro rozhodování o tom, kterého pracovníka organizace propustí, nazývá ve 

své práci Koubek (2008, s. 248) metodami propouštění. Mezi ně dle tohoto autora 

patří metody LIFO a FIFO, metoda založená na výkonu pracovníků a metoda 

dobrovolné nadbytečnosti. 

 

Metoda LIFO 

Termín LIFO je zkratkou anglických slov Last In First Out, což ve volném překladu 

znamená „poslední dovnitř, první ven“. Dle mínění Koubka (2008, s. 248) tato strategie 

předpokládá přednostní propouštění těch pracovníků, kteří přišli do podniku jako 

poslední. To dává morální právo na práci déle zaměstnaným pracovníkům, kteří však 

nemusí být pro podnik těmi nejprospěšnějšími. Zároveň tím některým firmám může 

hrozit personální stárnutí, jelikož právě mladší zaměstnanci bývají u společnosti 

zaměstnáni nejkratší dobu. 

 

Metoda FIFO 

Strategie First In First Out neboli „první dovnitř, první ven“. Koubek (2008, s. 248) 

uvádí, že tuto metodu využívají podniky ve snaze udržet si mladší zaměstnance. 

Propouštěni jsou tak pracovníci, kteří jsou ve firmě nejdéle (často již vyššího věku). 

To je ovšem považováno za nemorální a bezohledné k věrným pracovníkům, což 

může kazit zaměstnavatelskou pověst organizace. 

 

Metoda založená na výkonu pracovníků 

Tato forma rozhodnutí přisuzuje morální právo výkonnějším pracovníkům, tudíž 

vyžaduje, aby podnik měl k dispozici průběžné hodnocení zaměstnanců. V opačném 

případě může docházet k hrozbě zbavování se nepohodlných pracovníků manažery, 

kteří budou chtít propustit nechtěného pracovníka pod záminkou nízkého výkonu 

(Koubek, 2008, s. 248). Mnozí odborníci, například Milkovich a Boudreau (1993, 

s. 404) radí, že v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců je vhodné založit propouštění 

na hodnocení pracovního chování, které bude podložené průkaznými fakty. 
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Základem posuzování pracovního výkonu je vztah mezi požadavky práce 

a předpoklady pracovníka. Při výběru pracovníků k propuštění se hodnocení 

orientuje na rozpor mezi požadavky a předpoklady, tj. na to, zda je pracovník pro 

pracovní pozici méně způsobilý. Přičemž pracovní způsobilost vyjadřuje připravenost 

člověka přiměřeně zvládat pracovní úkoly v rámci určitého zařazení či profese. 

Zahrnuje znalosti, dovednosti, zkušenosti, všeobecný rozhled, morálku, osobní 

vlastnosti, postoje a další aspekty celkově tvořící potenciál jedince. Aby člověk využil 

svou pracovní způsobilost výkonným způsobem, musí zapojit zároveň sociální 

kompetence, jako jsou například osobnostní znaky, motivační profil ad. (Mayerová, 

Růžička, 1999, s. 132).  

 

Rozlišovat lze také mezi pojmy výkon a výkonnost. Podle Provazníka (2002, s. 134) je 

výkonem výsledek určité pracovní činnosti člověka, dosažený v daném čase a za 

daných podmínek. Za stejné situace mohou lidé podávat různé výkony, stejně jako 

výkon jednotlivce se může v různém čase měnit. Vzhledem k tomu je adekvátnějším 

činitelem výkonnost pracovníků, jíž tvoří soubor jejich vlastností a dispozic, které 

podmiňují úroveň plnění zadaných pracovních úkolů a determinují připravenost 

pracovníků podávat určité výkony. 

 

Výkonnost pracovníků ovlivňuje celá řada činitelů, z nichž jsou pro rozhodování 

o propouštění významné osobní determinanty pracovníka. Ty Provazník (2002, 

s. 135) charakterizuje zejména jako: 

− tělesné a duševní předpoklady pracovníka, 

− odborná připravenost a kvalifikace, 

− osobnostní vlastnosti (včetně morálních), 

− pracovní a zájmové zaměření, motivace k práci, 

− trvalý a aktuální zdravotní stav pracovníka (jak tělesný, tak psychický). 

 

Metoda dobrovolné nadbytečnosti 

Zde se jedná o taktiku hledání dobrovolníků, kteří by byli ochotni za určitých 

podmínek odejít z organizace a zmírnit tím počet skutečně propouštěných. Motivovat 

k odchodu je může například vyplacení peněžního odstupného či nabídka pomoci při 

získávání nového zaměstnání apod. V případě této metody však hrozí odchod těch 

zaměstnanců, kterých si podnik cení. U takových pracovníků je naopak vhodné 

nabídnutí bonusu za setrvání v podniku (Koubek, 2008, s. 248). 
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Ať už zaměstnavatel zvolí jakoukoliv metodu nebo princip k výběru zaměstnanců, 

kteří mají být uvolněni z podniku, měl by mít na paměti dle Bedrnové a Nového 

(2002, s. 382), že se jedná o: „...proces, v jehož rámci je žádoucí provést sociálně 

ekonomický nebo sociálně psychologický rozbor skutečností, které zakládají potřebnost 

nebo nutnost uskutečnit uvolnění pracovníka. Součástí rozboru může být i zvažování 

více alternativních řešení (propuštění, přiznání předčasného důchodu, převedení 

pracovníka na zkrácený úvazek apod.)." 

 

 

 

3.5  Personální plánování a předcházení propouštění 

Mnozí odborníci se ve vztahu k propouštění zamýšlejí nad otázkou, jakým způsobem 

by organizace mohly této personální činnosti předcházet. Mezi nimi se například 

Kocianová (2007, s. 172) domnívá, že před padnutím rozhodnutí o propouštění 

pracovníků z podniku, může organizace ovlivnit jejich nadbytečnost například 

motivací těchto zaměstnanců k dobrovolnému odchodu pomocí odstupného. Dále 

může využít, zákonem ošetřené, dočasné vysazení zaměstnanců z práce, snížení či 

zrušení placené přesčasové práce, může zrušit práce zajišťované dodavatelsky 

(outsourcing) anebo ukončit spolupráci s pracovníky přijatými na dohodu 

o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti.  

 

Mezi zásahy do forem zaměstnávání pracovníků patří také možnost využít nucené 

dovolené, přechodné zkracování pracovní doby, vyhlášení stop stavu ad. (Bedrnová, 

Nový, 2002, s. 381). 

 

Přední americký odborník v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů, autor řady 

odborných publikací, jehož doporučení užívají personální útvary po celém světě, 

Michael Armstrong (2007, s. 404) přichází s doporučením, aby organizace obsadila 

pracovní místo, které se uvolnilo v důsledku přirozeného odchodu pracovníka či jeho 

rezignace, z vnitřních zdrojů, čímž pozastaví získávání pracovníků z vnějších zdrojů. 

 

Jako další možnost navrhují Bedrnová a Nový (2002, s. 380) uvolnit vlastní 

zaměstnance pro jinou firmu (tzv. personální leasing). Ze sociálně psychologického 

hlediska nejde dle autorů o příliš atraktivní řešení, avšak je přijatelnější než úplné 

uvolnění pracovníků (a to jak pro ně, tak i pro zaměstnavatele). 
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Dle mého uvážení je také možné využít motivaci zaměstnanců k ukončení pracovního 

poměru jejich předčasným odchodem do důchodu, pokud se blíží penzijnímu věku. 

Nakolik jsou výše uvedené metody etické, je otázkou pro organizaci, jež má za cíl 

snížit personální stav. Při veškerých svých krocích by měla dbát na blaho svých 

zaměstnanců a na svou podnikatelskou pověst. Zároveň by měla seriózně zvažovat 

a analyzovat veškerou svou činnost a hledat možné úspory i jinde, než pouze 

prostřednictvím uvolňování pracovníků, přestože jsou mzdy/platy významnou 

nákladovou položkou společností. 

 

Koubek (2000, s. 264-265) zaznamenal výčet účelných doporučení pro předcházení 

propouštění v organizaci takto: 

1. Využívání běžných a přirozených ztrát pracovníků. 

Nenásilná metoda spočívající v (dočasném) neobsazování míst uvolněných 

rezignacemi pracovníků (tzn. skončeními pracovních poměrů z jejich vlastní 

vůle), odchody do důchodu (včetně předčasných a invalidních), na mateřskou 

dovolenou a úmrtími. 

2. Zastavení nebo pozastavení získávání pracovníků z vnějších zdrojů. 

Uvolněná či nově vytvořená místa se obsazují z vnitřních zdrojů, odhalují se 

vnitřní rezervy a provádí se redesign pracovních míst. 

3. Omezení rozsahu přesčasové práce. 

Podporuje se rozdělení pracovních hodin mezi více pracovníků, než aby méně 

pracovníků odpracovalo více hodin, čímž se uspoří příplatky za přesčasy. 

4. Prověření potřeby krátkodobě zaměstnávaných pracovníků. 

Podnik omezuje služby těchto pracovníků v zájmu stálých zaměstnanců. 

5. Zavedení kratší pracovní doby. 

Občas nezbytný krok, který by měl být pracovníkům řádně vysvětlen. Po určité 

období zaměstnanci pracují méně dnů či hodin v týdnu, což by se po zlepšení 

situace v podniku vrátilo k běžné pracovní době. Využít lze též dočasné vysazení 

zaměstnance z práce s příslušnou kompenzací. 

6. Převedení pracovníků na jinou práci či do jiné organizační jednotky. 

Přesun pracovníků z nepotřebných pracovních míst, aby nedošlo k propouštění, 

často však doprovázené výdaji organizace na vzdělávání k osvojení potřebných 

znalostí a dovedností. 

7. Stimulace odchodů pracovníků ze současného zaměstnání. 

Stimulace spočívá v nabídnutí bonusů, mimořádného odstupného, příspěvku 

k podnikání apod. těm pracovníkům, kteří na základě těchto pobídek nastoupí do 
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jiného zaměstnání nebo začnou samostatně podnikat. Nabídnout výhody může 

podnik neadresně všem zaměstnancům, kde ale hrozí odliv kvalifikovaných 

jedinců, anebo po pečlivém zvážení jen určitým skupinám či jednotlivcům.  

8. Stimulace předčasných odchodů do starobního důchodu. 

I zde se předpokládá nabídnutí kompenzace za odchod do důchodu před 

dosažením věku potřebného k přiznání starobního důchodu vzhledem k tomu, že 

předčasný odchod do důchodu má dopad na výši státních příspěvků v něm.  

 

Podle Koubka (2000, s. 265) je vždy třeba v zájmu předcházení nadbytečnosti 

a nenásilného snižování počtu zaměstnanců soustavně analyzovat pohyb pracovníků 

z a do organizace dle kategorií pracovníků a jednotlivých pracovních míst, zkoumat 

současnou potřebu pracovníků a možnosti pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů 

organizace tak, aby tyto zdroje byly optimálně využité, a zároveň udržovat zřetel 

o změnách týkajících se pracovní doby, nároků na dovolenou, technického vybavení, 

výrobních procesů apod., aby bylo možné z předstihem doznat potenciální přebytek 

pracovních sil a optimalizovat tak proces propouštění, ale i další personální činnosti 

jako je získávání, rozmisťování nebo vzdělávání zaměstnanců. 

 

Na základě reálné zkušenosti nadnárodní společnosti, pohybující se v oboru IT 

technologií, si lze uvést příklad, jak předcházet propouštění pracovníků. Uvedená 

společnost vytvořila finanční fond, z něhož čerpala prostředky na outsourcing, 

rekvalifikaci nebo přemísťování zaměstnanců. Usilovali tím spíše o pohyb lidí mezi 

divizemi pomocí vnitropodnikové nabídky volných pracovních míst, než aby je 

propustili. Zajistili automatizované vnitropodnikové vyhledávání lidských zdrojů 

a seznamy uchazečů bez ohledu na podnikové hranice. Angažovali se v plánování 

pracovních sil, aby předjímali budoucí potřebné počty pracovníků a jejich schopnosti. 

Pomáhali pracovníkům posuzovat jejich dovednosti a propojovali je se současnými 

a budoucími potřebami podniku. A zároveň učili pracovníky udržovat si svou vlastní 

zaměstnatelnost tím, že převezmou kontrolu nad svou kariérou, nad soustavným 

zlepšováním svého výkonu a své produktivity (Ulrich, 2009, s. 159). 

 

Zároveň lze souhlasit s Bedrnovou a Novým (2002, s. 379), kteří upozorňují, že: 

„Uvolňování pracovníků úzce souvisí se sociálními a personálními procesy, které 

probíhají při přijímání a rozmisťování pracovníků. Je nepochybné, že kvalitní zvládání 

těchto procesů omezuje závažnost některých podnětů k uvolňování pracovníků." 
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Každá organizace by se měla v zájmu své zaměstnavatelské pověsti a sociální 

odpovědnosti snažit minimalizovat množství propouštěných osob, a to především 

z důvodu nadbytečnosti. Té lze předcházet pečlivou a kvalifikovanou prací vedení 

organizace při předvídání poptávky po jejích výrobcích a službách a na něm založené 

vytváření pracovních míst a plánování potřeby pracovníků (Koubek, 2000, s. 263). 

Podceňování potřeby personálního plánování, popřípadě špatné plánování může dle 

Koubka (2008, s. 94) mít pro organizaci nepříznivé důsledky, když personální 

činnosti postrádají koncepci a provádějí se zpravidla jako reakce na nějakou vzniklou 

potřebu nebo problém a nikoliv s žádoucím předstihem. 

 

Plánování se uvážením Kocianové (2007, s. 79): „orientuje do budoucnosti, stanoví 

čeho a jak má být dosaženo, tzn. určuje budoucí cíle a relevantní prostředky k jejich 

dosažení. Plánování je důležitou oblastí řízení organizace, je obecně chápáno jako jeden 

z nejdůležitějších nástrojů dosahování organizačních cílů a zajištění prosperity 

a konkurenceschopnosti organizace."  

 

Personální plánování je zásadní aktivitou, která má dosah do všech organizačních 

útvarů a oddělení a žádá si sdílenou zodpovědnost všech manažerů i personalistů 

(Cole, 2004, s. 173). Plánování lidských zdrojů v podniku předvídá vývoj, stanovuje 

cíle a realizuje opatření směřující k současnému i budoucímu zajištění úkolů 

organizace adekvátní pracovní silou (Armstrong, 2007, s. 305).  

 

To podle Koubka (2008, s. 93) znamená mít pracovní síly: 

− v potřebném množství (kvantita), 

− s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita), 

− s žádoucími osobnostními charakteristikami, 

− optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci, 

− flexibilní a připravené na změny, 

− optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků a organizace, 

− ve správný čas, a 

− s přiměřenými náklady. 

 

Predikování a plánování počtu pracovních sil v organizaci většinou zastává 

personální útvar v součinnosti s relevantními odděleními podniku, tzn. s finančním, 

výrobním a s dalšími. Analyzovat by měli charakteristiky jako jsou strategické plány, 

záměry a směřování podniku, ziskovost společnosti, vývoj na jimi zastávaném trhu 
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výrobků a služeb, poptávku po nich, zavádění inovativních technických zařízení 

a technologií, počty, kvalifikace a výkonnost současných zaměstnanců, struktura 

pracovních míst v organizaci a náplně práce ad.  

 

Postup plánování, podle amerických profesů a autorů celosvětově uznávaných 

publikací o managementu Koontze a Weihricha (1998, s. 129-132), zahrnuje 

následující kroky: uvědomování si příležitostí, stanovení cílů, vývoj předpokladů, 

určování a hodnocení alternativních postupů, výběr postupu, formulování 

odvozených plánů a návrh rozpočtu. 

 

V personálním plánování je stěžejním bodem prognóza potřeby pracovních sil 

a prognóza zdrojů pracovních sil, z nichž je možné potřebu pracovních sil pokrýt 

(Koubek, 2008, s. 102). Lektor v oblasti tvorby strategie a řízení firemních financí 

Jaroslav Charvát (2006, s. 99) uvedené doplňuje položením si otázek: „Kolik lidí 

budeme potřebovat? Jaké lidi budeme potřebovat? Kdy budeme tyto lidi potřebovat?“ 

Pro odhady potřeb lidských zdrojů a jejich pokrytí existují intuitivní i kvantitativní 

metody, které ve své práci více přibližuje Koubek (2008, s. 102).   

 

Na základě postupu personálního plánování vznikají plány získávání a výběru 

pracovníků, vzdělávání, rozmísťování, odměňování a současně penzionování 

a propouštění pracovníků. Posledně jmenovaný plán se zaměřuje na otázky, jak 

motivovat pracovníky, kteří nemají pro organizaci klíčový význam k předčasnému 

odchodu do důchodu, jak zacházet s nadbytečnými pracovníky a do jaké míry se 

angažovat při opatřování náhradního zaměstnání pro uvolňované pracovníky, jak by 

mělo být penzionování a propouštění načasováno v průběhu plánovacího období 

a v průběhu roku, jak při penzionování a propouštění pracovníků respektovat zájmy 

státní či lokální politiky zaměstnanosti ad. (Koubek, 2008, s. 116-118). 

 

Dobře zvládnuté personální plánování by mělo přinést relevantní informace 

o potřebě pracovních míst v plánovacím období a o všech alternativách, jak tyto místa 

pokrýt. Tím lze s předstihem predikovat případná rušení pracovních míst a hledat 

možnosti, jak uplatnit v organizaci pracovníka, jemuž by se jeho post měl zrušit. Více 

se lze o personálním plánování dozvědět například v publikaci Armstronga (2007, 

s. 305). 
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3.6  Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 

Souhlasím s Bedrnovou a Novým (2002, s. 380), že přesto, že o uvolňování 

pracovníků nebývá uváděno v personalistické literatuře oproti jiným personálním 

činnostem příliš mnoho informací a jedná se o podnikové téma méně populární, 

neznamená to, že jde o problematiku podružnou či zanedbatelnou. Naopak je to 

činnost velmi závažná a je nutnou součástí personálního řízení podniku. 

 

Armstrong (2007, s. 402) nadto považuje propouštění pracovníků za jednu 

z nejnáročnějších oblastí řízení podniku. Proto jak personalisté, tak vedoucí 

pracovníci, kteří mají snižování počtu zaměstnanců na starosti, musí jednat 

zodpovědně a profesionálně. Celý proces by neměl ovlivnit pracovní klima ani pověst 

organizace a užity by měly být nejméně bolestivé metody propouštění. 

 

Jak uvádí Armstrong, tak na propouštění se podílí, jak personalisté, tak vedoucí 

pracovníci. Úloha personálního útvaru spočívá v administrativní podpoře (příprava 

a uchovávání příslušných dokumentů, personální evidence propouštění pracovníků), 

metodickém řízení propouštění, kontrole jeho průběhu v souladu s platnými zákony, 

předpisy a zvyklostmi organizace a koordinaci jednání s odborovým orgánem hájícím 

zájmy a práva zaměstnanců (Koubek, 2008, s. 251). 

 

Ulrich (2009, s. 63-64) se domnívá, že pro úspěšné a efektivní plnění poslání 

personalisty při propouštění je důležité vyvážit hrozící napětí při zastávání role 

strategického partnera managementu na straně jedné a zastánce pracovníků 

(a předávání informací o jejich starostech a potřebách zaměstnavateli) na straně 

druhé. Eliminace tohoto napětí je podmíněna uznáním všech zúčastněných, tedy 

personalistů, pracovníků i manažerů na tom, že personalisté budou reprezentovat 

potřeby pracovníků a zároveň uskutečňovat programy managementu, budou 

partnerem obou stran. Být úspěšným partnerem v této roli vyžaduje, aby obě strany 

měly k personalistům důvěru, že budou úspěšně vyvažovat mezi potřebami těchto 

potenciálně konkurujících si skupin. 

 

Podle Armstronga (2007, s. 402) je významným příspěvkem personalistů k snižování 

počtu pracovníků spolupráce na řízení celého procesu tak, aby se minimalizovaly 

problémy, jež mohou vzniknout na základě nespravedlivých nebo neprofesionálních 

disciplinárních praktik. Dále mohou klást důraz na potřebu postupovat citlivě, radit 
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liniovým manažerům, jaké postupy mají volit, pomáhat jim při sdělování rozhodnutí 

o propouštění, radit jim, jak komunikovat uvnitř organizace i mimo ni, zavádět 

poradenské a umísťovací služby pro uvolňované pracovníky, dohlížet na spravedlivé 

zacházení s pracovníky v souladu se zásadami přirozeného práva, a přinášet řádné 

postupy, které budou v souladu se zvyklostmi a právními předpisy dodržovány. 

 

Úloha vedoucích pracovníků je na místě ve zvýšené míře, jelikož jsou to právě oni, 

kdo dobře znají aktuální popisy pracovních míst svých podřízených (často mohou být 

jejich tvůrci), kdo by měl pravidelně hodnotit pracovní výsledky zaměstnanců na 

základě stanovených standardů a požadavků na pracovní výkon a kdo by s nimi měl 

intenzivně spolupracovat a tím pádem dobře znát jejich pracovní nasazení, kázeň, 

docházku, loajalitu k podniku, iniciativnost, chybovost, chování, rodinné zázemí 

a další aspekty, které jsou rozhodující při případném propouštění v podniku.  

 

O tom, jak lze proces propouštění zaměstnanců realizovat, pojednává následující 

kapitola této práce.  
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4.  Propouštění pracovníků z organizace jako personální 

činnost 

 

„Přesně stanovený cíl už je napůl dosažen.“ 

~ Abraham Lincoln ~ 

 

Tak jako je součástí personální práce podnikových manažerů a personalistů nábor, 

adaptace, hodnocení, odměňování nebo vzdělávání zaměstnanců firmy, tak 

i propouštění je personální činností, jíž by měli umět tito pracovníci kvalitně 

vykonávat, a to i přesto, že se jí zpravidla nevěnují tak často jako ostatním úkolům, 

jelikož dle Bedrnové a Nového (2002, s. 381) je uvolňování pracovníků „nutnou 

součástí hospodářského a sociálního fungování podniku," a tak se s ním mohou ve své 

organizaci běžně setkat (a většinou také setkají).  

 

Tato kapitola předkládané práce se věnuje uvolňování pracovníků z organizace 

jakožto personální činnosti, kterou zabezpečuje management společnosti, vedoucí 

pracovníci a personalisté. Čtenáře kapitola uvede do náhledu, jak může probíhat 

proces propouštění pracovníků v podniku a více se zaměří na bezesporu velmi 

významný aspekt celého procesu, kterým je informování zainteresovaných stran 

o uvolňování zaměstnanců. V podkapitole 4.3, za pomoci zjištěných zkušeností 

a návodů odborníků v této problematice, představím vhodnou podobu rozhovoru 

s propouštěnými pracovníky a předání výpovědi. 

 

Milkovich a Boudreau (1993, s. 398) se domnívají, že přesto, že propouštění ze 

zaměstnání patří mezi nejradikálnější řešení problémů organizace a řada činností při 

řízení lidských zdrojů se jim snaží vyhnout, jsou součástí vnitropodnikového systému 

firmy a musejí být efektivně řízeny, a ne ignorovány nebo obcházeny. Podle Urbana 

(2006, s. 236) je propouštění pro zaměstnavatele obtížným úkolem, odborně i lidsky, 

zvláště proto, že z velké části směřuje proti cílům, kterým řízení lidí věnuje svou 

hlavní pozornost, tedy vůči získávání a rozvoji svých pracovníků. 

Proškolení pracovníků, kteří budou mít propouštění na starosti, by mělo, dle mého 

předpokladu, odpovídat míře jejich zapojení do tohoto procesu a činnostem, za které 

ponesou zodpovědnost. Za důležité považuji obzvláště získání znalostí o zákonných 

souvislostech propouštění, o formách výběru pracovníků k uvolnění z organizace 
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a metodách samotného propouštění, o právních dopadech a souvisejících dopadech 

skončení pracovního poměru, o příležitostech pomoci propouštěným (v případě 

tíživosti vyvstalé situace u jednotlivců i skupin) a  o psychosociálních aspektech 

doprovázejících přijmutí rozhodnutí o propuštění odcházejícími i zůstávajícími 

pracovníky a následné prožívání dané situace zúčastněnými stranami.  

 

Mezi zásadní dovednosti, které s propouštěním souvisí, pak řadím především 

schopnost empatie, tedy zvládnutí vcítění se do prožívání situace propouštěným, 

aktivní naslouchání tomu, co chce pracovník k rozhodnutí sdělit, etické zacházení 

s propouštěným, vytvoření důvěryhodného a diskrétního prostředí a vzájemného 

vztahu v této záležitosti, proaktivitu v nabídce pomoci pracovníkům v řešení 

případných problémů a hledání nového zaměstnání (pokud k tomu organizace vytváří 

příležitosti) a schopnost jednat s propouštěným současně i v zájmu organizace, 

neospravedlňovat se a udržet si určitý (především emocionální) odstup od reakcí 

propouštěného při informování o skončení pracovního poměru. 

 

Osvojením si dovedností a znalostí o této problematice se zajisté zvyšuje schopnost 

managementu organizace i konkrétního pracovníka, který bude mít tuto nepopulární 

činnost na starosti, připravit se na propouštění způsobem odpovídajícím jednak 

celkové atmosféře a firemní kultuře v organizaci a zároveň i osobnostnímu nastavení 

a připravenosti pracovníků podniku na tuto změnu. Umožňuje jim znát široké 

spektrum možností, jak k propouštění přistupovat, jak propouštění kvalifikovaně 

realizovat a řídit, aby bylo pro všechny strany co nejméně náročné, a aby zároveň 

nestrádala zaměstnavatelská pověst organizace. 

 

Předpokládám, že v každé organizaci, která zaměstnává i jen několik pracovníků, jsou 

po právní a administrativní stránce připraveni vypořádat se s propouštěním. 

Z legislativního hlediska se lze uchýlit k zákoníku práce, kde je možné dohledat 

veškeré náležitosti související se skončením pracovního poměru. Otázkou může být, 

kde hledat inspiraci, zkušenosti a praktické informace k propouštění z hlediska jeho 

ideálního plánování, vedení a zvládnutí z lidského hlediska. Jednou možností je získat 

teoretické podklady v odborných publikacích. Těch se ale bohužel například v české 

literatuře nachází poskrovnu a nadto nemusí být vždy v praxi ověřené anebo aktuální.  

 

Na trhu práce proto existují společnosti, které se zabývají proškolováním pracovníků 

v jejich znalostech a schopnostech propouštění, případně lze služby těchto organizací 
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v zajištění propouštění do firmy objednat, tzv. outsourcovat. Podle českých odborníků 

v oblasti řízení lidských zdrojů Jiřího Kleibla, Zuzany Dvořákové a Bořivoje Šubrta 

(2001, s. 20) si tak firma „...snižuje personální náklady, odstraňuje stupně řízení 

a racionalizuje metody práce." Armstrong (2007, s. 71) uvádí tři nejvýznamnější 

důvody pro využívání outsourcingu personálních služeb, z nichž pro činnost 

propouštění vnímám jako relevantní poslední aspekt: 

− úspora nákladů (služby jsou levnější a lze zmenšit personální útvar), 

− koncentrace úsilí personalistů (věnují se klíčovým úkolům a procesům), 

− získání odbornějších služeb (zakoupení know-how a zkušeností, jež nejsou 

v podniku k dispozici). 

 

Osobně se domnívám, že zaučení se v dovednosti umně propouštět je z dlouhodobé 

perspektivy pro organizaci výhodnější, protože zde vnímám jednak předpoklad, že co 

se pracovníci naučí, to budou moci využívat i do budoucna a dále nabývám dojmu, že 

z pohledu propouštěných pracovníků je přijatelnější, když zaměstnavatel přijme 

zodpovědnost za své rozhodnutí a předává informaci o propouštění sám. Může tak 

vytvářet atmosféru důvěry založenou na osobním poznání svých pracovníků a jejich 

životních situací, v nichž se propouštění odráží, díky čemuž na ně může adekvátněji 

reagovat. Jak konstatují Bedrnová a Nový (2002, s. 164), dobrý vedoucí se 

k jednotlivcům chová tak, aby bylo patrno, že bere v úvahu jejich představy, přístupy, 

náměty a pocity, neopomíná se jich ptát na to, co mají rádi, všímá si, jak se chovají při 

práci, o čem obvykle hovoří se spolupracovníky apod., což mu dává dobrý informační 

základ pro práci s nimi i v případě, že se s nimi musí rozloučit.  

 

Spolupracující firma tedy může organizaci sloužit jako pomocná instituce, která je 

nositelem know-how a odbornosti, a která bude na celý proces dohlížet, v případě 

potřeby příslušně zasahovat a vést kvalifikované mnohasměrné poradenství.  

 

 

 

4.1  Proces propouštění pracovníků 

Počátek procesu propouštění pracovníků z organizace bych, dle svého uvážení, 

zasadila již do situace, kdy se management podniku dozví o důvodech, pro které je 

později třeba k personální redukci přistoupit, a to jak v případě konkrétních jedinců 

(například hrubé porušení kázně nebo dlouhodobě nevyhovující pracovní výkon), tak 
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i v případě hromadného propouštění (pro nadbytečnost pracovníků z důvodu 

organizačních změn). Nadměrnému propouštění lze přitom předcházet kvalitním 

personálním plánováním (v součinnosti se strategickými plány podniku a dalšími 

plány organizačních útvarů), o čemž pojednává předcházející kapitola. 

 

Na základě zjištění důvodů, kvůli nimž hrozí propouštění, je vhodné přistoupit 

k rozhodnutí, zda je propouštění definitivní nutností anebo existují jiné alternativní 

možnosti, jak řešit vyvstalé problémy a propouštění se vyhnout. 

 

V případě, že jde o individuální propouštění, je třeba důkladně zvážit důvody 

uvolnění z podniku a bezprostředně po rozhodnutí o záměru informovat pracovníka 

prostřednictvím propouštěcího rozhovoru (viz podkapitola 4.3 této práce). 

 

Na konci celého procesu odchází pracovník z organizace. V tomto bodě je třeba se 

s ním právně a administrativně vypořádat. Mimo předání náležitých písemností 

a odstupného, je nutné od pracovníka získat zpět veškeré pracovní pomůcky 

a nástroje, které při své práci využíval. Jedná se například o služební počítač, mobilní 

telefon a automobil, klíče, čipy a elektronické karty, pracovní materiály a důvěrné 

dokumenty. Stejně tak je vhodné zrušit přístupy do firemní sítě a změnit veškerá 

pracovníkova počítačová a jiná hesla. Do emailové schránky odcházejícího pracovníka 

je možné umístit automatickou odpověď, že v podniku již nepracuje a nabídnout jiný 

kontakt (Morávek, 2012).  

 

Při řízení procesu hromadného propouštění by měl management a osoby podílející se 

na tomto úkolu podle Urbana (2003, s. 252-254) postupovat podle určitých pravidel, 

k jejichž hlavním prvkům patří následující kroky: 

1. Stanovení orientačního rozsahu nezbytného propouštění a určení 

organizačních útvarů, kterých se dotkne především. 

Toto rozhodnutí závisí především na rozsahu finančních či personálních úspor, 

kterých podnik chce dosáhnout, na predikci, zda má organizace šanci na budoucí 

zlepšení situace apod. 

2. Pozastavení příjmu nových zaměstnanců. 

Přijmout nového pracovníka v období personální redukce by mělo být možné 

pouze, pokud odchází zaměstnanec, jehož činnost nemůže převzít nikdo jiný, a to 

proto, že se může stát, že nově přijatý pracovník bude nucen po krátké době 
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odejít, ale i proto, že to nedává optimální signál ostatním zaměstnancům (může to 

v nich probouzet dojem, že management jejich osud nezajímá). 

3. Příprava orientačního seznamu zaměstnanců k propuštění. 

Výběr zaměstnanců může být založen na různých kritériích, často to bývají ti, 

jejichž schopnosti a zkušenosti již neodpovídají potřebám organizace. 

4. Včasné oznámení personální redukce zaměstnancům. 

S dostatečným předstihem před zahájením propouštění je potřeba zaměstnance 

o vzniklé situaci informovat, přičemž je vhodné zveřejnit finanční a další 

problémy, s nimiž se organizace potýká, a povzbudit náměty zaměstnanců, jakým 

způsobem by bylo možné snížit náklady nebo posílit efektivitu organizace.  

5. Prozkoumání alternativ propouštění. 

Před vlastním propouštěním je vhodné prozkoumat všechny možnosti úspor 

nákladů a dalších variantních postupů − například úspory na základě zdokonalení 

pracovních postupů, odložení investic, možnosti převedení zaměstnanců do 

zdravějších dceřiných společností, využití předčasných odchodů do důchodů ad. 

6. Příprava konečného seznamu zaměstnanců k propuštění. 

Seznam by měl být uspořádán v podobě pořadí, a to pro případ, že by došlo ke 

změně, jež by umožnila počet propouštěných snížit. Pro tvorbu pořadí je vhodné 

určit standardy – například pravidla dávající přednost stálým zaměstnancům 

(tj. s pracovním poměrem na dobu neurčitou), přihlížející k výkonnosti, 

zkušenostem či k senioritě. Tato pravidla by zároveň neměla diskriminovat 

žádnou skupinu zaměstnanců. 

7. Informování propouštěných zaměstnanců. 

Bezprostřední informování zaměstnanců (nejlépe cestou osobní schůzky) o jejich 

propuštění brání nadměrnému rozšíření obav mezi širší okruh pracovníků. 

8. Nabídnutí služeb pomoci propouštěným zaměstnancům. 

Pokud to možnosti (finanční, časové) organizace dovolují, je vhodné poskytnout 

propouštěným pomoc například ve formě tréninku zaměřeného na rekvalifikaci 

nebo lepší orientaci na trhu práce (psaní životopisů, absolvování pracovních 

rozhovorů, navazování pracovních kontaktů) či využívání firemního zařízení 

(počítačů, telefonů apod.) při hledání nového pracovního místa. 

9. Udržet komunikaci se zaměstnanci, kteří zůstávají v organizaci. 

Po ukončení propouštění je vhodné zorganizovat schůzku se zaměstnanci 

a oznámit jim ukončení tohoto procesu a nastolení cesty k obnově zdravé finanční 

situace podniku, pro kterou je důležité, aby pro trvalé překonání veškerých 

problémů táhli všichni zaměstnanci za jeden provaz. 
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Jak uvádí Urban, tak souhlasím, že je vhodné zjišťovat veškeré alternativní možnosti, 

jak pomoci podniku a vyhnout se tím případnému propouštění, včetně zapojení 

nápadů samotných zaměstnanců. Ti mohou mít, ze svého pracovního úhlu pohledu, 

přínosné podněty, jak uspořit náklady, zavádět inovativní metody, zvýšit prodeje 

a podobná další chytrá řešení. Pracovníci se tímto zapojením mohou cítit být součástí 

řešení nelehké situace podniku, neztrácet motivaci a loajalitu a nabýt přesvědčení, že 

zaměstnavateli není jejich úděl lhostejný a že mají zájem o to, co nejvíce zmírnit 

nepříznivé dopady situace, v níž se organizace ocitla. 

 

V mnoha případech pramení ochota lidí ke změně pouze z pocitu, že jiná volba pro ně 

neexistuje. Pro jiné může přijetí změny podpořit jasné seznámení se s tlaky nebo 

krizí, které změnu vyžadují. Klima změny podporuje zainteresování pracovníků do 

diagnóz problémů a vypracovávání jejich řešení, efektivní komunikace shora dolů 

a podpora samostatnosti a důvěry, což posiluje oddanost organizaci a sílení vize, 

činností a rozhodnutí managementu (Arnold, 2007, s. 588).  

 

Při sestavování plánu snižování počtu zaměstnanců doporučuje Armstrong (2007, 

s. 324) postupovat podle následujících otázek: 

– Jaký je celkový počet lidí, kteří budou muset odejít? Kdy a kde k tomu dojde? 

– Jaké jsou odhady přirozených ztrát pracovníků? 

– Jakými stimuly (peněžními i nepeněžními), které podporují dobrovolné odchody 

pracovníků ze zaměstnání, organizace disponuje?  

– Kolik lidí bude ochotno dobrovolně odejít? 

– Kolik pracovníků pak zbývá k propuštění z důvodu nadbytečnosti? 

– Jaké podmínky nabídne organizace takovýmto pracovníkům? 

– Jaké stimuly má organizace k dispozici pro udržení klíčových zaměstnanců? 

– Jaké rekvalifikační programy nebo jinou práci v organizaci může zaměstnavatel 

nepotřebným zaměstnancům nabídnout? 

– Jak pomůže organizace pracovníkům propuštěným z nadbytečnosti při hledání 

nového místa? 

– Jaký postup organizace zvolí pro informování jednotlivých zaměstnanců 

o propouštění/nadbytečnosti a o tom, jak se jich tato skutečnost dotkne, a jaký 

zvolí postup pro včasné a soustavné informování odborů? 

 

Realizace procesu propouštění vyžaduje od realizátorů (personalistů i manažerů) 

důkladnou přípravu po stránce věcné (příprava veškeré dokumentace), organizační 
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(postup i s časovým harmonogramem) a zejména stránce psychologické, spočívající 

ve znalosti uvolňovaných jednotlivců – jejich věku, kvalifikaci, specifických znalostí, 

rodinného zázemí, mezilidských vztahů, ekonomické situace, osobnostních rysů, 

postojů k propouštění, aspirací či sebehodnocení (Špatenková a kol., 2011, s. 91). 

 

Má-li personální redukce organizaci dlouhodobě prospět, pak je důležité vyvarovat se 

některých typických chyb. Mezi nejčastější z nich řadí Urban (2003, s. 250-252) tyto: 

1. Příliš výrazné zeštíhlení, jež se stává překážkou budoucího firemního růstu. 

K omezování personálního stavu by nemělo docházet u strategických firemních 

činností a tam, kde firma disponuje výkonnými a sehranými týmy. Náklady na 

obnovu narušených personálních struktur mohou převýšit krátkodobé úspory. 

Musí-li dojít k redukci v oblasti hlavních firemních procesů, mělo by se zeštíhlení 

opírat o podrobnou racionalizaci jejich průběhu. 

2. Redukce provedená na nesprávných místech. 

Často bývá zapříčiněna managementem, který využívá příležitosti propouštění 

k zbavování se pracovníků, kteří ohrožují jejich pozici. Tím pak mohou ve firmě 

zůstávat pracovníci, kteří její problémy dále prohlubují. 

3. Propouštění vedoucí k dlouhodobé demotivaci zůstávajících pracovníků. 

Sociální šok, který přináší velkoplošné propouštění, se týká nejen odcházejících 

pracovníků, ale též těch, kteří ve firmě tzv. „přežijí". Lidé mohou ztrácet důvěru 

v zaměstnavatele či pocit identifikace s firmou, může u nich docházet k poklesu 

pracovní motivace. Reakce není pro zaměstnavatele snadná. Například 

u kvalifikovaných a řídících pracovníků, na jejichž pozitivní motivaci obzvlášť 

záleží, může otevřeně nabídnout namísto garance dlouhodobého zaměstnání, 

možnost trvalého zvyšování kvalifikace jako záruku stabilní pozice na trhu práce. 

 

Ve své aktuálnější publikaci pak Urban (2006, s. 237-238) dokládá dále tyto chyby: 

4. Zhoršení věkové či kvalifikační struktury. 

Často bývá příčinou tohoto důsledku ochrana určitých skupin pracovníků. 

5. Ztráta know-how. 

K odchodu pracovníků, kteří s sebou odnáší své know-how, dochází nejběžněji 

proto, že manažeři propouštění dlouho odkládají. Probíhá-li zeštíhlování delší 

dobu na základě dobrovolnosti, odchází zpravidla ti nejschopnější, kteří mají 

vyšší šanci uplatnit se na trhu práce. Pak může dojít k tomu, že je firma nucena 

naopak nabídnout klíčovým pracovníkům zvláštní věrnostní bonus za to, že 

budou v podniku ochotni zůstat. 
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6. Vysoké náklady propouštění. 

Spojené s financováním odstupného, outplacementem zaměstnanců apod. 

7. Negativní dopad na podnikové klima. 

Vzniká v důsledku zvýšení pracovní nejistoty zaměstnanců, nadměrného 

pracovního zatížení či ztráty důvěry v podnikový management, což se týká 

situací, kdy je propouštění vnímáno jako nespravedlivé nebo, když je způsob jeho 

provedení hodnocen pracovníky nepříznivě.  

 

Rozhodování o tom, kdo bude vybrán k propuštění z organizace je velmi závažné, 

časově, mentálně i koncepčně náročné a mělo by mu být věnováno dostatečně citlivé 

pozornosti, protože, jak definuje český autor publikací o řízení, komunikaci 

a tvořivosti Milan Mikuláštík (2007, s. 210): „Rozhodování je základní složkou řídící 

práce a jednou z nejdůležitějších funkcí manažerské role." Proto by mělo být zvládnuto 

profesionálně a odborně. Zároveň Koontz a Weihrich (1998, s. 193) předkládají 

důležité tvrzení, a to, že: „Rozhodování je jádrem plánování. Není možné říci, že lze 

sestavit plán bez rozhodování – o začlenění zdrojů, o způsobu postupu či o renomé."  

 

Mikuláštík (2007, s. 211-212) na základě studia rozhodování v manažerské praxi, 

navrhuje 6 základních postupových kroků obecně užívaných při rozhodování 

vedoucích pracovníků, tedy s možným uplatněním i při propouštění: 

1. Monitorování situace (zda a jakým způsobem dochází k odchylkám od plánu). 

2. Definování problému (situace musí být přesně vymezena, získané informace je 

nutné rozšířit o poznání příčin). 

3. Specifikování a diagnostikování (problém se upřesní a analyzuje včetně příčin, 

zváží se očekávání od řešení problému a pravděpodobná rizika rozhodnutí). 

4. Rozvoj a zavádění (diskutují se možné kroky, navrhují se alternativní postupy 

a kritéria, podle kterých jsou posuzovány). 

5. Vyhodnocení a výběr (výběr optimálního řešení z alternativ např. dle nákladů, 

snadnosti a rychlosti zavedení, odhadu důsledků zavedení varianty ad., oznámení 

vybraného řešení zainteresovaným stranám, stanovení dílčích termínů 

jednotlivých kroků spolu s odpovědností za jejich plnění). 

6. Realizace a kontrola (dohoda podrobného operačního plánu – věcný, časový 

i personální, předání instrukcí pracovníkům, průběžná kontrola a zhodnocování). 

 

Rozhodnutí o tom, kdo bude z organizace propuštěn, by mělo být založeno na faktech, 

dostupných datech (například z pravidelného hodnocení zaměstnanců) a měly by být 
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zváženy veškeré dostupné alternativy propouštění. Vždy musí být zároveň dohodnuty 

zodpovědnosti za jednotlivé dílčí kroky následného postupu. 

 

Přestože je propouštění pracovníků náročnou málo populární personální činností 

a jeho dopady mohou mít závažný charakter, je třeba se jej nebát a v případě nutnosti 

k němu zodpovědně přistoupit. Podle Urbana (2003, s. 270) není propuštění 

zaměstnance „...pro většinu manažerů příjemné. Úkol či nutnost zaměstnance propustit 

nečiní o mnoho jednodušším ani to, že ke skončení pracovního poměru existují zcela 

jasné důvody, dávající manažerovi pro propuštění zaměstnance do ruky dostatečný 

argument." Pracovníci vykonávající propouštění se mohou tohoto úkolu podle Urbana 

(2003, s. 270-271) obávat především z těchto důvodů: 

− strach z neznámého (často nejistota vzniká v případě, kdy má pracovník 

propouštět poprvé, a týká se nejčastěji toho, zda manažer zvládne veškeré 

formální kroky a to, jak se po propuštění zaměstnanec zachová), 

− emocionální zábrany (pakliže nadřízený se zaměstnancem v práci strávil 

značnou dobu, je přirozené, že k němu navázal určitý vztah, proto pro něj může 

být obtížné vést disciplinární řízení nebo jej propustit), 

− obava z osobních následků (nutnost propouštění může vytvořit představu, že je 

to, byť částečně, i výrazem selhání manažera – v případě hromadného 

propouštění, že jeho vinou nedosáhla organizace očekávaných výsledků a při 

individuální výpovědi, že nesprávně vybral a vedl svého podřízeného. Než aby 

upoutal vedoucí pozornost na sebe, raději nad výkonnostními nedostatky svého 

zaměstnance přimhouří oko. Obavy se mohou týkat i případných žalob) 

 

Je tedy důležité postavit se této lidsky náročné personální činnosti čelem, důkladně 

zvážit veškeré možnosti, jak případnému propouštění předejít (viz podkapitolu 3.5 

této práce), řádně rozhodnout o tom (následně po realizaci jednotlivých možností), 

kdo bude muset z organizace odejít, a to se zřetelem na jednotlivé útvary a na potřebu 

pokrytí klíčových činností podniku, například pomocí metod výběru pracovníků 

k propuštění (viz podkapitolu 3.3 a oddíl 3.4.1 této práce), přičemž je vhodné vytvořit 

plán propouštění a pořadník zaměstnanců uvolňovaných z organizace. Je třeba včas 

a otevřeně informovat všechny pracovníky o procesu propouštění a dále konkrétní 

jedince, s nimiž bude rozvázán pracovní poměr (viz následující podkapitola). 

Management musí zvážit, zda má možnost nabídnout pracovníkům uvolňovaným 

z organizace pomoc v této tíživé situaci (viz 6. kapitolu) a musí rozhodnout, kdo bude 

mít na starosti výběr pracovníků k propuštění, informování pracovníků, provádění 
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propouštěcích rozhovorů (viz podkapitolu 4.3 této práce) a administrativní 

vypořádání se s touto činností. Tito pracovníci mají být seznámeni s legislativní 

úpravou propouštění a měli by se připravit na náročnost sdělování propouštění svým 

kolegům a vyvarovat se výše uvedených chyb. Během a po propouštění by se měli 

taktéž věnovat péči o stávající zaměstnance, aby věřili v kladné dopady této situace na 

chod podniku, z organizace dobrovolně neodešli kvalitní pracovníci a dále se všichni 

snažili o úspěšnost zaměstnavatele na trhu. 

 

Doba od plánování po realizaci snížení personálního stavu by měla být co nejkratší, 

od několika týdnů do pár měsíců, jelikož se tím zkracuje doba nejistoty zaměstnanců, 

a pokud se propouštění má skládat z několika vln, tak by jich mělo být co nejméně 

(Wagnerová, 2011, s. 99). 

 

 

 

4.2  Informování pracovníků, odborů a státu o propouštění  

Podle Koubka (2000, s. 265) jsou pracovníci organizace jejími „...rovnoprávnými 

partnery, kteří mají právo být o hrozícím propouštění informováni přesně a včas, 

protože oni nejvíce ponesou následky tohoto rozhodnutí. Měli by tedy mít dostatek času 

se na ně připravit. A tady nestačí jen zákonem stanovená výpovědní lhůta." Proto 

Kocianová (2007, s. 173) doporučuje pracovníky informovat o situaci co nejdříve, a to 

citlivě, ale zároveň věcně a jasně, aby nedocházelo k šíření fám a k nedorozuměním. 

 

Vedení organizace, které komunikaci odkládá, ztrácí dle Urbana (2010, s. 133-134) 

možnost mít obsah informování o propouštění pod kontrolou, protože v organizaci se 

mohou sdělení nebo jejich střípky rychle šířit a kolovat mezi pracovníky ve změněné 

podobě a podporovat tak představy, že dopady propouštění budou hlubší, než tomu 

ve skutečnosti je.  

 

Armstrong (2007, s. 721) se domnívá, že je důležité poskytnout informace především 

o tom, proč jsou propouštění a v případě, že důvodem je jejich nadbytečnost, tak zda 

v podniku existují nějaká náhradní pracovní místa, jež pro ně jsou k dispozici, jaká je 

výpovědní doba apod. Propouštění by měli být seznámeni se svými právy, tedy 

například s tím, že mají nárok na odstupné a dozvědět by se měli o případné pomoci, 

kterou jim zaměstnavatel nabízí. Koubek (2000, s. 266) doplňuje, že je třeba 
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informovat nejen o důvodech, proč byl k propuštění vybrán konkrétní pracovník, ale 

také proč celkově k propouštění dochází. Co se týče případných adekvátních volných 

pracovník míst v rámci organizace, pak je třeba podat informaci, zda je nutno se na 

tuto pozici rekvalifikovat či doškolit, a zda zaměstnavatel tyto služby bude hradit. 

 

Kocianová (2007, s. 173) radí podložit oznámení o propouštění zároveň informacemi 

o celkovém průběhu tohoto procesu a o peněžních náhradách. S pracovníky, kteří 

budou propuštěni, by měly osoby mající propouštění na starosti, tj. nadřízený či 

personalista, jednat velmi slušně a minimalizovat nepříznivé dopady oznámení. 

 

Realita oznamování rozhodnutí o propuštění je však dle Koubka (2000, s. 266) 

většinou opačná a organizace často ponechávají pracovníky dlouho v nejistotě − 

informují konkrétní pracovníky až ve chvíli, kdy jim předávají výpověď. Avšak 

organizace by podle Koubka měla respektovat, že propuštěný jedinec se ocitne ve 

značně obtížné situaci, proto by mu měla poskytnout dostatečně přesné informace 

o propouštění s předstihem, aby se mohl připravit na možné osobní problémy, které 

mu odchod ze zaměstnání způsobí, a případně mu dát možnost, aby v případě, že 

najde vhodné náhradní uplatnění, třeba i odešel dříve, než se původně počítalo, aniž 

by však přišel o některé nároky náležející propuštěným pracovníkům. Pakliže 

organizace podává informace o propouštění s předstihem, měla by oznámit, v jakém 

období dojde k propouštění, respektive kdy je možné očekávat výpověď. 

 

V případě nadbytečnosti je podle výše uvedených doporučení Urbana (2010, s. 252-

254) vhodné nejprve předem informovat o důvodech k propouštění v organizaci 

a teprve po přijetí opatření, která by mohla propouštění zmírnit nebo zastavit, by 

měli být informováni konkrétní jedinci, kterým má být předána výpověď. I v případě 

propouštění jednotlivců je možné promluvit s nimi o tomto závažném rozhodnutí 

před samotným podáním výpovědi, aby bylo možné před definitivním řešením vést 

diskusi o jiných možnostech – například nápravě pracovního chování nebo 

dobrovolnému odchodu aj. 

 

Domnívám se, že každé informování o propouštění by mělo probíhat v duchu firemní 

kultury, která v organizaci panuje, a atmosféry, jež redukce personálního stavu 

podmiňuje. Je adekvátní držet se běžných zvyklostí v podniku, než se uchylovat 

k netradičním postupům, které by mohly být pro pracovníky zmatečné a mohly by 

vyvolávat otázky, proč se zaměstnavatel zachovává jiným, než obvyklým způsobem. 
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Buchtová (2002, s. 88) ve své publikaci přináší příklad neprofesionálního přístupu 

v informování o propouštění z reálného průzkumného šetření v české organizaci, kde 

došlo po omezení výroby k hromadnému propouštění. Zprávu o výpovědi zde 

doporučenou poštovní zásilkou obdrželo 82,4 % pracovníků, a to bohužel i těch, kteří 

měli změněnou pracovní schopnost, ženám na mateřské dovolené i všem práce 

neschopným z důvodu nemoci. To a celkově neosobní přístup předání výpovědi mělo 

rozhodující vliv na počáteční reakci pracovníků. Ti jej hodnotili negativně, často 

s pocitem křivdy a zatrpklosti a nemálo také se zkušeností, že jim nebyl patřičně 

vysvětlen důvod jejich odchodu. 

 

Pokud organizace propouští pracovníky hromadně z důvodu nadbytečnosti, je (jak 

stanoví zákon) povinna informovat o svém záměru představitele pracovníků podniku, 

tj. odbory. Koubek (2000, s. 265-266) ve své publikaci upozorňuje, že tato informace 

musí být poskytnuta předtím, než dojde k rozhodnutí o propouštění, aby měli 

zástupci odborů nebo ekvivalentního uskupení možnost přednést konstruktivní 

návrhy, jak minimalizovat propouštění a jak je organizovat. Mezi zásadní poznatky, 

které je podle autora třeba neopomenout, patří: 

− důvody uvažovaného propouštění z důvodu nadbytečnosti, 

− počet a kategorie pracovníků, kteří jsou nadbyteční, 

− období, během kterého dojde k propouštění, 

− kritéria navržená k výběru pracovníků pro propouštění, 

− metody výpočtu peněžních náhrad propouštěným, které se poskytují navíc 

k zákonem stanoveným náhradám. 

 

Poté, co organizace o propouštění informuje a konzultuje tuto situaci s představiteli 

zaměstnanců, a co informuje konkrétní jednotlivce, jichž se propouštění týká, musí 

být s dostatečným předstihem písemně obeznámen stejnými informacemi i příslušný 

orgán státní správy, tj. úřad práce. Tento orgán by na základě poskytnutých dat hledat 

řešení případných problémů, které mohou v důsledku navrhovaných propouštění 

v území jeho působnosti vzniknout. Vzájemně by měl spolupracovat s organizací na 

přijímání opatření, která by minimalizovala dopady propouštění − například při 

zabezpečení programu pro propouštěné pracovníky (Koubek, 2000, s. 266). 

 

Informování o propouštění lze shrnout třemi základními pravidly: 

a) komunikovat citlivě a otevřeně vést diskusi o připravovaných změnách 

a o plánovaném snižování pracovních sil, nepodceňovat nejistotu a upevňovat 
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důvěru – v opačném případě vzniká prostor pro fámy a dohady, které 

destabilizují zaměstnance a celkovou atmosféru firmy, 

b) včas informovat o ochotě firmy podat pomocnou ruku propuštěným, osobně se 

sejít při předání výpovědi v prostoru, který zamezí jakémukoliv vyrušování, 

c) otevřeně odpovídat na choulostivé otázky a tím snižovat obavy z budoucnosti, 

například pořádáním porad, pravidelnými zprávami v podnikovém časopise aj. 

(Stýblo, 2005, s. 60). 

 

 

 

4.3  Propouštěcí rozhovor 

Přesto, že mnozí vedoucí pracovníci musí dennodenně vést řadu náročných 

rozhovorů, věřím, že pohovor při propouštění jejich kolegů patří k těm 

nejobtížnějším. Podle německé psycholožky a socioložky Christine Scharlau (2008, 

s. 168) je to tím, že tyto rozhovory s podřízenými pracovníky, za něž jsou vedoucí 

odborně či disciplinárně odpovědní, nejsou obtížné jen proto, že mohou vyžadovat 

kritiku, ale i proto, že předmět společného rozhovoru je neradostný, nepříjemný 

a odpovědný vedoucí při nich sděluje špatné zprávy. 

 

Sdělení rozhodnutí o propuštění vykonává nejčastěji přímý nadřízený pracovník 

propouštěného, vedoucí týmu, odboru nebo sekce podniku, majitel společnosti či její 

ředitel, a to samostatně anebo v  součinnosti s personálním oddělením. Z mého 

pohledu hraje osoba vedoucí rozhovor o propouštění nesmírnou roli. Mezi všemi 

pracovníky, kteří jsou zmocněni nést zodpovědnost za propouštěcí pohovor, by měli 

přímí nadřízení znát svého kolegu nejlépe, a proto se mohou pokusit průběh 

rozhovoru vést v duchu, který by byl pro propouštěného dle jeho osobnostních 

charakteristik a dalších odpovídajících aspektů nejpřijatelnější. Na druhé straně 

personalista by měl být nejlépe srozuměn se zákonnými právy propouštěného, úkony 

týkajícími se vzájemného vypořádání závazků mezi oběma stranami a nejnovějšími 

účinnými možnostmi pomoci propouštěným pracovníkům, které jim po dohodě se 

zaměstnavatelem mohou nabídnout.  

 

Osoba zodpovědná za sdělování propouštění musí dle Bělohlávka (2009, s. 96) 

zohledňovat těžkost této situace, kdy je třeba kloubit i případně se křížící stránky této 

záležitosti, a to především zájem organizace, jež musí prezentovat a hájit, vliv na 
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morálku ostatních zaměstnanců, legislativu vyplývající ze zákoníku práce, působení 

odborové organizaci, lidské cítění s propouštěným ad. 

 

Jedinec (ale i více osob) zodpovědný za informování pracovníků o jejich propuštění, 

nemusí být tím samým, kdo o výběru kolegů určených k opuštění organizace 

rozhoduje. To může ztížit jeho pozici při propouštěcím rozhovoru, kdy nemusí být 

s volbou propouštěných nebo důvody jejich odchodu ztotožněn, a přesto musí hájit 

tento zájem svého zaměstnavatele.  

 

Dle tvrzení Wagnerové (2011, s. 102) je pro člověka, který komunikuje zprávu 

o propuštění, tento úkol jedním z nejnepříjemnějších v personální práci, ovlivněný 

například mírou osobního vztahu k propouštěnému, případně k délce trvání jeho 

pracovního poměru v organizaci apod. Vnitřně se vyrovnat s tímto úkolem pomáhá: 

– vědomí, že snižování stavů je nezbytným východiskem vzhledem k podmínkám, 

– vědomí, že propouštění probíhá eticky a pracovníci určení k uvolnění 

z organizace jsou vybíráni dle objektivních kritérií, 

– vědomí, že propouštěným pracovníkům bude nabídnuta potřebná podpora. 

 

Jak jsem uvedla výše, tak znalost osobnosti propouštěného je pro vykonavatele 

rozhodnutí o propouštění velice důležitá, neboť si myslím, že propouštějícímu 

poskytuje příležitost připravit se na daný akt s pokusem o náhled nebo vžití se do 

aktuální situace propouštěného. Prostřednictvím toho může propouštějící upravit 

svůj postup propouštění, své chování a formu sdělení přijatého rozhodnutí.  

 

Propouštějící má možnost jednak zhodnotit to, jak on sám by chtěl být o svém 

případném propuštění informován. To znamená, že si nadefinuje, co by považoval za 

vhodný obsah a formu předání informace o propuštění a čeho by naopak doporučil 

vyvarovat se. Toto uvědomění s sebou může nést změnu perspektivy, jak vlastní 

propouštění vykonávat. Zároveň, pokud je to (vzhledem k míře znalosti osobnosti 

propouštěného a schopnosti propouštějícího takto uvažovat) možné, měl by 

vykonavatel propouštění o celém průběhu přemýšlet i pohledem propouštěného 

pracovníka. Za důležité považuji zhodnocení přijatelnosti formy informování 

o propouštění, v jakém duchu se ponese nejen celý průběh propouštění, ale 

především osobní rozhovor o propuštění, o čem je vhodné propouštěného zvláště 

informovat (co by mohl považovat za nezbytné), a jakou reakci chování a emoční 

odpověď od něj lze očekávat, na což je také velmi podstatné se zaměřit a umět si 
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s vyvolanou situací poradit. V případě, že je propouštějící pracovník schopen se co 

nejlépe připravit na každé jednotlivé propouštění, které má na starosti, pak se 

domnívám, že detailní přípravou si může zajistit jednak stabilnější výchozí půdu pro 

individuální předání rozhodnutí o propuštění a dále odpovídající způsob informování 

o skončení pracovního poměru, který bude propouštěnému nejvíce vyhovovat. 

 

Scharlau (2008, s. 169) ve své publikaci shrnuje základní doporučení, která by měl 

mít propouštějící pracovník při informování o propouštění neustále na paměti. Mezi 

tato doporučení patří uvědomění si, že: 

– sdělovat špatné zprávy dopisem nebo e-mailem není příliš uctivé, 

– i když jsou fakta o propouštění tvrdá, měl by za nimi propouštějící pracovník stát 

bez ospravedlňování, pokud se podílel na rozhodnutí o propouštění, 

– propouštějící by měl pojmenovat nastalá fakta jasně a měl by se ujistit, zda byly 

tyto informace správně pochopeny, 

– pokud s sebou zpráva nese závažné negativní důsledky pro příjemce, pak může 

propouštějící pracovník vyjádřit své vlastní pocity, a to upřímně a především 

stručně, 

– po předání zprávy o propuštění nastává úloha propouštějícího v naslouchání, 

– emocionální reakci propuštěného je třeba uznat a ocenit přítomnost pocitů, ať už 

jsou zlostné, nepřátelské, vzteklé, smutné, plné pochybností či zapírání, neboť 

připuštění emocí a přiznání práva dotyčného na ně situaci částečně uklidní. 

 

Taktéž Belz a Siegrist (2001, s. 187) publikovali obecná pravidla a rady pro vedení 

úspěšného rozhovoru, z nichž jsem pro relevanci k propouštěcímu rozhovoru vybrala 

následující doporučení: 

− čím lépe člověk zná své potřeby a potřeby druhých, tím lépe jim může vycházet 

vstříc, a čím vstřícnější jsem k potřebám partnera, s nímž hovořím, tím více bude 

on (automaticky) uspokojovat mé vlastní potřeby, 

− pohledem do očí se navazuje kontakt – proto jsou kontrolní pohledy nezbytné, 

− čím výrazněji se rozhovor dotýká mých pocitů a pocitů komunikačního partnera, 

tím důraznější je také naše gestika a mimika, 

− důležité je nejen to, co se říká, ale též to „jak" se to říká, a jak tomu druhý rozumí, 

− je třeba se snažit o jasnou, srozumitelnou a názornou výpověď, neboť vlastní 

harmonie přesvědčuje. 
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Postup propouštějícího rozhovoru, které přibližuje Obrázek č. 2, stanovila Scharlau 

(2008, s. 170) ve čtyřech krocích: 

1. Sdělit nepříjemnou zprávu co nejdříve. 

2. Sdělení provést osobně. 

3. Při rozhovoru naslouchat reakcím propouštěného na sdělení. 

4. V závěru rozhovoru se ujistit, zda bylo sdělení správně pochopeno. 

 

Obr. 2 – Základní postup propouštějícího rozhovoru 

  

 

 

Zdroj: upraveno dle Scharlau (2008, s. 170). 

 

Bělohlávek (2009, s. 98) soustředil taktéž svou pozornost na vytýčení postupu 

uvolňování pracovníků z organizace, při kterém by se propouštějící měli držet 

následujících zásad: 

1. Rozhovor se provádí mezi čtyřma očima.  

Při propouštěcím rozhovoru může dojít na řešení různých osobních problémů, 

objevit se mohou negativní reakce ze strany pracovníka, nezřídka dochází 

k projevům zoufalství a podobným nepříjemným pocitům, proto je z lidského 

hlediska nevhodné, aby tomu byli přítomni další účastníci z řad jeho kolegů. 

1. krok

Rozhodněte se sdělit nepříjemnou 
zprávu co nejdříve.

4. krok

Ujistěte se, zda byla všechna fakta 
pochopena. Adresát musí zprávě 

porozumět – nemusí s ní 
souhlasit. Udělejte první kroky ke 

zvládnutí situace.

3. krok

Naslouchejte reakci na špatnou zprávu. 
Dejte prostor emocionálnímu projevu 

adresáta. On musí nepříznivou 
informaci zpracovat. Podpořte ho tím, 

že vydržíte jeho pocity a případně 
vyjádříte své pohnutí.

2. krok

Udělejte to vždy osobně:
- pojmenujte skutečnost přímo,

- stůjte za svým podílem na dění,
- vyjádřete stručně a upřímně své 

pocity. 

Hledisko propouštěného Hledisko propouštějícího 
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2. Je třeba objektivně vysvětlit důvody propouštění.  

V začátku rozhovoru by měl propouštějící pracovník popsat obecné příčiny 

snižování stavu pracovníků v organizaci, to znamená vysvětlit například tlak na 

produktivitu, nedostatek zakázek, omezení výroby atd. V případě, že se 

propouštěný dotáže: „A proč právě já?“, pak je potřeba o tomto výběru 

nediskutovat, aby bylo jasné, že rozhodnutí nelze zvrátit, a zároveň 

propouštěného nesrovnávat s ostatními, ale stále zůstat u obecného tvrzení. 

3. Ocenění přínosu zaměstnance pro firmu.  

I když se může jednat o slabšího pracovníka, měl by propouštějící ocenit jeho 

dosavadní práci. Je jisté, že za dobu svého působení v podniku určitou práci 

vykonal a za to si nyní zaslouží uznání. Pokud nedosahoval požadovaných 

výsledků, které by bylo možné ocenit, lez pochválit alespoň jeho snahu. 

4. Zjištění, jak chce pracovník situaci řešit.  

V další fázi rozhovoru je vhodné probrat osobní situaci propouštěného a jeho 

rodinné poměry. Možná, že už sám nad věcí uvažoval a má připravené nějaké 

řešení. Ve většině případů však lidé zůstávají bezradní. Pak je důležité chtít 

a umět jim poradit. Například lze poukázat na odchodné, kterým je možné řešit 

finanční situaci pro nejbližší dobu. 

5. Projev osobní účasti.  

Lidem může psychicky pomoci to, že je někdo vyslechne a vyjádří jim pochopení. 

Toho lze docílit například tím, že propouštějící svými slovy zrekapituluje jejich 

situaci a ukáže jim, že s nimi soucítí. I přesto, že jejich reakce bude třeba zamítavá 

nebo ironická („Vy to tak můžete pochopit!“), je vyjádření účasti na místě.  

6. Pomoc s hledáním východiska dané situace.  

Propouštějící po dohodě s managementem a personálním oddělením firmy může 

navrhnout několik možností momentálního řešení – návštěvu pracovníka na 

úřadu práce a jeho seznámení s nabídkou volných míst, přístup na internet pro 

hledání zaměstnání elektronickou cestou, doporučení firem v okolí, které hledají 

nové zaměstnance, případně dojíždění do vzdálenějších míst, kde jsou pracovní 

příležitosti vyšší. Má-li pracovník vhodnou profesi, lze mu navrhnout i možnost 

vlastního podnikání na živnostenský list. 

7. Poukázání na pracovníkovy silné stránky.  

Při propouštěcím rozhovoru je důležité zdůraznit jeho přednosti, tedy to, v čem je 

propouštěný dobrý a proč by měl při hledání práce uspět. Lze mu po důkladném 

zvážení navrhnout taková pracovní místa, ve kterých své schopnosti uplatní.  
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8. Dodání energie propouštěnému a jeho povzbuzení.  

Je důležité probrat pracovníka z apatie, která vzniká jako přirozený následek 

propuštění. Propouštějící by měl vyjádřit přesvědčení, že propuštěný pracovník 

má šanci nové zaměstnání najít.  

 

Například Wagnerová (2003) ve svém odborném článku publikovala doporučení 

psychologické obrany v nezaměstnanosti, které lze odcházejícím zaměstnancům při 

rozhovoru nebo v připravené příručce předat. Mezi tyto rady řadí: 

− Berte současný stav jako východisko do budoucnosti, nikoliv jako svou porážku. 

− Zachovejte si navyklý životní rytmus. 

− Zachovejte si úroveň a dejte okolí najevo, že Vám na sobě záleží. 

− Zachovejte a upevněte si své rodinné zázemí a přátele. 

− Vyhněte se alkoholu. 

− Buďte aktivní v úvahách a jednání, pro co se rozhodnete, to dokážete. 

 

Bělohlávek (2009, s. 99-102) ve své publikaci uvádí názorný příklad propouštěcího 

rozhovoru, jež je vytvořen na základě uvedeného postupu, a který je Přílohou A této 

práce. Osobně se domnívám, že opravdu nejdůležitější je upřímná komunikace, při 

které se propouštějící pracovník neschovává za netransparentní výroky a důvody 

propouštění (například věty typu: „Někoho jsme vybrat prostě museli. Řada přišla 

bohužel na Tebe.“), ze kterých odcházející jedinec neporozumí, proč mu byl ukončen 

pracovní poměr a co si má odnést do hledání nového zaměstnání. Pokud by to situace 

dovolila, je možné pracovníkovi přiblížit i doporučení pro jeho rozvoj, který by mu 

mohl při získávání nové práce pomoci, nejen silné stránky, na nichž může stavět. 

Myslím, že by z pohovoru měl pracovník odcházet s jasnými odpověďmi a když by to 

bylo možné, tak s návrhem řešení své situace a příslibem pomoci od zaměstnavatele. 

 

Kocianová (2010, s. 195) ve své publikaci stanovila cenná doporučení pro vedení 

rozhovoru o propouštění, při němž je třeba postupovat maximálně profesionálně a: 

– pečlivě se připravit, a to individuálně na každý rozhovor s propouštěným 

pracovníkem (dostatek informací o pracovníkovi jako jsou pracovní výsledky, 

délka pracovního poměru, rodinná a osobní situace, zájmy, ambice ad.), 

– oznámit sdělení o propouštění přímo (příprava formulací v rozhovoru pomáhá 

zvládat emoce), 

– zdůraznit, že jde o pečlivě zvážené a definitivní rozhodnutí, 
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– stručně zdůvodnit rozhodnutí o propouštění (a zajistit porozumění důvodům, 

které k propouštění v organizaci vedou, případně, pokud je tomu tak, oznámit, že 

se nejedná o příčinu v nedostatečném výkonu pracovníka), 

– projevit vnitřní přesvědčení o nezbytnosti uvolňování (podpořit rozhodnutí), 

– zvládnout reakci pracovníka (vyslechnout ho, neoponovat mu, nezabývat se 

detaily a nepouštět se do diskusí, případně udělat malou přestávku), 

– zopakovat důvody propuštění a odpovědět pracovníkovi na zásadní otázky, 

– dle vývoje rozhovoru ukázat pochopení, zájem a starost nebo zůstat věcný, 

– vysvětlit, jaké kroky budou následovat, stanovit přesné datum ukončení 

pracovního poměru, popsat procedury spojené s odchodem pracovníka z podniku 

(vrácení klíčů, pracovních pomůcek atd.), 

– sdělit pracovníkovi, jakou pomoc mu organizace nabízí (odstupné, outplacement, 

doporučující dopis aj.) a dát mu čas k rozmyšlení, zda ji využije, 

– zaujmout pozitivní postoj (pokusit se změnu prezentovat jako novou šanci), 

– popřát úspěch v další pracovní dráze a v životě a vyjádřit důvěru ve schopnosti 

pracovníka vyrovnat se s danou situací. 

 

Podle Bedrnové a Nového (2002, s. 213) je důležité umět při rozhovorech správně 

aktivně naslouchat a podávat účinnou zpětnou vazbu tak, aby se nestala útokem. 

Zpětná vazba by se proto neměla týkat přímo osobnosti pracovníka, ale zaměřit by se 

měla na práci člověka, měla by být spolehlivá a srozumitelná, konkrétní, popisující, 

vhodně načasovaná v situaci, kdy je schopen ji přijmout, jasná, hodnotná a zaměřená 

na pomoc pracovníkovi. Naopak vyvarovat se při zpětné vazbě je třeba ponižování, 

hodnocení, nepatřičností a zahánění příjemce zpětné vazby do defenzivy. Aktivní 

naslouchání se projevuje dáváním najevo vstřícného postoje, udržování pozornosti, 

sledování obličeje řečníka, vykazování příjemného chování, nevyhýbání se pohledům 

z očí do očí, přikyvování, pokud je na místě potvrzení řečníkových slov, snaha vžít se 

do řečníkových slov a nenechání se ničím rozptylovat. 

 

Buchtová a Kulhavý (2006, s. 70) shrnují postup propouštěcího rozhovoru 

s odcházejícím pracovníkem tak, že profesionálně vyškolení pracovníci s vrozeným 

citem pro uvolňování zaměstnanců z organizace by měli postupovat dle těchto kroků: 

1. Krok přípravy a předvídání. 

V prvotním kroku je třeba vytvořit si plán rozhovoru, zajistit si nerušené 

a diskrétní prostředí pro rozhovor. 
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2. Krok informování o propuštění pracovníka. 

Při oznámení propouštění je třeba volit správná slova, nechodit kolem „horké 

kaše“ a pozorovat reakci příjemce zprávy a jeho vstřebávání vzniklé situace. 

Vhodné je v této fázi volit pomalou a volnou řeč. 

3. Krok ponechání prostoru pro reakci příjemce. 

Vždy je třeba očekávat emocionální reakci propouštěného a je nutné dát prostor 

k propuknutí emocí, nepřerušovat je a následně je nechat odeznít. 

4. Krok analýzy situace. 

V tomto kroku přichází na řadu zopakování kontextu, z něhož situace 

propouštění vyplývá. Je třeba znovu sdělit důvod daného rozhodnutí a vysvětlit, 

proč se týká vybraného jedince. Vysvětlení je potřeba si připravit tak, aby 

propouštěný pochopil nezbytnost tohoto rozhodnutí. 

5. Krok pomoci s přijetím sdělení. 

Jakmile odezní emocionální projev propouštěného a je mu znovu vysvětlena celá 

situace, pak je v případě potřeby vhodná pomoc vedoucí k pochopení významu 

sdělení, jež mu bylo předáno a možností, které mu toto rozhodnutí přináší.  

6. Krok akční fáze. 

Zde se jedná o závěrečnou fázi pomoci, naznačení východisek a nabídku 

příležitostí, které by mohly zmírnit dopady vzniklé situace a pomohly by co 

nejrychleji překonat problémy spojené s propuštěním pracovníka. 

 

Halík (2008, s. 97) doporučuje soustředit se při vedení propouštěcího rozhovoru na 

vstřebávání informací a zpětnou vazbu a stanovuje několik věcných rad, které mohou 

být při rozhovoru užitečné. Propouštějící pracovník by měl: 

− naslouchat a vstřebávat získané informace a prověřovat si jejich pravdivost, 

− naučit se ovládat své emoce, rozhodující je přístup, ne pocit, 

− za každých okolností vystupovat jako profesionál, 

− mluvit ve správný čas na správném místě, 

− nezahlcovat množstvím údajů a oddělovat podstatné od nepodstatného, 

− nezapomínat na zpětnou vazbu a slovíčko „děkuji", 

− v případě potřeby analyzovat informace/situaci, žádat pádné argumenty, 

− důkladně zvažovat, jak naloží se získanými informacemi. 

 

Emocemi v komunikaci se zabývají také Bedrnová a Nový (2002, s. 212), kteří tvrdí, 

že v konfliktních situacích, mezi něž může patřit i propouštěcí rozhovor, dochází 

k potlačení racionálního jednání emocionálními reakcemi, což se projevuje zejména: 
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– v argumentaci, která přestává být logická, 

– ve sníženém respektování autority, 

– zkresleným výkladem minulých či současných událostí, 

– ztrátou sebekontroly, 

– narušenou či zcela zdeformovanou komunikací (vzájemné slovní napadání, 

okřikování se, nadávky, urážky apod.). 

 

Jak popisují odborníci výše, je třeba nechat propuknout emocionální reakci 

propouštěného, byť negativní, neboť ta je primární reakcí organismu na podněty 

zvenčí. Je možné vyjádřit účast propouštějícího na této reakci příjemce sdělení, ale je 

zároveň třeba dávat si pozor na vlastní nepřiměřené ventilování emocí při 

propouštěcím pohovoru, jelikož to by mohlo být, ať vědomě či nevědomě, druhou 

stranou zneužito (například vyjádření přílišného soucitu by mohlo vést k manipulaci 

s city propouštějícího a snaze o zvrácení rozhodnutí, agresivní reakce může vést ke 

stížnostem na postup propouštějícího, iracionální obrana na reakci propouštěného 

může zapříčinit, že nebude sděleno přesně to, co sděleno má být a že propouštěný 

přesně nepochopí, co ho čeká apod.). 

 

Při propouštěcím rozhovoru je příhodné vyvarovat se také určitých komunikačních 

chyb, které mohou vznikat. Mezi ně řadí Koontz a Weihrich (1998, s. 517-521) tyto: 

1. Nedostatečné plánování – je třeba důkladné přípravy, promyšlení cíle sdělení, 

vhodného komunikačního kanálu a správného načasování. 

2. Nejasné předpoklady – vyjasnění si předpokladů sdělení může odstranit zmatky 

a poškození dobrého jména organizace. 

3. Sémantická nejasnost – ať už úmyslná či náhodná, může rozdílnost vnímání 

významu pojmů způsobovat nepochopení vzájemné komunikace. 

4. Špatné vyjádření sdělení – i v případě zcela jasné myšlenky odesílatele sdělení, 

může oznámení obsahovat nevhodná slova, nesouvislý, špatně strukturovaný, 

neohrabaný, frázovitý text, nevhodný žargon či nepřesné vyjádření účelu. 

5. Komunikační překážky v mezinárodním prostředí – obtížnost způsobují 

kulturní, etické nebo jazykové odlišnosti.  

6. Ztráty při přenosu – přesnost sdělení postupně klesá, pakliže prochází přes 

několik osob anebo se u některé z nich po nějakou dobu zdrží – v tom případě je 

vhodné sdělení opakovat anebo použít pro jeho přenos více kanálů. 

7. Špatné naslouchání a unáhlené hodnocení – namísto naslouchání někteří 

jedinci ve snaze uchránit vlastní zájmy, řešit osobní problémy nebo vyvolat dobrý 
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dojem přichází do diskuse s komentářem, který nemá nic společného 

s projednávaným tématem, což nemusí být vnímáno pozitivně. Naopak je 

důležité, aby naslouchání podpořilo soustředění a ukázněnost, aby se posluchači 

vyhnuli ukvapenému hodnocení toho, co druhý říká, a dávali si pozor, zda 

bezmyšlenkovitě nesouhlasí s tím, co druhý říká, aniž pochopili celkový rámec 

sdělení. Chápavé naslouchání může vést k lepším mezilidským vztahům, ke 

snížení frustrujících situací a ke zlepšení vzájemné komunikace. 

8. Neosobní komunikace – efektivní komunikace je mnohem více než jednoduchý 

přenos informací k zaměstnancům. Vyžaduje kontakty „z očí do očí", v prostředí 

otevřenosti a důvěry, případně v neformálním duchu, pokud je to možné. 

9. Nedůvěra, hrozby a obavy – v takovémto prostředí bývají sdělení přijímána se 

skepsí, přičemž nedůvěra může být důsledkem nekonzistentního chování 

manažera, nebo může vzniknout za nespravedlivé potrestání apod. Hrozby, a to 

reálné i fiktivní, mohou způsobit uzavírání lidí do sebe, překrucování informací 

nebo stavěním se osob do defenzivní pozice.  

10. Nedostatečná doba na přípravu změny – změny působí na každého různě, 

proto je třeba, aby všichni měli dostatek času na přemýšlení, připravení se 

a zpracování změny, místo toho, aby k ní byli donucováni, i když je definitivní. 

11. Přemíra informací – informační přetížení může způsobit přehlížení, ignorování, 

odkládání nebo filtrování informací, dopouštění se chyb při zpracování velkého 

množství zpráv apod. 

12. Výběrové vnímání – problémem v komunikaci je, pokud lidé mají sklon slyšet 

pouze to, co slyšet chtějí a další relevantní informace ignorují. To často souvisí 

s postojem jedinců, který je vede k určitému způsobu jednání a činí objektivnost 

naslouchání náročnější vzhledem k určité představě ke skutečnosti, jíž mají. 

 

Narušení komunikace může vést podle Bedrnové a Nového (2002, s. 212) v některých 

případech až ke vzniku konfliktů: 

a) představ – v případě rozporu mezi tím, jak lidé vnímají konkrétní situaci a co si 

z ní pamatují,  

b) názorů – vyplývajících z rozdílných hodnocení skutečností a odlišné interpretace, 

c) postojů – u rozdílných tendencí a přístupů k jednání v obdobných situacích, 

d) zájmů – až protikladné úsilí účastníků komunikace o uspokojení vlastních potřeb. 
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Aby se různorodé bariéry v komunikaci při propouštěcím rozhovoru (potažmo i při 

diskusi ohledně rozhodování, koho se bude týkat propuštění z organizace) daly 

překonat, mohou se propouštějící osoby snažit dle Belze a Siegrista (2001, s. 196) o: 

− společné jednání namísto pouhého mluvení, 

− vypracování co nejkonkrétnějších kroků řešení, 

− vyjadřování v krátkých větách a nepoužívání cizích slov či odborných zkratek, 

− věnovat velkou pozornost neverbálním formám komunikace, 

− nepředstírání harmonické osobnosti, je přesvědčivější se jí stát. 

 

Aby komunikace při propouštěcím rozhovoru dosáhla zamýšleného cíle, je třeba ji 

vést efektivně, přičemž, jak poukazují Bedrnová a Nový (2002, s. 213), tak: „Efektivní 

je taková komunikace, při které za vzájemného respektování partnerů dochází k účelné 

výměně informací mezi subjekty. Má-li být dostatečně efektivní, měla by umožňovat také 

ovlivňování dalšího jednání a činnosti partnera komunikace.“ 

 

Reakcí pracovníků na jejich uvolnění z organizace může při popisovaném rozhovoru 

vyvstat celá řada. Škála emocionálních projevů i racionálních odpovědí je velmi 

široká, přesto je pro profesionální vedení rozhovoru a pro připravenost na různorodé 

reakce nezbytné, aby se propouštějící seznámil alespoň se základními typy emocí 

a jejich zvládáním u druhých a s obvyklými projevy chování, které jsou založené na 

zjištění, že je člověk propuštěn z organizace. Na tomto základě by měl být 

propouštějící schopen pohotově, adekvátně, přirozeně a v zájmu propouštěného 

reagovat na průběh jeho přijímání sdělení o skončení pracovního poměru. Zároveň 

připomínám, že pokud propouštějící vybraného pracovníka, kterému má sdělit jeho 

odchod z firmy, zná, měl by se pokusit jeho reakci na toto rozhodnutí předem 

odhadnout a tím se na ni lépe připravit. 

 

Mezi nejčastější reakce na propouštění, na něž je dobré se připravit, řadí na základě 

zkušeností Bělohlávek (2009, s. 99) pláč, nepochopení rozhodnutí („Proč právě já?“), 

obviňování propouštějícího z osobních antipatií nebo celého podniku ze vzniku této 

nepříjemné situace, vyhrožování (například prozrazením utajovaných skutečností), 

agresivní chování či nadávky, ale i racionální přijetí sdělení, a to zejména v případě, 

kdy jsou si uvolňovaní pracovníci schopni danou situaci vyřešit sami. 

 

Dle výše uvedeného doporučuji se na všechny tyto reakce, zahrnující nejčastěji 

překvapení, odpor, hněv, smutek, úzkost, beznaděj i zoufalství, agresi, nadávky nebo 
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výhružky, které rozhodně nejsou příjemné, předem co nejlépe připravit a umět jim 

čelit, nechat je při propouštěcím rozhovoru zaznít, snažit se jim porozumět a poté 

zvládnout situaci uklidnit a vrátit jí do neutrální až pozitivní roviny. Z osobního 

pohledu považuji za nevhodné při propouštění cokoliv zastírat, chovat se neslušně 

a neseriózně, nechat se vtáhnout do vzájemného obviňování nebo hádky, vymknout 

se pravidlům platným v zákonech nebo firemní kultuře, předstírat zájem nebo účast, 

nedodržovat dohody uzavřené s propouštěným a prozrazovat jeho osobní informace 

či jakkoliv nabourávat vybudované důvěrné prostředí. 

 

Přestože považuji za velmi obtížené žádat od propouštěného pracovníka informace 

o jeho vnímání organizace, z níž odchází, souhlasím s americkým profesorem, 

významným odborníkem na lidské zdroje a management Davidem Olsonem Ulrichem 

(2009, s. 167), že: „Pracovníci odcházející z firmy mohou být tím nejlepším zdrojem 

informací o tom, co se v ní skutečně děje.“ V případě pracovníků, kteří firmu opouští 

nedobrovolně, může být jejich názor zkreslen vnímáním nespravedlnosti 

propouštění. Proto je potřeba v případě, že se podnik rozhodne získat od uvolněného 

pracovníka jeho náhled na chod organizace nebo proces propouštění, tuto případnou 

subjektivitu ve výsledcích zohlednit. Analýza získaných výpovědí může sloužit ke 

zlepšení jednotlivých pracovních činností v organizaci, přístupu k pracovníkům nebo 

zavádění změn do organizace apod. Z hlediska samotného propouštění pak může 

sloužit především jako přímé zrcadlo a zhodnocení jeho provedení, přičemž zjištěné 

připomínky je vhodné při příštím propouštění zohlednit. 

 

Závěrem této kapitoly soudím, že v procesu propouštění podle zjištěných informací 

hraje významnou roli spravedlnost výběru propouštěných pracovníků, korektnost 

řízení celého procesu, načasování a obsah poskytovaných informací o příčinách celé 

situace, jejího průběhu a následků pro zaměstnance podniku, forma podávání 

výpovědí, otevřená komunikace zaměstnavatele směrem ke svým pracovníkům, 

odborům, státním orgánům či veřejnosti a profesionální přístup osob, jež mají 

propouštění na starosti. Postoj organizace a pojetí procesu propouštění má vliv na 

celkovou atmosféru v podniku, porozumění a participování pracovníků na 

realizovaných personálních změnách, jejich vyrovnávání se se skončením pracovního 

poměru, přežitím propouštění a setrvání v organizaci nebo motivaci kompetentních 

pracovníků dobrovolně z podniku neodejít. Pakliže je proces redukce personálních 

stavů provedeno profesionálně a kvalitně, s ohledem na zachování klíčových 

zaměstnanců zabezpečujících nutné pracovní úkoly, může oživit nepříznivou situaci 



 80 

organizace a posílit skupinovou kohezi zůstávajících pracovníků. I individuální 

propouštění by mělo být adekvátně komunikováno nejen pracovníkovi, jemuž je dána 

výpověď, ale i jeho spolupracovníkům tak, aby nevznikly obavy a nejistota o pracovní 

místo v podniku anebo negativní fámy a nepříznivý obraz organizace. 
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5.  Dopady propouštění na organizaci a propouštěné 

 

„Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, 

ale že se pokaždé znovu zvedneme.“ 

~ Hal Urban ~ 

 

Uvolňování pracovníků z organizace významně zasahuje všechny zúčastněné strany, 

jež na dané situaci participují. Jednou z těchto stran je organizace jako taková, která 

k početnému propouštění přistupuje v důsledku změn, co přicházejí z vnějšku či 

vnitřku společnosti a mají za následek snížení personálních stavů například kvůli 

potřebě redukce podnikových nákladů, reorganizace pracovních míst či procesů 

apod. O dopadech propouštění na organizaci budu pojednávat v podkapitole 5.1. Dále 

se jedná o pracovníky, kteří po uvolnění jiného pracovníka či pracovnice z organizace 

v této společnosti nadále zaměstnáni zůstávají a o skupinu pracovníků, kteří mají 

propouštění svých kolegů a kolegyň na starosti (mezi ně mohou patřit vedoucí 

pracovníci, vlastníci podniku či zaměstnanci personálního oddělení) – těm budou 

věnovány následné podkapitoly.  

 

Velmi důležitými dotčenými osobami této situace jsou pracovníci, kteří jsou 

z organizace propuštěni. Těm v rámci této kapitoly budu věnovat největší pozornost, 

jelikož se domnívám, že pro ně představuje ztráta zaměstnání velmi často 

nepříjemnou zkušenost se zápornými konotacemi, které je žádoucí pro práci s nimi 

zmapovat, což si uvědomují též samotné organizace, které k propouštění přistupují se 

snahou podpořit v této situaci odcházejícího pracovníka a ulehčit mu cestu k nalezení 

nového pracovního uplatnění, cestu k nezaměstnanosti, samostatnému podnikání 

apod., tak odborníci, kteří tuto problematiku zevrubně zkoumají. Každou z těchto 

stran čeká při procesu propouštění určitá úloha a propouštění na ně má pozitivní 

i negativní dopady, o nichž budu pojednávat dále. 

 

Propouštění se v určité míře dotýká i dalších subjektů – například dodavatelů 

společnosti, zákazníků, partnerů, veřejnosti nebo i nezaměstnaných v regionu, kde 

k propouštění dochází (protože nově nezaměstnaní jedinci pro ně představují na trhu 

práce konkurenci), na něž se však nebudu vzhledem k tématu a rozsahu této práce 

více zaměřovat. 
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5.1  Dopady propouštění na organizaci 

Propouštění je vážným krokem a nese s sebou řadu neopominutelných důsledků. Pro 

organizaci samotnou se, dle mého názoru, jedná o pozitivní konsekvence ve smyslu 

odstranění přebytečných pracovních míst, snížení podnikových nákladů na 

zaměstnávání svých pracovníků, rozloučení se s nevýkonnými, nepřizpůsobivými či 

problémovými jedinci a možnost přijmout místo nich vhodnější zaměstnance anebo 

získat příležitost přehodnotit způsob rozvržení pracovních míst v organizaci, jež by 

s sebou nesl myšlenku volby a realizace adekvátní organizační struktury a optimální 

dělby práce. Naopak v některých případech se mohou projevit pro danou organizaci 

negativní dopady z uvolňování jejích pracovníků, a to především v případě, kdy 

dochází ke ztrátě vysoce výkonných a klíčových zaměstnanců (což se děje například 

z důvodu restrukturalizace podniku, snížení nákladových položek apod.). 

 

Ovlivnění chodu organizace prostřednictvím propouštění pracovníků vede podle 

Buchtové (2002, s. 82) ke strachu zůstávajících zaměstnanců z dalšího propouštění, 

k zesílení náporu na výkon, zvýšení konkurenčního tlaku mezi pracovníky (jež 

způsobuje snížení vzájemné solidarity) a k omezení oprávněných odchodů na 

nemocenskou. Bělohlávek (2009, s. 97) rozšiřuje úvahy o atmosféře při propouštění 

tak, že dle něj tato situace může dále vyvolat například: 

– šíření fám, pokud není dostatek informací o vývoji stavu věcí, jelikož co není 

zaměstnancům sděleno, to si mohou sami vykonstruovat, tudíž mohou být 

skutečné dopady propouštění v ústním podání zveličeny, 

– zvýšení výkonnosti vzhledem k tomu, že nikdo nechce zavdat příčinu, aby mohl 

být označen jako ten, koho bude chtít management z organizace uvolnit, 

– zlepšení kázně, protože i přestupky se mohou stát důvodem k propuštění,  

– odchody kvalitních pracovníků ke konkurenci či vlastnímu podnikání z důvodu 

nejistoty o další pracovní kariéru u firmy, 

– vzájemné obviňování pracovníků a zhoršení mezilidských vztahů, jež je vyvoláno 

obavami a vnímáním skutečné anebo domnělé spravedlnosti propouštění, 

– negativní postoj k managementu podniku, který nedokázal zajistit pro firmu 

perspektivní program, a hledání viníků mezi vrcholovými manažery. 

 

Bělohlávkovo vymezení představuje běžné reakce a typické způsoby chování 

zaměstnanců, kteří se ocitli v situaci podnikových personálních změn. Osobně se však 

domnívám, že mimo ně existuje řada dalších charakteristických projevů, které je 
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vhodné zmínit. Například soudím, že mimo zvýšení výkonnosti může dojít i naopak 

k jejímu snížení. Záleží na osobnosti jedince, jeho vztahu k vykonávané práci a tomu, 

jak celou situaci vnímá. Pokud nabude pocitu, že zvýšení výkonnosti mu zaručí další 

setrvání ve společnosti, pak se o dobré výsledky bude více snažit. Jestliže ale 

vyhodnotí, že by přesto mohl být propuštěn (ať oprávněně či nikoliv), ztratí zájem na 

tom, aby svou produktivitou napomáhal organizaci, která by se ho mohla chtít zbavit. 

 

V roce 1992 provedla Buchtová (2002, s. 83-85) výzkum sociálně psychologických 

důsledků ztráty práce v regionu, v němž došlo k omezení výroby, v organizaci, která 

zajišťovala zaměstnání pro 4 500 pracovníků. Autorka provedla v rámci výzkumu 

rozhovory s 68 pracovníky z druhé vlny propouštění v podniku. Na jejich základě 

zjistila, že nechuť až apatii k práci, jež provází ztráta motivace k výkonu, pociťovalo 

17,7 % pracovníků. Ve dvouměsíční výpovědní době se u mnoha pracovníků projevila 

neochota podílet se na dalším plnění jakýchkoliv úkolů organizace. Odhaleno bylo, že 

je tato reakce nejčastěji způsobena neinformovaností pracovníků o situaci v podniku 

anebo prohlubujícími se špatnými mezilidskými vztahy. 

 

Podle zjištění Yerkese a Dodsona uvádí Wagnerová (2003), že v nejistém období 

většina zaměstnanců vyhodnocuje, zda patří do skupiny pracovníků určených 

k propuštění či nikoliv. Pokud dospějí k názoru, že nepatří do skupiny pracovníků, 

kteří by přišli o své zaměstnání, pak to zpravidla jejich výkonnost neovlivní, ovšem 

dále u nich přetrvává opatrnost. Jakmile si však nejsou jistí, pak se někteří snaží svou 

výkonnost zvýšit (individuálně může dojít k tomu, že pracovník koná činnosti, o které 

jej nikdo nežádal, a které jsou zbytečné, čímž chce dokázat svou nepostradatelnost). 

Jiní mohou rezignovat, a tak se z kandidátů na propuštění transformují na jistě 

propuštěné pracovníky. Pracovníci, kteří dojdou pocitu, že se jich bude propouštění 

týkat, snižují svou výkonnost, až zcela rezignují, čímž mohou demoralizujícím 

způsobem působit na celý podnik. 

 

U zůstávajících pracovníků může, dle mého názoru, vedle obav nebo negativních 

postojů vůči vedení převládnout pocit oddechu, ocenění vlastních pracovních kvalit 

a spravedlnosti rozhodování o propouštěných, v případě, kdy jim bude řečeno, že byli 

vybráni k setrvání v podniku pro své nepostradatelné znalosti, schopnosti či výsledky. 

Jako možnou variantu reagování si mohu představit také pochopení a přijetí celé 

situace zaměstnanci, pokud jim budou otevřeně předány veškeré odůvodněné 

informace, proč k propouštění dochází, a zvláště, pokud se zaměstnavatel bude snažit 
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vykonat vše pro to, aby odcházejícím zaměstnancům pomohl s hledáním nového 

zaměstnání.  

 

Totiž situace propouštění v podniku může na jednu stranu znehodnotit dosud 

budované vztahy a firemní kulturu, ale v případě transparentní komunikace a snaze 

o participaci zaměstnanců na řešení této situace, mohou být vztahy zůstávajících 

zaměstnanců a vedení společnosti upevněny. Organizaci se může podařit nastavit 

atmosféru „táhnutí za jeden provaz“, kdy se se zaměstnanci společně bude snažit 

situaci úspěšně zvládnout bez pocitů křivd, strachu, obviňování druhých a napětí.  

 

Z výše uvedeného pojetí považuji za patrné, že to, jak podnik přistoupí k propouštění, 

a jak při něm bude jednat se svými zaměstnanci, může ovlivnit výkonnost a motivaci 

odcházejících i zůstávajících pracovníků, jejich loajalitu a morální bezúhonnost, 

mezilidské vztahy na pracovišti, firemní kulturu či obraz společnosti navenek. 

Výsledky propouštění jsou odrazem dobře či chybně zvládnutého plánu snižování 

stavu pracovníků, respektive celé personální politiky podniku. 

 

Autor praktických publikací věnujících se otázkám managementu Neil Russel-Jones 

(2006, s. 12) předpokládá, že snížení počtu pracovníků organizace do 5 % z jejich 

celkového počtu představuje inkrementální změnu, která nemusí být pro podnik 

ohrožující. Naopak personální redukce o více jak 5 % představuje změnu radikální, 

které vyvolává obavy, nejistotu nebo dokonce i odpor. 

 

Bedrnová a Nový (2002, s. 381) se však domnívají, že: „Uvolňování pracovníků 

znamená vždy zásah do sociální struktury podniku, na který pracovní skupina citlivě 

reaguje. Neuvážené nebo nespravedlivé rozhodnutí v této oblasti má vždy nepříznivé 

důsledky. Především vede k vytváření konfliktních vztahů mezi pracovníky a pracovními 

skupinami. Dále může zakládat nadměrnou interpersonální rivalitu a navozovat pocit 

existenční nejistoty, což se odráží v narušování pracovní pohody a ochoty lidí. Současně 

brzdí úsilí o větší míru žádoucí identifikace pracovníků s podnikem.“ 

 

Opačným pohledem – tedy na pozitivní dopady propouštění, lze dojít dle Wagnerové 

(2010, s. 101) při adaptaci organizace na snižování stavů k těmto přínosům: 

− snížení nákladů, 

− plošší struktura s menším počtem pracovníků (což současně usnadňuje 

vzájemnou komunikaci), 
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− odstranění méně produktivních a problémových zaměstnanců, 

− možnost rozvoje znalostí, dovedností a praxe nebo zvýšení odpovědností 

zůstávajících pracovníků, kteří po odchodu svých kolegů mají zpravidla více 

práce, co se týče kvantity i rozmanitosti, 

− zvýšení výkonnosti, které zpravidla nastává v období adaptace na novou situaci 

po propouštění, které se obecně vyznačuje naopak problémovou výkonností. 

 

 

 

5.2  Dopady propouštění na zůstávající pracovníky 

Navázáním na výše nastíněné pojetí vnímání propouštění zaměstnanců z podniku 

zůstávajícími pracovníky, se lze zaměřit na, v odborné literatuře běžně využívaný, 

pojem syndrom přeživších. Tento význam označuje situaci pracovníků, kteří 

propouštění takzvaně „přežijí“, tedy neztratí své zaměstnání, v podniku zůstávají, ale 

musí se vyrovnat s propuštěním svých kolegů a aktivně se podílet na následném 

chodu společnosti. Věřím, že ať už jde o propouštění v menším či větším měřítku, 

vždy je potřeba získávat informace o tom, jaké dopady má tato situace na přeživší 

jedince ve firmě, a co to znamená pro působení samotné organizace. Na 

identifikované důsledky může organizace reagovat a následně je řešit ve svůj 

prospěch, protože jak bude pojednáno dále, mohou být tyto dopady velmi závažné, 

což by mělo být signálem, že není ideální je ignorovat. Bohužel ovšem například 

Wagnerová (2010, s. 100) uvádí, že je problémům pracovníků, kteří v organizaci po 

propouštění zůstanou, věnována v podniku menší pozornost.  

 

Podle Koubka (2000, s. 271) je však stejně důležité postarat se o zaměstnance, kteří 

v organizaci zůstávají, jako o ty propouštěné. Především se zasadit o udržení jejich 

pracovní motivace, výkonnosti a morálky, a o ubezpečení, že jich se ztráta zaměstnání 

opravdu netýká. Zároveň je vhodné, aby organizace demonstrovala, že práce pro ni je 

pro tyto pracovníky stále výhodná, že bude pečovat o jejich kariéru a profesní rozvoj, 

a že přichází s novou vizí a cíli, které pomohou k obnově důvěry a  sounáležitosti 

s podnikem. Tomu by měla napomáhat již několikrát zmiňovaná otevřená a jasná 

komunikace a slušné a spravedlivé zacházení se zaměstnanci. 

 

Dopady propouštění na zůstávající zaměstnance jsou dle Štikara a spoluautorů (1996, 

s. 154-155) ovlivněny například podněcováním výkonnosti ze strany zaměstnavatele, 
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získáváním informací či vnitřní motivací pracovníků. Jako výrazné oblasti následků 

propouštění popisují autoři vnímanou korektnost propouštění a pracovní nejistotu: 

1. Korektnost propouštění. 

Legitimitu výběru propouštěných lze hodnotit na základě srovnání se situací 

v jiných organizacích či pod vlivem firemní kultury v podniku (například choval-li 

se management do té doby paternalisticky a propouštění se vyhýbal, pak je 

možné při uvolňování pracovníků očekávat nepřátelské reakce zaměstnanců). 

Korektnost je ovlivněna pracovními výsledky, procedurami užitými při 

propouštění, odstupným, poradenskou činností pro odcházející zaměstnance, 

jasností a adekvátností důvodů propouštění a kvalitou předchozích vztahů 

pracovníků k dané organizaci.  

2. Pracovní nejistota. 

Pracovní nejistota je ovlivněna očekávanou hrozbou, tedy odhadem 

pravděpodobnosti dalšího propouštění, a vnímanou kontrolou, tzn. přesvědčením 

pracovníka, že odolá případnému budoucímu propouštění. Pracovní nejistota je 

vyšší tam, kde hrozba je vysoká a kontrola nízká a naopak. Stávající pracovníci 

mohou být nejistí v definování vyvstalé situace. Mohou se pokoušet hledat hlubší 

smysl a důsledky těchto událostí, zjišťovat nové informace (například, zda dojde 

ke změnám v pracovních náplních) a mohou se objevovat noví neformální vůdci. 

 

Wagnerová (2010, s. 100) mimo výše uvedené faktory zahrnuje mezi dopady 

propouštění na zůstávající pracovníky také celkovou nezaměstnanost a stres ze 

změny. Tento stres totiž zapříčiňuje první reakce pracovníků, kteří zjistí, že jich se 

propouštění netýká – nejprve přichází u těchto osob pocit úlevy a poté soucit s těmi, 

kteří z organizace musejí odejít. Důležitou roli v této situaci, kdy je zůstávajícími 

pracovníky intenzivně prožívána otázka, co s nimi bude dál, hraje podle Wagnerové 

(2003) vnitrofiremní komunikace, tedy schopnost vedoucích pracovníků pohovořit 

s pracovníky, s nimiž nadále v podniku počítají, aby uklidnili a normalizovali aktuální 

situaci a ubezpečili pracovníky o jejich budoucí perspektivě v organizaci.  

 

Jako nejdůležitější úkoly organizace a jeho vedoucích pracovníků, které mají vykonat 

u zůstávajících pracovníků, vnímám odstranění obav o pracovní místo a nejistot, co 

bude se zůstávajícími pracovníky a podnikem dál, zabránění šíření nepodložených 

a poplašných informací, podpoření vysoké motivace, morálky, výkonnosti 

a produktivity práce a ulehčení adaptace na novou situaci, případně novou 

organizační strukturu nebo nové pracovní úkoly a vztahy. Ze studia odborné 



 87 

literatury odvozuji, že úspěšnosti v těchto úkolech lze dosáhnout pomocí otevřené, 

včasné, pravidelné a srozumitelné komunikace mezi vedením společnosti a jeho 

pracovníky, informováním o aktuální situaci a navazujících krocích v procesu 

propouštění, o jeho příčinách i předpokládaných výsledcích, a o ubezpečování (pokud 

je to reálné) zůstávajících pracovníků o jejich dalším setrvání v organizaci. 

 

 

 

5.3  Dopady propouštění na propouštějící pracovníky 

Dopadům propouštění na pracovníky, kteří mají tuto personální činnost v organizaci 

na starosti, se odborná literatura příliš nevěnuje. Některé z aspektů, jak propouštění 

prožívají zaměstnanci, kteří ho aktivně vykonávají, přibližují jiné kapitoly této práce, 

například viz podkapitolu 5.3 nebo oddíl 6.1.4 této práce. 

 

Mám za to, že výrazně se může vykonávání propouštění dotknout psychické pohody 

těchto pracovníků, jelikož čelí náročnému úkolu, který vyžaduje velmi kvalitní 

přípravu a organizaci celého procesu, schopnost jasně, řádně, včas a otevřeně 

komunikovat veškeré souvislosti s propouštěním, umět citlivě, profesionálně 

a zároveň bez výjimky ukončit pracovní poměr s odcházejícími zaměstnanci 

a především se snažit naslouchat všem zainteresovaným stranám – jejich přáním, 

potřebám či problémům –, s čímž souvisí schopnost být prostředníkem mezi vedením 

společnosti a zaměstnanci a umět hájit zájmy obou stran. S tímto tlakem, který 

s sebou může přinášet stresové podněty, emocionální výkyvy, nepříjemné osobní 

prožitky, poruchy spánku apod., se pak musí pracovníci denodenně vyrovnávat. Jsem 

přesvědčena, že někteří se musí s propouštěním smiřovat stejně jako samotní 

propouštění nebo ostatní zůstávající zaměstnanci. Například proto, že nesouhlasí 

s nutností propouštění anebo proto, že se propouštění dotkne jim blízkých osob. 

 

Jako velmi náročný vnímám samotný propouštěcí rozhovor, na který se musí po 

psychické stránce vedoucí pracovníci či personalisté řádně nachystat, protože reakce 

propouštěných zaměstnanců jsou různorodé a ty negativní by mohly nepřipravené 

pracovníky zaskočit, silně se jich dotknout, což by ale naopak mělo být odfiltrováno. 

Přímé útoky nebo pomluvy na propouštějící pracovníky jsou též aspektem, který je 

třeba nevnímat osobně a snažit se je nekonfliktně řešit. 
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Propouštění klade důraz na odbornou pohotovost, hluboké znalosti pracovněprávní 

problematiky a procesu propouštění (tak, aby byl tento proces co nejlépe zvládnut 

a nevyvolával v podniku negativní či nepříjemnou a nedůvěryhodnou atmosféru, 

nabourání firemní kultury, fámy, pomluvy nebo dobrovolné odchody klíčových 

pracovníků), stejně jako na případně zabezpečování pomoci a podpory propouštěným 

pracovníkům. Tudíž pracovníky, kteří propouštění vykonávají, zasahuje i po stránce 

jejich kvalifikace, znalostí a dovedností. Významně tato činnost zasahuje i jejich náplň 

práce, kdy musí této situaci věnovat dostatek pracovního času, fyzických i duševních 

kapacit atd. V extrémních případech si umím představit, že v jedné vlně propouštění 

stojí vedoucí pracovník nebo personalista na straně propouštějící osoby a v další vlně 

se odchod z organizace dotkne přímo jeho. 

 

 

 

5.4  Dopady propouštění na propouštěné pracovníky 

Ztráta zaměstnání bývá odborníky spojována s nepříznivými dopady na ekonomický, 

psychický, sociální a zdravotní stav propuštěného a jeho nejbližších. Tyto dopady jsou 

většinou vzájemně provázané, objevit se mohou však i izolovaně.  

 

Britský odborník na nezaměstnanost a badatel dopadů ztráty zaměstnání, profesor 

David Fryer (1992, s. 103 a 105) na základě poznatků zjištěných ve výzkumech 

provedených od 30. do 80. let 20. století zanalyzoval, že nejčastěji přináší pozbytí 

zaměstnání ovlivnění psychické pohody, vyčerpanost, úzkosti, deprese, beznadějné 

životní postoje, snížené sebevědomí, upadající společenské kontakty až sociální 

izolaci, snížení úrovně každodenní aktivity člověka a poruchy fyzického zdraví.  

 

Americký sociolog Philip Eisenberg a americký sociální psycholog, matematik 

a statistik rakouského původu Paul Lazarsfeld (1938, s. 359) přispívají zjištěními 

klinických lékařů z více jak sta vědeckých studií, kteří z pozorování osob, jež přišly 

o práci, vyvozují, že propuštění vykazují vyšší emoční nestabilitu, strach 

z budoucnosti, ohrožení osobního ekonomického zabezpečení, ztrátu své prestiže 

ve vlastních očích, pocity méněcennosti a úbytek osobní morálky a životních hodnot. 

 

K tématu přispívají taktéž rakouská sociální psycholožka Marie Jahoda, rakousko-

americký právník a statistik Hans Zeisel a Paul Lazarsfeld ve svém klasickém 
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výzkumu provedeném v průmyslové obci Marienthal. Český profesor sociologie 

Hynek Jeřábek (1997, s. 325) shrnuje krátce historické pozadí výzkumu rozsáhlé 

nezaměstnanosti v obci Marienthal, kdy popisuje, že rakouské městečko, nacházející 

se nedaleko Vídně, vzniklo mezi lety 1830-1890 spolu s rozvojem textilních továren 

v jejím blízkém okolí. V důsledku velké hospodářské krize zde ukončilo svou výrobu 

během 8 měsíců v letech 1929 a 1930 postupně všech pět textilních závodů, což 

postihlo téměř celé obyvatelstvo (v době výzkumu čítala obec 1486 obyvatel). Většina 

dělníků nenašla náhradní zaměstnání a tak ti, co neodešli za prací jinam, zůstali 

dlouhodobě nezaměstnaní a žili většinou pouze z podpor v nezaměstnanosti, což se 

dotýkalo celých rodin, kterých v Marienthal užilo 478 a s nimiž byl výzkum prováděn.  

 

Důležitým zjištěním podle Jahody, Zeisla a Lazarsfelda (1972, s. 36) bylo, že si lidé 

žijící v Marienthalu v důsledku nezaměstnanosti po krátkém čase zvykli vlastnit 

méně, dělat méně a také méně očekávat, než co pro ně bylo nezbytné vlastnit nebo 

činit před velkou krizí. 

 

Výzkum dále odkryl především tyto zásadní důsledky ztráty zaměstnání pro jedince: 

– rozbití struktury a změny vnímání denního času a s tím související deprivace 

z absence pravidelných činností, 

– sociální izolace plynoucí z redukce sociálních kontaktů, 

– ztráta participace na cílech širších skupin a společenství, 

– ztráta sociálního statusu, tedy důstojnosti člověka a jeho prestiže, a důsledky této 

ztráty pro osobní identitu a sebeúctu, 

– rozklad rodinných vztahů a změny postavení propuštěného v rodině (Mareš, 

1998, s. 74). 

 

Štikar a spoluautoři (1996, s. 150) uvádějí, že mezi nejdůležitější důsledky pozbytí 

práce patří „…sociální stigmatizace a utrpení vzniklé z destrukturace života dotčených 

jedinců.“ Podle Mareše (1994, s. 90) takové stigma v naší společnosti, jež přikládá 

zaměstnání výrazný význam, znamená mít: „…viditelné znamení svého selhání.“ Tento 

a další předsudky typu „nechce se mu do práce", „štítí se práce" nebo „nechá se živit 

společností" podle Belze a Siegrista (2001, s. 25) bohužel velmi silně omezují prostor 

pro osobní nasazení dotčené osoby. Slabost vůle přivádí Goffmana (2003, s. 11-13) 

k zařazení stigmatu propuštěných a nezaměstnaných mezi vady charakteru2, jež 

                                                 
2 Dalšími dvěma kategoriemi jsou tělesná znetvoření a kmenová stigmata jako rasa, příslušnost 
k určitému národu či náboženství. Součástí kategorie vad charakteru jsou zároveň duševní poruchy, 
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vedou ke sklonu společnosti připisovat takovým osobám celou řadu nedokonalostí, 

protože stigma jako takové podle Goffmana označuje silně diskreditující atribut. 

 

Tento atribut činí jeho nositele méně žádoucím, poskvrněným, slabým či špatným, 

jeho diskreditující dopad na život propuštěného může být velmi rozsáhlý a má vliv 

i na pokles jeho hodnoty, jeho sociálního statusu (Goffman, 2003, s. 10). 

Stigmatizovaný si nejprve navyká přijmout poznání, že je vzhledem ke svému 

stigmatu diskvalifikován a v další fázi se učí vypořádávat se s tím, jak s ním druzí 

nakládají (Goffman, 2003, s. 96). Na tuto situaci reaguje nejčastěji buďto tím, že vyvíjí 

úsilí o nápravu toho, co považuje za objektivní základ své vady, nebo se snaží 

vyniknout v činnosti v oblastech, které jsou na základě obecného přesvědčení osobě 

s jeho nedostatky uzavřeny. Případně se záměrně pokouší své stigma skrýt, jelikož 

odměna plynoucí z toho, že je člověk považován za normálního, je značná, přestože to 

představuje spletitou manipulaci s informacemi (Goffman, 2003, s. 17-18, s. 90). 

 

Nejběžněji se zároveň po propuštění objevují problémy spojené se ztrátou finanční 

odměny, jež byla hlavním zdrojem uspokojování životních potřeb, vzniká osobní 

i rodinná ekonomická nejistota, mění se obvyklé časové rozvržení pracovního dne, 

odpadá udržování pracovních návyků a dovedností, omezují se sociální kontakty 

s přáteli a spolupracovníky a může docházet i k vytrácení smyslu života 

a postupnému rozkladu integrity osobnosti (Buchtová, 2002, s. 76). Pro většinu osob 

je ztráta zaměstnání a dlouhotrvající období bez práce hluboce ničivou zkušeností, 

která podrývá jejich osobnost a při které atrofují pracovní schopnosti a způsobilosti 

(Smith, 1985, s. 1191). 

 

To, jak člověka ovlivní jeho propuštění, jaké reakce u něj vyvolá, jakou míru 

vyrovnání se s touto situací nastolí a jaké bude mít dopady na jeho život, záleží na 

mnohých okolnostech. Dle Feathera (1990, s. 5) je to podmíněno osobnostními 

charakteristikami propuštěného a jeho postojem k dané situaci. Rozdíly se podle něj 

projevují především vzhledem k odlišným schopnostem, názorům a hodnotovým 

žebříčkům, vnímání sebe samých, zvládáním problémových situací a oplýváním 

různorodými zdroji energie. Sociální psycholožka Veronika Balaštíková a profesor 

sociální psychologie Marek Blatný (2003, s. 1) uvádí že: „Úlohu zde sehrává genetický 

faktor (jde o citlivost, vzrušivost, o dynamickou strukturu osobnosti), dále věk, pohlaví, 

                                                                                                                                                    
uvěznění, závislosti, homosexualita, sebevražedné pokusy ad. − jsou projevem dominantních vášní, 
nesmlouvavých přesvědčení, nepoctivosti apod. (Goffman, 2003, s. 13). 
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prodělané choroby, aktuální zdravotní stav, výchova, vzdělání, prostředí, ve kterém se 

člověk vyvíjel, získával a učil se své způsoby jednání a chování.“Podle Buchtové (2002, 

s. 100-102) lépe zvládají ztrátu práce a udržují si nadějnou životní perspektivu lidé, 

kteří k ní zaujímají postoj očekávání nové osobní šance měnit své životní podmínky, 

po neúspěchu neztrácejí sebevědomí a ve volném čase vyvíjejí smysluplnou aktivitu. 

 

Mezi aspekty a okolnosti ovlivňující prožívání a překonávání ztráty zaměstnání lze 

především zahrnout: 

– pracovní kvalifikaci (lidé s nízkou pracovní kvalifikací hůře novou práci získají), 

– pružnost či rigiditu profesního zaměření (vysoce specializovaní odborníci 

v nabídce pracovních příležitostí nemusí nalézt jim odpovídající místo), 

– věk a pohlaví (například mladé ženy s předpokladem gravidity mohou být při 

hledání nového zaměstnání diskriminačně znevýhodněny), 

– finanční rezervy člověka, 

– reakce rodiny a nejbližšího okolí, 

– odolnost vůči psychické zátěži aj. (Štikar a kol., 1996, s. 151). 

 

Buchtová (2002, s. 99) dále líčí, že reakce na ztrátu zaměstnání závisí částečně na 

tom, jak si člověk tuto situaci vysvětluje. Citové prožívání a reakce v chování jsou 

ovlivněny tím, zda příčina propuštění je nebo není považována za interní či externí, za 

stabilní nebo nestabilní, za globální nebo specifickou, a zda jsou výsledky považovány 

jedincem ovlivnitelné anebo nikoliv. 

 

Prožívání ztráty zaměstnání je velmi individuální a výše uvedené příklady faktorů 

poukazují na širokou škálu okolností, které ovlivňují schopnost vyrovnat se 

s propuštěním a odhodlání najít si novou odpovídající práci. Domnívám se, že mezi 

důležité aspekty, podmiňující způsob smýšlení o dané situaci, přesvědčení o jejích 

pozitivních východiscích a aktivní snahu o získání pracovního místa, patří například 

i to, jak silnou stigmatizaci v roli propuštěného může člověk pociťovat, zda může 

čerpat z dřívější (vlastní nebo zprostředkované) zkušenosti se ztrátou zaměstnání, 

jeho osobnostní nastavení v dimenzi optimismus-pesimismus či jeho připravenost 

činit změny. Zároveň jsem přesvědčena, že čím jsou pro jedince silnější motivy 

k pracovní činnosti (viz kapitolu 2 této práce), tím významněji na něj budou působit 

vlivy propouštění. Buchtová (2002, s. 104) prokazuje, že schopnost propuštěného 

vyrovnat se se ztrátou práce závisí na tom, jakou hodnotu připisoval ztracenému 

zaměstnání a jak mu byl oddán. Psychické zdraví ovlivňují i rysy sociálního prostředí 
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jako četnost mezilidských kontaktů, míra emocionální podpory okolí či možnost 

participace na kolektivní práci aj. 

 

Osobitým odpovědím na propouštění se věnují také Eisenberg s Lazarsfeldem (1938, 

s. 371), kteří poukazují na to, že stejná situace nikdy nebude produkovat totožné 

důsledky pro různé osoby, jednoduše proto, že jednotlivci pochází z různých 

sociálních zázemí, mají různorodé životní zkušenosti, odlišné schopnosti a na určitou 

situaci reagují s ohledem na své předchozí chování. Proto jsou reakce na ztrátu 

zaměstnání zároveň důsledkem osobní historie a vývoje jedince v jeho individuálních 

postojích k nezaměstnanosti a aspektům s ní spojeným. 

 

Svébytná adaptace člověka na jeho propuštění ze zaměstnání vychází z jedincovy 

schopnosti zvládat zátěžové životní situace. Podle amerického psychologa 

a odborníka na emoce, stres či coping Richarda S. Lazaruse a profesorky medicíny 

Susan Folkman (1984, s. 31) záleží na kognitivním zhodnocení významu daného 

stavupro tzv. well-being člověka. Čeští psychologové Iva Šolcová a profesor Vladimír 

Kebza (2004, s. 21), kteří se mimo jiné zabývají psychologií zdraví a odolností vůči 

stresu, navrhli užívat pro tento výraz český ekvivalent „osobní pohoda", v němž je 

implicitně založena jak duševní, tak tělesná i sociální dimenze. Autoři uvádí, že osobní 

pohoda představuje dlouhodobý emoční stav, ve kterém je reflektována spokojenost 

jedince s kvalitou jeho života jako celku, jež podmiňují jeho kognitivní (životní 

spokojenost a morálka ve smyslu mravních zásad) a emoční (pozitivní i negativní 

emoce) komponenty. V kontextu prožívání kvality života lze bezprostředně vnímat 

sféru práce, protože podle výzkumné pracovnice v oblasti kvality pracovního života 

a pracovní pohody Lenky Svobodové (2006, s. 40): „Kvalita pracovního života je 

spojována s vysokou úrovní pracovní spokojeností, s pocitem i skutečným fyzickým 

zdravím, duševním zdravím, vyhlídkou na delší život (nadějí na dožití) a celkovou 

životní pohodou."Dlouhodobá ztráta práce pak negativně ovlivňuje celkové 

subjektivní hodnocení kvality života, spokojenost s jeho jednotlivými oblastmi 

a hodnocení jeho smysluplnosti. 

 

Lazarus a Folkman (1984, s. 31) rozlišují mezi primárním a sekundárním 

hodnocením, které je třeba vnímat jako stojící rovnoprávně vedle sebe, nikoliv tak, že 

je jeden (primární) důležitější než druhý nebo, že jej předchází v čase. Primární 

hodnocení uvozuje otázka, zda člověk z nové situace aktuálně nebo do budoucna něco 
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získává nebo se kvůli tomu dostává do potíží a jakým způsobem vše probíhá. 

U sekundárního hodnocení se pokládá otázka, zda je možné s tím něco dělat. 

 

Primární vyhodnocení lze rozlišit na irelevantní, pozitivní a stresující. Situace, která 

s sebou nenese žádné důsledky pro osobní pohodu člověka, spadá do kategorie 

irelevantního hodnocení. Pozitivní vyhodnocení vyvstává v případě, kdy důsledky 

situace v danou chvíli zvyšují osobní pohodu člověka nebo je zřejmé, že tak nastane 

v budoucnu. Doprovázeny jsou příjemnými emocemi jako radost, láska, štěstí, klid aj. 

Stresující vyhodnocení zapříčiňují situace přinášející ztrátu, ohrožení či výzvu. 

V případě ztrát se jedná často o újmy trvalého charakteru jako je invalidita, nemoc, 

ztráta blízké osoby apod. (Lazarus, Folkman, 1984, s. 32). 

 

Pro téma propouštění pracovníků ze zaměstnání jsou zvláště významné aspekty 

ohrožení a výzva, které mohou doprovázet ztrátu práce, pakliže ji jedinec vyhodnotí 

jako stresovou. Jak se domnívají Lazarus a Folkman (1984, s. 33), tak ohrožení i výzva 

znamenají určitý potenciál pro řešení situace. Hrozba se více soustřeďuje na škody 

pro člověka, zatímco výzva na zisk, ovšem nelze je vnímat jako protipóly kontinua, 

nýbrž jako samostatné, často spolukorespondující, konstrukty, které mohou působit 

současně. Člověk může obojí anticipovat a podnikat tak kroky, jimiž naplánuje co 

nejlepší výsledek pro svou následnou budoucnost. 

 

Ohrožení charakterizují Lazarus a Folkman (1984, s. 33) jako podnět k trvalým 

obavám, doprovázených negativními emocemi jako je strach, úzkost a vztek. Podle 

Vágnerové (2004, s. 738) může toto hodnocení vést jedince k pasivitě, kdy rezignuje 

na řešení potíží, snižuje aktivitu, případně se stává apatickým fatalistou a propadá 

syndromu naučené bezmocnosti. Výzva také predikuje úsilí, doplňují ji však pozitivní 

emoce jako dychtivost, vzrušení či nadšení a člověk se v jejím případě cítí jistější, 

s vyšší morálkou a somatickým zdravím, méně citově ochromený a neblokovaný pro 

to, aby využil veškeré dostupné zdroje k tomu, aby se lépe na zátěžovou situaci 

adaptoval (Lazarus, Folkman, 1984, s. 33-34). Vágnerová (2004, s. 738) doplňuje, že 

aktivizace člověka vedoucí propuštěného k silné motivaci zlepšit svou situaci, stejně 

jako ochromení, posiluje dřívější tendence vyplývající z osobnosti člověka.  

 

Výše zmíněný syndrom naučené bezmocnosti říká, že v případě, kdy jedinec zhodnotí 

určitou skutečnost, jev, událost apod. jako nekontrolovatelnou, pak se automaticky 

orientuje na předpoklad, že to, jak se chová nebo jakých dosahuje výsledků je na něm 
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nezávislé, a toto poznání následně produkuje nejvýrazněji nižší motivaci něco dělat 

(když to stejně nemá smysl), nevšímavost vůči situaci, kdy chování člověka přinese 

kýžené výsledky a emoční nerovnováhu, kdy převažují deprese a úzkosti (Maier, 

Seligman, 1976). 

 

Buchtová (2002a, s. 97) rozvíjí výše uvedenou teorii na příkladu propuštění 

pracovníka z organizace, kdy kognitivní posuzování ztráty práce může zahrnovat 

i několik z výše uvedených typů hodnocení. Nezaměstnaného člověka provází ztráta 

finančního příjmu a důležitých sociálních vazeb a hodnot. Ohrožení se týká potenciálu 

ztráty úspor, omezení společenských aktivit ad. Výzvu lze spatřovat v soustředění na 

nové příležitosti k získání pracovního místa. 

 

Sekundární vyhodnocení, ať už v případě hrozby či výzvy, odpovídá na otázku, co je 

možné, pokud vůbec něco, v dané situaci provést, aby byla dobře zvládnutá. Jedná se 

o komplexní proces, kterým bere jedinec v úvahu, jaké má možnosti vyrovnat se se 

stresem a vyřešit svou situaci, jaké má sociální opory, kam se může obrátit s prosbou 

o pomoc, zda se již s podobnými těžkostmi setkal a jak je řešil a které jím vybrané 

strategie zvládání oné situace by mohly být efektivní (Lazarus, Folkman, 1984, s. 35).  

 

Lazarus a Folkman (1984, s. 38) hovoří také o pozdějším přehodnocení, kdy jedinec 

zpracovává nové informace přicházející z okolního prostředí a vlastních reakcí, a tím 

pozměňuje svá původní primární a sekundární hodnocení.  

 

V případě člověka propouštěného ze zaměstnání může, dle mého uvážení, probíhat 

hodnocení, které popisují Lazarus a Folkman, jako jedna z mnoha možností například 

tak, že v primárním zhodnocení, které probíhá při racionálním zvažování nové životní 

situace, jedinec cítí výzvu k novému začátku, k získání výhodnější práce a při 

sekundárním zhodnocení dochází k úsudku, že se svými schopnostmi, pracovním 

zaměřením a sociálními kontakty zajisté takové zaměstnání brzy sežene. Je aktivní, 

oslovuje potencionální zaměstnavatele a věří v úspěch. Pokud ale po delší době nové 

pracovní místo nezíská, dochází k primárnímu i sekundárnímu přehodnocení. Člověk 

přestane věřit sám sobě, cítí se ohrožený, má obavy o své existenční potřeby 

a znovuzapojení do pracovního procesu, může být bezradný, postupně se stávat 

nejistým, pasivním či odevzdanýma nabývat ztráty smyslu vlastní snahy. Může 

vyhodnotit, že strategie, které volil k znovuzaměstnání, nefungovaly, a že neví, jak si 

má dále pomoci. Po určitém čase, novém náboji nebo životní změně může dojít 
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k dalšímu přehodnocení situace a novému životnímu směřování. Jak však cituje 

Buchtová (2013, s. 69) Jindru Bollu, tak neúspěšné pokusy sehnat práci vedou k apatii 

a vyvolávají negativní pocity. Střídání naděje a zklamání na trhu práce dokonce 

přispívá k emocionální labilitě a způsobuje deprese, zejména u lidí bez perspektivy. 

Buchtová (2013, s. 69) dodává, že: „Beznaděj se v průběhu času utužuje a následně 

ochromuje cílevědomé aktivity vedoucí k návratu do pracovního procesu.“ 

 

 

5.4.1  Dopady propouštění na psychické prožívání jedince 

Psychické prožívání ztráty zaměstnání je velmi individuální – na různé pracovníky 

bude působit tato životní změna odlišně. I zde platí výše uvedené Štikarovo vymezení 

aspektů a okolností, které mají vliv na vnitřní pochody člověka související s jeho 

propuštěním. Přesto se odborníci, zaměřující se na tuto tematiku, shodují na běžně se 

objevujících reakcích, způsobech prožívání a typických fázích, kterými propouštění po 

ztrátě zaměstnání procházejí. 

 

Na základě studií vysvětluje Wagnerová (2003), že po propuštění nastupuje „kritická 

perioda", v níž se rozhodne o povaze a způsobech následující adaptace. Špatná 

adaptace vede k začarovanému kruhu, ve kterém se posilují negativní důsledky ztráty 

zaměstnání. A i když se život bez práce snaží člověk vyplnit aktivitami volného času, 

jako jsou osobní koníčky, četba a podobně, ukázalo se, že tyto činnosti jsou často 

pouze utěšujícími prostředky, nikoliv uspokojivou alternativou práce – člověk se při 

jejich vykonávání stahuje z veřejného života spíše do vlastního domova, zabývá se 

jimi v izolaci a dává přednost pasivnímu vyčkávání před aktivní činností. 

 

Podle široce užívaného tvrzení souvisejícího s nezaměstnaností, prochází lidé po 

ztrátě zaměstnání několika fázemi reakcí na tuto novou situaci. Mezi ně patří jako 

primární fáze psychického šoku, následovaná fází optimismu a aktivního hledání 

pracovního místa, po té nastupuje fáze pesimismu a hledačské pasivity a uzavírány 

bývají fází rezignace a fatalismu. Tyto fáze jsou udávány jako typické, nevyčerpávají 

však veškeré možné odezvy a není pravidlem, že musí nastat vždy anebo nutně 

v tomto pořadí, a že musí jedinec projít jimi všemi (Fryer, 1985, s. 257-258).  
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Fáze psychického šoku 

Vágnerová (1999, s. 734) uvádí, že: „První, bezprostřední reakcí na ztrátu zaměstnání 

bývá šok, neschopnost uvěřit, že by to bylo možné, a nakonec vztek, že tomu tak 

skutečně je.“ Podle Harrisona (1976, s. 341) je z počátku člověk propouštěním 

překvapen a odmítá ze zaměstnání odejít. Přesto bývá toto rozhodnutí nezvratné, 

a jak konstatují Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (1972, s. 78) zcela v jediném okamžiku 

mění život dotčené osoby. Z výzkumného šetření Buchtové (2002, s. 85) z roku 1992 

vyplynulo, že ztrátu zaměstnání prožívalo 44,1 % pracovníků jako psychicky 

náročnou a popisovalo ji stavem psychického šoku, přičemž tato reakce převažovala 

v 55,6 % u žen ve srovnání s 18,2 % u mužů. 

 

Fáze optimismu a aktivního hledání nového pracovního místa 

Podle poznatků Jahody, Lazarsfelda a Zeisla (1972, s. 79) po určitém čase prvotní šok 

opadává a člověk se snaží po ztrátě práce stabilizovat. Uklidnění v nové situaci může 

podpořit to, že finanční poměry jedince jsou zpočátku víceméně zajištěny a existuje 

naděje, že si propuštěný brzy najde nové místo (Belz, Siegrist, 2001, s. 25). Po 

odchodu z práce tak může člověk prožívat období psychického uvolnění, které 

Halliday (1935a, s. 86) nazývá „holiday freedom“. Toto pozitivní naladění je spojováno 

dle Mareše (2002, s. 103) s tím, že „…často jde o vysazení z nepříliš povznášející, 

monotónní a těžké práce …“. Propuštěný se v této fázi aktivně věnuje hledání nové 

práce, je optimistický a udržuje si nezlomený postoj (Eisenberg, Lazarsfeld, 1938, 

s. 378). Ztráta práce pojatá jako okamžitá výzva k hledání nového zaměstnání se ve 

výzkumném šetření Buchtové (2002, s. 85) týkalo 33,8 % mužů a pouze 8,7 % žen. 

 

Fáze pesimismu a hledačské pasivity 

Přechod do této fáze podle Vágnerové (1999, s. 734): „Má charakter mezníku, který je 

dán mírou subjektivně prožívané závažnosti situace a její řešitelnosti.“ Právě víra 

v úspěch se s postupem času zmenšuje, u propuštěného vyvstávají pocity vlastní viny 

a nedostatečné osobní hodnoty, jež jsou posilovány chováním okolí, na základě 

kterých se jedinec stahuje více do pozadí (Belz, Siegrist, 2001, s. 25). Když snahy 

o získání nového zaměstnání selhávají, stává se člověk pesimistickým, úzkostlivým, 

trpí aktivním stresem (Eisenberg, Lazarsfeld, 1938, s. 378) a zvyšuje se potencialita 

depresí a ztráty duševní rovnováhy (Halliday, 1935a, s. 86). Zároveň se, jak uvádí 

Harrison (1976, s. 341), zvyšuje pasivita nezaměstnaného při zajišťování pracovního 

uplatnění, a to právě proto, že dlouhodobá naděje se začíná zcela vytrácet. 
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Fáze rezignace a fatalismu 

V tomto stadiu se jedinec přizpůsobuje novému stavu, adaptuje se na zúžený životní 

prostor (Eisenberg, Lazarsfeld, 1938, s. 378), přijímá společenské postavení 

nezaměstnaného a ztrácí zájem o hledání práce (Harrison, 1976, s. 341). Vágnerová 

(1999, s. 735) shledává, že člověk přestává být aktivní, protože se domnívá, že to 

stejně nemá smysl, snižuje své aspirace i sebehodnocení, mění se jeho postoje 

a očekávání. Tato fáze je podle ní typická rezignací, fatalismem, bezmocností a apatií. 

Jahoda, Lazarsfeld a Zeisl (1972, s. 87) přitakávají, že převládá rezignace, ovšem 

bezmocnost a apatii vnímají jako odlišné způsoby reagování jedince v této fázi, jež 

závisejí na ekonomických zdrojích a lpění na osobních věcech. Pakliže jich dotčené 

osoby mají i v nezaměstnanosti dostatek, prožívají spíše apatické stavy a naopak. Dle 

Belze a Siegrista (2001, s. 25-26) se nadto začínají vyvíjet psychosomatická 

onemocnění, nastupuje osamělost a přibývá sebevražedných pokusů. Někteří 

hazardují se zdravím zvýšenou konzumací alkoholu a nikotinu, nedostatečně se 

věnují sportu a projevují se u nich škodlivé následky nepravidelného spánku. 

Vyhlídky na získání nové práce pak vzhledem k daným okolnostem klesají k nule. 

 

Po dlouhodobé nezaměstnanosti, u člověka rezignovaného, se zlomeným postojem 

vůči získání nové práce, nastávají potíže i v případě, že si najde nové místo. Podle 

Vágnerové (1999, s. 7350) totiž nejen, že nemizí lehce jeho nedůvěra, podezíravost 

a nejistota, ale zároveň nová situace na „…jedince adaptovaného na pasivní roli 

nezaměstnaného, klade mnohem větší nároky, než na jaké byl v poslední době zvyklý. Jde 

především o obtíže v oblasti autoregulace, úbytek mnoha kompetencí a pracovních 

návyků, event. i sebedůvěry.“ 

 

Vizuální obraz průchodu propouštěného reaktivními fázemi na ztrátu zaměstnání 

zpracoval, při zkoumání účinků vlivů nezaměstnanosti na duševní pohodu, britský 

sociolog Burchell (2001), který popisuje, že po počátečním šoku následuje poměrně 

rychlé zotavení se do krátké fáze optimismu, ale později přichází postupný 

a dlouhodobý pokles duševní pohody doprovázený nejistotou ohledně získání nového 

zaměstnání, který má u každého propouštěného jedince odlišnou rychlost nástupu. 
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Obr. 3 – Vliv ztráty zaměstnání na duševní pohodu člověka v průběhu času 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Burchella (2011). 

 

Burchell (2011) ve své práci dále uvádí, že přesto, že se většina odborníků shoduje na 

uvedených fázích psychického prožívání ztráty zaměstnání, tak například Fryer v roce 

1992 argumentoval, že ve skutečnosti neexistují kvalitní empirické důkazy, které by 

potvrzovaly, že je tento set fází obecně platný, a že z konceptuální analýzy vyplývá, že 

je vysoce nepravděpodobné, aby všichni propouštění prošli jednotlivými stádii ve 

stejném pořadí. To podle Burchella (2011) potvrzují i získaná data z výzkumu 

Brennera a Leviho z roku 1987, která explanují, že průměrný trend postupu fází je 

statisticky významný, ale individuální trajektorie životního směřování po ztrátě práce 

ukazují na výraznou heterogenitu.  

 

Přijmu-li myšlenku, že výše uvedené fáze prožívání ztráty zaměstnání jsou nejčastěji 

vyskytující se, pak mohu souhlasit s případy, které se v této většině nenacházejí. 

Mnohým propuštěným se (ať už vlastními silami nebo například za pomoci firemního 

outplacementu, blízkého okolí nebo úřadu práce) podaří nalézt nové pracovní 

uplatnění již v období, které by spadalo do druhé fáze. Stejně tak může u člověka 

docházet ke střídání period druhé a třetí fáze, takže se nikdy nedostane do fáze 

fatalismu apod. Možností je mnoho a záleží vždy na každém jedincovi a okolnostech, 

v nichž se při propuštění nachází, jak bude ztrátu práce vnímat, chápat a prožívat, 

a jak na ni bude reagovat, což přiblížím na základě poznatků českých i světových 

odborníků dále. 

 

Kebza (2005, s. 199) při úvaze o psychických dopadech propouštění na člověka ve své 

práci uvádí, že: „Ztráta zaměstnání se vztahuje ke změnám v pocitu osobní pohody 

(well-being), v celkovém životním názoru, emočním vyladění, sebepojetí, postoji k práci.“ 

Jistota 

Prvotní šok 
a vnímání 
nejistoty 

Zotavování z prvotního 
šoku, optimismus 

Dlouhodobý pokles 
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Belz a Siegrist (2001, s. 25) pak hovoří o časté přítomnosti frustrace z této 

neočekávané události. Na základě výzkumů s propuštěnými bylo zjištěno, že frustrace 

může postupně přerůst v celkový nezájem o řešení dané situace a životní pasivitu 

(Trhlíková, Úlovcová a Vojtěch, 2006, s. 39). To může podle mého názoru pramenit 

z pocitů nepotřebnosti v roli propuštěného.  

 

O vnímané zbytečnosti referují mnozí odborníci. Například za pomoci využití 

dotazníku Tenessee Self-Concept Scale(TSCS) bylo zjištěno, že lidé, kteří přijdou 

o zaměstnání, považují sami sebe za nežádoucí, pochybují o vlastní hodnotě, oplývají 

nízkou sebedůvěrou a sebeúctou, častěji se cítí úzkostlivě, depresivně a nešťastně 

(Tiffany et al., 1970, s. 92). Pro získání představy o záznamovém archu dotazníku 

TSCS a výsledné zprávy z dotazníku viz přílohu B předkládané práce. 

  

Tenessee Self-Concept Scale vyvinul William Howard Fitts roku 1960 k měření 

vlastního sebepojetí (Tiffany et al., 1970, s. 92). Proband dotazníku subjektivně 

odpovídá na popisné položky pomocí pětibodové stupnice, jež zhodnocují vnější 

aspekty sebepojetí, tj. morálně-etické, sociální, personální, osobnostní a rodinné, 

a vnitřní individuální aspekty, které zastupuje identita, chování a osobní spokojenost 

(Tenesee Self-Concept Scale, 2014). Své využití tento dotazník zaujímá 

u nezaměstnaných vzhledem k tomu, že porovnává interakce propuštěného jedince 

s jeho sociálním prostředím a zjišťuje psychickou dezorientaci, která vyvolává změny 

v sebepojetí. Praktických výsledků dosahuje porovnání odpovědí v dotazníku ve dvou 

skupinách – u zaměstnaných a nezaměstnaných osob (Tiffany et al., 1970, s. 93). 

 

Výše několikrát zmíněný pojem sebepojetí znamená vytváření úsudku o sobě, jež má 

hodnotící a popisný rozměr a na rozdíl od sebehodnocení (tj. vědomé prožívání 

vlastní sociální pozice) je v sebepojetí zdůrazněna kognitivní složka (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 515). 

 

Podle Wagnerové (2003) existuje mnoho studií, které referují o změnách v sebepojetí 

a identitě osob bez zaměstnání. Rozvíjí se u nich apatie, deprese, fatalistické postoje, 

rezignace a sebepochybování, snižuje se sebehodnocení a ztrácí se sebedůvěra. Lidé 

po ztrátě práce bývají úzkostnější, depresivnější a připadají si méně šťastní a méně 

žádoucí pro druhé, než jak tomu je u jedinců zaměstnaných. Štikar a kolegové (1996, 

s. 154) v otázce změny sebepojetí jakožto problematiky přijmutí role propuštěného 

člověka, který je bez práce, zmiňují, že u těchto osob „…byla zjištěna snaha utajit svůj 
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stav a distancovat se od něj, což bylo interpretováno jako prostředek obrany před 

stigmatizací.“ 

 

Příklad zříkání se role propuštěného uvádí ve své práci Halliday (1935a, s. 87), když 

vzpomíná, že svědomitě pracující jedinec uvolněný ze zaměstnání, který začne trpět 

na bolesti břicha a zvracení vyvolané chováním nadřízených při propouštění, si 

vymyslí jako důvod svého odchodu ze zaměstnání špatný zdravotní stav, protože je to 

pro něj více přijatelné vysvětlení ztráty zaměstnání, kterým se může prezentovat ve 

svém okolí, než to, že ho propustili. Takových případů v různých podobách existuje 

nepočítaně, přičemž motivy se liší od člověka k člověku. 

 

Belz a Siegrist (2001, s. 23-24) přisuzují příčinu těchto pocitů společnosti, která 

nezaměstnanost do určité míry prohlašuje za lidskou slabost projevující se 

pracovními a osobními nedostatky. Tento stav označuje Kebza (2005, s. 198) 

tzv. „sociální nežádoucností“. Představa nedostatečnosti u propuštěného může být 

podporována změnami v jeho chování, kdy dle Vágnerové (2004, s. 738) dochází 

k úpravě autoregulace, nejvíce volního charakteru, k upadání schopnosti strukturovat 

si čas, plánovat a uskutečňovat své cíle, člověk vše vzdává a jeho úsilí klesá. Na 

druhou stranu však autorka uvádí, že změna volních vlastností naopak může způsobit 

posílení kompetencí jako je rozhodnost či schopnost odolávat překážkám.  

 

Obraz negativního vnímání sebe sama se může nežádoucím způsobem odrazit při 

hledání nového pracovního místa. „Beznaděj se v průběhu času utužuje a následně 

ochromuje cílevědomé aktivity vedoucí k návratu do pracovního procesu,“ tvrdí 

Buchtová (2002, s. 99). S tím souhlasí Kebza (2005, s. 199), který se domnívá, že 

pesimismus v psychickém naladění vede ke zhoršení sebeprezentace propuštěného 

při získávání zaměstnání. Ovlivnění sebehodnocení vedoucí k pocitům méněcennosti 

může vyvolat dojem ztráty kontroly nad vlastním životem, což přináší bezmoc 

a pochyby, zda má jedinec ještě šanci, aby při hledání nové pracovní aktivity uspěl 

(Vágnerová, 1999, s. 400). 

 

Na základě sesbíraných dat z výzkumů Buchtová (2002, s. 82-116) ve své publikaci 

uvádí spektrum různorodých důsledků ztráty práce na psychiku člověka, jež vedou k: 

1. poklesu sebedůvěry a sebeúcty, ke snížení vlastní hodnoty, nepotřebnosti, 

méněcennosti, marnosti až bezcennosti a ke snížení důvěry vůči ostatním lidem, 

2. depresím (především u lidí bez životní perspektivy), beznaději, fatalismu a apatii, 
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3. emocionální labilitě a zvýšení hladiny obecné psychické nepohody, 

4. pocitům sklíčenosti, smutku, prázdnoty, nervozitě, strachu, nejistotě, úzkosti, 

5. ztrátě smyslu života a vlastní existence. 

 

Vágnerová (1999, s. 401)hovoří o změnách v oblasti uspokojování běžných lidských 

potřeb a jejich odrazu v psychické rovině osobnosti. Především řeší nedostatek 

podnětů, smysluplných aktivit a ztrátu denního režimu, které vedou k nudě, apatii 

a nečinnosti. Zabývá se ubýváním profesních schopností a dovedností, které nejsou 

po ztrátě zaměstnání využívány, a zastavením získávání nových. U propuštěného 

může dojít k úpadku sociálních kompetencí a pracovních návyků. Tím stagnuje rozvoj 

osobnosti a zvyšuje se potřeba podpory zvenčí. Ohrožení nezaměstnaností zvyšuje 

u jedinců potřebu pozitivní citové opory, především ze strany rodiny či náboženství, 

a ovlivňuje myšlenky o životní perspektivě a budoucím uplatnění, což vyvolává 

anticipační stres z očekávaných nejistot. 

 

Jak ve své práci předkládá Buchtová (2002, s. 125-126), tak americký lékař a forenzní 

psychiatr Emanuel Tanay v souvislosti s nechtěnou ztrátou práce, zavedl pojem 

„deprese z pracovní deprivace“. Tím rozumí psychologické, fyziologické i sociální 

důsledky propuštění, které se projevují depresí. Ta je tím hlubší, čím více se jedinec 

za tuto situaci cítí osobně vinen, čím menší má pocit, že ji může ovlivnit (naučená 

bezmocnost), jakmile má nižší vyhlídky na novou práci nebo si nedovede vytvořit do 

budoucna realistickou perspektivu (vlastní iniciativou), pakliže se ho týká horší 

finanční situace a čím menší má podporu v rodinném a nejbližším sociálním okolí.  

 

Je velmi náročné hodnotit, jak výrazné dopady má propouštění na psychiku jedinců, 

kteří čelí této životní změně a musí se vypořádat se ztrátou zaměstnání a s důvody, 

pro které byli z organizace uvolněni. Pro každého člověka je prožívání této situace 

jedinečné a složky či aspekty psychického zdraví, kterých se dotkne, jsou různorodé. 

Proto nelze stanovit univerzální popis psychického prožívání propouštění a návod na 

řešení případných psychických problémů. Přesto určitá zjištění z prováděných 

výzkumů poukazují na časté doprovodné jevy propouštění v psychické rovině 

člověka, s nimiž je vhodné se předem (při procesu propouštění) seznámit. Tím se 

podpoří připravenost organizace na tyto důsledky u odcházejících pracovníků, na 

základě čehož má možnost jim případně v této souvislosti pomoci nabídkou 

psychologického poradenství a dalších podpůrných možností, kterými by se snažila 

zmírnit či zcela eliminovat záporné dopady propouštění na psychiku jedinců. 
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Jednou z možností, jak obohatit jedince, aby lépe zvládal případnou ztrátu práce, je 

podle Smitha (1985, s. 1194) vyšší vzdělání, které člověku může přinést více 

alternativ, jak si opatřit nové pracovní uplatnění. Zároveň však může působit 

i opačně, pakliže se vzdělaný člověk naučí více aspirovat na náročnější profesní cíle – 

pak může být jeho psychické prožívání propuštění mnohem náročnější. 

 

 

 

5.4.2  Dopady propouštění na sociální oblast jedince 

Na základě výpovědí jedinců ve výzkumu o sociálních dopadech doprovázejících 

ztrátu zaměstnání uvádí Buchtová (2002, s. 82-106), že nejčastěji dochází k: 

– nárůstu sociální izolace, uzavírání se do sebe a úbytku sociálních kontaktů, 

– nárůstu konfliktů v rodině a ke ztrátě autority propuštěného u jejích členů, 

– nárůstu vývojových poruch u dětí rodičů bez práce (například emoční labilita, 

antisociální chování) a jejich slabším výkonům ve škole a zhoršení prospěchu, 

– ztrátě autonomie, neschopnosti zvládat problémy každodenního života, 

– pocitu vyřazení ze společnosti při dlouhodobé nemožnosti najít si novou práci. 

 

Dle Belze a Siegrista (2001, s. 23-25) zaujímá práce vysoké postavení v hodnotovém 

žebříčku lidí. Ti se definují prostřednictvím pracovních rolí a ve vysoké míře z nich 

odvozují vlastní sebeobraz a společenský status. Stejným způsobem jedince hodnotí 

i jejich okolí. Postavení člověka bez práce je v tomto duchu vnímáno jako odchylka od 

normy a je spojeno s nízkou společenskou prestiží. Mareš (1994, s. 90-93) má za to, že 

i přes vnímanou podřadnost, je tento status svázán řadou povinností a očekávání od 

státní moci i veřejnosti, které má propuštěný plnit bez ohledu na finanční a psychické 

nesnáze (především se jedná o intenzivní hledání nového pracovního místa).  

 

Aktivní shánění nového zaměstnání je činnost, k níž jsou lidé bez práce nabádáni sami 

sebou, svou rodinou, blízkými i dalšími subjekty a jako povinnost je tato aktivita ve 

formě součinnosti s úřadem práce stanovena pro uchazeče o zaměstnání. Zároveň 

jsou však nezaměstnaní vyloučeni z participace na ekonomickém blahobytu země, 

a aby jim byla státem vyplácena finanční podpora, musí se zdržet pracovních činností, 

z nichž jim plyne výdělek, tudíž současně shledávám jejich životní roli jako pasivní, 

kdy žijí do určité míry odloučeni z většinového proudu. 
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Jako jeden z důvodů silného tlaku na neutuchající shánění odpovídající práce vnímám 

obranu proti snižování životních aspirací a pracovních ambicí u jedinců, kteří byli 

propuštěni ze zaměstnání a nejsou úspěšní v získání nového uplatnění. Například 

Buchtová (2002, s. 100) se totiž domnívá, že: „Pokles nároků na práci, případně 

vykonávání práce bez uplatnění kvalifikace, je značnou ztrátou pro společnost." Podle 

Mikšíka (2006, s. 9) se propuštěný člověk nemůže realizovat, prosadit při produkci 

užitných hodnot a saturovat potřebu účasti na společenské dělbě úkolů a povinností. 

To může mít dopad na deprivaci potřeby seberealizace a naplnění smyslu života. 

 

Výrazný sociální dopad má propuštění v oblasti udržování životního standardu. 

Pokud si je člověk schopen nalézt nové pracovní místo v době, kdy využívá finanční 

prostředky z odstupného, nemusí se ztráta práce na míře spotřeby projevit. Jinak 

ovšem může být dle Mareše (1994, s. 88) nezájem či neschopnost dosáhnout určité 

životní úrovně, považována za preferenci zahálky před úsilím být pracovitý a získat 

peníze pro zajištění odpovídajících životních podmínek pro sebe i své nejbližší. To 

může vést ke snaze propuštěných udržet si, i přes ekonomický pokles, co nejdéle 

většinu viditelných znaků konzumního standardu. Jedinci, kteří musí kvůli ztrátě 

zaměstnání omezit část svých výdajů, se méně objevují ve společnosti, čímž u nich 

může docházet k sociální izolaci, jež dle Hoška (1994, s. 35-36) představuje odloučení 

člověka od lidské společnosti. Hošek soudí, že izolace nemusí být nepříjemná pro 

introverty nebo osoby, které věří, že je jejich osamocení časově omezené. Většina 

ostatních však sociální deprivaci prožívá negativně a po několika týdnech o sebe 

postupně přestávají dbát (od kulturních zvyklostí při jídle, přes stříhání a holení, až 

po tělesnou hygienu) a záleží jen na jejich motivaci, jak tuto situaci zvládnou. 

 

Udržovat kontakty s přáteli, s nimiž člověka pojí obdobná životní úroveň a společné 

zájmy odvislé výše příjmů v zaměstnání, považuji za velmi náročné, pakliže jedinec 

v důsledku ztráty své práci o finanční prostředky na tyto aktivity přijde. Stejně tak 

může, podle mého názoru, ovlivnit sociální vztahy propuštěného i to, jak náročné pro 

něj bude zachovat si své osobnostní charakteristiky, kterými se běžně prezentoval 

v době svého zaměstnání. Po ztrátě práce se může měnit běžné chování, reagování, 

názory a nálady dotčené osoby a záleží poté, jak se s těmito novými aspekty nastaví 

vzájemné vztahy s blízkými osobami a přáteli. 

 

Názorný příklad preventivního obranného přikrčení, jak ve své práci hovoří o sociální 

separaci propuštěných Goffman (2003, s. 26-27), přináší tento autor citací zkušenosti 
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třiačtyřicetiletého zedníka, který přišel o práci při hospodářské krizi 30. let 20. stol.: 

„Jak krušné a ponižující je nést pečeť nezaměstnaného člověka. Když vyjdu ven, klopím 

oči, protože se cítím skrznaskrz méněcenný. Když jdu ulicí, zdá se mi, že se nemohu 

rovnat běžnému občanu, že si na mě každý ukazuje prstem. Instinktivně se vyhýbám 

jakémukoliv setkání. Bývalí známí a přátelé z lepších časů se už nechovají tak srdečně. 

Když se setkáme, jejich pozdravy jsou lhostejné. Již mi nenabízejí cigaretu a jejich oči 

jakoby říkaly: ,Nezasloužíš si to, protože nepracuješ´.“ 

 

McKee a Bell (1985, s. 396) zároveň, na základě rozhovorů s ženatými muži, kteří 

přišli o práci, zjistili, že propuštění těžko přijímali samostatný společenský život 

svých manželek, když se sami ocitali v sociální izolaci. Často se uchylovali do přímé 

konkurence k manželčiným přátelům a zájmům, omezovali své ženy ve styku 

s kamarádkami a odrazovali je tak od jejich nezávislých společenských interakcí.  

 

Z toho, dle mého uvážení, vyplývá, že tím, že se zpřetrhávaly nejen sociální vazby 

a kontakty nezaměstnaného jedince, ale i jeho životní partnerky, přinášelo toto 

chování ještě hlubší celorodinné společenské odloučení. Domnívám se, že v některých 

případech mohou partneři osob bez zaměstnání, omezit své styky s okolím 

dobrovolně, bez nátlaku nezaměstnaného. Například proto, že sami mohou pociťovat 

stigma role jejich partnera, odrážející se v životních podmínkách celé rodiny, nebo 

proto, že jim tuto skutečnost vnější prostředí připomíná. Otázkou pro mne také 

zůstává, nakolik by výše uvedené signifikantní výsledky výzkumu McKee a Bella 

platili též pro situaci rodiny, kde přijde o zaměstnání žena namísto muže. 

 

Odchodem ze zaměstnání přichází jedinci nejen o svou účast na celospolečenském 

bytí, ale také o velmi cennou sociální zkušenost z pracovního prostředí a kontakty se 

spolupracovníky, snižují se jejich společné zážitky a zájmy. Proto, že si myslí, že již 

nemají s profesními kolegy nic společného, stejně jako pro zklamání, pocit 

nespravedlnosti nebo stud, se propouštěné osoby přestávají s bývalými 

spolupracovníky stýkat (Vágnerová, 1999, s. 401). Souhlasně s tím předpokládá 

důvod ztráty sociálních styků s někdejšími kolegy, a s tím související přerušení širší 

řady kontaktů, Mareš (1994, s. 69), jenž jej přisuzuje prosté fyzické nepřítomnosti, 

zaniknutí sdílených zkušeností a pocitu stigmatizace. 

 

Pakliže je člověk propuštěn ze zaměstnání a sociálně se izoluje od společnosti, může 

hledat oporu a podporu v rodinném kruhu svých blízkých, který tvoří po celý život 
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jeho významný sociální prostor. Věřím, že rodina nebo životní partner mohou 

představovat citové i ekonomické útočiště, kterým dodávají propuštěnému pozitivní 

podněty a pomáhají mu se záležitostmi, u nichž mohou přispět ke zmírnění 

negativních důsledků ztráty zaměstnání. Mezi ně řadím především psychickou 

podporu a poskytnutí sociálních kontaktů, skrze které si propuštěný může hledat 

nové zaměstnání. Honzák a Novotná (1994, s. 73) uvažují, že ve chvílích, kdy se 

člověku bez zaměstnání hroutí sociální jistoty a nachází se v kritické situaci, pak by 

měla rodina plnit úkoly první a nejpevnější podpůrné sítě. Buchtová (2002, s. 106) 

souhlasně konstatuje, že rodina poskytuje nezaměstnanému bezpečí a ochranu 

i emoční a sociální oporu. A to i přesto, že podle Kebzy (2005, s. 204) nezaměstnanost 

člena rodiny postihuje též rodinné role a vztahy. 

 

Bohužel negativní vliv propuštění jedince ze zaměstnání má vliv právě na další členy 

rodiny a na vzájemné rodinné soužití. Buchtová (2002, s. 108) míní, že za takové 

situace: „Dochází ke změnám personálních vztahů, změnám v distribuci domácích prací, 

změnám v postavení a statusu nezaměstnaného člena rodiny.“ PodleMcKee a Bella 

(1985, s. 396) může na jednu stranu nezaměstnanost do rodiny přinášet rozšíření 

úlohy jedince bez práce při rozdělení domácích povinností a péče o děti, čímž daná 

osoba vypomáhá svému partnerovi a zastane více rodinných činností. Na druhou 

stranu však může v případě rolí muže a ženy v domácnosti docházet ke konfliktům, 

pakliže je například výchova dětí a nastavování norem doménou žen, do nichž se muž, 

po získání většího množství času od propuštění ze zaměstnání, začne více angažovat 

a naráží na odlišné postupy. 

 

Kubátová (2010, s. 62) poukazuje, že lidé bez práce častěji žijí v konfliktních 

a neuspořádaných rodinných poměrech a bortí se jim jejich životní stereotypy. 

Podobně Buchtová (2002, s. 219) na základě sociologických analýz uvádí, že ztráta 

zaměstnání do rodiny přináší pocity nejistoty, obavy o budoucnost a existenci, tíseň či 

dohadování mezi jejími členy. Pokud je rodina konsolidovaná, dovede v dané situaci 

své svazky utužit, častěji však toto bezvýhledné období vysiluje a rozrušuje rodinné 

soužití. Ve vnímání dětí může být podle Buchtové (2002, s. 108) snížena autorita 

rodiče, který je bez zaměstnání, a na potomky i partnera se mohou přenášet 

neurotické potíže a psychologické problémy nezaměstnaného (například ve formě 

poruch chování). 
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Mareš (1994, s. 67) shrnuje, že ztráta zaměstnání má na rodinu vliv prostřednictvím 

finančních potíží a zároveň z důvodu: 

− strukturální dezorganizace, krize rodinného systému a narušení denních 

rodinných zvyklostí, 

− změn v sociálních vztazích a sociální izolace rodiny v nezaměstnanosti, 

− změn postavení nezaměstnaného jedince v rodinném systému, ztrátou jeho 

statusu a autority, odvozených ze zaměstnání a z jeho příspěvku příjmům rodiny, 

− změn v rozdělení domácí práce. 

 

Z výše uvedených poznatků a na základě vlastních zjištění a zkušeností usuzuji, že 

nejvýznamněji se ztráta zaměstnání projeví v udržování vztahů s bývalými kolegy 

z práce (běžně se vztahy oslabí, až zcela zaniknou), v zachovávání společenského 

života (ovlivněného převážně finančními možnostmi jedince bez zaměstnání a jeho 

ochotou vyskytovat se na veřejnosti a účastnit se obvyklých společenských událostí 

a setkání s přáteli a známými), dále jeho sociálních vazeb a kontaktů s blízkým okolím 

(což může být usměrňováno tím, zda pociťuje svou roli propuštěného jako 

stigmatizovanou), ve změně sociálního statusu a společenské prestiže (role 

nezaměstnaného nabývá markantně nižší reputace a důstojnosti než pracujícího), 

jeho postavení v rodině (ať už týkajíce se změn v distribuci rodinných rolí, starosti 

o domácnost a schopnosti tuto dělbu práce přijmout a vykonávat, vyrovnání se 

s faktem, že ekonomický přínos pro rodinu se u dotčené osoby zmenšil a roli 

tzv. „živitele rodiny“ přejímá jeho partner nebo partnerka, pokud má zaměstnání, 

anebo v jeho schopnosti udržet si roli autority, jíž byl nositelem před propuštěním ze 

zaměstnání) a ve schopnosti nepolevit v péči o smysluplnou výplň volného času 

a starost o sebe samého a stálého hledání nového pracovního uplatnění. 

 

 

5.4.3  Dopady propouštění na zdravotní stav jedince 

Následky propuštění člověka ze zaměstnání na oblast zdraví se zpočátku nemusí 

vůbec projevit. Většinou přicházejí s postupující nezaměstnaností a s delší periodou 

se prohlubují. Například Buchtová (2002, s. 96) informuje o výsledcích svého 

výzkumu, z něhož vyplývá, že více jak polovina dlouhodobě nezaměstnaných osob 

subjektivně pociťovala příznaky neurotických potíží projevujících se podrážděností, 

vnitřním neklidem, bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou únavou nebo žaludečními 
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potížemi. Respondentům byly zjištěny onemocnění srdce, hypertenze, žaludeční 

vředy, problémy s páteří aj. 

 

Smith (1985, s. 1192) referuje na základě studií fyzického zdraví zaměstnaných 

a nezaměstnaných osob, že lidé bez práce také častěji trpí podváhou, podvýživou, 

nekvalitním chrupem, tuberkulózou nebo dokonce pohlavními nemocemi. Podle něj 

v naprosté většině studií byla prokázána přímo úměrná souvztažnost mezi 

nezaměstnaností a špatným zdravotním stavem. 

 

Podle Hallidaye (1935a, s. 86) se nemoc může pro jedince stát útočištěm před 

nepříjemnou realitou. Člověk, jenž se setká s bolestivou nebo nešťastnou životní 

událostí, na ni většinou reaguje úzkostí, kterou Halliday rozumí výraz strachu či obav. 

Úzkost pak jedince vede, namísto zklidnění a vědomého řešení situace, k rozčílení, 

zastřenému myšlení a emocionálním reakcím, jež doprovází tělesné projevy nemocí. 

 

Domnívám se však, že nejen dlouhodobá nezaměstnanost, ale i samotná ztráta práce 

může být výrazným otřesem pro lidský organismus po fyzické stránce. Mohou se zde 

manifestovat somatické dopady stresového onemocnění, disharmonie životního 

biorytmu v závislosti na náhlé změně denního režimu, omezení sportovních aktivit 

v důsledku snížených ekonomických prostředků apod.  

 

Podle Kebzy (2005, s. 202-203) je tato událost doprovázena akutním stresem nejvíce 

u osob, které přijdou o práci nedobrovolně, aktivně hledají novou a zažívají neúspěch. 

U některých jedinců může postupně docházet ke každodennímu chronickému stresu, 

přičemž postupem doby se u nich vyčerpávají zdroje jeho zvládání. Taktéž Mareš 

(1998, s. 84) se zabývá otázkou nemocí vyvolaných stresem v důsledku ztráty práce. 

Domnívá se, že tyto choroby vystřídaly dřívější zdravotní komplikace ve formě 

podvýživy a neduhů spojených s finanční chudobou. Stres a napětí podle něj útočí na 

imunitní i kardiovaskulární systém a u osob s nižší schopností vyrovnávání se se 

zátěží, se více vyskytuje nadužívání alkoholu, drog, léků a kouření. 

 

Mám za to, že naopak u některých propuštěných může mít život bez práce i pozitivní 

vliv na jejich zdraví. Pakliže využijí nově nabytý volný čas k utužování fyzické 

kondice, mohou z ní čerpat energii k aktivnímu přístupu při hledání nové práce. Tím 

však nesnižuji případné negativní dopady ostatních důsledků ztráty zaměstnání na 

život jedince, kterým musí čelit – dobré fyzické zdraví není v otázce kvality života bez 
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zaměstnání samospásné, i když je zajisté vítané. Ku příkladu Vodička (2009, s. 233) 

poskytuje poznatky studie z doby ekonomické krize ve Spojených státech amerických, 

z níž vzešel příčinný vztah mezi nezaměstnaností a příznivým vlivem na úmrtnost. 

V době celonárodních úspor mnoho lidí omezilo kouření, pití alkoholu a přejídání se 

s ohledem na limitované finanční prostředky. Značným kladem je i vyhnutí se 

pracovnímu stresu, který přináší zaměstnání. 

 

Ve škálách, které posuzují vliv významných životních událostí na lidskou existenci, se 

ztráta zaměstnání objevuje v prvním kvartilu, tzn., že je klasifikována velmi zásadně. 

Například široce rozšířená škála sociální readjustace, kterou publikovali v roce 1967 

Thomas Holmes a Richard Rahe, hodnotí propuštění ze zaměstnání 47 body ze 100, 

čímž ji řadí na 8. místo (Kebza, 2005, s. 203).  

 

Jak uvádí v rozhovoru pro neziskovou organizaci The American Institute of Stress 

Rahe, tak Social Readjustment Rating Scale (SRRS), nazývaná též jako Holmes and 

Rahe Stress Scale, představuje škálu 43 životních událostí, které jsou doprovázené 

stresem, a jejich bodové ohodnocení je odvozeno od míry vlivu stresu, který tyto 

události člověku přináší, na možnost onemocnění jedince chorobami spojenými se 

stresem. Pro měření těchto veličin výzkumníci vytvořili tzv. SRE – Schedule of Recent 

Experiences, což je nástroj pro shromažďování informací o aktuálních životních 

změnách, kterými subjekt prochází. Na základě svých studií vyvinul Rahe koncept Life 

Change Unit (LCU), kterým měřil závažnost životních událostí. LCU využil ve své 

prospektivní studii, kdy měřil vliv stresu na onemocnění a zjistil, že čím vyšší skóre 

životních událostí hlásili respondenti za poslední rok před dotazováním, tím vyšší byl 

počet jejich onemocnění následující rok. Na základě toho bylo stanoveno bodové 

rozdělení životních událostí a určeny tři kategorie rozdělující míru vlivu získaného 

bodového výsledku na šanci budoucího onemocnění, jež se dále využívalo jako SRRS 

(Rosch, 2007). Tato škála zahrnuje, jak negativní stres (distres), tak i pozitivní stres 

(eustres), proto například o příčku výš s 50 body nalezneme svatbu, jež je spojena s 

řadou úkonů či pocitů, které mohou působit stres, přestože pro mnoho jedinců 

představuje svatba žádoucí životní událost. Prohlédnout si dotazník SRRS může 

čtenář v příloze C této práce. 

 

Holmes a Rahe zjistili, jak ve své práci uvádí Mareš (2002, s. 84), že osoby s kumulací 

více životních změn, jež jsou na škálách bodově ohodnoceny vysoko, to znamená 

s nasčítáním více jak 300 bodů během jednoho roku, častěji trpí špatným zdravím 
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(například těžkými chorobami jako je karcinom, mononukleóza, leukémie apod.), než 

osoby, jejichž skóre existenčních zvratů čítá dohromady nižšího stupně. Citací 

Holmese a Rahea doplňuje americký psycholog Sean Kitaoka (2010), že 

pravděpodobnost onemocnění v následujících dvou letech se odvíjí od konkrétního 

výsledku, který se dělí do tří kategorií. Jak je uvedeno výše, tak nad 300 bodů to 

znamená prožití velkého množství stresových životních událostí a až 80 % šance 

vzniku onemocnění. Skóre nad 300 bodů vykazovalo většinou buďto několik lehčích 

onemocnění anebo samostatnou vážnou nemoc. Mezi 151-299 body se jedná 

o střední úroveň životních změn a zhruba 50 % šance vzniku onemocnění. Do 150 

bodů člověk prožil relativně málo životních změn a je nízká pravděpodobnost vzniku 

onemocnění, zhruba 30 % šance. Procentuelní zastoupení možnosti onemocnění je 

založeno na přezkoumání záznamů více jak 5 000 osob a odrážejí počet lidí, u nichž se 

projevila souvislost mezi životním stresem a nemocí. 

 

Soudě dle výše uvedeného, mám za to, že tedy záleží na každém jedinci, jak se se 

ztrátou zaměstnání bude vyrovnávat a jaké zvolí strategie týkající se životního stylu 

v době, kdy bude bez práce. Pakliže bude o své fyzické zdraví pečovat a nebude 

podceňovat signály, kterými by mu jeho tělo mohlo dávat znamení v případě 

přicházejících onemocnění (ať už z nadměrného užívání cigaret, alkoholu, léků nebo 

jídla, s jejichž pomocí se mohou lidé snažit hledat uklidnění či odpoutání pozornosti 

od reality, nebo pro sníženou fyzickou aktivitu v důsledku sociální izolace, nudy, 

apatie atp., v důsledku psychického prožívání této události spojeného s chorobami 

odvislými od stresu nebo psychosomatickými onemocněními atd.), pak může dopady 

propuštění na své tělesné zdraví výrazně omezit. 

 

 

5.4.4  Dopady propouštění na ekonomickou situaci jedince 

Jeden z nejcitelnějších a nejviditelnějších dopadů ztráty zaměstnání pro člověka, 

představuje, dle mého přesvědčení, oslabení finančních prostředků, které má jedinec 

k dispozici pro zajištění svých existenčních i ostatních potřeb či zájmů a zabezpečení 

životních nákladů pro sebe i své blízké. Pracovní výdělek může být po propuštění 

nahrazen zpočátku penězi z odstupného, později pak pobíráním sociálních dávek 

v nezaměstnanosti, ale i v takovém případě bude muset propuštěný omezit své 

výdaje. Pomoc od státu dosahuje pouze určité míry původního příjmu, nadto je 
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omezena i dobou, po kterou je poskytována, takže výpadek finančního zabezpečení 

citelně ovlivní dříve či později každodenní život jedince, případně i jeho rodiny.  

 

Finanční omezení mohou způsobovat zátěž pro člověka i nepřímo, jak zhodnocují 

Schultz-Gambard a Balz, jejichž tvrzení ve své publikaci interpretuje Buchtová (2002, 

s. 102) tak, že: „…úsporná opatření v době ztráty práce omezují například aktivity 

volného času, což může vyvolat nepříjemné pocity v rámci dosavadního plnohodnotného 

životního stylu.“ Dané konstatování odkazuje ke skutečnosti, že peněžní omezení má 

dopad i na psychickou pohodu či sociální status. Například Halliday (1935a, s. 86) 

uvádí, že svědomití lidé, kteří mají po ztrátě zaměstnání omezené peněžní prostředky, 

se bojí, zda zvládnou platit své životní náklady (jako například nájemné), a fakt, že by 

se jejich splátky mohly opozdit, u nich může vyvolávat záchvaty úzkosti a podobné 

psychické problémy. 

 

Socioložka Helena Kubátová (2010, s. 21) pak upozorňuje, že ztráta práce má vliv na 

celkovou životní úroveň jednotlivce a jeho rodinných příslušníků. Tuto úroveň pojímá 

Kubátová jako materiální blahobyt působící na spotřebu, vybavení domácností a věci, 

jež daný jedinec nakupuje, a jimiž prezentuje svou sociální pozici. V souvislosti 

s komplexní materiální úrovní životních podmínek jedince a jeho rodiny, přichází se 

zajímavým zjištěním ve své publikaci Buchtová (2002, s. 219), která konstatuje, že 

hmotný nedostatek v nezaměstnanosti omezuje (spolu s rodičovskou odpovědností 

za osud dítěte) velmi často i natalitu. 

 

Mareš (1998, s. 75-76) upozorňuje, že finanční potíže osob žijících jen z dávek 

v nezaměstnanosti (nebo po jejich vyčerpání z nižší peněžité sociální podpory) jsou 

takřka vždy značné, protože příjem stěží pokrývá základní potřeby rodin, snižuje 

životní úroveň a může rodinu uvádět i do chudoby, nouze či zadlužení. V tomto bodě 

je důležité zamyslet se nad skutečností, že materiální soběstačnost může být 

narušená i v případě zaměstnaného člověka – větší vliv totiž podle Eisenberga 

a Lazarsfelda (1938, s. 361) na psychiku člověka a jeho morálku má schopnost 

ekonomicky zabezpečit sebe a své blízké, a to z jakýchkoliv zdrojů, než mít práci. 

 

Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (1972, s. 84) na základě svého výzkumu konstatují, že 

nároky lidí bez zaměstnání pod tíhou finančních úspor postupně klesají. A přestože 

časem upadá energie těchto osob, snaží se ji zachovat alespoň pro novou zúženou 

sféru své existence, do níž se po ztrátě zaměstnání dostali. To se podle McKee a Bella 
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(1985, s. 396) projevuje například v oblasti nákupů. Lidé s nízkými příjmy se věnují 

v celku komplikovanému nakupování, kdy obchází mnoho obchodů (koupí i jen 

jedinou položku v jednom obchodě a jinou v jiném), bleších trhů a podobných akcí, 

aby nakoupili co nejlevněji. 

 

Dle mého uvážení je pravděpodobné, že hmotné zabezpečení osobních a rodinných 

potřeb či udržení životního standardu, bude jedním z hlavních faktorů, které 

podněcují propuštěného člověka k hledání nového pracovního uplatnění. Je tomu tak 

proto, že peníze jsou vysoko hodnoceným motivem pro pracovní činnost člověka, 

a dále proto, že omezení spotřeby, případně problémy s úhradou životních nákladů, 

mohou mít dopad i do dalších sfér lidského života, na jeho psychiku, rodinné soužití 

ad. Někteří jedinci po propuštění žijí z odstupného nebo extra bonusů, které jim 

poskytl zaměstnavatel při jejich odchodu z organizace, z dávek poskytovaných 

v nezaměstnanosti, a jiní se mohou uchýlit k práci na černo, pakliže nemohou získat 

odpovídající zaměstnání, což je ale nezákonné a obdržení odměny za takovou práci 

nemusí být spolehlivé. 

 

 

5.4.5  Dopady propouštění na strukturování času jedince 

Po propuštění člověka z práce se upravuje jeho krátkodobá i dlouhodobá časová 

perspektiva. V případě, že člověk dochází pravidelně do zaměstnání, má před sebou 

jednoznačný obraz časové struktury svých činností v průběhu dne či týdne a dokonce 

i let. Po přerušení pracovní činnosti se však manifestuje dezorientace vyvolaná tím, že 

dosavadní režim aktivit končí a na jejich místo nastupuje prázdno, nejistota a úzkost. 

S takovou situací si mnoho jedinců neví rady, a čím déle nenalézají nové zaměstnání, 

tím více se může prohlubovat pasivní chování ve volném čase a omezení aktivního 

hledání nové práce (Buchtová, 2002, s. 95). Jahoda, Lazarsfeld a Zeisel (1972, s. 87) 

zjistili, že u propuštěných osob ze zaměstnání se typicky narušuje vnímání času. Ten 

silně ztrácí svou hodnotu, která je mu připisována v organizaci denních aktivit. 

 

Mareš (1998, s. 77-78) dále cituje Jahodu tak, že lidem bez práce ubíhá čas pomaleji 

než v zaměstnání, dny se vlečou, nemají žádnou strukturu a po určité době nelze 

odlišit všední dny od víkendů. Čas přestává hrát důležitou roli a je vyplňován pocitem 

nudy. To demonstruje výpověďmi osob z Marienthalské studie, kdy nezaměstnaní 

uváděli, že často postávali na ulici se sousedy, pozorovali ostatní a čekali, co se bude 
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dít, aniž by se přitom pouštěli do rozhovorů, cesta na úřad práce a zpět jim trvala 

neúměrně dlouhou dobu apod. Pouze malá část lidí je totiž schopna sama udržet si 

svou časovou struktura, většina k tomu musí být nucena sociálními normami, které 

jim poskytují podpůrný rámec (například pracovní dobou). Právě neomezené 

množství volného času zabraňuje paradoxně v tom ho smysluplně využívat. 

 

A právě výplň nově nabytého volného času narůstá v této situaci na významu. 

Buchtová (2002, s. 102) citací Warra a Payna dodává, že: „Čím smysluplněji může být 

volný čas strukturován a využíván, tím menší je psychická zátěž během 

nezaměstnanosti.“ Někteří jedinci si však po ztrátě práce neumí podle Kebzy (2005, 

s. 203), ve srovnání s  původním pracovním životem, vybudovat náhradní časovou 

strukturu dne i týdne, a běžný den prožívají méně účelně. Pokud ovšem dokáží 

vytvořit náhradní denní režim, pak vykazují lepší psychickou pohodu, cítí se 

spokojeněji, vykazují vyšší sebevědomí a nižší úroveň depresivních znaků. To 

potvrzuje rozvedením Freudova názoru, že práce je poutem, které nás váže k realitě, 

Mareš (1998, s. 68), který se domnívá, že pokud člověk nemá povinnost ráno vstát 

a jít do práce, pak se ocitá v nebezpečí, že jej ovládnou fantazie a emoce.  

 

Mareš (1998, s. 78) dále ve své publikaci seznamuje s výsledky studií, které v menší 

míře poukazují na značnou aktivitu části osob bez práce, ve větší se však shodují, že 

většina nezaměstnaných zabíjí čas sledováním televize, trávením mnoho času 

spánkem nebo ležením v posteli. Podle výzkumu Fryera a McKenny z konce 80. let, 

provedeného ve Velké Británii u 1 000 nezaměstnaných osob dělnické profese, uvádí 

Mareš (1998, s. 78-79), že se zde vyskytovali lidé, kteří měli po propuštění z práce 

více aktivit, než v době zaměstnání a jediným problémem pro ně byl nedostatek 

peněz, daleko více jich však ztrácelo podněty k cílevědomé činnosti, všechny dny se 

jim jevily jeden jako druhý a měli problém pustit se do nějaké činnosti, soustředit se 

na ni a provádět ji delší dobu.  

 

Jsem přesvědčena, že mnoho pracujících si neumí představit, čím mají po propuštění 

ze zaměstnání vyplnit nově nabytý volný čas, a to s ohledem na své zájmy, nanově 

omezené finanční prostředky, vzhledem ke specifikům prostředí, v němž žijí, 

a především tomu, jak ztrátu zaměstnání prožívají a jak to může ovlivňovat jejich 

snahu volný čas aktivně a smysluplně za daných okolností zaplnit. Život bez 

zaměstnání naprosto převrací zaběhnutý každodenní chod jedince a jeho rodiny. 

Vítané jsou zajisté aktivity vedoucí k nalezení nového pracovního místa, větší 
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nasazení v péči o děti a domácnost anebo věnování se osobním zájmům a koníčkům 

a podobně. Naopak jako nežádoucí se jeví bezcílné až apatické činnosti, které 

prohlubují nudu a ztrátu chuti k podnikání činorodých aktivit. Podle Mareše (1998, 

s. 90) mnoho propuštěných cítí, že se ztrátou práce jejich život ztratil strukturu a cíl 

získat zaměstnání je pro ně synonymem „začít opět žít“. 

 

 

5.4.6  Dopady propouštění v oblasti sociálně-patologických jevů 

Nepříznivédopadymáztrátazaměstnání,potažmodlouhodobánezaměstnanost, nejen 

na psychické či fyzické zdraví nebo ekonomické prostředky člověka, ale též na 

sociálně-patologické jevy, kterých se lidé bez práce mohou dopouštět. Ty pak mohou 

mít nežádoucí důsledky pro celou společnost, v níž jedinec žije.  

 

Buchtová (2002, s. 115) se domnívá, že v této oblasti se nezaměstnanost projevuje 

v nárůstu konzumace alkoholu, nikotinu a drog (zejména u mladistvých), ke zvýšení 

nemocnosti, spotřeby léků, násilí, rasových a meziskupinových konfliktů, krizí 

v rodině a sociálních institucích, k zesílení ztráty úcty k politickým stranám 

a autoritám. Kebza (2005, s. 204) dále zařazuje mezi vážné sociálně-patologické jevy 

nezaměstnanosti odtržení se od společnosti, občanskou neposlušnost a příklon 

k extrémním ideologiím. Mareš (1998, s. 91) rozděluje tyto jevy na rovinu jedince 

a celé společnosti. U jednotlivců může podle něj život bez práce vyvolávat „chronickou 

dezorganizaci jeho života, netečnost, nestabilitu rodiny, duševní deprese (v krajních 

případech sebevraždu), kriminální delikty, nadměrné pití alkoholu či užívání drog 

a další destruktivní individuální jednání“, ve společnosti pak může vyvolávat 

„analogické sociálně patologické procesy (krizi hodnot, úpadek úcty k autoritám, 

rozklad občanské společnosti, kriminalitu aj.)“. 

 

Otázku spojitosti nezaměstnanosti se sebevražedností (potažmo s nedokonanými 

demonstrativními sebevraždami, tzv. parasuicidami) zodpovídá Mareš (1998, s. 91) 

ve své práci citací Platta a jeho výzkumů z počátku 80. let 20. století, kdy uvádí, že 

tyto dva jevy mají prokazatelnou souvztažnost. Mareš přináší též poznatky Jahody, 

která na základě studií těchto jevů dokládá, že mezi nezaměstnanými se až devětkrát 

častěji oproti zaměstnané populaci vyskytují parasuicidy. Buchtová (2013, s. 55) na 

základě poznatků z výzkumů nezaměstnanosti Kirchlera z počátku 90. let 20. století 

současně dokládá, že se v tomto ohledu zvyšuje počet pacientů přijatých do 
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psychiatrických klinik. Co se týče zvýšení kriminality u člověka bez zaměstnání, tak to 

je dle Kebzy (2005, s. 204) projevem motivace získat peněžité prostředky, s jejichž 

pomocí se jedinec snaží zajistit si lepší životní podmínky, než v jakých se nachází po 

propuštění ze své pracovní činnosti.  

 

Další zajímavé zjištění ve své práci uvádí Mareš (1998, s. 92), který přináší informaci, 

že: „Výzkumy prováděné ve Velké Británii ukázaly, že dělníci z odvětví a území, kde 

dochází k velkému pohybu na trhu pracovních sil, jsou náchylnější k sociálně 

infantilnímu jednání. Mají sklon nakupovat zbytečné věci, patří k militantním 

fotbalovým fanouškům. Zabývají se „nepodstatnými věcmi“ právě proto, že se jim vymkly 

z rukou „věci podstatné“, zejména zaměstnání, a že nemohou v tomto bodě svůj osud 

ovlivnit.“ Náplň života nezaměstnaného člověka pak může po delší době dospět až do 

dvou rovin (které jsou určitými extrémními variantami chování), jimiž jsou podle 

Mareše (1994, s. 104): 

– možnost organizovaně revoltovat proti osudu ventilací frustrace a nepřátelství 

vůči majoritní populaci v různých formách sociálně patologického jednání, nebo 

– rezignace, upadání do sociální izolace a apatie, spojené s rozkladem tradičních 

institucí jako jsou manželství a rodina. 
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6.  Pomoc pracovníkům propouštěným z organizace 

 

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“ 

~ Gándhí ~ 

 

Ve chvíli, kdy se pracující člověk dozví, že se jej zaměstnavatel chystá propustit ze 

zaměstnání, často ho napadne otázka, co s tím, co dál, jak tuto situaci řešit. Pakliže je 

skončení pracovního poměru již jistým rozhodnutím, nemalé procento propuštěných 

se ocitá ve stavu nejistoty a obav, zda se jim podaří nalézt nové pracovní uplatnění 

a nestanou se nezaměstnanými, musí se učit adaptovat na novou situaci a podmínky 

a zachovat si přirozenou motivaci k životním aspiracím a cílům. Mnoho z nich však 

naráží na problém, jak se s novou situací vyrovnat, přizpůsobit se a jak hledat a získat 

novou odpovídající práci. Některým se podaří vlastními silami a úsilím vše vyřešit, 

pro ostatní existují možnosti, jak jim lze pomoci a na jejich cestě je podpořit.  

 

Za dva nejvýznamnější subjekty, které mohou zajistit služby pomoci propouštěným, 

považuji samotného zaměstnavatele a úřady práci, o nichž pojednává tato kapitola. 

Mimo ně se lze v případě ztráty zaměstnání a prosbou o výpomoc požádat existující 

programy neziskových organizací nebo přátel či známých. Ti však v důsledku mohou 

nabídnout stejnou podporu jako organizace nebo stát (viz dále), tudíž se jimi v této 

práci podrobněji zabývat není potřeba. 

 

Pomoc odcházejícím pracovníkům z organizace, označovanou výrazem outplacement, 

přibližuji v podkapitole 6.1 prostřednictvím vymezení tohoto pojmu, stručným 

nastíněním jeho historie, obvyklých typů outplacementu a druhů účastníků, stejně 

jako vytýčením jeho významu a představením nejčastěji užívaných 

outplacementových služeb. Podkapitola 6.2 se věnuje představení činnosti českých 

úřadů práce a aktivní i pasivní politiky zaměstnanosti, které jsou zacíleny na podporu 

zaměstnanosti a pomoc při ztrátě zaměstnání. Vybrané funkce těchto politik, 

adekvátní pro osoby, které se ocitly v situaci hledání si nového pracovního místa, tedy 

funkci zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikaci 

a informační a poradenská střediska, představím blíže. Rozsah této práce bohužel 

neumožňuje detailní popis probíraných funkcí, který by si zasluhovaly, čtenář se 

s nimi může blíže seznámit v odborné literatuře nebo přímo na krajských pobočkách 

úřadů práce. 
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Ztráta zaměstnání má dopad nejen na pracovní život člověka (přerušení pracovní 

kariéry, ochabování pracovních návyků a dovedností, snižování chuti znovu naplno 

pracovat apod.), ale i na jeho život osobní, respektive rodinný (změna poměrů 

v rodině či v okruhu přátel, partnerské neshody, pokles denní aktivity, všeobecná 

pasivita atd.). Proto se mnohé organizace při propouštění snaží pracovníkům v jejich 

nelehké chvíli pomoci, aby se dokázali s danou situací lépe vyrovnat, aby zpracovali 

prvotní rozčarování z propuštění ve svůj prospěch a v co nejkratší možné době si 

nalezli novou práci a vyhnuli se tak negativním důsledkům spojeným s propouštěním.  

 

Taková pomoc může zahrnovat následující opatření, jež může zabezpečit organizace 

sama nebo může pracovníky odkázat na instituce, které jim ji mohou poskytnout: 

– podnik nabízí úřadům práce nebo jiným příslušným státním orgánům své 

zařízení, aby zde jeho pracovníci mohly radit propouštěným zaměstnancům 

a poskytovat jim informace o pracovních příležitostech, rekvalifikačních 

programech, podporách v nezaměstnanosti a další sociální pomoci, 

– organizace může dočasně zřídit vlastní zprostředkovatelské pracoviště (zpravidla 

se pověří pracovníci personálního útvaru a vedení organizace), které kontaktuje 

jiné podniky v okolí a pokouší se nalézt náhradní zaměstnání propouštěným, 

– poskytuje poradenskou službu, jak se vyrovnat s nezaměstnaností a jak nejlépe 

po finanční stránce využívat odstupné, 

– zaměřuje se na psychologické aspekty propouštění u zaměstnance a členů jeho 

rodiny a nabízí poradenskou službu psychologa (Koubek, 2000, s. 270). 

 

Domnívám se, že pokud si organizace uvědomují tíživost situace nedobrovolného 

odchodu ze zaměstnání svých pracovníků, pak mohou zvolit péči o uvolňované 

zaměstnance, aby si co nejdříve nalezli nové pracovní uplatnění a nemuseli tak 

přerušit svou profesní kariéru a stát se nezaměstnanými. Toto podporující chování 

organizace vnímám jako součást společenské odpovědnosti firem, tzv. Corporate 

Social Responsibility, kterou ve své publikaci, podle definice Evropské komise, 

popisuje profesorka oboru mezinárodních vztahů Dana Zadražilová (2010, s. 2) jako 

„koncept, pomocí kterého firmy na dobrovolném základě integrují sociální a ekologická 

hlediska do běžných firemních operací a interakcí se zainteresovanými subjekty.“ To 

v praxi představuje dobrovolný závazek stanovovat si vysoké etické standardy, 

pečovat o své zaměstnance a udržovat s nimi dobré vztahy (Kuldová, 2012, s. 14), 

společenská odpovědnost se stává nezbytnou součástí strategického managementu 

organizace a všech oblastí jeho odpovědného působení (Grublová, Pitra, 2010, s. 181) 
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a všeobecně přispívá k růstu kvality života pracovníků nad rámec platné legislativy 

(Kunz, 2012, s. 15). Společenská odpovědnost firem se týká mnoha oblastí vnitřního 

i vnějšího života podniku – v této práci se zaměřuji na témata blízká pracovníkům 

organizace a jejich propouštění. 

 

Mezi hlavní principy sociální odpovědnosti firem odborníci řadí: 

− dobrovolnost, 

− aktivní spolupráci se všemi zainteresovanými skupinami (tzv. stakeholdery), 

která umožňuje vytvářet „win-win“ situace, 

− transparentnost a otevřený dialog se stakeholdery, což znamená především 

umožnění přístupu k informacím, 

− fungování podniku s ohledem na tzv. „triple bottom line business“, 

tj. sociální, ekonomické a environmentální aspekty své činnosti, 

− systematičnost a dlouhodobý časový horizont, představující zahrnutí 

společenské odpovědnosti do firemních hodnot, podnikatelské strategie 

a procesů na všech úrovních podniku (Kašparová, Kunz, 2013, s. 16). 

 

Podle ISO normy 26000 existuje sedm principů společenské odpovědnosti firem: 

− odpovědnost organizace za dopady svého jednání, 

− transparentnost organizace ve svých rozhodnutích a aktivitách, 

− princip etického chování, 

− princip stakeholderů, který stanovuje respektovat zájmy všech zainteresovaných 

subjektů, 

− respektování platné legislativy, 

− respektování mezinárodních standardů, které podporují udržitelný rozvoj 

a blaho společnosti, 

− uznání důležitosti a univerzálnosti lidských práv (Zadražilová, 2010, s. 9). 

 

Společenská odpovědnost firem přináší organizacím žádoucí výhody. Mezi ně patří 

například pevná základna pro odpovědné chování a dobré jméno na trhu (Grublová, 

Pitra, 2010, s. 181), možnost stát se vyhledávaným zaměstnavatelem, zlepšení 

reputace a získání pozitivního obrazu v očích široké veřejnosti, větší přitažlivost pro 

investory, ocenění u obchodních partnerů, rostoucí prodej a loajalita zákazníků, 

zvýšení efektivity provozu a snížení provozních nákladů, vytváření potřebného 

zázemí k úspěšnému fungování a dlouhodobé udržitelnosti, lepší poznání potřeb 

stakeholderů a možnost rozvíjet kvalitnější spolupráci s nimi (Kašparová, Kunz, 2013, 
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s. 17), zlepšení pracovního prostředí, snížení explicitních nákladů zaváděním inovací, 

získávání konkurenční výhody, zaměstnávání spokojených a loajálních zaměstnanců, 

kteří se hrdě a spontánně podílí na posilování image podniku, jsou motivovaní, 

produktivní a věrní (Pavlík, Bělčík a kol., 2010, s. 29-31). 

 

Některé organizace, které se pečlivě věnují společenské odpovědnosti, přijímají 

závazek nepropouštět pracovníky z důvodu nadbytečnosti. Posílení jistoty 

zaměstnání tímto způsobem může mít pro pracovníky vysoký motivační efekt, 

přispívá k dobrému jménu podniku u státních či regionálních orgánů státní správy 

a může mít vliv na zaměstnavatelskou atraktivitu z pohledu talentovaných uchazečů 

o zaměstnání (Thomson, 2007, s. 216). 

 

Jiné organizace k propouštění pracovníků z různorodých důvodů přistupují. Některé 

pak volí prostředky zmírnění nebo eliminace negativních důsledků snižování 

personálních stavů v podniku pomocí outplacementu.  

 

 

 

6.1  Možnosti pomoci ze strany zaměstnavatele – outplacement 

Z nabytých znalostí o problematice outplacementu mohu úvodem představit tuto 

službu jako pomoc, jak se citlivě, se zájmem a profesionálně postarat o odcházející 

pracovníky z podniku, kterým byl skončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele, 

aby touto životní fázi prošli co nejlehčeji, co nejlépe se s ní vyrovnali a byla jim dána 

podpora, aby co nejsnadněji a důstojně prošli obdobím od předání výpovědi až po 

nalezení nového pracovního místa. To je zajištěno komplexními outplacementovými 

službami, při nichž se člověk učí, jak se orientovat ve svém životním prostoru, jak si 

uvědomit svou hodnotu, své silné stránky a kariérní možnosti, jak si umět říct o radu 

a tu využít, a především, jak nakonec uspět u pracovního pohovoru, získat zaměstnání 

a nebýt tak ohrožen nejistotou z budoucnosti a nezaměstnaností. 

 

Domnívám se, že přínos, který outplacement s sebou nese (tedy poskytnutí 

informační, vzdělávací, psychologické, právní a administrativní podpory), pokud je 

kvalitně a profesionálně provedený, je pro propouštěného pracovníka i organizaci tak 

významný, že jej nelze přehlížet a je třeba o něm při každém plánu redukce 

personálních stavů zodpovědně přemýšlet. Je tedy důležité o něm vést odborné 
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debaty, provádět výzkumy jeho efektivity, mezi podniky jej propagovat, aby ho 

začleňovaly do své firemní strategie, a neustále ho zkvalitňovat. Pokud je pro firmu 

důležité být solidním a poctivým zaměstnavatelem, který dbá o důstojnost a jistoty 

svých zaměstnanců a jejich spokojený pracovní i osobní život, pak je outplacement při 

snižování počtu pracovníků v organizaci vhodným nástrojem, jak prokázat dobrou 

vůli a pomoci všem zúčastněným stranám. Přesto však nemůžeme outplacement 

pojímat jako samospásný – nezaručuje totiž, že pracovní místo propouštěným 

jedincům stoprocentně zajistí. Vždy záleží na konkrétní situaci, v níž se podnik 

nachází a na připravenosti odcházejících zaměstnanců podílet se na získávání 

adekvátního pracovního uplatnění za pomoci rad, návodů, pokynů a kontaktů 

zabezpečovatelů outplacementu. Outplacement nefunguje tak, že opatří propuštěným 

novou práci, ale ukazuje cestu, po které by tito lidé měli jít, aby práci sami získali. 

 

 

6.1.1  Pojetí outplacementu 

Stýblo (2004, s. 94) popisuje outplacement jako poskytnutí odborné pomoci 

nadbytečným pracovníkům, kteří jsou propuštěni z organizace, a to proto, aby snáze 

nalezli nové pracovní uplatnění a dokázali lépe přijmout tuto změnu ve své pracovní 

kariéře. Outplacement se v současné době nejčastěji v českých podmínkách uplatňuje 

při hromadném propouštění zaměstnanců z důvodů organizačních změn, jako jsou 

restrukturalizace, změny vlastníka či vedoucích pracovníků, ale i pro nedostatečný 

firemní výkon (Stýblo, Urban, Vysokajová, 2009, s. 795). Nelze téměř předpokládat, že 

by měl zaměstnavatel zájem na pomoci pracovníkovi, kterého propustil na základě 

okamžitého zrušení pracovního výkonu.  

 

Také Armstrong, stejně jako Stýblo, (2007, s. 404) hovoří o tom, že outplacement je 

„proces pomáhání nadbytečným pracovníkům při hledání jiného zaměstnání 

a zahajování nové kariéry.“ To proto, aby se jim podařilo vyrovnat se s duševním 

otřesem způsobeným jejich uvolněním, a dále proto, aby byli tito lidé schopni 

stanovovat si nové pracovní cíle a dosahovat jich.  

 

Pojem „outplacement“ je mezinárodně užívaný termín označující proces podpory 

a pomoci. Poprvé byl vymezen odborníkem na tuto tematiku na Alanem Jonesem roku 

1994. Tehdy Jones uvedl, že outplacementem zaměstnavatel aktivně pomáhá najít 

zaměstnanci novou práci (Základy řízení lidských zdrojů, 2010, s. 11). Do češtiny se 
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tento pojem překládá různě. Setkat se lze například s jeho vymezením jakožto 

propouštění. Takové vysvětlení je však dle mého názoru zužující, nezahrnuje veškeré 

souvislosti dané problematiky, celkový proces a doprovodné služby, které 

outplacement tvoří. Zároveň se domnívám, že úplný překlad termínu jakožto 

„vymístění“, které upřednostňují například specialista na problematiku neziskových 

organizací Marek Šedivý a konzultantka výcviků pro manažery Olga Medlíková (2011, 

s. 102), je stejně nedostatečný. Jeho podoba odkazuje více k aktu propuštění, než 

k programu podpory orientace zaměstnance na trhu práce. Adekvátní ekvivalent 

prozatím nebyl v českém jazyce ustanoven, ovšem pojem outplacement v jeho 

anglické podobě je v praxi běžně užívaný, tudíž není nutností českou podobu hledat.  

 

Obecné vymezení outplacementu odkazuje na aktivní pomoc zaměstnanci při 

vyrovnávání se s propuštěním a na pomoc při hledání nového zaměstnání a rozvoji 

pracovní kariéry, započetí samostatné výdělečné činnosti či dobrovolnických aktivit. 

Jde o typ péče o zaměstnance, který se organizace mohou dobrovolně rozhodnout 

využít (Foot, Hook, 2005, s. 479).  

 

Outplacement je souborem nástrojů, procesů a metod, které pomáhají lidem i firmám 

v období jejich rozchodu (Bábek, 2009). Podobně téma vysvětluje česká odbornice na 

outsourcingové služby organizacím jako je outplacement Markéta Švedová (2009) 

tak, že se jedná o souhrn metod, nástrojů a aktivit, kterými se zodpovědní 

zaměstnavatelé snaží zmírnit negativní dopady redukce pracovníků. Propouštění dle 

Bábka i Švedové ovlivňuje nejen odcházející zaměstnance, ale zasahuje i interní chod 

společnosti a náladu uvnitř kolektivu, mívá dopad na její okolí a na její obraz 

u veřejnosti, proto je třeba brát při outplacementu v úvahu i tyto skutečnosti.  

 

 

6.1.2  Historie outplacementu 

První outplacementové aktivity se připisují na vrub společnostem z amerického 

kontinentu. Příkladem původního využití je poradenský servis určený americkým 

vojenským veteránům, jež ve své disertační práci věnující se historii outplacementu 

popisuje doktorka Martha Redstrom-Plourd (1998, s. 1). Ta uvádí, že když se 

vysloužilci vraceli z druhé světové války, bylo třeba rozsáhlé podpory jejich návratu 

do civilního života a hledání dalšího pracovního uplatnění. Vojáci potřebovali pomoci 

s ohodnocením předchozích pracovních zkušeností (pokud nějaké měli), s psaním 



 121 

životopisu a orientací na pracovním trhu. Buchtová (2005, s. 108) později publikuje 

Smithův údaj, že také v Evropě jsou počátky outplacementu spojovány se 

zajišťováním nové práce vojákům vracejícím se z bývalých britských kolonií. 

 

V šedesátých letech se další rozvoj outplacementových služeb zpomalil. Pomoc při 

hledání nové práce byla nabízena převážně jen pracovníkům na nejvyšších úrovních 

hierarchie společnosti (Pickman, 2013, s. 2). Jednalo se o vrcholové manažery, kteří 

byli zaměstnáni u jedné společnosti i více jak dvacet let (Gribble a Miller, 2009, s. 19). 

Rozmachu této služby bylo dosaženo po hospodářské krizi v 70. letech, kdy se 

v podnicích z ekonomických důvodů začalo hromadně propouštět (What´s the History 

of Outplacement Support?, 2012). Rozvoj byl zapříčiněn změnami v ekonomice, 

sociálních i legislativních podmínkách, v posunu vnímání společenské odpovědnosti 

firem a outplacement se začal nabízet pracovníkům středního managementu, 

technickým odborníkům i zaměstnancům na méně specializovaných pracovních 

místech (Pickman, 2013, s. 2). V 90. letech pak odpovědné orgány mezinárodních 

organizací ustanovily několik pravidel poskytování outplacementových služeb a tento 

servis se stával standardní součástí firemní politiky (What´sthe History of 

Outplacement Support?, 2012). Stále častěji se outplacement začal využívat při 

podnikových reorganizacích a při hromadném propouštění způsobeném fúzemi 

a akvizicemi, ke kterým organizace přistupovaly, aby zefektivnily své podnikové 

činnosti, staly se ziskovějšími a konkurenceschopnějšími (Pickman, 2013, s. 3). 

Odhaduji, že podíl na rozšiřování služeb outplacementu i mezi řadové zaměstnance 

mohou mít snahy o brzké znovuzačlenění propuštěných pracovníků do pracovního 

procesu, jelikož vnímání nezaměstnaného bylo pokřiveno stereotypními atributy, 

které se tomuto statusu připisují. 

 

V České republice byla situace odlišná. Za bývalého režimu bylo propouštění 

vzhledem k tehdejší politické ideologii řidší, tudíž nevznikala tak naléhavá potřeba 

vypomáhat odcházejícím zaměstnancům. Až po tržních transformacích a vzniku 

nových podnikatelských příležitostí dospěly společnosti k mnohým organizačním 

změnám, a tím pádem k propouštění. Zároveň v Čechách vznikly specializované 

agentury, jež tento servis počaly nabízet. Česká senior konzultantka v oblasti 

outplacementových služeb Klára Lichá (2009) na základě osobních zkušeností 

zmiňuje, že typickým uživatelem outplacementu je v Česku společnost se zahraniční 

účastí, jež tuto službu nabízí svým zaměstnancům ve všech zemích, kde působí. Mezi 



 122 

odvětví nejvíce využívající outplacement řadí oblasti IT, telekomunikací, farmacie, 

bankovnictví, určitých segmentů výroby a obchodních řetězců. 

 

Editorka novinových článků s pracovněprávní tematikou Dagmar Langová (2009) 

poukazuje na to, že i dnes je outplacement v Česku málo využíván. Od roku 1998, kdy 

se zde začal rozšiřovat, ho dle ní volí stále nízký počet společností, který narůstá jen 

pozvolna. Generální ředitelka personální agentury působící v České a Slovenské 

republice Jaroslava Rezlerová v rozhovoru s Langovou (2009) doplňuje, že tuzemské 

firmy při propouštění nabízejí jen to, co jim předepisuje zákon. Nad tento rámec se 

rozhodla jít maximálně stovka českých firem.  

 

Na základě získaných poznatků outplacement definuji jako cílenou specializovanou 

profesionální péči, jejíž snahou je pomoci se získáváním nového pracovního uplatnění 

a zmírňováním negativ spojených s propouštěním, poskytovanou odcházejícím 

pracovníkům převážně ve formě benefitu. Za příznivé důsledky outplacementu 

považuji zmírnění negativních důsledků propouštění především na finanční životní 

podmínky propuštěného člověka a jeho psychické prožívání této změny, dále na 

stabilizaci zůstávajících zaměstnanců v podniku a na podporu sociální odpovědnosti, 

firemní kultury a image společnosti. Ze samotného charakteru této podpory pak 

vyvozuji, že ji podniky užívají zpravidla v případě, kdy jsou pracovníci nuceni odejít 

z důvodu nadbytečnosti, nikoliv pro špatný pracovní výkon, neodpovídající výsledky 

či osobní selhání. Dle Urbana (2003, s. 247-248) nejsou nadbyteční pracovníci nutně 

špatní. Často jde o schopné, produktivní a loajální pracovníky, pro které jsou 

skutečným viníkem jejich odchodu z organizace vnější faktory. 

 

Rozšířenou charakteristiku outplacementu mohu z nabytých znalostí shrnout tak, že 

se jedná především o: 

 podporu a pomoc z organizace propouštěným zaměstnancům, aby se dokázali 

orientovat na trhu práce a úspěšně nalezli nové pracovní uplatnění, 

 poradenství pro management a personální oddělení, jež mají propouštění na 

starosti, aby jejich zástupci věděli, jak mají danou změnou co nejsnadněji projít 

a jak mohou odcházejícím i zůstávajícím zaměstnancům pomoci oni sami,  

 stabilizaci stávajících pracovníků, udržení pracovní morálky, výkonnosti, loajality 

a motivace, zajištění spokojené atmosféry a adekvátní firemní kultury, 

 podporu společnosti v její komunikaci dovnitř i navenek a v zachování či 

vylepšení atraktivního zaměstnavatelského obrazu u veřejnosti, zákazníků atd., 
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 celkové zajištění procesu outplacementu od počátečních analýz, přes plánování 

a realizaci, až po jeho následné vyhodnocení.  

 

 

6.1.3  Typy outplacementu 

Outplacementbývá dělen nejčastěji ve třech kategoriích, a to dle počtu účastníků na 

individuální a skupinový, dle doby trvání na krátkodobý a dlouhodobý, a dle typu 

poskytovatele na interní a externí. 

 

Individuální a skupinový outplacement 

Outplacementový program je vždy „šitý na míru“ pro jednotlivce nebo celé skupiny 

propouštěných zaměstnanců (Morawitzová, 2012), a to nejčastěji ve formě 

skupinových seminářů nebo individuálních konzultací (Hanuš, 2012), případně 

v jejich kombinaci (Hovorková, 2012), které lze dle poradkyně z oblasti 

outplacementu Pavly Nevrklové využít v jakékoliv firmě s ohledem na potřeby 

a finanční možnosti podniku, přičemž individuální forma je využívána většinou pro 

jednotlivce z top managementu a skupinový program například pro dělnické profese 

při hromadném propouštění (Bočarovová, 2003). Odborníci se v této oblasti názorově 

rozcházejí. Někteří plně zastávají ideu, že individuální outplacement je vhodný pro 

manažery a skupinový naopak pro řadové zaměstnance (Stýblo, Urban, Vysokajová, 

2009, s. 796), existuje však i opačné vnímání, tedy že kombinovaný přístup zahrnující 

jak individuální, tak skupinové aktivity je účinnější, než diferencovaný přístup 

(Harrick, Hansel, Schutzius, 1982, s. 78).  

 

O dělení služeb na individuální a skupinové uvažuje Švedová (2009) tak, že při 

hromadném propouštění se pracuje ve skupinách, kdy jsou pracovníkům 

poskytovány odborné rady a je-li prostor, tak se účastníci mezi sebou dělí o své první 

zkušenosti s odpověďmi na inzerát a reakcemi u pohovorů. Při individuálních 

setkáních lze propouštěného lépe poznat po profesní i osobnostní stránce. 

Outplacement je pak mnohdy spjatý i s kariérním poradenstvím. Konzultant při 

schůzkách dodává optimismus a trénuje s propouštěným prodej sebe sama 

a vlastních hodnot. Podle Rezlerové (Langová, 2009) je ideálním stavem, když lze 

zajistit osobní konzultace pro každého propouštěného zaměstnance. Skupinové 

poradenství by pak mělo probíhat v maximálním počtu deseti lidí. 
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Při individuálním outplacementu lze důsledněji využít osobní přístup ke každému 

pracovníkovi s ohledem na jeho specifické potřeby a profesní profil a lze mu předávat 

detailnější informace, návody a postupy (Matisová, 2008, s. 23). 

 

Výhody individuálního outplacementu zahrnují přizpůsobení obsahu programu podle 

specifických problémů a zájmů konkrétních osob, poskytování individualizované 

pomoci při hledání pracovního uplatnění, intenzivnější rozvoj vlastních dovedností 

a možnost projevit své reakce na ztrátu zaměstnání emocemi jako je strach, hněv či 

úzkost před osobou, která se zvládáním těchto reakcí umí jedinci poradit. Naopak 

výhody skupinového outplacementu lze spatřovat v podstatně nižších nákladech, 

skupinové podpoře a povzbuzení pro jednotlivce, vyšší časové efektivitě při 

hromadném dodávání služeb, v příležitosti prezentovat před skupinou a možnosti 

vzájemně diskutovat témata jako je například změna profesní kariéry, životní 

plánování, ujasnění si osobních hodnot, identifikace osobních dovedností, strategie 

hledání nového zaměstnání ad. (Harrick, Hansel, Schutzius, 1982, s. 78). 

 

Mezi další výhody skupinového přístupu patří rozvoj dovedností v oblasti 

společenské interakce, získávání různorodých názorů, užitečných informací 

a doporučení pro konkrétní problémy nebo strategie ve způsobech hledání práce, 

a v neposlední řadě lze využít skupinového tlaku na jedince, kterému se nedaří a své 

ambice vzdává (Pickman, 2013, s. 38). 

 

Ve skupinách se využívá například nejrůznějších přednášek (často interaktivních), 

předávání informací ústně i tištěnou formou, praktických tréninků dovedností 

a společných diskuzí. Podle redaktora novinových článků s pracovněprávní tematikou 

Petra Suchomela (2007) však: „Semináře nebývají tak efektivní jako osobní schůzka se 

zaměstnancem.“ To je, dle mého názoru, způsobeno tím, že není možné svůj výklad 

a rady přímo přizpůsobit konkrétnímu případu každého propouštěného jedince. 

Individuální přístup by proto měl zahrnovat osobní motivační rozhovory, konzultace 

k životní situaci propuštěného a jeho snahám shánět si nové pracovní uplatnění, 

koučování, psychodiagnostické testování a poradenství od právního po 

psychologické. 

 

Krátkodobý a dlouhodobý outplacement 

Rozsah outplacementového programu se různí, může se jednat o roční servis nebo 

pouze o několik schůzek s klientem. Záleží na tom, kdy je poskytovatel outplacementu 
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zahrnut do celého procesu změn.  To může být v momentě před nebo po předávání 

výpovědí zaměstnancům, ideálně však co nejdříve, tedy již v době plánování 

organizační změny, aby se zabránilo zbytečným komplikacím v dalších fázích procesu 

propouštění. Dále také záleží například na úrovni pozice klienta, na počtu 

propouštěných zaměstnanců, na kapacitě personálního oddělení a na rozpočtu 

organizace na poradenství. Krátkodobý outplacement trvá několik hodin či několik 

dní a využívá se především skupinových seminářů. Dlouhodobý program je více 

individualizovaný, probíhá formou konzultací, diagnostiky a tréninků (Matisová, 

2008, s. 25-26). V českých podnicích se lze setkat s délkou trvání 

outplacementuv rozmezí méně než jednoho dne, které využívá zhruba do 10 % 

společností, až po jeden měsíc a déle, což volí téměř 50 % společností využívajících 

outplacement (Stýblo, 2005, s. 66). Přesnou definici rozpětí krátkodobého 

a dlouhodobého outplacementu odborníci neuvádí. Doby programů se mohou lišit u 

každé poradenské společnosti, nabízeny bývají buďto balíčky časově ohraničených 

služeb a konzultací, které končí jejich vyčerpáním, anebo se stanoví časový horizont, 

po jehož dobu jsou různorodé služby poskytovány. 

 

Pakliže krátkodobé programy trvají maximálně několik dní, domnívám se, že by se 

měly zaměřit na to nejdůležitější, co je třeba za krátký čas pracovníkům předat. Tedy 

realizovat několik seminářů zaměřených na seznámení se s informacemi o trhu práce, 

s právy a povinnostmi propouštěné (případně nezaměstnané) osoby, zařazením 

propuštěných pracovníků do databází uchazečů o zaměstnání, zaučení, jak psát 

životopis či se připravit na pohovor, absolvování profesní diagnostiky apod.  

 

U dlouhodobého programu též předpokládám využití kurzů a školení orientujících se 

na výše uvedené aktivity a informace, ovšem může jich být realizováno více, mohou 

zabírat širší spektrum poradenství, pronikat více do hloubky, častěji se věnovat 

praktickému tréninku, individuálním pohovorům s konzultantem (a jeho řešením 

pracovníkových aktuálních potřeb i problémů) a poradenskému servisu. Takové 

programy jsou sice finančně náročnější, věřím však, že jejich dopady budou mnohem 

účinnější a ve výsledku efektivnější a přínosnější pro zúčastněné. 

 

Zpravidla záleží na tom, kolik financí do svých zaměstnanců propouštějící organizace 

hodlá investovat, tzn. kolik workshopů a osobních konzultací si může dovolit, jaký 

balíček služeb outplacementu zvolí, což se odrazí v časovém harmonogramu projektu. 

Podle Šedivého a Medlíkové (2011, s. 103) se délka dlouhodobé spolupráce pohybuje 
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přibližně od tří měsíců až do jednoho roku, ale například u vrcholových manažerů 

může být časově neomezená. Končit může až tehdy, kdy klient úspěšně projde 

zkušební dobou v nové práci. 

 

Interní a externí outplacement 

Odborníci se shodují, že interní poskytovatel je buďto specialista na outplacement, 

jehož firma zaměstnává jen na tuto práci nebo je vykonáván personálním útvarem 

jako jedna z jeho činností. Externího poskytovatele představují specializované 

poradenské a personální agentury. 

 

Outplacement zajišťovaný z vlastních zdrojů má výhody v podobě důvěrného 

obeznámení s podnikem, jednodušší práce s interními informacemi, znalosti 

struktury podniku, případných vlastních školících prostorů, znalostí konkurence, tedy 

toho, co mohou požadovat noví zaměstnavatelé ve stejném profesním oboru 

(Sehnalová, 2007). Snáze jsou pro interního konzultanta dostupné materiály 

o propouštěných pracovnících, prostřední společnosti a pracovních místech. Interní 

forma umožňuje jednodušší výměnu a sdílení informací a větší otevřenost 

managementu společnosti ve vzájemné komunikaci (Švedová, 2009).  

 

V případě interního outplacementu nemusí organizace předávat žádné vnitřní 

informace vně firmy, snáze vybere důvěryhodného pracovníka, o němž ví, že má 

potenciál přesvědčit ostatní zaměstnance, na druhou stranu však může narážet na 

jejich blok, kdy se staví do opozice k zaměstnavateli, který je propustil z organizace 

(Sehnalová, Hájková, 2008). Tudíž je důležité, aby interní konzultant ujistil 

propouštěné, že hájí jejich zájmy, je pro ně diskrétním partnerem, což především 

znamená, že žádná informace, kterou pracovník sdělí konzultantovi, nebude 

prozrazena vedení organizace. Dále má interní outplacementu výhodu v podobě 

nižších finančních nákladů oproti externímu (Matisová, 2008, s. 27). Ekonomická 

výhodnost je však patrná především u velkých společností (Pickman, 2013, s. 6).  

 

Výhodou outplacementu zajišťovaného externími specialisty je, že za organizaci 

přebírá poradenská společnost část úkolů a zodpovědností. Zároveň odcházející 

pracovník jedná s osobou, jež není podnikovým zaměstnancem, proto může věřit její 

nestrannosti a nabýt tak k ní větší důvěry (Sehnalová, 2007). Externista přichází 

s odborností v oblasti pomoci propouštěným pracovníkům i zaměstnavatelům, 

nastoluje s pracovníky otevřenou a nezávislou komunikaci a na celou situaci se dívá 
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více s nadhledem (Matisová, 2008, s. 26-27). Je to tím, že: „Nejsou nijak spojeni 

s rozhodnutím managementu a jejich jediným zájmem je lidem usnadnit změnu 

v profesním životě“ (Jarošová, Lichá, 2008).  

 

Specializované poradenské společnosti mají široké spektrum zkušeností a informací, 

umějí pracovat s různými typy lidí, měli by znát regionální problematiku pracovního 

trhu České republiky, mají kontakty s úřady práce a personálními agenturami 

(Sehnalová, Hájková, 2008). Někteří externí poradci fungují zároveň jako personální 

agentura s řadou služeb, kterými mohou urychlit nalézání nového zaměstnání anebo 

plánování kariérové změny propouštěných zaměstnanců (Gribble, Miller, 2009, s. 19). 

Externisty lze najmout při masovém propouštění i jako profesionály, kteří zajistí 

vhodnou komunikaci o vzniklé situaci směrem k veřejnosti, úřadům a obchodním 

partnerům (Švedová, 2009). Rezlerová dále uvádí, že externí poradci jsou schopni 

nabídnout pomoc již při plánování organizačních změn a po celou dobu zabezpečí 

školení pro management, aby propouštění proběhlo maximální korektně a snížil se 

stres všech zúčastněných skupin (Langová, 2009). 

 

„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, Hájková, 2008). Organizaci při rozhodování o využití 

externího poradce pro outplacement zvažuje rozsah a náročnost propouštění, časové 

hledisko a možnosti plánování, kapacitu personálního útvaru, principy společenské 

odpovědnosti, specifika regionu a finanční rozpočet (Matisová, 2008, s. 26). 

 

Soudím, že v případě finančních a časových možností podniku, je ideální kombinace 

obou výše uvedených typů outplacementového poradenství. Pakliže má podnik 

k dispozici interní zdroje, je vhodné je využít v kombinaci s externím specialistou, 

který s sebou přináší nestrannost, odbornost a zkušenosti. Zapojení specialistů by 

mělo přijít již v počátcích plánování snižování personálních stavů v podniku. Do 

outplacementových programů lze zapojit odborníky pro jejich znalosti či zkušenosti 

i ze zájmových profesních klubů, úřadů práce nebo neziskových organizací. 
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6.1.4  Účastníci outplacementu 

Mezi účastníky outplacementu lze na prvním místě řadit samotné propouštěné 

jedince, dále pracovníky, kteří v organizaci po propouštění zůstávají, organizaci jako 

takovou, jež outplacement iniciuje, manažery, kteří mají propouštění na starosti, 

externí dodavatele outplacementových služeb a případně odbory. 

 

Propouštění pracovníci 

Této skupině je vždy věnována největší pozornost. V první řadě je třeba zvážit komu, 

na základě čeho a v jakém rozsahu budo uoutplacementové služby určeny. Dále je 

nutné pracovníky o outplacementu řádně informovat, jelikož přesto,že je propouštění 

pro většinu lidí hrozbou, spojenou s nepříznivými vyhlídkami a vysokou stresovou 

zátěží, existenciálními a psychickými problémy, ztrátou jistot a bezpečí, mohou mít 

někteří lidé k nabídce pomoci prostřednictvím outplacementu ostych a nedůvěru. 

Předně to může být proto, že nejsou s jeho výhodami dostatečně seznámeni anebo se 

nevěří, že jim může pomoci. Podle psycholožky Aleny Sehnalové (2003), specialistky 

na outplacement, mohou obavy pramenit i z rozčarování, když člověk zjistí, že mu 

konzultant outplacementu nenosí přímé nabídky práce. Editorka Editorka 

novinových článků z oblasti zaměstnávání Kateřina Hovorková (2012) dokonce 

konstatuje, že: „Některých se situace tak dotkne, že už s firmou nechtějí mít nic 

společného a službu navíc odmítnou.“ Proto je třeba, aby jim bylo vše jasně 

a srozumitelně představeno a vysvětleno. Lidem je třeba ukázat veškeré dlouhodobé 

přínosy, které jim outplacement přináší. Psycholog a konzultant David Hanuš (2012) 

na základě zkušeností uvádí, že outplacementového projektu se účastní mezi 10-20 % 

odcházejících zaměstnanců. 

 

Za zásadní považuji seznámení propouštěných se všemi jejich právy a možnostmi, 

emocionálně je podpořit, učit je, jak se orientovat na pracovním trhu, jak se ucházet 

o zaměstnání, vyznat se na poli státní sociální pomoci, získat potřebné znalosti 

a dovednosti pro následující pracovní uplatnění a jak si toto všechno zachovat i pro 

budoucnost. Při tom všem je třeba zohlednit, zda propouštění jedinci s touto situací 

a hledáním si nového pracovního místa již mají nějakou zkušenost či nikoliv. Zároveň 

je důležité zdůraznit, že účast na outplacementových službách je dobrovolná, protože 

pokud pracovníci nebudou mít zájem o participaci, jejich snaha a úsilí budou nízké 

a výsledky práce konzultantů minimální. Wagnerová (2010, s. 100) z hlediska 

studovaných výzkumů dokládá, že pracovníci jsou velmi citliví na korektnost 
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propouštění. Záleží jim nejen na tom, jaké získají při propouštění odstupné, ale i jaká 

bude odcházejícím nabídnuta poradenská činnost. 

 

Zaměstnanci zůstávající po propouštění v organizaci 

Ve své vysokoškolské práci uvádí Michaela Matisová (2008, s. 60), že zaměstnanci, 

kteří po propouštění setrvají v podniku, často soucítí s těmi, kteří ji musí opustit 

a nemohou se zbavit otázky, kdo bude další na řadě. Kleibl, Dvořáková a Šubrt (2001, 

s. 54) se domnívají, že zaměstnanci, kteří propouštění tzv. přežijí, potřebují otevřenou 

komunikaci s managementem, aby mohli porovnat průkazná fakta s fámami. Mají-li 

pochyby o spravedlnosti výběru propouštěných, tak se tím podlamuje jejich loajalita, 

morálka, důvěra, motivace i výkonnost. Někteří pak mohou ztratit jistotu 

v zaměstnavatele a předstírat spolehlivého pracovníka jen do chvíle, než si najdou 

jinou práci. Období propouštění navíc může být provázeno konflikty a intrikami, tudíž 

se může stát, že z firmy kvůli tomu odejdou ti nejlepší pracovníci (Bělohlávek, Košťan, 

Šuleř, 2006, s. 309). 

 

Za nejdůležitější v dané situaci považuji přístup vedení podniku a roli externího 

poradce (v případě, že ten zde figuruje). Management firmy nebo konzultant agentury 

může zůstávající zaměstnance informovat o všech prováděných krocích, poskytovat 

jim psychologické poradenství, uklidňovat situaci a povzbuzovat k výkonu. Může je 

učit, jak se přizpůsobit změně a začlenit se do nové personální struktury. Podnik tyto 

pracovníky potřebuje udržet, jelikož se jedná o ty, které si vedoucí vybrali, aby nadále 

byli součástí budoucího směřování společnosti. Podle konzultantky poradenství 

v oboru lidských zdrojů Markéty Vackové (2011) totiž platí, že čím méně firma věnuje 

pozornost komunikaci se zaměstnanci a využití nástrojů outplacementu při 

propouštění, tím negativněji to zasáhne ty, kteří z firmy neodcházejí. 

 

Propouštějící podnik 

Podnik by měl hrát roli iniciátora outplacementu, financuje jej a jeho cílem je 

s pomocí tohoto nástroje podpořit propouštěné a zároveň posílit pracovní morálku 

uvnitř firmy i dobrou pověst společnosti a zamezit případným pomluvám a soudním 

sporům od propuštěných pracovníků. To, že špatné, nekorektní, neslušné či netaktní 

zacházení, nespravedlivé propouštění se zaměstnanci v době jejich propouštění může 

podniku uškodit uvnitř i navenek, hodnotí Suchomel (2007) tak, že pracovník, jenž 

má dojem, že se k němu zaměstnavatel nezachoval spravedlivě, může ze vzdoru 
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pomáhat konkurenci vynášením citlivých informací, zvolněním pracovního tempa či 

dokonce záměrným ničením výsledků své činnosti apod. 

 

V případě, kdy o outplacementu uvažuje organizace, která nemá volné finanční 

prostředky, aby objednala externího dodavatele, musí zvážit, zda jej bude realizovat 

vlastními silami. Zanalyzovat je třeba časovou a personální investici do daných 

aktivit. Jelikož se jedná o emocionálně náročný a odborně specializovaný servis, musí 

firma při interním outplacementuzhodnotit připravenost, zkušenosti, dovednosti, 

znalosti, empatii, volný čas a profesionální přístup realizátorů. Důležité je i zjištění, 

zda by zaměstnanci přijali pomoc od pracovníků, kteří jim předali výpovědi. 

 

Odborník a konzultant v problematice outplacementu John A. Challenger (2005,  

s. 86-87) poukazuje na návratnost investic do pomoci odcházejícím zaměstnancům. 

Mnoho podniků odmítá (nebo poskytuje v podřadné kvalitě s omezenými službami, 

které nepřináší kýžené výsledky) outplacement za účelem snížení finančních nákladů 

– ty ovšem mohou mnohonásobně převýšit náklady na špatně řízené nebo 

zjednodušené propouštění pracovníků. Sem lze zařadit náklady spojené s absencemi 

propouštěných, fluktuací ostatních zaměstnanců, ztrátou produktivity pracovníků 

nebo s případnými soudními spory a dokonce snížením ceny akcií či nižší ziskovostí. 

Ty v důsledku mohou převýšit úspory získané personální redukcí. V případě, že se 

s pomocí outplacmentu podaří nalézt propuštěnému zaměstnanci práci dříve, než 

skončí výpovědní lhůta, pak lze ukončit pracovní poměr dříve a ušetřit tak i mzdové 

náklady a náklady spojené na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. 

 

Organizace může narážet dle Liché (2009) také na nespolupracující management, 

jehož argumentem bývá otázka, nač investovat do lidí, které firma propouští, anebo 

na odpor odborů, kteří namísto nákupu outplacementových služeb prosazují vyšší 

odstupné, jelikož se nedomnívají, že argumenty o tom, že profesionální vedení 

zaměstnanců na cestě za novým pracovním uplatněním je mnohem významnější 

a dlouhodobější investice, jsou pravdivé a opodstatněné. 

 

Mám za to, že přesto, že je outplacement koncipován jako nadstandard poskytovaný 

nad rámec zákonných povinností podniku, měl by se stále více prosazovat i v českém 

tržním prostředí, protože budování sociální odpovědnosti firmy a dobrého renomé, 

obrazu poctivé firmy, která se svými zaměstnanci zachází slušně, s respektem a snaží 

se jim nabídnout pomocnou ruku, i když je nucena se s nimi rozloučit, aby zmírnila 
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veškeré negativní reakce, obtíže a těžkosti, jež s sebou ztráta zaměstnání nese, se 

stává důležitou součástí personálního marketingu společností. 

 

Manažeři propouštějící organizace 

Manažeři podniku bývají zpravidla těmi, kdo mají spolu s personalisty propouštění na 

starosti. Měli by to proto být, dle mého soudu, ti, kdo mezi zaměstnanci outplacement 

propagují a motivují je, aby se ho zúčastnili. Předpokládám, že pro ně může 

propouštění představovat emocionálně i organizačně náročný úkol, s jehož realizací 

chtějí pomoci. V takovém případě je na místě odborné vedení tohoto procesu ze 

strany zkušené agentury, předání znalostí a dovedností, jak propouštění co nejcitlivěji 

provést, jak své lidi o všem informovat a jak udržet pracovní morálku u stávajících 

zaměstnanců. Konzultant agentury může také poradit s tím, jak se vpravit do cítění 

a prožívání zaměstnanců a dle toho s nimi jednat. Právě schopnost empatie vnímám 

jako základ jejich práce v této situaci – to nejdůležitější, na čem myslím, že je možné 

stavět péči o propouštěné, je lidský přístup, který začíná zájmem o situaci 

uvolňovaného pracovníka, jeho povzbuzováním a nastolením důvěrné a otevřené 

vzájemné komunikace. Zároveň mohou sami propouštějící potřebovat někoho, kdo 

vyslechne jejich prožitky z tohoto úkolu a kdo jim pomůže jej po psychické stránce 

zdárně zvládnout. Tudíž i na to by měl být konzultant připraven. Challenger (2005, 

s. 87) upozorňuje, že když se vedoucím pracovníkům podaří správně uchopit pomoc 

a podporu odcházejícím i zůstávajícím pracovníkům prostřednictvím outplacementu, 

pak se mohou vyvarovat případným soudním sporům a prostředí nedůvěry vůči nim. 

Zůstávající zaměstnanci taktéž citlivě vnímají propouštění. Pakliže vyhodnotí chování 

managementu jako vstřícné a pečující, budou klidnější i při případné hrozbě dalšího 

propouštění, které by se jich mohlo týkat. 

 

Externí dodavatelé outplacementu 

Mezi externí dodavatele outplacementu se řadí specializované personální agentury, 

které často nabízí široké spektrum služeb, z nichž jednou je outplacement. Varianta 

externího poskytovatele je sice finančně nákladnější, přesto představuje odbornou 

a profesionální péči s praktickými zkušenostmi. Podle Švedové (2009) navíc mají 

personálně poradenské společnosti nejaktuálnější informace z pracovního trhu a tak 

mohou zprostředkovat u svých klientů propouštěným práci. 

 

Domnívám se, že tak jako u jakýchkoliv jiných služeb, je nutné i veškeré aspekty 

důležité pro výběr optimálního outplacementu předem ověřit a objednat si 
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nejvhodnější agenturu s dobrým renomé, kladnými referencemi, mnohaletou praxí 

(celé firmy i konkrétního poradce), doložitelnými výsledky a vysokým počtem 

úspěšně zaměstnaných klientů. Nezbytné je prozkoumání, zda je konzultant opravdu 

profesionál a bude vhodným partnerem v komunikaci, jak vůči vedení firmy, tak pro 

zaměstnance. Musí zapadat do firemní kultury a chápat hodnoty a zásady podniku. 

Propouštěnému by měl umět připravit individuální program, provést jej jím, 

naslouchat mu, reagovat na veškeré jeho aktivity a případné problémy, podržet ho 

v náročných chvílích, aktivizovat k činnosti, podporovat silné stránky, rozvíjet ty 

méně silné, učit ho znát své hodnoty, umět se prodat atd. Příhodné je prohlédnout si 

materiály, jež agentura propouštěným předává, a způsob práce s klienty. Jelikož je 

pro každou firmu, situaci a  propouštěného vhodný jiný rozsah pomoci, pak by vždy 

externí agentury měly umět nabídnout programy outplacementu šité na míru.  

 

 

Odbory 

Odborové organizace jsou nedílnou součástí mnohých firem, a proto je třeba s nimi 

počítat a získat informace o jejich postoji k outplacementu. Předpokládám, že odbory 

hrají při propouštění v podnicích významnou roli, jelikož se staví za práva 

zaměstnanců a snaží se získat pro ně nejlepší možné podmínky a korektní zacházení 

při jejich odchodu ze společnosti. Proto se domnívám, že je nutné je přizvat na 

jednání o výběru externího dodavatele (pokud se outplacement nerealizuje interně) 

a k přípravě outplacementového programu, komunikovat s nimi postup programu 

a zvážit jejich připomínky. Pro podnik je výhodné, pokud se managementu daří 

odbory přesvědčit, že outplacement je optimální pomocí propouštěným, aby jej před 

pracovníky podporovaly. 

 

 

6.1.5  Význam outplacementu 

Od významu, který outplacement zúčastněným přináší, se odvozují jeho cíle. Většina 

odborníků se zaměřuje při stanovení cílů outplacementu pouze na přímého klienta. 

V tomto duchu uvádí například Kocianová (2007, s. 173), že: „Cílem outplacementu je 

minimalizace traumatu ze ztráty zaměstnání a doby nezaměstnanosti, jeho úkolem je 

dodat klientovi odvahu, mobilizovat jeho síly k hledání práce.“ Obecně se ale cíle 

zaměřují na všechny zúčastněné strany. 
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Dosahování cílů mohou bránit různorodé překážky. Například publicista Daniel 

Morávek (2012) v rozhovoru s HR manažerkou Kateřinou Váně uvádí její slova, že 

největší potíže působí neznalost celého procesu. Na straně zaměstnanců se lze setkat 

s nízkou motivací a nedostatečnou spoluprací a u zaměstnavatelů s neodpovídající 

interní komunikací a minimální propagací outplacementu managementem firmy. 

 

Tím nejdůležitějším, co by měl kvalitně zpracovaný outplacement klientovi přinést, je 

bezesporu zvrácení negativních konsekvencí provázejících ztrátu zaměstnání. Tuto 

změnu bude propouštěný lépe zvládat, pokud bude mít na blízku odborníky, jež mu 

poskytnou psychologickou oporu, s níž snadněji a rychleji projde celou situací, od 

vyslechnutí výpovědi až po nalezení nové práce, která bude maximálně odpovídat 

jeho kvalifikaci, schopnostem, vlastnostem, přáním a potřebám. Autorka článků 

s tematikou lidských zdrojů Sabina Morawitzová (2012) uvádí, že zaměstnavatel by 

měl s pomocí outplacementu vybavit odcházejícího pracovníka kompetencemi, které 

zvyšují jeho profesní šance uplatnit se na trhu práce v co nejkratší době. 

 

Veškeré znalosti a dovednosti, které odborníci při outplacementu propouštěnému 

předají, by měl být tento jedinec schopen využít nejen v současné situaci. Podle Liché 

(2009) je to tím, že outplacementje rozvojová aktivita, tudíž by měla vést k tomu, aby 

si byli propouštění schopni poradit i  v budoucnu. To je jeho přidaná hodnota. 

 

Přínos pro propouštěné jedince vidí Švedová (2009) v tom, že se učí, jak se orientovat 

v nové životní situaci, jak si poradit s formalitami a administrativou spojenou 

s odchodem ze zaměstnání, od registrace na pracovním úřadě až po vyplňování 

osobních dotazníků v pracovních agenturách, jak správně sestavit životopis, jak se 

chovat na pohovorech, z jakých zdrojů si hledat nabídky práce a jak na ně reagovat. 

Podle outplacementové poradkyně Pavly Nevrklové pomáhá tato služba člověku také 

v tom, že je schopen v sobě nalézt skryté rezervy, zanalyzovat vlastní schopnosti 

a předpoklady, či navrhnout vhodný směr své další pracovní kariéry a stanovovat si 

profesní cíle (Bočarovová, 2003). Konzultant pomáhá propuštěnému naplánovat 

proces hledání a stanovování si dílčích úkolů, aby měl jasnou představu o krocích, 

které by měly následovat, a o prostředcích, které může při hledání nového uplatnění 

využít (Matisová, 2008, s. 39-40). 

 

Podle Vackové (2011) si firmy, které se pro outplacement rozhodnou, uvědomují jeho 

důležitost i pro ně samotné. Na základě toho do něj investují tak, aby i ti, kteří 
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v organizaci zůstanou, měli pocit jistoty, že o ně firma nadále stojí, a také tak, aby 

jejich pověst na trhu práce neutrpěla, jelikož způsob, jakým firma propouští, může 

ovlivnit její image. Propouštění budou o firmě hovořit i dle toho, jak je v krizové době 

podpoří. Odcházející pracovníky může firma v budoucnu oslovit jako novou pracovní 

sílu a nemusí u nich kvůli svému předchozímu jednání uspět.  

 

Významný dopad outplacementu je, že odcházející pracovníci, jimž je poskytována 

podpora, si jsou schopni novou práci najít minimálně dvakrát rychleji, než ti, kteří se 

musí spolehnout jen sami na sebe (What´s the History of Outplacement Support?, 

2012). Lichá v rozhovoru s novinářkou Zdendou Bočarovovou (2003) uvádí, že: 

„Z údajů vycházejících z praxe vyplývá, že jestliže nezaměstnaný sám věnuje hledání 

nového místa v průměru pět hodin týdně, pak s pomocí odborného konzultanta 25 až 30 

hodin. To znamená, že je aktivnější ...“ 

 

Výzkum amerických poradenských společností v oblasti lidských zdrojů Messenger 

Associates a DBM, jehož se účastnilo více než 1200 manažerů řízení lidských zdrojů 

reprezentujících podniky z různých oborů v Kanadě a Spojených státech amerických, 

uvádí 5 základních výhod, jež outplacement přináší: 

1. Zlepšuje podnikový interní a externí image (78 %). 

2. Pomáhá snižovat soudní spory (72 %). 

3. Snižuje stres manažerů, kteří jsou odpovědní za implementaci změn (68 %). 

4. Poskytuje dobrou výnosnost investice (64 %). 

5. Zlepšuje morálku zůstávajících zaměstnanců (59 %) (Messenger, 2003, s. 1). 

 

Outplacementmá zajistit pomoc: 

− udržet image a prestiž organizace, 

− nenarušit pozitivní vztahy s veřejností a vyjádřit sociální odpovědnost podniku, 

− využít moderních trendů v péči o pracovníky, 

− zlepšit morálku u zůstávajících pracovníků, 

− udržet klíčové pracovníky, na kterých organizaci záleží, 

− udržet pracovní tempo a kvalitu práce u propouštěných pracovníků, 

− po celou dobu změn udržovat klidné vztahy mezi odcházejícími a zůstávajícími 

pracovníky a dobře spolupracovat s odborovou organizací (Sehnalová, 2006). 
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6.1.6  Služby outplacementu 

Outplacementové služby uvozuje Sehnalová (2003) tím, že propouštěný se naučí, jak 

si sám nalézt pracovní místo. Pomohou mu reálně ohodnotit jeho dovednosti 

a pracovní zkušenosti, ukáží mu, jak zformulovat nabídku sám sebe a jak ji obhájit. 

Představí, jak využívat různé techniky hledání práce a poskytnou kancelářské zázemí. 

Zařízení organizace, které lze využít, specifikuje Kocianová (2010, s. 196) jako 

například internet, telefon, fax a další. A zároveň uvádí, že propuštěný může využít 

času personalistů, například s korespondencí vztahující se k hledání zaměstnání. 

 

Za poradenskou agenturu vykonává tyto služby její konzultant, odborný poradce, 

často psycholog, personalista nebo právník, který je nestranný, má zkušenosti 

a znalosti, a je schopen ke klientovi přistupovat jako k osobnosti. Poradce by měl být 

v neustálém kontaktu s propouštěným, ať už při skupinových činnostech anebo 

individuálních rozhovorech3. Vztah je založen na vzájemné důvěře a porozumění, 

spolu by měli být schopni vést otevřenou komunikaci a řešit různorodé problémy.  

 

Ve své publikaci sestavili Šedivý a Medlíková (2011, s. 102) soupis služeb, které 

mohou být v rámci outplacementu poskytovány. Jedná se například o: 

– pohovory s propuštěnými pracovníky o vyvstalé situaci,  

– návrhy řešení osobní situace a stanovení si priorit,  

– zařazení do databáze uchazečů o práci,  

– doporučení rekvalifikace, případně její zajištění,  

– sebepoznání (například účast v assessment centru, psychodiagnostika apod.),  

– zprostředkování zaměstnání,  

– kariérové, psychologické a právní poradenství,  

– orientace na trhu pracovních příležitostí a zprostředkování různých kontaktů. 

 

Mimo výše uvedené služby je, dle mého názoru, taktéž vhodné, aby se propuštěný 

naučil orientovat se ve svých právech směrem k úřadu práce, aby se věnoval psaní 

dokumentů potřebných pro ucházení se o zaměstnání (životopisy, motivační dopisy, 

pracovní dotazníky u zaměstnavatelů nebo v agenturách práce), vyznal se 

v informačních zdrojích, kde se soustřeďuje širokospektré portfolio pracovních 

                                                 
3 Veškeré kurzy, semináře, tréninky a individuální konzultace by měly, dle mého soudu, být ze strany 
agentury podloženy informačními příručkami, tréninkovými manuály, výukovými materiály 
a brožurkami, které dávají propouštěným k dispozici, takže z nich mohou čerpat, i když nejsou 
aktuálně v přímém kontaktu se svým konzultantem. 
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nabídek, a aby mu byla poskytnuta podpora, jak se může zlepšit ve svých odborných 

znalostech, počítačové gramotnosti či jazykové výbavě. 

 

Poradenské firmy v současnosti nabízí i další služby. Například se jedná o koučování 

napomáhající adaptaci na novou situaci, o poradenství při zahajování samostatné 

podnikatelské aktivity nebo při odchodu na akademickou půdu, do institucí veřejné 

správy či důchodu, mzdové poradenství ad. (Kleibl, Dvořáková, Šubrt, 2001, s. 55). 

Novou službou je též setkávání propouštěných za účelem budování kontaktů. 

Účastníci mezi sebou mohou sdílet pracovní nabídky, které jim nevyhovují, a také 

zkušenosti s hledáním nové práce (Zaměstnavatelé více nabízejí outplacement, 2009). 

 

Matisová (2008, s. 10) uvádí služby zahrnující identifikaci nadbytečných rezerv 

lidských zdrojů, návrh strategie pro uvolňování zaměstnanců, pomoc při stanovování 

kritérií pro výběr pracovníků k propuštění a přípravu komunikačního plánu, 

vyškolení interních zaměstnanců (například ve vedení propouštěcího rozhovoru), 

kteří budou spolupracovat na přípravě a realizaci projektu, jednání s úřadem práce, 

zaměstnavatelem a odbory, identifikaci potřeb účastníků programu, pomoc klientovi 

přivyhodnocovánífinálníchpracovníchnabídekapřípravarozpočtufinanční podpory. 

 

Efektivní proces outplacementu pak prochází několika fázemi, mezi něž řadím 

v počátku zhodnocení aktuální situace a veškerých okolností a možností podniku při 

propouštění zaměstnanců, návrh a přípravu outplacementového projektu, jeho 

realizaci a závěrečné zhodnocení celkového průběhu vytvořeného programu. O tom, 

zda bude outplacement využit a realizován, by měl management rozhodnout již 

v okamžiku, kdy se plánuje celý postup uvolňování pracovníků z organizace. 

 

Procesem outplacementu se zabývá Lichá (2009), která popisuje, že v případě 

rozsáhlých projektů jedná agentura se zadavatelem několik měsíců před oznámením 

organizačních změn, kdy spolu konzultují otázky komunikace dovnitř i navenek 

firmy, logistiku propouštění, legislativní otázky, rozsah a obsah manažerských 

tréninků, které je třeba připravit na zvládání krizové komunikace, programů pro 

odcházející i zůstávající zaměstnance atd. U oznámení propouštění by měli být 

konzultanti opět přítomni a pomáhat pracovníkům se vstřebáváním informací, 

s prvními otázkami, které mají, a následně nabídnout pomoc při hledání pracovního 

místa. Realizace projektu musí probíhat dle domluvené struktury a rozsahu. 
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Morawitzová (2012) doplňuje, že: „Program pro zaměstnavatele je vždy konkrétní 

a časově ohraničený ...“ 

 

Eggert, jehož ve své publikaci cituje Armstrong (2007, s. 406), zformuloval postup 

rozhovoru využívaného při konzultaci s propouštěným pracovníkem v rámci 

outplacementových služeb, a to v těchto bodech: 

− počáteční konzultace (poskytnutí životopisných údajů a diskuse o problémech 

bezprostředně souvisejících s uvolněním pracovníka z organizace), 

− seznam toho, čeho doposud pracovník dosáhl (ten má za úkol uvést všechny 

funkce, které ve své kariéře zastával a úspěchy, jichž dosáhl), 

− přehled dovedností (na základě předchozího seznamu má propouštěný vytvořit 

za pomocí odborníka osobní portfolio „prodejných“ dovedností), 

− osobní vyjádření (tzn. vypracování osobní prezentace o obsahu 20-30 slov, 

kterými by se nejlépe představil na trhu práce), 

− přehled osobních úspěchů (uvedení posledních nebo účelu přiměřených 

úspěchů, které by dokreslily jejich osobní profil), 

− tři zaměstnání (neboli identifikace tří možných typů zaměstnání, které by měly 

být pro propouštěného hledány na trhu práce), 

− psychologické posouzení (posouzení profilu osobnosti psychologem), 

− zpracování a odsouhlasení životopisu, 

− rozpoznání příležitostí na trhu práce, 

− nácvik výběrového rozhovoru, 

− plán kampaně k hledání zaměstnání. 

 

První konzultaci s propouštěným zaměstnancem je vhodné zařadit již po rozhovoru 

o propuštění s vedoucím pracovníkem (případně s personalistou). Zaměřena by měla 

být na pomoc pracovníkovi zvládnout prvotní emoce vyvolané ztrátou zaměstnání, 

usnadnění orientace v dané situaci, povzbuzení a vytvoření důvěry a jistoty, že mu 

bude poskytována podpora při hledání nového pracovního uplatnění (Matisová, 

2008, s. 50). Dále se pracovníkovi sdělí informace o procesu outplacementu 

a identifikují se vhodné způsoby, kterými je možné jedinci pomoci. Propouštění 

mohou získat rady, koho a jakým způsobem ve svém okolí o této změně informovat, 

jak zacházet s novým rodinným rozpočtem a upravit své každodenní návyky 

(Pickman, 2013, s. 101). Švedová (2009) připomíná, že první schůzku nelze vnímat 

jen jako předání informací a instrukcí. Nejdůležitější je v této fázi lidská opora, pomoc 

vyrovnat se s mnohdy nečekanou a stresující situací a pomoc zorientovat se v ní. 
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Při dalších schůzkách dochází k praktickým nácvikům a ke spolupráci na dosahování 

identifikovaných cílů propuštěného jedince. Zde hraje konzultant roli lektora 

i poradce, který by měl dále člověku pomáhat řešit i aktuální problémy, které se 

v průběhu outplacementu u propuštěného objeví.  

 

V závěrečné fázi programu se zhodnotí, jakého pokroku pracovník dosáhl, zda se 

podařilo splnit cíle a jak se jedinci dařilo při hledání nového uplatnění. V případě, že 

pracovník získal více nabídek na zaměstnání, konzultant mu může pomoci zvolit, pro 

kterou se z hlediska jeho potřeb a očekávání rozhodnout (Challenger, 1999, s. 25). 

 

Po realizaci outplacementu následuje dle Matisové (2008, s. 54) jeho zhodnocení, kdy 

se přezkoumávají dosažené výsledky u jednotlivých účastníků outplacementu. 

Přehled úspěšnosti outplacementu zahrnuje většinou informace o délce účasti 

jednotlivých klientů v programu (tzn. o délce hledání nové práce) a o pracovní pozici, 

v níž se v novém zaměstnání bude propuštěný uplatňovat. Hodnotit se může též 

spokojenost účastníků outplacementu s kvalitou služeb a prací konzultanta. 

 

Příklady outplacementových programů jsou připojeny v příloze D této práce. 

 

 

 

6.2  Možnosti pomoci ze strany úřadů práce 

Zapojení úřadů práce do procesu propouštění zaměstnanců zákon neukládá. Vacková 

(2011) ovšem uvádí, že úřad práce může být firmám nápomocen pro to, aby poskytl 

aktuální informace, na co mají propouštění ze zákona nárok a jaká jsou jejich práva 

a povinnosti. Úřady mohou poskytnout přehled volných pracovních míst 

a rekvalifikací, kterými mohou propouštění projít. Na některých úřadech existují 

poradenské programy, kam dochází odborník z praxe a předává nezaměstnaným své 

zkušenosti.  

 

Činnost úřadů práce vymezuje zákon O zaměstnanosti, tedy zákon č. 435/2004 Sb. 

(O zaměstnanosti, 2010), který stanovuje, že „…úřad práce provádí zprostředkování 

zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby 

v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona a poskytuje fyzickým osobám 

a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti.“ 
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Úřady práce zřizuje a řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mezi hlavní činnosti 

úřadu práce patří plnění úkolů v oblastech: 

− zaměstnanosti, 

− ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,  

− státní sociální podpory, 

− dávek pro osoby se zdravotním postižením, 

− příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb, a  

− pomoci v hmotné nouzi (Niederle, Beck, Králová, Hacaperková, 2012, s. 344-345). 

 

Docent Otakar Němec (In Dvořáková, 2007, s. 79-80), který se specializuje na řízení 

lidských zdrojů a působil na Správě sociálních služeb zaměstnanosti, doplňuje, že 

úřady práce realizují následující funkce: 

− sledují a hodnotí stav na trhu práce, zpracovávají koncepci vývoje zaměstnanosti 

a přijímají opatření k ovlivnění nabídky a poptávky, 

− informují občany, jak získat zaměstnání, odbornou přípravu a rekvalifikaci, 

− informují zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil, 

− zprostředkovávají vhodné zaměstnání uchazečům a zájemcům o zaměstnání, 

− poskytují občanům poradenské služby spojené s hledáním zaměstnání, volbou 

povolání, odbornou výchovou a rekvalifikací, 

− vedou evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání, 

− vedou evidenci volných pracovních míst, 

− rozhodují o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, 

− stanovují nároky a výši podpory v nezaměstnanosti,  

− zajišťují výplaty podpory v nezaměstnanosti a rozhodují o přiznání, odejmutí, 

zastavení nebo vrácení podpory v nezaměstnanosti, 

− organizují, zabezpečují a usměrňují rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání, 

− podporují zaměstnavatele při zřizování nových pracovních míst, odborných praxí 

pro absolventy škol a pro získání kvalifikace mladistvým, 

− vytvářejí veřejně prospěšné práce, 

− spolupracují se zaměstnavateli při přijetí uchazečů o zaměstnání, při umísťování 

uvolněných zaměstnanců a s orgány státní správy, a 

− kontrolují dodržování závazných právních předpisů o zaměstnanosti. 

 

Jak je patrné, tak úřady práce disponují možnostmi, jak v případě propouštění pomoci 

uvolňovaným pracovníkům i zaměstnavatelům. Veškeré jejich služby pomoci 

vycházejí ze státní politiky zaměstnanosti. Tu představuje Palán (2002, s. 202-2013) 
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jako součást hospodářské politiky státu, jejímž cílem je dosažení plné, produktivní 

a svobodně zvolené zaměstnanosti. Člení se na aktivní a pasivní politiku a usiluje 

o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivní 

využívání zdrojů pracovních sil a o zabezpečení práva občanů na zaměstnání. 

 

Mezi další úkoly státní politiky zaměstnanosti zahrnuje právník, publicista 

a vysokoškolský pedagog Petr Kolman (2008): 

a) soustavné sledování a vyhodnocování situace na trhu práce, zpracování prognóz 

a koncepcí zaměstnanosti a programů pro další pracovní uplatnění občanů, 

b) uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti, 

c) koordinaci opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti 

s evropskou strategií zaměstnanosti, 

d) tvorbu a zapojení do mezinárodních a dvoustranných programů souvisejících 

s rozvojem lidských zdrojů, zaměstnaností a trhem práce. 

 

Tuto politiku podle zákona O zaměstnanosti (Zákon o zaměstnanosti, 2010, s. 2-3) 

vytváří stát a podílejí se na ní subjekty činné na trhu práce, zejména zaměstnavatelé 

a odborové organizace. Státní správu v oblasti této politiky vykonává Ministerstvo 

práce a zahraničních věcí České republiky a právě i úřady práce. 

 

„Politika zaměstnanosti vytváří podmínky pro zajištění rovného zacházení se všemi 

fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a zákaz diskriminace při 

uplatňování tohoto práva,“ doplňuje profesorka oboru podniková ekonomika 

a specialistka na rozvoj lidských zdrojů Zuzana Dvořáková (2012, s. 76). 

 

 

6.2.1  Aktivní politika zaměstnanosti 

Aktivní politikou zaměstnanosti rozumí Kolman (2008) souhrn opatření směřujících 

k zajištění rovnováhy na trhu práce a maximální možné úrovně zaměstnanosti. 

Dvořáková (2012, s. 87-88) identifikuje nástroje, jimiž je politika realizována, jako: 

− rekvalifikace, 

− investiční pobídky, 

− veřejně prospěšné práce, 

− společensky účelná pracovní místa, 

− příspěvek na zapracování nebo při přechodu na nový podnikatelský program, 
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− poradenství za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob 

pro volbu povolání nebo pro zprostředkování vhodného zaměstnání, 

− cílené programy k řešení zaměstnanosti (více o jednotlivých nástrojích viz 

Dvořáková, 2012, s. 88-90). 

 

 

6.2.2  Pasivní politika zaměstnanosti 

Pasivní politiku zaměstnanosti představuje zprostředkování zaměstnání uchazečům 

o zaměstnání a také jejich hmotné zabezpečení (Kolman, 2008). Uchazečem 

o zaměstnání se rozumí fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která 

není v pracovněprávním vztahu, služebním poměru ani není osobou samostatně 

výdělečně činnou, není dočasně neschopnou práce, není ve výkonu trestu a další 

skutečnosti, a která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání na úřadě 

práce a po splnění zákonných podmínek je zařazena do evidence uchazečů 

o zaměstnání (Dvořáková, 2012, s. 80). Mezi další důvody nezařazení do evidence 

řadí Neščáková (2013, s. 137) výdělečnou činnost v cizině, osobu soustavně se 

připravující na budoucí povolání, člena zastupitelstva územního samosprávného 

celku, pěstouna, osobu pobírající peněžitou pomoc v mateřství, invalidu ve třetím 

stupni invalidity a osoby, které neposkytnou úřadu práce identifikační údaje nebo 

souhlas se zpracováním osobních údajů. Z evidence může být podle Dvořákové (2012, 

s. 80) uchazeč vyřazen především pokud bez vážných důvodů odmítne nastoupit do 

vhodného zaměstnání nebo úmyslně maří součinnost s úřadem práce.  

 

Mezi práva uchazeče o zaměstnání patří dle Neščákové (2013, s. 137) právo: 

a) na zprostředkování zaměstnání, 

b) na podporu v nezaměstnanosti, 

c) na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje, 

d) na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením. 

 

Aby měl uchazeč o zaměstnání na tyto služby nárok, musí, mimo jiné zákonné 

povinnosti, plnit součinnost s úřadem práce a řídit se jeho pokyny, to znamená 

především dostavovat se k projednávání otázek souvisejících se zprostředkováním 

zaměstnání v určených termínech a jednat podle pokynu úřadu práce o nástupu do 

zaměstnání se zaměstnavatelem, k němuž byl doporučen, a o výsledku jednání 
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informovat úřad práce (Dvořáková, 2012, s. 80). Veškeré služby poskytované úřady 

práce občanům jsou bezplatné (Němec, 2007, s. 80). 

 

Jak již bylo výše zmiňováno, své služby poskytuje úřad práce jednak uchazeči 

o zaměstnání a dále také zájemci o zaměstnání. Zájemci však mají oproti uchazečům 

omezené nároky, které může žádat.  

 

Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická osoba, jenž má zájem o zprostředkování 

zaměstnání a za tímto účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání 

na úřadě práce. Zájemcům lze zprostředkovat vhodné zaměstnání nebo zabezpečit 

rekvalifikaci (Základní práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a zájemce 

o zaměstnání, 2014). Mezi zájemce patří osoby, které dosud pracují nebo z jiných 

důvodů nesplňují podmínky evidence uchazečů o zaměstnání (Němec, 2007, s. 81). 

 

 

6.2.3  Zprostředkování zaměstnání 

Obsahem služby zprostředkování zaměstnání je jednak poskytování pokud možno 

komplexních informací, jejichž znalost a využití umožní člověku hledajícímu práci 

návrat do zaměstnání (Dvořáková, 2012, s. 79) a dále činnost poradenská a aktivity 

zaměřené na vyhledávání vhodného zaměstnání občanovi, který se o práci uchází, 

a na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly 

(Kolman, 2008). Jak sděluje Neščáková (2012, s. 219), tak: „Přístup do evidence 

uchazečů o zaměstnání je umožněn všem osobám, které hledají jiné zaměstnání, a to jak 

osobám, které jsou ohroženy ztrátou zaměstnání, tak osobám, které již pracovněprávní 

poměr nemají.“ Při zprostředkování zaměstnání porovnává úřad práce předpoklady 

uchazeče s požadavky zaměstnavatele a vhodné uchazeče průběžně vysílá 

k zaměstnavateli (Němec, 2007, s. 81)Vhodným zaměstnáním se rozumí takové, jež 

odpovídá zdravotnímu stavu uchazeče, jeho věku, kvalifikaci, schopnostem, délce 

předchozích dob zaměstnání a možností ubytování. Zároveň má uchazeč právo na 

rekvalifikaci, která je nezbytná pro pracovní uplatnění ve vhodném zaměstnání 

(Dvořáková, 2012, s. 80). Informace o volných pracovních místech zveřejňují úřady 

práce na svých informačních panelech, pomocí samoobslužných počítačů, v inzertních 

novinách a na internetu (Němec, 2007, s. 81). 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách publikuje 

návod, co dělat při ztrátě zaměstnání. Informuje zde občany o jejich právech 

a povinnostech, doporučuje postup, jak se zachovat po obdržení výpovědi, jak si 

hledat práci a na koho se obrátit. Uvádí, jak postupovat při jednání s úřadem práce, 

a radí, jak si sestavit životopis nebo podat inzerát včetně instruktážních filmů (Co 

dělat při ztrátě zaměstnání, 2014). Stejné informace a pomoc poskytují poradci pro 

pracovněprávní problematiku přímo na úřadech práce. Mezi poradenské činnosti 

patří například výklad zákoníku práce a právních předpisů o zaměstnanosti nebo 

výcvik k vyhledávání a ucházení se o zaměstnání, který poskytují tzv. JOB kluby úřadů 

práce formou skupinového poradenství (Němec, 2007, s. 81). Zprostředkovatelská 

služba patří k nejvýznamnějším funkcím úřadů práce, provádět ji mohou za úplatu 

i soukromé agentury práce (Dvořáková, 2012, s. 79). 

 

Úkolem, jemuž se JOB kluby věnují, je pomoc osobám, které delší dobu hledají nové 

zaměstnání, hůře se orientují na trhu práce nebo potřebují oporu v tíživé životní 

situaci způsobené ztrátou práce. Účast je dobrovolná a předpokládá se snaha a chuť 

svou životní situaci aktivně řešit. Kluby se zaměřují především na získání či udržení:  

− znalosti technik hledání zaměstnání a využívání různých zdrojů informací 

o volných pracovních místech, 

− schopnosti sestavit profesní životopis a motivační dopis, stejně jako dovednosti 

přesvědčivě vystupovat při přijímacích pohovorech, 

− reálného pohledu na vlastní postavení na trhu práce, včetně motivace k případné 

rekvalifikaci a udržování sociálních vazeb (Kodymová, Koláčková, 2010, s. 311). 

 

 

6.2.4  Podpora v nezaměstnanosti 

Podporu v nezaměstnanosti lze přiznat uchazeči o zaměstnání, který získal 

zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce 

minimálně 12 měsíců (Dvořáková, 2012, s. 81), a to ve lhůtě posledních dvou let před 

zařazením do evidence uchazečů, poté co zažádá úřad práce o poskytnutí této 

podpory (Neščáková, 2012, s. 219). Nárok nevzniká uchazeči, kterému vznikl nárok 

na výsluhový příspěvek, který vykonává činnost na základě pracovního či služebního 

poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, se kterým byl v době 

posledních šesti měsíců skončen pracovní poměr pro porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahující se k jim vykonávané práci zvláště hrubým způsobem 
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anebo, který je ke dni, k němuž je podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem 

starobního důchodu (Neščáková, 2012, s. 219). 

 

Výše podpory se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, 

který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní 

účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání a činí první 2 měsíce podpůrčí doby 

64 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající dobu 45 % výdělku. Při rekvalifikaci činí 

podpora 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku (Dvořáková, 2012, s. 82). 

 

 

6.2.5  Rekvalifikace 

Mimo zprostředkování zaměstnání a poskytování podpory v nezaměstnanosti 

považuji za nejvýznamnější funkci úřadů práce, vykonávanou vůči uchazečům o práci, 

rekvalifikaci. Němec (2007, s. 96) se domnívá, že: „Cílem rekvalifikací je změnit 

kvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zvýšit tak jejich šanci nalézt nové zaměstnání.“ 

Změnu kvalifikace lze charakterizovat podle Dvořákové (2012, s. 88) jako získání 

nové kvalifikace (tedy nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci 

dalšího profesního vzdělávání), zvýšení, rozšíření nebo prohloubení stávající 

kvalifikace či zajištění kvalifikace pro pracovní uplatnění jedince, který dosud žádnou 

kvalifikaci neměl, včetně jejího udržování nebo obnovování. Při určování jejího 

obsahu a rozsahu se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností 

a zkušeností rekvalifikované osoby.  

 

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem či 

zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí náklady spojené s tímto 

vzděláváním úřad práce (Neščáková, 2012, s. 241). Provádět ji může pouze zařízení 

s akreditovaným vzdělávacím programem, jemuž akreditaci udělilo na základě potřeb 

trhu práce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Dvořáková, 2012, s. 88).  

Obvykle nabývá formy krátkodobých odborných kurzů (většinou v případě doplnění 

anebo rozšíření kvalifikace) nebo dlouhodobé přípravy. Rekvalifikaci lze zajistit 

buďto bez anebo s příslibem zaměstnání pro uchazeče v evidenci úřadu práce 

u vhodného zaměstnavatele (Němec, 2007, s. 96-97). 
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6.2.6  Informační a poradenská střediska 

Úřady práce dále zřizují tzv. Informační a poradenská střediska, kde se shromažďují 

důležité aktuální informace, rozhodné pro vstup do světa práce nebo vzdělávání. 

Především jsou tato střediska zaměřena na pomoc při volbě povolání, která jsou 

určena uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i žákům, studentům či absolventům 

škol. K dispozici jsou zde samoobslužné počítačové programy pro vyhledávání 

studijního nebo učebního oboru v celé České republice, testování profesního zájmu 

a podrobné popisy, včetně videofilmů, jednotlivých profesí (Němec, 2007, s. 80). 

Cílem je poskytování odborných informačních a poradenských služeb nezbytných 

k profesní orientaci v návaznosti na pracovní uplatnění, s ohledem na aktuální 

i předpokládaný vývoj na trhu práce a zvláštnosti konkrétního regionu. Klienti 

středisek se seznamují s podmínkami práce a kvalifikačními předpoklady u širokého 

spektra povolání, jsou informováni v oblasti volby povolání vzhledem k individuálním 

schopnostem, způsobilostem a zájmu, v oblasti další profesní přípravy a podmínkách 

změny povolání nebo dalšího kvalifikačního růstu (Hlaďo, 2008). 

 

Poradenství probíhá individuální (rady, konzultace, diagnostický rozhovor apod.) či 

skupinovou (přednášky, besedy, diskuse, promítání, exkurze, sociální výcvik aj.) 

formou (Hlaďo, 2008). Například kariérové poradenství představuje individuální 

schůzku zaměřenou na plánování profesní kariéry, výběr vhodné formy a metody 

dalšího vzdělání, určení strategie hledání vhodného pracovního místa, orientace na 

trhu práce, pomoc s tvorbou strukturovaného životopisu, motivačního dopisu 

a přípravou na přijímací pohovor. Oblíbenou službou je i tetování profesního zájmu 

pomocí testů zájmové struktury či dotazníku volby povolání a plánování profesní 

kariéry. Toto testování probíhá ve spolupráci s pracovníkem střediska, je ihned 

vyhodnoceno a je poskytováno zdarma (Informační a poradenské středisko pro volbu 

a změnu povolání, 2014). Střediska poskytují informace o možnostech rekvalifikací, 

aktuální přehled nových pracovních míst a analýzy trhu práce a organizují besedy 

k problematice trhu práce, seznámení s činností úřadu práce a možnostech dalšího 

studia (Informační a poradenská střediska při úřadech práce, 2006). 

 

Například ovšem Buchtová (2013, s. 60) z rozhovorů s nezaměstnanými přináší 

zjištění, že pracovně profesní a psychologické poradenství při úřadech práce nemívá 

charakter individuálního přístupu a situace nezaměstnaného nenavazuje na 

spolupráci s dalšími psychologickými a interními službami v rámci úřadů práce. 
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Poskytování firemního outplacementu nebo služby úřadů práce pro propouštěné 

pracovníky mohou mít obrovský význam při zmírňování negativních důsledků 

spojených s nedobrovolným ukončením pracovního poměru a hledáním nového 

zaměstnání. Buchtová (2013, s. 60-61) se však domnívá, že mimo to je nezbytné 

zabývat se profesionálně také preventivní přípravou občanů k potenciální 

nezaměstnanosti, připomínat a vysvětlovat jim, že nezaměstnanost je součástí 

strukturních přeměn liberálně tržní ekonomiky a již ve školní výuce a při výchově 

mladých lidí učit přijímat společenské systémové změny a připravovat na možnost 

ztráty zaměstnání.  

 

 

 

6.3  Strategie člověka ve zvládání propuštění z organizace 

Jak přibližuji v podkapitole 5.4 této práce, záleží vždy na rozličných a individuálních 

aspektech u každého jedince, jak se s propuštěním ze zaměstnání bude vyrovnávat. 

Mezi tyto aspekty patří především osobnostní charakteristiky, psychická odolnost, 

sociální kontakty, postoj k práci a další. Většina propuštěných po oznámení o nutnosti 

ukončit jejich pracovní poměr prochází podobnými fázemi reagování, mezi které řadí 

odborníci fázi psychického šok, fázi optimismu, fázi pesimismu a fázi rezignace.  

 

Podle Vágnerové (2004, s. 736) jde především o to, jak jedinec posuzuje a hodnotí 

aktuální problém, jimž je ztráta zaměstnání, a zda hledá přijatelné řešení. Prožitek 

této zátěže může člověka paralyzovat, až nabude přesvědčení, že žádné řešení 

neexistuje. Na základě své negativní zkušenosti může mít pocit ztráty kontroly nad 

svým životem, může se cítit bezmocný a domnívá se, že nemá šanci uspět. 

 

Podle Mareše (1994, s. 103) jsou strategie vyrovnávání se s propuštěním z práce 

ovlivněny kulturně a také podle délky následné nezaměstnanosti. S prodlužováním 

délky života bez zaměstnání totiž dochází u většiny osob k prohlubování potíží 

a jejich situace nabývá normálního stavu. To doplňují Trhlíková, Úlovcová a Vojtěch 

(2006, s. 14) zjištěním, že dlouhodobá nezaměstnanost může vést až ke stavu, kdy se 

na ni adaptuje nejen člověk dotčený ztrátou práce, ale do jisté míry i celá jeho rodina, 

a nikdo z nich nevykazuje snahu tuto situaci změnit. 

 



 147 

Určité životní podmínky a situace (jako je ztráta zaměstnání) mohou svou povahou 

a svou podstatou: 

− kodifikovat, tedy upevňovat svým předchozím vývojem a rozvojem vytvořenou 

integrovanost osobnosti a tím zvyšovat její odolnost vůči desintegrujícím 

situačním vlivům, ale zároveň s tím i znesnadňovat tendenci účinně se vpravovat 

do nových kontextů a tvořivě se v nich rozvíjet, 

− stimulovat psychický rozvoj osobnosti, její strukturu a dynamiku, zaměřenost, 

schopnosti, chování a jednání, anebo 

− být zdrojem psychické desintegrace osobnosti, kdy člověk nedokáže uplatnit 

osobní osvojené regulační systémy a podléhá psychogenním situačním tlakům 

(Mikšík, 2009, s. 24). 

 

Mareš (1994, s. 104) předkládá tři tradiční typy životních strategií nezaměstnaných: 

1. strategie spojené s hledáním zaměstnání, 

2. strategie spojené s přežitím v nových podmínkách, a to především strategie 

vyhledávání alternativních prostředků na živobytí, a 

3. strategie zaměřené na překonání stigmatu nezaměstnaného. 

 

V prvním případě mají lidé potřebu pracovat, práce je pro ně důkazem jejich hodnoty 

a potvrzením soběstačnosti. Mají dostatečnou motivaci, optimistický a aktivní postoj, 

i sebedůvěru, a proto věří, že situaci zvládnou a nestanou se tak závislí na rodině nebo 

společnosti a nebudou muset čelit osobní degradaci. V druhém případě se lidé zaměří 

na zvládnutí aktuálních potíží a přežití v horší sociální i ekonomické situaci. Adaptují 

se na nízký příjem, zhoršené sociální postavení, omezí spotřebu, snižují svou aktivitu 

a do určité míry rezignují, takže jsou později ochotní přijmout jakoukoli práci. Třetí 

strategie znamená schopnost měnit své pocity a podpořit sebehodnocení. Vnitřní 

psychickou rovnováhu a sebevědomí si lidé udržují přesvědčením, že stejně nemají 

šanci najít novou práci, a tak se o to přestanou snažit a tím zmírní svůj stres. Podobně 

zaměřené je i řešení pomocí popření problému a únik do společnosti, kde člověka 

nezaměstnanost tolik nedegraduje, případně k roli fungující jako náhradní řešení 

(předčasný důchod, nemoc, těhotenství apod.). Tito lidé zaujímají často fatalistický 

postoj, protože nevěří, že ztrátu práce vyřeší vlastními silami (Vágnerová, 2004, s. 739). 

 

Podle provedených výzkumů Buchtové (2013, s. 61) se v našich podmínkách jeví rysy 

nezaměstnanosti, které jsou ovlivněny faktory z minulého vývoje naší společnosti, 

a ty mají vliv i v současnosti na omezení schopnosti našinců racionálně reagovat na 
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nové podmínky. To ovlivňuje zvládání ztráty zaměstnání a navolení následné životní 

strategie řešení této situace. Mezi zmíněné faktory, které strategii podmiňují, patří 

například v osobnostní rovině nedostatečná profesní sebereflexe, snížený pocit 

odpovědnosti za rozvoj vlastních schopností nebo myšlenková rigidita. Dále se jedná 

o neprožitou zkušenost ztráty práce a změny zaměstnání, o chybějící odvahu a ochotu 

investovat do vlastní kvalifikace, a o schopnost s nadhledem zvládat nepřízně. 

 

Wagnerová (2010, s. 145) doplňuje tuto problematiku tvrzením, že existenci každého 

člověka naplňují tři zásadní oblasti – práce, rodina a zdraví. Pakliže jsou tyto oblasti 

funkční, pak je osobnost jedince zpravidla stabilní a snáze se vyrovnává s případnými 

problémy. Z toho Wagnerová odvozuje, že při ztrátě zaměstnání je přínosné, když má 

propuštěný dobré rodinné zázemí a pevné zdraví, aby mohl situaci lépe zvládnout. 

 

Jakmile člověk nedobrovolně přijde o práci, je velmi individuální, jak se s touto situací 

vyrovná a jakou konkrétní životní strategii si zvolí, pakliže nenalezne nové adekvátní 

pracovní uplatnění. Mareš (1994, s. 104) konstatuje, že mezi typické životní náplně 

osob bez zaměstnání patří především: 

− zdržování se konzumu a spotřeby, což vede k frustraci z neuspokojených potřeb, 

− organizovaná revolta proti osudu ventilací své frustrace a nepřátelství vůči 

majoritní populaci v různých formách sociálně-patologického chování, 

− postupná adaptace na vzniklou situaci zřeknutím se původního rozsahu potřeb 

(aby se tak jedinec bránil frustraci), 

− hledání aktivního východiska společensky konformními, ale i nelegálními 

prostředky, aby bylo možné se na situaci adaptovat bez zřeknutí se původních 

potřeb a redukce spotřeby, 

− setrvání na pokusech zařadit se do hlavního proudu společnosti, což může vést 

k nalezení zaměstnání anebo alespoň zachování rituálů potvrzujících status 

nezaměstnaného (docházení na úřad práce aj.), 

− rezignace, upadání do sociální izolace a apatie, které jsou spojené s rozkladem 

tradičních sociálních institucí, jako jsou manželství a rodina. 

 

Například Buchtová (2002, s. 85) na základě svého výzkumu zdůrazňuje, že: 

„Zaujímání obranného postoje bylo výrazněji zastoupeno u mužů (27,8 %) než u žen 

(10,9 %) a pozitivně korelovalo s dlouholetou praxí v organizaci.“ Obranné reakce se 

mohou projevovat i v kognitivní oblasti, což představuje například racionalizace, kdy 

propuštěný přičítá vinu za svou situaci různým nepříznivým okolnostem, které 

nemohl ovlivnit (Vágnerová, 2004, s. 736). V případě, že jedinci namísto obranného 
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postoje zaujali konstruktivní adaptivní strategii, dokázali se věnovat plánování 

soukromého podnikání, zvyšování kvalifikace, hledání nového zaměstnání, rozvíjení 

nových zájmů a rozšiřování sítě sociálních vztahů (Buchtová, 2002, s. 100).  

 

Na jedné straně tak stojí osoby, pro něž je ztráta zaměstnání naprostou životní krizí 

a zcela ochromuje jejich osobnost a aktivní postoj k řešení problémů. Tito lidé 

nemyslí na nic jiného, než na získání zaměstnání, čemuž věnují všechen čas. Bez práce 

pro ně život ztratil smysl, plně si uvědomují stigma nezaměstnaného a z této situace 

se cítí stále unaveni a stresováni. Na druhé straně stojí lidé, kteří život bez zaměstnání 

nepociťují tak nepříjemně. Svět pro ně zůstává normální a často se ve volném čase 

věnují aktivitám, na něž při svém zaměstnání neměli čas. Jejich reakce na propuštění 

jsou méně emocionální, věnují se koníčkům, rodině a žití z podpory je pro ně sice 

komplikace, ne však stigmatem. V jejich případě může dojít až k odchodu z trhu práce 

a žití na podporách státu (Mareš, 1994, s. 106-107). 

 

Pokud se vrátíme k tématu prožívání ztráty zaměstnání jakožto životní krize, pak ji 

můžeme definovat jako důsledek střetu s překážkou, jíž není člověk schopen 

vlastními silami nebo za pomoci blízkých zvládnout v přijatelném čase a obvyklými 

způsoby. Často vede ke změně regulačního vzorce a nese s sebou možnost zásadní 

změny. Tím se rozumí, že krize může být zároveň nebezpečím, ale i příležitostí 

(Vodáčková, 2002, s. 29-31). Taková krize vyžaduje bezprostřední buďto neformální 

pomoc rodiny, příbuzných, přátel či spolupracovníků anebo profesionální pomoc 

odborníků, tak zvanou krizovou intervenci, například od poradenských institucí 

sociálních služeb, úřadů práce, krizových center, linky důvěry, praktického lékaři či 

psychologických a psychiatrických zařízení. Nepřímou pomoc mohou zprostředkovat 

taktéž média jako časopisy, knihy, videa, internet a další, jejichž prostřednictvím se 

propuštěný člověk seznamuje s nabídkou volných pracovních míst nebo s postupem 

při hledání nové práce a ucházení se o ni (Špatenková a kol., 2011, s. 95-96). 

 

Na základě zkušeností s propouštěnými jedinci navrhuje Buchtová (2002, s. 120-122) 

doporučení efektivní osobní strategie pro překonání krizového období ztráty práce: 

1. Neztrácet naději a nepodléhat tlaku nepříznivé situace.  

Nenechat se odradit případným neúspěchem při hledání práce, vážit si sebe 

i svého života, uchovat si sebedůvěru a zdravou hrdost. 

2. Naplánovat si pravidelné denní aktivity. 

Zejména péči o sebe sama. Starost o zevnějšek prospívá zdravému sebevědomí. 

Kvalitní volnočasové aktivity rozvíjí tvořivé schopnosti a jsou zdrojem potěšení. 
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Zapojení do zájmových a společenských organizací přináší pocit naplnění, rozvoj 

schopností a navázání užitečných kontaktů. Vzdělávání se umožňuje získávat 

nové znalosti a dovednosti. Péče o rodinu a blízké, zejména o vzájemné vztahy, 

může znamenat zdroj podpory a pomoci čelit tlaku oné situace. 

3. Využít čas k možnosti zhodnocení životních a pracovních zkušeností. 

Dobrá příprava na pracovní pohovor zahrnuje zejména osobní revizi vlastních 

vědomostí, schopností a dovedností.  

4. Rozšířit si právní vědomí a dobře znát práva a povinnosti nezaměstnaného. 

Je důležité mít přehled o tom, jaké dokumenty smí odcházející pracovník 

požadovat od zaměstnavatele, na co má nárok na úřadě práce apod. 

5. Neuzavírat se do sebe, ale sledovat dění kolem sebe, udržovat neustálý 

kontakt s trhem práce a s širším sociálním okolím. 

6. Na přechodnou dobu si najít práci i méně placenou. 

Práce, byť jen na částečný úvazek, udržuje člověka mimo nečinnost. 

7. Promyslet si úspornou životní strategii. 

Při ztrátě práce je třeba zhodnotit finanční možnosti i způsob dosavadního života. 

8. Důsledně pečovat o své zdraví. 

Období po propuštění může být doprovázeno úzkostí, smutkem, depresemi. 

Ty pak mohou časem vyvolat psychosomatická onemocnění. Dobrý zdravotní stav 

pomáhá udržovat dostatek odpočinku a smysluplných aktivit, tělesné cvičení, 

relaxace, psychoterapie a pravidelný denní rytmus.  

 

Aby se člověk účinně vyrovnal se situací propuštění ze zaměstnání, je důležité mít 

jasný cíl a jednoznačnou odpověď na otázku, proč chce a musí tuto ztrátu překonat. 

To, že jedinec zvládne jasně definovat své cíle, umí je strategicky naplánovat a sleduje 

jejich plnění, může předznamenat najití vnitřní síly a schopnosti vyrovnat se se 

ztrátou práce (Klein, Kresse, 2008, s. 51-52).  

 

Strategií, jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání a jak tuto situaci vyřešit, existuje 

bezesporu celá řada a každý člověk je ve svém prožívání a jednání individuální. Přesto 

se odborníci shodují na typických reakcích a také na doporučeních, jak nejlépe 

propuštění zvládnout. Důležité je zachovat si psychickou pohodu, aktivní postoj 

k získání nového pracovního uplatnění a mít se na koho obrátit v případě potíží anebo 

pro pomoc a podporu. Významnou roli tedy hraje vůle a houževnatost, stanovení si 

reálného cíle a ochota přizpůsobit se pracovnímu trhu, pakliže to vyžaduje. 
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7. Průzkum procesu propouštění ve vybraných organizacích 

 

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“ 

~ Seneca ~ 

 

V empirické části této práce se zaměřím kvalitativním výzkumem na získání dat, 

jejichž vzájemným porovnáním a následnou analýzou budu hledat významné 

proměnné, které ovlivňují průběh procesu propouštění v organizaci. Smysl své 

empirické práce spatřuji v tvorbě vodítek, jak v určitých bodech cíleně podpořit 

proces propouštění tak, aby probíhal co nejvíce hladce, šetrně a jak uvádím dále, tak 

i se snahou o výrazné zmírnění negativních dopadů této činnosti na jeho účastníky.  

 

 

 

7.1  Základní charakteristika výzkumu 

7.1.1  Cíl výzkumu 

Jako hlavní předmět empirické části práce jsem si stanovila sestavení doporučení, 

jakými způsoby lze mírnit negativní dopady propouštění na stěžejní zúčastněné 

subjekty této personální činnosti, kterými chápu organizaci, v níž k propouštění 

dochází, pracovníky, kteří mají propouštění na starosti, osoby, které jsou z organizace 

uvolněny a skupiny pracovníků, kteří po propouštění v organizaci zůstávají pracovat. 

Předložená doporučení se budou týkat toho, jak v tomto smyslu při propouštění 

postupovat, se zároveň zaměřím na odhalování návrhů, na co naopak při propouštění 

v organizacích dávat pozor, čeho se vyvarovat. Tato doporučení budu sestavovat na 

základě výpovědí (za pomoci polostrukturovaných rozhovorů) pracovníků vybraných 

organizací, kteří procesy propouštění ve firmách, kde pracují, zabezpečují. Tuto 

specifickou a obecně náročnou personální disciplínu lze nahlížet a zkoumat z různých 

úhlů – například také prostřednictvím výpovědí jedinců, kteří byli ze zaměstnání 

propuštěni, sekundární analýzou dostupných dokumentů apod., ovšem vzhledem ke 

stanovenému cíli mé práce (viz dále) jsem zvolila jako nejvhodnější zdroj žádoucích 

informací právě pracovníky, kteří mají propouštění ve své profesi na starosti. Mou 

snahou bude zodpovědět především tyto výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou příčiny propouštění ve vybrané organizaci? 

2. Kdo rozhoduje o propouštění ve vybrané organizaci? 
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3. Kdo vykonává propouštění ve vybrané organizaci? 

4. Kdo ve vybrané organizaci rozhoduje o pracovnících zvolených k propuštění? 

5. Jakými konkrétními kroky je při propouštění ve vybrané organizaci postupováno? 

6. Jak, kdy a kým jsou pracovníci vybrané organizace o propouštění informováni? 

7. Jaké reakce ve vybrané organizaci propouštění u pracovníků vyvolává? 

8. Jakou pomoc vybraná organizace poskytuje svým pracovníkům při propouštění? 

9. Jaký přínos vybraná organizace spatřuje v poskytování pomoci pracovníkům? 

10. Jaké klady a zápory si vybraná organizace z propouštění odnáší? 

 

Na základě zodpovězení uvedených otázek se pokusím dosáhnout následujících 

dílčích cílů (č. 1 a 2) a hlavního cíle předkládané empirické části práce (č. 3): 

1. Vytvořit souhrnem dostupných informací z rozhovorů ve vybraných organizacích 

popis procesu propouštění v těchto společnostech. 

2. Identifikovat silné stránky vybraných organizací, jež vedly k úspěšné realizaci 

procesu propouštění (ve smyslu úspěchu, který si organizace sama stanovila) 

a stránky, které naopak představují rezervy na cestě k úspěchu. 

3. Na základě zjištěných dat stanovit konkrétní doporučení k zabezpečení zmírnění 

negativních dopadů propouštění na jeho účastníky, a to pro pracovníky, kteří mají 

v organizacích propouštění na starosti. 

 

 

7.1.2  Metodika výzkumu 

Pro dosažení stanoveného cíle jsem zvolila kvalitativní výzkum zabezpečený 

dotazováním formou polostrukturovaných rozhovorů. Kvalitativní výzkum jsem po 

úvaze vybrala proto, že jeho prostřednictvím lze důkladněji porozumět zkoumanému 

jevu. Rozhovorem je možné lépe postihnout širší a hlubší souvislosti citlivého tématu, 

jímž bezesporu propouštění pracovníků z organizace je. Zároveň byli oslovení 

respondenti ochotnější pro rozhovor než pro písemné vyjádření. A prostřednictvím 

rozhovorů bylo možné se doplňkově dotazovat pro lepší postižení a pochopení 

získaných informací. Pro rozhovory jsem měla připravený soubor základních okruhů 

otázek, které jsme s respondentem prošli a zodpověděli je. Zároveň jsem využila 

formátu polostrukturovaných rozhovorů a doplňovala tak základní okruh otázek 

o dotazy, které z hovorů s respondenty dále vyplynuly, podněcovala jsem 

respondenty k volnému vyprávění o výchozích tématech a pobízela je k obohacení 

rozhovoru dalšími náměty, jimiž přispívali k počátečním stanoveným okruhům. 
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Záleželo mi na důvěryhodné a otevřené komunikaci ohledně probíraného jevu a na 

vytvoření dostatečného prostoru pro osobní vyjádření se respondentů k položeným 

otázkám. K tomu jsem využívala jak otázek otevřených, tak i uzavřených (především 

pro doplnění určité informace anebo ujištění se o pochopení řečeného) bez toho, aby 

tyto otázky byly návodné k určité nucené odpovědi.  

 

Rozhovory jsem orientovala na zjištění popisu procesu propouštění v organizaci od 

počátečního rozhodnutí o nutnosti redukovat personální stavy až po odchod 

pracovníků z organizace. Blíže jsme se s respondenty zaměřili na důvody propouštění 

v jejich organizaci, na skupinu pracovníků, kteří se do propouštění zapojili na straně 

realizátorů, na komunikaci této informace dovnitř podniku, na propouštěcí rozhovor, 

na nabídnuté možnosti pomoci v této nesnadné situaci zúčastněným subjektům 

propouštění a stanovení kladů a záporů proběhnutého propouštění, které si 

v průběhu nebo po ukončení tohoto procesu respondenti uvědomovali. 

 

 

7.1.3  Struktura rozhovoru s respondenty 

Před provedením rozhovorů, týkajících se procesu propouštění ve vybraných 

organizacích, jsem s ohledem na výzkumné otázky a cíle výzkumu pečlivě připravila 

základní témata a k nim okruhy otázek, ke kterým jsem v rozhovoru záměrně cílila 

vyjádření respondentů. Doplňující otázky jsem volila dle průběhu rozhovorů. 

 

Témata rozhovoru a k nim přiřazené základní otázky jsem stanovila následující: 

1. Základní informace o vybrané společnosti. 

2. Příčiny propouštění. 

a. Z jakého důvodu došlo ve Vaší společnosti k propouštění? 

b. Kdo měl propouštění ve Vaší společnosti na starosti? 

c. Uvažovali jste před rozhodnutím o propouštění i o jiných metodách řešení situace, jejímž 

východiskem mělo propouštění být? O Jakých? 

d. Věnujete se ve Vaší společnosti personálnímu propouštění? Jak?  

3. Výběr pracovníků k propouštění. 

a. Kolika pracovníků se propouštění ve Vaší společnosti týkalo? 

b. Jakým způsobem bylo rozhodnuto o tom, kdo bude propuštěn? 

c. Kdo na tomto výběru spolupracoval? 

d. Jaké formy propouštění byly zvoleny a proč? 

4. Informování o propouštění. 

a. Koho jste informovali o nutnosti propouštění ve Vaší společnosti? 
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b. Jakým způsobem jste informování o propouštění zabezpečili?  

c. V jakém předstihu před ukončením pracovních poměrů jste o propouštění informovali?  

d. Kdo měl informování o propouštění na starosti? 

e. Máte odborovou organizaci? Jakým způsobem probíhala komunikace s odborovou organizací 

v otázce propouštění zaměstnanců? V jakých dalších krocích jste spolupracovali s odbory? 

f. Informovali jste o propouštění úřad práce? Spolupracovali jste dále s úřadem práce? Jak? 

5. Atmosféra v organizaci při propouštění. 

a. Jak pracovníci na situaci propouštění reagovali? 

b. Jaká vznikla nálada ve Vaší společnosti po oznámení propouštění?, 

c. Jakým způsobem byla vedena další komunikace s pracovníky, kteří po propuštění svých kolegů 

zůstali ve Vaší společnosti dále pracovat? 

d. Zaznamenali jste změny v pracovní výkonnosti pracovníků? Jaké? 

e. Bylo zapotřebí stimulovat klíčové pracovníky, u nichž jste chtěli, aby po propouštění zůstali ve 

Vaší společnosti, aby v dané situaci společnost neopustili? Pokud ano, jakým způsobem? 

6. Průběh propouštění konkrétního pracovníka. 

a. Za jakých podmínek byl ukončen pracovní poměr? (výpovědní lhůta, odstupné)  

b. Jakou roli při stanovování těchto podmínek hrálo postavení zaměstnance v organizační 

struktuře Vaší společnosti? 

c. Jak jste informovali propouštěné pracovníky o tom, že s nimi bude rozvázán pracovní poměr?  

d. Kdo měl informování těchto pracovníků na starosti?  

e. Jak jste zdůvodnili propouštěným pracovníkům rozvázání jejich pracovního poměru? 

f. Jakým způsobem propouštění reagovali na zprávu o jejich propuštění? 

g. O čem všem jste propouštěné v propouštěcím rozhovoru informovali? 

7. Poskytnutí pomoci účastníkům propouštění. 

a. Poskytla Vaše společnost propouštěným pracovníkům odstupné nebo jiné výhody nad rámec 

zákonných povinností? Pokud ano, jaké? 

b. Byla propuštěným zaměstnancům poskytnuta pomoc formou outplacementu? Pokud ano i ne, 

proč tomu tak bylo? 

c. Kolika pracovníků se outplacement ve Vaší společnosti týkal?  

d. Podle čeho jste vybírali účastníky outplacementu? 

e. Jakým způsobem pracovníci outplacement přijali? 

f. Z jakých zdrojů jste outplacement zabezpečili? (interní, externí) Proč jste se takto rozhodli? 

Podle čeho jste vybírali externího dodavatele? 

g. Jak dlouho program outplacementu ve Vaší společnosti trval? 

h. Jaká byla nákladová náročnost programu? 

i. Jaké služby byly v rámci outplacementu poskytovány? Jakou formou? 

j. Podle čeho jste tyto služby vybírali? 

k. Jaký mělo vliv na druh poskytovaných služeb postavení pracovníka v organizační struktuře Vaší 

společnosti? 

l. Které služby byly nejvíce využívány? Které byly nejlépe hodnoceny? 

m. Mohli propouštění využívat služby outplacementu v pracovní době? Byly bezplatné? 

n. Předávali jste v rámci outplacemntu propouštěným i elektronické nebo tištěné materiály? Jaké? 
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o. Jaké bylo z Vašeho pohledu vyhodnocení programu? 

p. Jaké spatřujete výhody outplacementu?  

q. Jaké spatřujete nevýhody outplacementu? 

r. Víte, jak se pracovníci Vaší společnosti po propuštění uplatnili? 

s. Jaký konkrétní přínos představuje outplacement pro Vaši společnost? Jaký přínos spatřujete 

v outplacementu pro odcházející zaměstnance? 

8. Vyhodnocení propouštění. 

a. Jak jste byli z Vašeho pohledu spokojeni s průběhem propouštění ve Vaší společnosti?  

b. Co podle Vás při propouštění ve Vaší společnosti fungovalo?  

c. Které kroky byste v budoucnu zopakovali? 

d. Co podle Vás při propouštění ve Vaší společnosti nefungovalo?  

e. Které kroky byste v budoucnu změnili? Jakým způsobem? 

 

Otázky pro rozhovory jsem stanovila na základě poznatků z teoretické části práce.  

 

 

7.1.4  Výběr respondentů 

Respondenty pro rozhovory jsem vybírala ze společností se sídlem v České republice, 

které splňovaly následující kritéria: 

− v rámci personální práce vykonává daná společnost činnost propouštění 

pracovníků (aby bylo možné tento zkoumaný jev popsat a zanalyzovat), 

− k propouštění pracovníků v dané společnosti došlo v posledních maximálně 

čtyřech letech (vzhledem k doložení aktuálních informací – toto období jsem 

volila záměrně, jelikož v roce 2008 došlo ke světové finanční krizi a to mělo za 

následek ekonomické problémy mnoha společností a zvýšení propouštění), 

− rozhovor bude proveden s pracovníkem společnosti, který se aktivně na činnosti 

propouštění svou prací podílí (abychom přinesli informace z primárního zdroje). 

 

Vzhledem k záměru a rozsahu zamýšleného výzkumu jsem další kritéria (například 

velikost společností; obor, v němž působí; počet propouštěných pracovníků apod.) 

nestanovila. Za důležité jsem považovala poznání různorodých přístupů 

k propouštění pracovníků, které by tato kritéria mohla omezit. 

 

Pro zajištění respondentů jsem záměrným výběrem oslovila ve svém okolí 

společnosti, o nichž jsem díky svému zaměstnání věděla, že k propouštění pracovníků 

v nedávné době přistoupily. Individuálně jsem oslovila (osobním kontaktem, 

telefonicky a prostřednictvím emailových zpráv) představitele personálních oddělení, 
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respektive oddělení Human Resources (HR) devíti vybraných společností a požádala 

o participaci na rozhovoru k tématu propouštění. Mou snahou bylo zajištění 

minimálně tří rozhovorů, optimálně však alespoň pěti. V rámci oslovených oddělení 

jsem byla vždy nasměrována přímo na pracovníka, který je kompetentní k provedení 

rozhovoru. Na základě uvedeného postupu se mi podařilo smluvit tři schůzky 

s odpovědnými pracovníky, kteří souhlasili s provedením plánovaného rozhovoru. 

Ostatní oslovení pracovníci ze společností, na něž jsem se obrátila, se z účasti na 

rozhovoru omluvili – ve 2 případech pro časové důvody (vytíženost pracovníků), 

v 1 případě pro interní politiku spolupráce na diplomových pracích, která 

neumožňuje spolupracovat na závěrečných pracích studentů, kteří nepracují v rámci 

této organizace, v 1 případě pro organizační změny, kterými společnost prochází 

a není tak nyní k dispozici v dané společnosti nikdo kompetentní, kdo by rozhovor 

mohl provést a ve 2 případech pro citlivost tématu propouštění, k němuž se rozhodli 

tímto způsobem pracovníci daných společností bližší informace neposkytovat. 

 

 

7.1.5  Sběr dat ve výzkumu 

Při oslovování potenciálních respondentů z vybraných společností jsem se vždy 

představila, uvedla jsem důvod svého oslovení, seznámila se základními parametry 

mé diplomové práce a podstatou a účelem svého výzkumu, prezentovala jsem 

výzkumnou metodu a tematický okruh dotazů pro rozhovor ke zkoumanému jevu. 

V případě ochoty podílet se na rozhovoru o propouštění jsem si s respondenty (vždy 

jeden zástupce personálního oddělení) domluvila osobní setkání na jimi vybraném 

místě a v jim vyhovujícím čase. Participace těchto osob na výzkumu nebyla nijak 

odměněna ani podmíněna, byla naprosto dobrovolná a míra podaných informací zcela 

závisela na jejich rozhodnutí, která data mohou být veřejně poskytnuta.  

 

Při osobní schůzce jsem opět představila svou diplomovou práci a výzkum, ponechala 

jsem prostor pro doplňující dotazy k tomuto úvodu a poté jsme s respondentem 

absolvovali polostrukturovaný rozhovor. Tento typ rozhovoru mi umožnil vést 

rozhovory dle stejné osnovy a shodně formulovaných dotazů, zároveň jsem však měla 

dostatek prostoru pro flexibilní pokládání doplňujících otázek, volné asociace 

a vyprávění respondentů k probíraným tématům. Strukturované schéma rozhovoru 

mi později umožnilo porovnávat jednotlivé výpovědi a hledat společné a rozdílné rysy 



 157 

v procesu propouštění u jednotlivých společností. Respondenti nebyli nijak limitováni 

jazykem, časem nebo rozsahem svých odpovědí.  

 

Rozhovory byly ve dvou případech nahrány na diktafon (respondenti ústně souhlasili 

se zvukovou nahrávkou), v jednom případě ze schůzky vzešly písemné poznámky 

a doplňkové elektronické interní materiály dané společnosti. Po domluvě 

s jednotlivými respondenty jsou poskytnuté základní informace o společnostech 

omezeny a zachována je i anonymita identity respondentů. Taktéž bylo s respondenty 

dohodnuto, že není v předkládané práci uveden doslovný přepis zvukových záznamů 

z rozhovorů nahraných na diktafon, nýbrž byla provedena transkripce odpovědí do 

podoby ucelených popisů procesů propouštění. 

 

 

7.1.6  Analýza dat získaných z rozhovorů 

Po vyhotovení popisu jednotlivých reálných případů propouštění ve vybraných 

společnostech jsem přistoupila k analýze dat vytěžených z informací o těchto 

procesech. Získaná data jsem systematicky procházela, porovnávala konkrétní nálezy 

a objevovala mezi nimi pravidelnosti a podobné (popřípadě stejné) anebo naopak 

rozdílné významy. Tímto způsobem zjištěné aspekty jsem porovnala mezi sebou 

i vůči poznatkům, které jsem získala při studiu literatury u teoretické části této práce. 

Na základě zhodnocení poznaných procesů propouštění v daných společnostech jsem 

vytvořila soubor vhodných doporučení, jak při propouštění pracovníků v organizaci 

postupovat, aby byly zmírněny negativní dopady této práce. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem zkoumání je zúžený počet jednotlivých 

výpovědí, neaspirují stanovená doporučení na zobecněný postup práce propouštění 

pracovníků. Závěr výzkumu má pouze pravděpodobnostní hodnotu, avšak jeho 

účelem je ilustrace a inspirace efektivními a fungujícími postupy a principy při 

propouštění pracovníků. V základu totiž stavím na klasickém charakteristickém rysu 

kvalitativního výzkumu, kterým je jeho vhodnost pro hledání možných souvislostí 

zkoumaných jevů, nikoliv pro jejich prokazování. Proto by bylo vhodné podpořit 

tento výzkum dalšími provedenými rozhovory a doplnit jej i kvantitativním 

výzkumem. O limitech svého zkoumání budu dále pojednávat v diskusi věnované 

provedenému výzkumu. 

 



 158 

7.2  Popisy procesů propouštění ve vybraných organizacích 

V této podkapitole předkládám transkripci provedených rozhovorů. Rozhovory jsem 

podle chronologické posloupnosti, jak jsem se jich účastnila, seřadila od prvního po 

třetí a dle tohoto pořadí jim přiřadila označení „Společnost A“, „Společnost B“ 

a „Společnost C“. Schůzky s respondetkami probíhaly v domluvený den a čas na 

smluveném místě – vždy jsem se přizpůsobila možnostem respondentek. Transkripci 

jednotlivých rozhovorů jsem pojala formou tlumočení odpovědí respondentek mou 

osobou. Po vzájemné dohodě s respondentkami se jedná o podobu ucelených 

výpovědí s cílem popsat procesy propouštění v jednotlivých společnostech, kde 

pracují. Formát tohoto popisu se u všech rozhovorů shoduje ve svých stěžejních 

bodech: v úvodu se zaměřuji na předložení základních dat o dané společnosti 

a respondentce rozhovoru, dále postupuji sdělením výchozích informací o příčinách 

propouštění v organizacích A, B, C. Poté představuji konkrétní procesy propouštění 

v daných společnostech a závěrem seznamuji s postupy, které v daných společnostech 

při propouštění pracovníků fungovaly, a také s tím, co se naopak nepovedlo a u čeho 

by jednotlivé společnosti v daných ohledech příště postupovaly jinak. 

 

 

7.2.1  Společnost „A“ 

První rozhovor jsem absolvovala s pracovnicí společnosti A, která v ní působí na 

pozici Senior HR Generalistky v oddělení HR služeb interním klientům společnosti. Po 

domluvě probíhal rozhovor v sídle společnosti A v ničím nerušené zasedací místnosti 

a trval zhruba 1,5 hodiny. Rozhovor byl veden v přátelském duchu, s respondentkou 

jsme prošly všechna stanovená témata, vždy jsem kladla pouze jednu otázku, jejíž 

obsah nebo důvod, proč se na ni ptám, jsem v případě potřeby dovysvětlila, 

a případně jsem se respondentky doptávala sondážními otázkami, pakliže jsem si 

potřebovala upřesnit poskytnuté informace. Míru poskytnutých dat jsem plně nechala 

na respondentce, aktivně jsem naslouchala její výpovědi a nechávala dostatečný 

časový prostor pro jednotlivé odpovědi. Na závěr rozhovoru jsem respondentce 

nabídla možnost doplnit ke své výpovědi cokoliv, co doposud v rozhovoru nezaznělo, 

a dále jsme spolu prošly důležité informace, zrekapitulovaly je a respondentkou mi 

byla nabídnuta možnost ji znovu kontaktovat, pakliže bych cokoliv potřebovala 

doplnit. Tuto možnost jsem vzhledem k širokému záběru samotného rozhovoru 

nevyužila. Zároveň jsme se s respondentkou dohodly, jaké informace, jež souvisí s 

pracovní pozicí respondentky a profilem společnosti A, ve své práci mohu uvést, aby 
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byla zachována anonymita společnosti A a zároveň si mohl čtenář této práce utvořit 

určitý vstupní rámec údajů pro popis procesu propouštění v této společnosti. 

 

Společnost A je akciovou společností s mezinárodní působností. Na globálním trhu 

působí ve více jak 30 zemích světa a své služby poskytuje milionům zákazníků. V České 

republice působí téměř 15 let a v současné době má více jak 1 500 zaměstnanců.  

 

V rámci společnosti A proběhly během posledních dvou let tři organizační změny, 

jejichž cílem byla v jednom případě změna organizační struktury a pracovních míst 

a ve dvou případech downsizing. Každá z těchto reorganizací s sebou vždy nesla 

jednu vlnu propouštění, která se týkala většího počtu pracovníků. Šlo tedy 

o hromadné propouštění. Mimo tyto tři velké reorganizace probíhají ve společnosti 

A i menší reorganizace v průběhu celého roku, při kterých dochází k propouštění 

pracovníků. S respondentkou jsme se domluvily, že náš rozhovor zaměříme na tři 

velké reorganizace, jelikož menší reorganizace představují stejný postup jako 

u velkých, ovšem v menším měřítku, takže si lze průběh těchto procesů odvodit. 

 

Důvodem pro tyto reorganizace ve společnosti A je vždy zefektivnění její práce a vyšší 

produktivita. Rozhodnutí o reorganizaci ve společnosti A (tj. v České republice) 

přijímá vždy mateřská společnost, která sídlí v zahraničí. Ta o svém rozhodnutí 

informuje top management společnosti A (tj. generálního ředitele společnosti 

a viceprezidenty pro jednotlivé firemní oblasti). Ti dále společně rozhodují o tom, jak 

reorganizace bude vypadat, kolika pracovních míst se bude týkat (v jakých 

odděleních lze pracovní místa škrtat, aby byla zachována smysluplná činnost 

společnosti) a jak bude probíhat.  

 

Prvotní diskuse o reorganizaci provádí top management společnosti A s HR business 

partnery (ti zabezpečují hledisko dopadu reorganizace na personální strukturu 

společnosti) a s oddělením financí (jehož pracovníci se starají o dosažení úspor 

v nákladech na pracovní sílu společnosti, které mateřská společnost požaduje). 

Dohromady tito pracovníci řeší veškeré postupy reorganizace a každý do diskuse 

přináší hledisko svého útvaru, jak reorganizací nejlépe projít. Po rozhodnutí této 

skupiny pracovníků, co má být výsledkem reorganizace, jak bude zajištěna, a kterých 

útvarů, oddělení a lidí se týká, vstupují do následující fáze tohoto procesu další 

pracovníci HR oddělení (zde konkrétně tým 10 pracovníků) a též vedoucí manažeři 

jednotlivých oddělení, jichž se reorganizace týká.  

 



 160 

Na základě dohody vzniká projektový tým, který má svého vedoucího (zde nadřízená 

mé respondentky, tedy HR ředitelka) a mezi jeho členy patří zástupci jednotlivých 

zainteresovaných oddělení, tj. právního oddělení, oddělení interní komunikace, 

finanční oddělení, HR oddělení (tj. HR generalisté, kteří komunikují se zaměstnanci 

a HR business partneři, kteří dále pracují na obsahu reorganizace) atd. Tento tým se 

pravidelně jednou týdně schází a probírá, v jaké fázi reorganizace se nachází, jaké 

jsou aktuality, které kroky budou nyní podnikat, kdo má na starosti jaké úkoly atd.  

 

Co se týče práce na reorganizaci, kterou zajišťuje má respondentka, tak ta nejprve 

obdrží informaci, o jakou organizační změnu se jedná a dále získá seznamy pozic, 

které zůstávají, mění se anebo se ruší, čímž se tvoří obrázek nové organizační 

struktury společnosti a zjišťuje se, co tato změna konkrétně znamená pro jednotlivá 

oddělení. Neustále při své další práci sleduje dvě základní linie, a to pracovníky 

(přemýšlí o lidech, jak se jich tato změna dotkne) a náklady (tedy finanční stránku 

celého procesu). Zároveň se zde zapojují vedoucí manažeři, kteří od HR generalistů 

obdrží informaci, kolik pracovních míst na svém oddělení musí zredukovat a je dále 

na nich, pro které konkrétní pracovníky se rozhodnou, že budou z organizace 

uvolněni. Respondentka uvádí, že manažeři se zapojují proto, že mají nejlepší přehled 

o výkonu a pracovním potenciálu svých podřízených, díky čemuž jsou těmi 

nejdůležitějšími, kdo by měl vybírat pracovníky, s nimiž bude ukončen pracovní 

poměr. Podle osobního názoru mé respondentky by ale v tomto rozhodování měl mít 

své slovo i ředitel daného útvaru, pod který spadá dotčené oddělení. 

 

Každá ze tří zmiňovaných reorganizací se týkala cca 100-120 pracovních pozic, 

potažmo tedy zaměstnanců. První reorganizace z těchto tří nabyla největšího 

charakteru. Došlo při ní ke změnám celých departmentů společnosti, k rušení 

pracovních pozic a zároveň k otevírání pozic nových. Některé z departmentů byly 

slučovány, a to za účelem vytvoření zcela nového departmentu, kam se ze zrušených 

útvarů přesouvali potřební pracovníci, jímž se tímto krokem měnily jejich pracovní 

náplně a zodpovědnosti. Měnila se celá firemní organizační struktura a reorganizace 

se dotkla mnohých oddělení a jednotlivých pracovních pozic. Nadále nepotřebným 

pracovníkům bylo jejich pracovní místo zrušeno a byla jim nabídnuta možnost 

ucházet se o jinou pracovní pozici v rámci společnosti. Pakliže nové pracovní místo 

tito lidé v rámci společnosti nenašli, byl s nimi pro nadbytečnost rozvázán pracovní 

poměr. V rámci této reorganizace docházelo k redukci pracovníků nejen na pozici 

specialistů (řadoví zaměstnanci), ale taktéž manažerů a ředitelů. A to proto, že tato 
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společnost zastává pojetí spravedlivé a smysluplné reorganizace, která se dotýká 

všech pozic napříč organizací tak, aby to bylo co nejefektivnější pro její životní cyklus. 

Respondentka přímo uváděla, že není smysluplné, aby se propouštění týkalo pouze 

řadových zaměstnanců a zůstalo tak po něm například šest manažerů na tři 

podřízené. Počet manažerů společnosti A je z pohledu této organizace jedním 

z ukazatelů její efektivní práce.  

 

Jelikož na takto velké organizační změně v této společnosti pracovali odpovědné 

osoby z HR oddělení poprvé, nemohli čerpat z vlastní praktické minulé zkušenosti 

a odkazovali se především na své teoretické znalosti řešení této situace. Jako první si 

stanovili za cíl sladění práce všech oddělení a zodpovědných osob, jejichž součinnost 

byla v rámci reorganizace nezbytná. Jednalo se především o oddělení HR, právní 

oddělení, oddělení interní komunikace a taktéž o jednotlivé manažery, jejichž týmů se 

reorganizace dotkla. Situaci vzájemné spolupráce v této reorganizaci ztěžovala 

samotná organizační změna, protože docházelo ke změnám i v pozicích vedoucích 

pracovníků, takže v některých případech se stalo, že nebylo možné v určitou chvíli 

řešit konkrétní záležitost s žádaným manažerem, jelikož jeho pracovní pozice byla 

zrušena anebo byla otevřena nová pracovní pozice, jejíž nositel by se měl o danou 

agendu postarat, ale tato pozice ještě nebyla obsazena. Tyto změny ve vedoucích 

pozicích, jejichž představitelé měli na reorganizaci participovat, komplikovala práci 

především HR oddělení. Zároveň se v této první reorganizaci ještě příliš nepracovalo 

s projektovým týmem, který popisuji výše, a který byl již ve třetí reorganizaci 

samozřejmostí. S pomocí projektového týmu totiž mezi sebou jednotlivá oddělení 

efektivněji komunikovala a práce na reorganizaci tak byla jednodušší a rychlejší. 

 

Druhá reorganizace byla pojata jako downsizing. Na rozdíl od první reorganizace se 

již v druhém případě nehýbalo s jednotlivými útvary a odděleními ani s pracovními 

pozicemi (předefinování, rušení či vytváření nových pozic), ale pouze se snižovaly 

počty pracovních míst. Stejně tak se zaměřila na downsizing pracovníků i třetí 

reorganizace ve společnosti A.  

 

Proces každé reorganizace ve společnosti A trval zhruba 3-4 měsíce od oznámení 

organizační změny mateřskou společností generálnímu řediteli a vicepresidentům 

společnosti, až po den odchodu propuštěných pracovníků z organizace. Tato doba se 

odvíjela od termínu, do kdy měla být reorganizace provedena (tento termín taktéž 

stanovuje mateřská společnost a vždy byl vázán k nějakému fiskálnímu období). Než 

byli informováni konkrétní vybraní pracovníci, kterým měl být ukončen pracovní 
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poměr, byli všichni zaměstnanci společnosti informováni o reorganizaci interní 

emailovou poštou. Tuto informaci avizoval generální ředitel společnosti A. Informace 

byla na pracovníky rozeslána v nejkratší možné době poté, co do společnosti dorazilo 

rozhodnutí o reorganizaci z mateřské společnosti (maximálně několik týdnů). Poté 

měli manažeři zhruba ještě měsíc na to, aby vybrali mezi svými podřízenými 

pracovníky, s nimiž měl být rozvázán pracovní poměr.  

 

S dotčenými pracovníky, jimž bylo zrušeno pracovní místo, a nenašla se pro ně 

v rámci společnosti adekvátní pracovní náhrada, byl pracovní poměr rozvázán 

dohodou z organizačních důvodů. Společnost A přichází s nabídkou dohody namísto 

výpovědi, pro zaměstnance právě v případě propouštění většího počtu pracovníků, 

jako byly tyto tři reorganizace. V rámci odchodu ze společnosti po dohodě poskytne 

svým zaměstnancům balíček výhod nad rámec svých zákonných povinností. Tento 

balíček je pro zaměstnance výhodný, neboť obsahuje mírně nadstandardní peněžní 

odstupné, bonusové odměny, benefitní body, které si může pracovník vybrat 

v cafeterii, čerpání dovolené, možnost ponechání si služebního mobilního telefonu 

skrze darovací smlouvu apod. Společnost A si je vědoma tíživosti náhlého odchodu 

svých pracovníků ze zaměstnání a tímto balíčkem výhod se snaží zmírnit negativní 

dopady propuštění ze zaměstnání. Někteří odcházející pracovníci si stěžovali, že není 

balíček (především výše odstupného) odvislý od počtu odpracovaných let ve firmě. 

Společnost A však záměrně nabízela všem propouštěným (nehledě na jejich pozici 

nebo počet let strávených ve firmě) stejné výhody, protože dbá na princip 

spravedlnosti a férovosti vůči všem svým zaměstnancům. 

 

O svém propuštění ze zaměstnání se dotčený pracovník dozvěděl na svolané schůzce, 

které se zúčastnil jeho přímý nadřízený a zástupce HR oddělení. Na této schůzce 

pracovník ještě nepodepisoval dohodu o ukončení pracovního poměru, nýbrž 

podepsal dokument, který stvrzoval, že obdržel informaci o tom, že je zahrnut do 

reorganizace, která ve společnosti probíhá. Cílem první schůzky je informovat 

pracovníka, co tento výběr pro něj znamená, že má možnost ucházet se v rámci 

společnosti o jiné pracovní místo, a pakliže nové místo v rámci organizace nezíská, 

tak jaké mu budou poskytnuty formy pomoci při jeho trvalém odchodu ze společnosti.  

 

Období mezi touto první schůzkou a podepsáním dohody o rozvázání pracovního 

poměru, která fakticky znamená den ukončení pracovního poměru, pak trvá 

minimálně jeden měsíc (30 kalendářních dní ukládá zákon). Většinou zaměstnanci 

tento měsíc stráví běžnou pracovní činností. Pouze pokud společnost ví, že propouští 
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člověka, který má zdroj k důvěrným firemním informacím, pak se v některých 

případech uchyluje k nastavení překážek v práci. Překážky volí i v případech, kdy se 

pracovník rozhodne nepodepsat dohodu a je mu dána výpověď.  

 

První informační schůzka, která trvá přibližně 10-15 minut, se zpravidla realizuje 

mimo přímé pracoviště dotčeného pracovníka v příjemné kanceláři, kde nejsou její 

účastníci ničím rušeni. Pojetí schůzky je stručné a jednoduché, snahou je vyhnout se 

familérnostem. Schůzka konkrétně probíhá tak, že předem pracovníci z HR oddělení 

předají návod přímému nadřízenému dotčeného pracovníka, jak se má na schůzku 

připravit, jaké reakce má od podřízených očekávat (to se manažeři snaží vztahovat 

k tomu, jak své podřízené běžně znají) a další instrukce. Dále si mezi sebou rozdělí 

role. Manažer má na starosti objasnění reorganizace a toho, kolik míst na svém 

oddělení ruší, že práce dotčeného pracovníka k určitému datu zaniká, a proč vybral 

k odchodu ze svého oddělení právě vybraného jedince. Nejprve se tedy pracovník 

seznámí s tím, proč byl na schůzku povolán a co je jejím smyslem (tj. informování ho 

o tom, že je dotčen organizační změnou). Dále mu pracovník HR předá informace 

o tom, co pro něj z této situace vyplývá, co mu ze zákona náleží a jaké možnosti mu 

nabízí jeho zaměstnavatel. Dotčenému jedinci se vysvětlí, že jeho propuštění není 

závislé na jeho výkonu, ale že se jedná o celofiremní organizační změnu, která 

zapříčinila, že jeho pracovní pozice nadále není potřebná (buďto zaniká nebo se 

snižuje počet pracovníků dané pozice). Předají se mu informace o tom, jaké jsou další 

kroky, že má možnost zúčastnit se výběrových řízení na otevřených pozicích v rámci 

firmy, a pakliže se nenajde pro něj v rámci společnosti nové zaměstnání, tak kdy s ním 

bude podepsána dohoda o rozvázání pracovního poměru, a že mu tato dohoda bude 

poslána pět dní před tímto termínem, aby se s ní mohl řádně seznámit. 

 

Aby nadřízení zvládli adekvátně reagovat na častou otázku dotčených pracovníků, 

proč zrovna oni byli vybráni k odchodu (když se propouštění dotklo například tří 

pracovníků ze sedmi na dané pozici), má společnost A vytvořeny matice kompetencí 

pro každou pracovní pozici, podle kterých se jednotliví pracovníci posuzují, jak tyto 

kompetence naplňují, a ten, jehož výsledky jsou slabší, se častěji stává adeptem na 

propuštění. Matice byly vytvořeny ve spolupráci mateřské organizace s HR oddělením 

společnosti A a manažery. Každý výběr člověka k propuštění si musí manažer vždy 

umět velmi dobře obhájit. Při první reorganizaci nebyla tato část procesu podle mé 

respondentky ideálně zvládnuta. Manažeři svou práci při rozhodování o tom, kdo 

bude muset společnost opustit, nezvládli zcela kvalitně. Bohužel se například stalo, že 
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byl k propuštění vybrán pracovník, který se zároveň účastnil firemního talentového 

programu, což dohromady nebylo zcela smysluplné – když je někdo označen za talent 

společnosti, proč by měl být namísto jiných propuštěn? Respondentka se vyjádřila, že 

to bohužel nevrhalo dobrou informaci zpět do firmy mezi ostatní pracovníky. Pakliže 

má manažer možnost při reorganizaci vybírat z více pracovníků, neměl by se jeho 

výběr dotknout zaměstnance, jenž byl pro svůj pracovní potenciál zahrnut mezi 

talentované pracovníky, má ve firmě pracovní perspektivu a zároveň mu organizace 

zajišťuje na své náklady nadstandardní rozvoj. V druhé a třetí reorganizaci se již 

z minulé zkušenosti poučili a na promyšlení svých rozhodnutí si dávali větší pozor.  

 

Reakce zaměstnanců, kteří byli ve společnosti A dotčeni organizační změnou, byly dle 

mé respondentky, která byla přítomná u prvních i druhých (viz dále) schůzek, 

individuální. Respondentka v rozhovoru uvedla širokou škálu reakcí. Na jedné straně 

to byly pozitivní odezvy, kdy propuštění jedinci brali svůj odchod velmi sportovně. Na 

druhé straně byly reakce plné pláče a bezmoci. Často se objevovala uraženost, 

afektivní reakce a také došlo na extrémní případy jedinců, kteří se rozhodli, že 

dohodu nepodepíší, najali si právníky a snažili se jejich prostřednictvím svou situaci 

řešit jinak. Respondentka se setkala i s případy, kdy si o propuštění určití jedinci tzv. 

„sami řekli“, jelikož tušili, že se ve firmě budou dít organizační změny, a tak této 

příležitosti chtěli využít ke svému odchodu z organizace, k němuž by získali i balíček 

nadstandardních výhod. Další občasnou reakcí bylo, že se dotčený pracovník na první 

schůzce choval velmi profesionálně a svou nadbytečnost ve firmě důstojně přijal, ale 

později začal dělat ve svém pracovním okolí rozruch a šířil nejrůznější pomluvy. 

Pracovník HR i nadřízený nechali vždy emoce jednotlivců propuknout a odeznít, nijak 

však tyto emoce nepodporovali. Poté dbali především na to, aby si byli jistí, že 

pracovník odchází s pochopením toho, co mu bylo sděleno, a že ví, co se bude dále dít, 

co ho čeká, na koho se může obracet atd. Pokud pracovník projevil zájem, mohl po 

této schůzce odejít rovnou domů a nemusel ten den dokončit svou pracovní dobu. 

Neformálně pak má respondentka osobně promluvila s některými z propuštěných 

jedinců, ke kterým měla bližší vztah, aby jim dodala povzbuzení k hledání nové práce 

a k životní změně. Snažila se je povzbudit, že tato situace pro ně může být přínosem, 

a že se mohou posunout ve své pracovní kariéře o krok dále.  

 

Na první schůzce se manažer a pracovník HR oddělení dotázali dotčeného pracovníka, 

jakým způsobem by si přál, aby o jeho odchodu ze společnosti byl informován tým, ve 

kterém pracuje. Například, zda u toho oznámení chce být přítomen či nikoliv apod. 
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Toto oznámení bylo nutné učinit, aby u ostatních pracovníků nevznikala informační 

frustrace a nemuseli se bát, že se propouštění bude týkat také jich. Po oznámení této 

skutečnosti v týmu, které provedl již sám manažer, se musel nadřízený postarat o to, 

aby neklesal pracovní výkon jeho podřízených (ať těch, kteří ze společnosti odcházeli, 

ale i těch, kteří zde zůstali). Pakliže se odchod ze zaměstnání týkal manažera, pak jeho 

zodpovědnosti přebral jeho nadřízený, který se musel postarat o další směřování 

oddělení, z něhož manažer odcházel, a o komunikaci této změny jeho členům.  

 

Mezi první a druhou (viz dále) individuální schůzkou proběhla hromadná schůzka se 

zaměstnanci dotčenými reorganizací s vicepresidentem dané firemní oblasti, pod níž 

pracovníci spadají, a s pracovníky HR oddělení (v rámci jedné reorganizace se jedné 

schůzky účastnilo cca 15-20 zaměstnanců). Pracovníci měli možnost se na této 

schůzce na cokoliv, co se týká organizační změny, otevřeně zeptat.  

 

Druhé schůzky, kde se již podepisuje dohoda s dotčeným pracovníkem, se účastnil 

zástupce HR oddělení (generalisté nebo business partneři). Přítomnost manažera na 

této schůzce záležela na jeho rozhodnutí, zda na ní chce participovat. Ve většině 

případů byla schůzka velmi krátká, jelikož dotčení pracovníci byli předem seznámeni 

se zněním dohody, takže již s pracovníkem z HR jen společně prošli, zda jsou veškerá 

ustanovení v pořádku a dále je pracovníci HR informovali o náležitostech souvisejících 

se skončením pracovního poměru (jaké dokumenty obdrží – například zápočtový list 

a pracovní posudek) a byly jim předány tištěné materiály, které obsahují rady, co 

dělat při ukončení pracovního poměru. Tyto tištěné materiály obsahují tipy, jak si 

správně sestavit životopis, jak napsat motivační dopis, jak se připravit na pohovor, jak 

si vytvořit LinkedIn profil, jaký průběh výběrového řízení mohou lidé očekávat, kde 

mají hledat práci, skrze jaké kanály (společnost A dokládá přímé kontakty na 

personální agentury, s nimiž spolupracuje), jak se přihlásit na úřad práce a jaká mají 

lidé práva v nezaměstnanosti atd. Tuto pomoc, kterou společnost svým odcházejícím 

pracovníkům nabízí, označuje společnost A za outplacement a zajišťuje si jej 

z vlastních zdrojů. Celé materiály pro propuštěné připravilo HR oddělení společnosti 

a respondentka mi umožnila jejich prohlédnutí. Materiály pro odcházející pracovníky 

ze společnosti A v současné době visí již permanentně na intranetu společnosti.  

 

Další outplacementovou službou společnosti A byla možnost setkat se individuálně 

s pracovníkem HR oddělení. Při této schůzce spolu například probírali potenciální 

nabídky na novou práci zaměstnance, pracovník si mohl nechat zkontrolovat 

a opravit životopis, získat kontakt na personální agentury apod. Respondentka uvádí, 
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že tuto nabídku využila minimálně polovina dotčených pracovníků, a to především 

proto, že někteří zaměstnanci, kterých se reorganizace dotkla, pracovali u společnosti 

A mnoho let a neměli tak aktuální informace z trhu práce, jak se v současné době 

připravit, aby při hledání nové práci byli úspěšní – například mnoho pracovníků, kteří 

přišli na osobní schůzku, neznalo portál LinkedIn. Zároveň tuto možnost účastníci 

osobních schůzek pozitivně kvitovali. Podle respondentky vyjadřovali vděk, že se o ně 

společnost tímto způsobem snaží postarat, i když ji musí opustit. Nejčastěji pracovníci 

využívali možnost kontroly životopisu, získání kontaktů na agentury a posouzení 

nabídek práce, které obdrželi. V některých případech byla pracovníkům nabídnuta 

pomoc formou doporučujícího dopisu personální agentuře, že daný pracovník je 

šikovný, má určité kompetence a že ho společnost A velmi doporučuje.  

 

Při první reorganizaci poskytovala společnost A navíc specializovaný outplacement 

pro vyšší a top management za pomoci externího dodavatele (personální agentura, 

která nabízela službu outplacementu). Jednalo se o šestitýdenní „kurz“, kam tito 

pracovníci museli docházet, a kde jim bylo poskytováno kariérové poradenství, 

sebepoznání za pomoci psychodiagnostiky apod. O tento kurz byl však velmi malý 

zájem – účastnila se jej zhruba čtvrtina pracovníků, kterým byl nabídnut. Důvody, 

proč manažeři tento kurz více nevyužívali, bohužel respondentka nezná. Žádné další 

outplacementové služby společnost A nenabízela. 

 

Co se týče celkové firemní atmosféry a nálady pracovníků při reorganizaci, tak se 

společnost A snažila především o to, aby nedošlo ke komunikačnímu šumu. Podle 

respondentky se to v prvním případě reorganizace, vzhledem k malým zkušenostem 

s vedením tohoto procesu, nedařilo příliš podchytit, naopak ve třetím se to již ve 

vysoké míře podařilo. U první reorganizace to dle respondentky vypadalo tak, že lidé 

dlouho nevěděli, co se ve firmě děje. Ve společnosti působilo v té době okolo 80 

manažerů, kteří byli s danou situací seznámeni, řadoví zaměstnanci však nikoliv. Tito 

pracovníci později dávali přímou zpětnou vazbu HR oddělení, že vůbec nevěděli, o co 

se jedná, proč k reorganizaci dochází, z jakého důvodu se podnikají jednotlivé kroky 

atd. Ve třetí reorganizaci již pověřené osoby hned z počátku informovali o důvodech 

reorganizace, jaké jsou její příčiny a co je jejím cílem. Zároveň s tím, že se musí 

zeštíhlit podniková struktura, informovali také o dalších plánech, jak řešit situaci, 

která byla příčinou reorganizace, i za pomoci jiných způsobů, než jen propouštěním 

pracovníků. Stanoven byl akční plán, na co se celá společnost zaměří a jednou z jeho 

částí byl právě downsizing. Respondentka uvedla, že ve společnosti A se permanentně 
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řeší otázka úspory nákladů a proto se neustále provádí nejrůznější revize (například 

vozového parku, benefitů apod.), takže propouštění není jediným způsobem, jak se 

společnost A snaží své náklady snížit, ale i k propouštění zde musí docházet, aby se 

firma přizpůsobila podmínkám, za nichž na svém trhu působí. Respondentka se v této 

části rozhovoru vyjádřila i svým osobním názorem, jakožto zaměstnankyně 

společnosti, že jí dávala poslední reorganizace největší smysl, že přesně rozuměla 

veškerým úkolům a krokům, které se děly, a to právě proto, že vše bylo velmi jasně, 

včas a srozumitelně komunikováno. I přes tuto snahu co nejlépe o dané situaci 

s pracovníky mluvit, při každé reorganizaci dochází ve společnosti A k šíření drbů 

a fám. Příčinu vidí v charakteru korporátní firmy, kterou společnost A je.  

 

Společnost A vždy při reorganizacích a hromadném propouštění informuje příslušný 

úřad práce, přičemž tuto agendu vyřizuje právní oddělení společnosti. Vždy dává 

úřadu práce informaci o počtu propouštěných na začátku celého procesu, kdy se 

o něm rozhodne, a dále pak na jeho konci, jelikož počet propouštěných se může lišit. 

Tomu je tak většinou (v případě této společnosti) proto, že někteří z jedinců 

vybraných k odchodu se nakonec uplatní na jiné pracovní pozici ve firmě. To se 

uplatnilo ve větší míře při první reorganizaci, kdy se jednalo především o úpravu 

organizační struktury společnosti, a měnily se pracovní pozice. Společnost A zároveň 

informuje personální agentury, s nimiž spolupracuje, o tom, že u nich dochází 

k propouštění většího počtu pracovníků, aby tyto agentury mohly podniknout určité 

kroky a snažit se těmto pracovníkům zprostředkovávat tipy na jejich potenciální nové 

pracovní uplatnění, protože se na ně dotčení pracovníci budou obracet.  

 

Výsledky reorganizací spojených s větším množstvím propouštěných pracovníků 

společnost A měří především podle stížností, které vůči jejímu postupu a práci řeší 

inspektorát práce ze Státního úřadu inspekce práce. V tomto smyslu společnost 

A všechny tři reorganizace zvládla bezchybně, jelikož inspektorát neodhalil žádná 

pochybení v práci společnosti při organizačních změnách a propouštění pracovníků. 

Ze svého osobního pohledu pak respondentka vnímá první firemní reorganizaci za 

méně systematizovanou, do určité míry až chaotickou, vzhledem k jejímu rozměru 

a komplikacím v komunikaci, ale i pro nedostatečnou praktickou znalost práce při 

takto výrazné organizační změně. V dalších dvou reorganizacích již vycházela tato 

společnost z minulé zkušenosti, takže průběh práce byl jednodušší, hladší a méně 

komplikovaný. Údaje o tom, jak se tito pracovníci dále uplatnili, bohužel společnost A 

nemá – nezjišťovala si je. Sama respondentka díky svým propojením na portále 
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LinkedIn o některých z bývalých kolegů ví, že si našli nové zaměstnání, bohužel však 

již nemá informaci, zda získání pracovního místa pomohly služby společnosti A. 

 

I po třetí reorganizaci dostávali pracovníci HR stále zpětnou vazbu od zaměstnanců, 

aby informace k organizačním změnám a propouštění ještě více komunikovali, ale jak 

uvedla má respondentka, tak už bohužel nevědí, jak by této prosbě dostáli, jelikož ze 

svého úhlu pohledu pro to již dělají své maximum. Největší rozdíl mezi první a třetí 

reorganizací spatřuje respondentka právě v míře otevřenosti komunikace vůči 

zaměstnancům. Při třetí reorganizaci společnost jasně řekla, v jakém bodě životního 

cyklu se nachází, co má za sebou, jak na tom nyní je a jaké jsou scénáře, co se svou 

pozicí na trhu může dělat, že je třeba zefektivnit vlastní práci a proto se vedení 

rozhodlo pro reorganizaci. Zatímco při první reorganizaci tyto důvody nebyly jasně 

deklarovány a tak mnoho pracovníků nechápalo důvody, proč dochází k propouštění. 

Z toho respondentka odvozuje doporučení co nejdříve všechny pracovníky jasně 

a stručně informovat, co se ve společnosti děje, aby nevznikal prostor k drbům apod. 

 

Co podle mé respondentky také při první reorganizaci příliš nefungovalo a na čem 

chtějí do budoucna pracovat, je potřeba navzájem propojit jednotlivé manažery, kteří 

se starají o výběr pracovníků k propuštění ve svých týmech, tak, aby věděli, koho 

chtějí z jiného týmu propustit a mohli se k této volbě ze své pracovní pozice vyjádřit, 

jelikož i oni mají s pracovníky v jiném týmu pracovní vztahy, z nichž některé by jim 

citelně chyběly, pakliže jejich vykonavatelé by museli firmu opustit. Důležitá je podle 

respondentky propojenost jednotlivých pracovních činností, která musí být po 

propouštění zachována, takže by měli být jednotliví manažeři propojeni, aby spolu 

mohli konzultovat, jak zabezpečí práci v jejich odděleních, když propustí určité 

zaměstnance. Pracovní místa, která po organizační změně ve společnosti zůstanou, 

musí dohromady dávat ze strategického hlediska smysl, aby zabezpečila veškeré 

pracovní činnosti. Otázkou pro společnost A zůstává, jak v takto velké korporaci 

takové propojenosti dosáhnout.  

 

Jako další bod zmínila respondentka schopnost nejednat v afektu a rychlosti a vybírat 

zaměstnance k propuštění po zralé úvaze. To se společnosti A při první reorganizaci 

příliš nepovedlo a tak se na to ve druhé a třetí reorganizaci více zaměřili. Podle 

respondentky je důležité přemýšlet o tom, jak do budoucna budou zajištěny pracovní 

činnosti, když odejdou vybraní zaměstnanci. Doporučuje, aby výběr pracovníků byl 

vždy v souladu s tím, co požaduje vedení, které rozhodlo o reorganizaci, a které 

připravilo strategický plán dalšího směřování společnosti. A zároveň, aby si manažeři 
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dokázali obhájit, proč někteří pracovníci ve společnosti mají zůstat a jiní ji mají 

opustit. Aby nevolil pocitově, ale podle kompetenční matice a případně po domluvě 

s pracovníky jiných departmentů.  

 

Osobně je má respondentka spokojená s průběhem propouštění ve společnosti A, kde 

pracuje, protože z minulých zaměstnání má zkušenosti, že přicházely pracovníkům 

výpovědi v poslední možnou minutu a bez přidané péče o odcházející zaměstnance.  

 

 

 

7.2.2  Společnost „B“ 

Druhý rozhovor jsem absolvovala s pracovnicí společnosti B, která zde působí na 

pozici Talent manager na HR oddělení. S respondentkou jsme se domluvily na 

schůzce po pracovní době na veřejném místě v Praze, které sice přinášelo do 

rozhovoru rušivé elementy, takže je možné považovat kvůli těmto ruchům do určité 

míry rozhovor ovlivněný, ovšem s respondentkou jsme se společně snažily o co 

největší koncentraci, takže mám za to, že vnější vlivy jsme byly schopné ve velké míře 

eliminovat. Rozhovor trval zhruba 1 hodinu a jeho průběh byl ze strany respondentky 

velmi soustředěný a profesionální. Své role tazatelky jsem se zhostila podobně jako 

v prvním rozhovoru. Taktéž v tomto případě jsme se s respondentkou domluvily, jaké 

informace mohu poskytnout o její pracovní pozici a o společnosti B.  

 

Společnost B je akciovou společností působící na finančním trhu, která nabízí své 

služby ve více jak 40 zemích světa pro miliony klientů a její mateřská společnost sídlí 

v zahraničí. V době, kdy došlo k reorganizaci ve společnosti B a propouštění 

pracovníků, které jsou tématem druhého rozhovoru, pracovalo ve společnosti B 

zhruba 700 zaměstnanců. Na českém trhu působí tato společnost již více jak 20 let.  

 

Respondentka na začátku rozhovoru vyprávěla o tom, že ve společnosti B před 

několika lety došlo k výrazným organizačním změnám, a to proto, že se management 

mateřské společnosti, rozhodl vytvořit novou dceřinou společnost (taktéž 

v zahraničí), kam by byly přesunuty z Čech některé operační a podpůrné procesy. 

V Čechách se měla zrušit oddělení Operations a část Sales supportu – jejich práce 

měla přejít do státu ve východní Evropě, odkud se měly zabezpečovat podpůrné 

služby státy regionu Střední Evropa (včetně Čech). Původní idea byla taková, že zde 

budou za stejnou práci, která byla zajišťována v České republice, mnohem nižší 
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náklady a že zde nebude problém sehnat zaměstnance, kteří budou umět plynule 

česky a slovensky. To se ale bohužel v pozdější fázi ukázalo jako nereálná představa.   

 

Mělo se dohromady propustit zhruba 150 lidí, což znamenalo zrušení tří ze čtyř týmů 

oddělení Operations. Práce celých těchto oddělení se přesouvala do zahraničí, takže 

propouštění se dotklo všech pracovníků těchto oddělení – nebylo třeba vybírat 

k propuštění jen některé z nich. O této změně, jak již bylo zmíněno, se rozhodlo 

v mateřské společnosti, což se dále komunikovalo do Čech.  

 

Po zjištění této situace společnost B najala externí konzultantskou organizaci, která 

měla celou restrukturalizaci zaštiťovat centrálně z mateřské společnosti. Vytvořil se 

tým, kde působil ředitel IT a Operations, dále CEO (tj. Chief Executive Officer neboli 

výkonný ředitel společnosti), manažeři jednotlivých týmů z oddělení Operations, 

kterých se organizační změna týkala, ředitel obchodního oddělení, protože do 

zahraniční pobočky se měly přesunout zároveň činnosti podpory zákazníků 

(například posílání smluv, telefonická podpora apod.), HR ředitelka, HR manažerka, 

která byla vyčleněna ze své běžné pracovní náplně (zaměřené na odměňování) na 

problematiku change managementu a řízení změny z pohledu zaměstnanců, 

a zástupci oddělení marketingu a komunikace, kteří se podíleli na komunikaci této 

změny všem, kterých se týkala. Společnost B nemá odbory, takže nebylo třeba ve 

svém postupu projednávat kroky s tímto subjektem. O celé situaci byl však 

informován úřad práce, jelikož se jednalo o hromadné propouštění. Tuto agendu 

vyřizovali najatí právníci se specializací na pracovněprávní problematiku.  

 

Celý projekt byl řízen lokálně projektovým týmem, zároveň však do všech 

významných rozhodování a aktivit zasahovala i mateřská společnost a externí 

konzultanti, kteří byli ze zahraničí najmutí na pomoc zvládnout celý proces. Později 

do participace na projektu byla zahrnuta i nově vznikající pobočka v zahraničí, kam se 

výše uvedené procesy přesouvaly. Řízení celého projektu bylo velmi složité právě 

proto, že se zde zapojovalo mnoho subjektů z různých evropských zemí. Často se 

stávalo, že v mateřské společnosti vytvořili určitou představu, jak by celý proces měl 

vypadat, jenže v Čechách ve společnosti B tato představa narážela na reálnou situaci 

nebo na místní legislativní rámec, v nichž původní myšlenky nefungovaly. Prvotní 

představa byla taková, že celý proces bude trvat maximálně rok a veškeré zamýšlené 

procesy se z Čech plynule přesunou do zahraničí. V reálu pak celý proces trval rok 

a půl, protože se veškeré předem dohodnuté termíny posouvaly. Mezi takto posunuté 
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termíny patřilo například oznámení o propuštění konkrétním vybraným osobám. HR 

oddělení slíbilo pracovníkům, že vybrané zaměstnance obeznámí do určitého data, ale 

protože museli čekat ještě na rozhodnutí z mateřské společnosti, tak toto datum 

nedokázali dodržet a zaměstnanci byli tímto dlouhodobě v nejistotě. To mnoho 

pracovníků velmi frustrovalo, docházelo k demotivaci, někteří avizovali, že raději 

sami dobrovolně odejdou, než aby čekali na výpověď, což ale zase vedení společnosti 

B nechtělo dopustit. Tím byla společnost B nucena stimulovat pracovníky i finančně. 

Bylo tomu tak u těch, u kterých potřebovala, aby firmu neopustili a svou práci předali 

kolegům v zahraničí, a naučili je svým pracovním úkolům. Nabídla jim, že pokud 

u firmy vydrží až do jejich propuštění, tak obdrží vícenásobné odstupné, než jaké jim 

náleží ze zákona. Taktéž se stávalo, že docházelo k chybám na straně nově vznikající 

zahraniční pobočky, které ale museli řešit čeští zaměstnanci. Těmto pracovníkům se 

ozývali naštvaní klienti, takže pracovníci museli jejich problémy řešit a byli 

frustrovaní z toho, že za tyto problémy nemohou, ale stížnosti padají na ně.  

 

Tým na počátku zmapoval veškeré organizační procesy v oddělení Operations v české 

pobočce, kterých se měla změna dotknout, poté musel naplánovat jejich přesun do 

zahraničí, zmapovat pracovní místa, která budou přesunuta a jejich nositele, kteří 

budou muset být propuštěni. Dále se začali v nové zahraniční pobočce nabírat noví 

pracovníci, kteří měli tamní provoz zajistit.  

 

Mezi problémy, na které se naráželo při vedení celého procesu, o němž bylo primárně 

rozhodováno v mateřské společnosti, patřily především zákonné povinnosti, jako 

například výpovědní doba, odstupné apod. Další významnou starostí bylo posouvání 

termínů, kdy se co bude dít, což mělo velký dopad na zaměstnance, kteří se cítili v této 

situaci velmi nejistí a nevěděli, jak celá reorganizace dopadne. To vedlo k obrovskému 

tlaku na manažery, aby zvládli vést své týmy tak, aby na jedné straně stále odváděli 

svou práci, na druhé straně ji však už průběžně měli předávat do zahraničí a do toho 

se ještě připravovali na to, že budou ze společnosti B propuštěni.  

 

Celá situace byla náročná i pro HR oddělení, protože jak se vyjádřila respondentka, 

tak jeho pracovníci byli „prvním nárazníkem“ nejistot a stížností zaměstnanců 

a museli podporovat, jak board společnosti, tak manažery dotčených týmů i jednotlivé 

řadové pracovníky. Stejně se respondentka domnívá, že situace byla složitá i pro 

pracovníky nové zahraniční pobočky, kteří ji museli budovat a celý proces tam 

zaštiťovali.  
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O tom, kdo bude z organizace propuštěn, vedl diskuse board, manažeři dotčených 

týmů a zástupci HR oddělení. Vybraní jedinci byli rozděleni do čtyř vln propouštění 

podle toho, jak bylo třeba, z hlediska smysluplné posloupnosti, předávat jednotlivé 

procesy a konkrétní pracovní činnosti do zahraničí. Následně na to (zhruba po čtvrt 

roce od oznámení reorganizace) HR oddělení otevřelo ve společnosti B 

outplacementový program, který měla přímo na starosti má respondentka. Tento 

program byl koncipován jako pomoc odcházejícím pracovníkům. Outplacement 

předtím ve společnosti B vůbec nevyužívali a byl tam zaveden spolu s touto 

reorganizací jako novinka. Tento nápad přineslo tamní HR oddělení a i v mateřské 

společnosti jím byli velmi nadšení. Společnost B pak se svým úspěšným 

outplacementem byla vzorem pro ostatní pobočky v dalších zemích.  

 

Zhruba po čtvrt roce, co se o reorganizaci dozvědělo vedení společnosti B, a byl 

vytvořen projektový tým, tak z mateřské společnosti přijeli zástupci top 

managementu, vicepresident pro daný region, ve kterém se nachází i česká dceřiná 

společnost, a zástupci HR oddělení. Ti představili všem zaměstnancům svou novou 

vizi a strategii, ve které vysvětlili, že je třeba expandovat a zefektivňovat vlastní práci, 

proto bude v zahraničí otevřena nová firemní pobočka, která bude zabezpečovat 

podpůrné služby a servis pro středoevropské pobočky. Má respondentka má za to, že 

po dobu, kdy se reorganizace plánovala, zaměstnanci o této změně nevěděli a vše 

zjistili až na této společné schůzce s představiteli mateřské společnosti. Informace, 

které putovali k zaměstnancům, byly sdělovány postupně. Nejprve se oznámilo, že 

bude otevřena nová pobočka služeb klientům v zahraničí a sdělilo se, proč se pro toto 

rozhodlo (co by to mělo firmě přinést – zefektivnění vynaložených prostředků apod.), 

později se řeklo, že na základě toho bude v České pobočce docházet k propouštění 

a uvedlo se, kdy se tato informace oznámí těm, kteří budou propuštěním dotčeni. 

 

Před oznámením propouštění samotným dotčeným pracovníkům svolalo HR oddělení 

schůzku s manažery týmů, kterých se propouštění týkalo, kde s nimi probrali jednak 

pracovněprávní tematiku, dále možné reakce lidí, kterým bude oznámeno, že byli 

vybráni k odchodu ze zaměstnání (aby nebyli manažeři těmito reakcemi překvapeni), 

a v neposlední řadě s nimi byly probrány jednotlivé kroky, kterými by měli při 

informační schůzce postupovat. Nejprve měli sdělit základní informace o tom, jaká 

organizační změna ve společnosti probíhá, že byli vybráni k propuštění z organizace, 

že se tento výběr nezakládal na jejich pracovním výkonu, nýbrž že je to důsledek 

organizační změny, jaké jsou zákonné podmínky, které se jich týkají, že si mohou 
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vybrat mezi dohodu nebo výpověď (viz dále), jaký je pro ně připraven outplacement, 

a měli předat kontakty, na koho se v případě potřeby mohou pracovníci obrátit. 

 

Pracovníci si mohli vybrat, zda jim bude ukončen pracovní poměr buďto výpovědí 

z organizačních důvodů anebo dohodou z týchž důvodů, přičemž většina pracovníků 

si zvolila dohodu. Tento výběr museli provést ihned na informační schůzce, kde jim 

bylo oznámeno jejich propuštění, a museli tento dokument podepsat. Na těchto 

individuálních schůzkách bylo tedy vybraným lidem oznámeno, že se nachází ve 

skupině zaměstnanců, kteří budou muset ze společnosti odejít. O svém propuštění se 

dozvěděli všichni zaměstnanci najednou, nehledě na to, ve které vlně měli společnost 

B opustit. Na informační schůzce, kde se tuto zprávu dozvěděli, jim byl předán 

informační materiál, jak je společnost B schopna propuštěné pracovníky podpořit, 

a byla jim nabídnuta účast v outplacementovém programu. 

 

Na individuální schůzce s dotčeným pracovníkem se sešel jeho nadřízený manažer 

a zástupce HR oddělení. Tyto schůzky proběhly všechny v jeden den a probíhaly 

zároveň v šesti zarezervovaných zasedacích místnostech společnosti B, kam po sobě 

jednotliví pracovníci přicházeli. Pracovníkům byly sděleny veškeré zásadní informace 

a zároveň jim bylo nabídnuto, že pokud by potřebovali cokoliv dále probrat, vysvětlit 

nebo si jen s někým popovídat, tak, že hned ve vedlejší místnosti, kde probíhala tato 

schůzka, je přítomen pracovník HR, který je připraven věnovat čas jejich dotazům.  

 

Podle respondentky byly reakce dotčených pracovníků vesměs velmi emocionální. Na 

ně byli manažer s pracovníkem HR připravení, nechali je tedy pracovníky prožít 

a nabídli jim možnost popovídat si o aktuálních prožitcích ve vedlejší místnosti 

s jiným pracovníkem HR. Dotčení pracovníci se nemuseli vracet po této schůzce na 

své pracovní místo a mohli jít rovnou domů (a tuto dobu měli přitom standardně 

zaplacenou jako pracovní dobu). Například přímo má respondentka se snažila vést 

tyto propouštěcí rozhovory tak, aby z nich pracovníci odcházeli s respektem a aby 

tuto situaci nevnímali jako životní prohru. Snažila se jim vysvětlit, že tato událost 

bývá ve firmách běžnou skutečností, ale že i přesto rozumí tomu, že je nepříjemná, 

a že se bude snažit udělat vše proto, aby si pracovníci našli nové zaměstnání.  

 

Služby, které byly v rámci programu nabízeny, byly vybrány na základě rozhovorů se 

zaměstnanci a manažery. Schůzky s manažery probíhaly na pravidelné týdenní bázi, 

kde se řešily jak projektové a procesní otázky, zda se plní plán a jeho jednotlivé kroky, 
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tak se mluvilo o dotčených zaměstnancích a manažerech, jak celou situaci zvládají. HR 

oddělení zjišťovalo, co lidé potřebují, jaké problémy řeší, jaká je atmosféra v týmech 

apod. Například se stalo, že jedna z manažerek byla celou situací emočně velmi 

vyčerpaná, takže jí HR oddělení zajistilo individuální koučování, které nakonec bylo 

nabídnuto všem manažerům dotčených týmů. Toto koučování zabezpečili externí 

koučové. Interní koučové společnosti B pak nabídli koučování i vybraným dotčeným 

zaměstnancům (team leaderům), z nichž někteří těchto služeb taktéž využili. 

 

Při outplacementu spolupracovala společnost B s externí personální agenturou, s níž 

byla domluvená, že pomůže propouštěné pracovníky umístit na nová pracovní místa 

(například formou doporučení zaměstnavatelům anebo upřednostněním těchto 

pracovníků, pakliže se u některého zaměstnavatele objeví volné pracovní místo). 

 

Outplacementový program byl zcela dobrovolný a záleželo na rozhodnutí jedince, zda 

se účastní pouze části nebo celého programu. Program pak trval po celou dobu 

reorganizace. Program nabízel všem propouštěným službu psychodiagnostiky 

(osobnostní testy, jejichž interpretaci pracovníkům zajišťovala má tazatelka). Dále 

měli pracovníci možnost účastnit se skupinového workshopu, kde se učili, jak využít 

své znalosti a schopnosti na trhu práce (například, jak si zmapovat své silné a slabé 

stránky, jak se vyznat v segmentech na trhu, co nabízí různé společnosti, jak se 

rozhodovat mezi nabídkami práce, uvědomění si, co je baví a jakým profesním 

směrem by se chtěli vydat, které typy pozic se svými zkušenostmi mohou oslovovat 

apod.). Tento workshop připravilo HR oddělení společnosti B a workshop trval celý 

den. V návaznosti na tento workshop byl nabízen ještě půldenní workshop, v rámci 

kterého získali pracovníci praktické informace jako například, jaké personální 

agentury působí na českém trhu (včetně kontaktů na ně), jak se připravit na přijímací 

pohovor, jak si sestavit životopis a napsat motivační dopis, jak fungují úřady práce, na 

co mají lidé na úřadě práce nárok a jaké jsou jejich povinnosti.  

 

V případě, že by pracovníci projevili zájem, nabídlo jim HR oddělení možnost úpravy 

jejich životopisu a motivačního dopisu, doporučení do personálních agentur nebo 

novým zaměstnavatelům, individuální poradenství (například, zda je pro daného 

člověka vhodná určitá pracovní pozice, o níž by se chtěl ucházet) ad., což pracovníci 

hojně využívali. Celkově se do nějaké části outplacementového programu zapojilo 

zhruba 75 % pracovníků, kterým byl nabídnut (tj. odcházející zaměstnanci a jejich 

nadřízení). Z tohoto hlediska respondentka vyjádřila svůj názor, že se outplacement 
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ve společnosti B v této situaci určitě vyplatil. Podle respondentky je to též tím, že 

outplacement nerealizovali náročnou finanční formou, jelikož většinu služeb si 

zajišťovali interně – vymysleli je, naplánovali i realizovali.  

 

Dále společnost B nabízela všestrannou podporu prostřednictvím nadstandardních 

benefitů typu masáže, lístky do kina apod., anebo formou motivačních her a soutěží, 

kde mohli pracovníci vyhrát hodnotné ceny. Zřízena byla zároveň psychologická linka 

podpory, kam mohli pracovníci zavolat nebo napsat email. Tyto záležitosti pak 

vyřizovala externí psycholožka, která byla společností B na tuto práci najata. Této 

služby však využilo velmi málo pracovníků – zhruba 2-3 osoby měsíčně. Služba byla 

dobrovolná a anonymní – zaměstnavatel se nedozvěděl, kdo konkrétně tuto službu 

využil a co přesně potřeboval s psycholožkou řešit.  

 

HR oddělení poskytovalo taktéž podporu manažerům. Manažerům bylo poskytováno 

dlouhodobé koučování, někteří z nich se též účastnili manažerského rozvojového 

programu (zhruba polovina účastníků tohoto programu se svou prací do určité míry 

podílela na procesu přesunu firemních procesů do zahraničí). Manažerský program 

vedla má respondentka, a tak se jej snažila uzpůsobit aktuální situaci a tomu, že 

mnoho manažerů bylo pod velkým tlakem, takže jim připravila jak oddechové 

workshopy s fyzioterapeuty, tak i vzdělávací workshopy zaměřené na řízení změny 

(řízení sebe i svého týmu v těžkém období). Manažeři měli podle mé respondentky 

v této situaci velmi náročnou roli, protože museli své týmy vést k požadovaným 

výsledkům a zároveň zvládat emoční projevy svých podřízených v této situaci. Často 

manažerům bylo vyčítáno, že oni jsou na tom dobře, protože odejít nemusí, a s tím 

museli manažeři umět pracovat.  

 

Co se týče pracovníků, kteří po propouštění měli v organizaci setrvat, tak o ně se 

snažili pečovat především jejich manažeři (podporovaní HR oddělením). Ti se je 

snažili uklidnit, aby věděli, že pro ně práce ve společnosti je.  

 

Zhruba po roce a půl se v mateřské společnosti rozhodlo, že došlo ke změně její 

ekonomické situace a nově zbudovaná dceřiná společnost v zahraničí, kam se 

přesouvaly procesy z Čech, se uzavře a veškeré činnosti se vrátí zpět do společnosti B. 

Uzavření zahraniční pobočky znamenalo ztrátu zaměstnání pro zhruba 100 tamních 

pracovníků a podnítilo přesuny pracovníků z celé Evropy, kteří tam z různých zemí 

byli posláni, aby pobočku vybudovali. Mezi ně patřila například i česká HR 
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manažerka, jež se tam starala o vytvoření oddělení vzdělávání a o učení českého 

jazyka. Jedním z důsledků této změny byla i snaha v Čechách získat zpět pracovníky 

společnosti B, kteří již byli z organizace propuštěni, aby se vrátili a znovu 

u společnosti B pracovali. Jako velmi paradoxní v této chvíli má respondentka vnímala 

přístup k práci v obou zemích. Zatímco v Čechách, i když pracovníci věděli, že budou 

muset ze svého zaměstnání odejít, pracovali do poslední chvíle, jak nejlépe dovedli, 

kdežto v zahraniční pobočce poté, co zjistili, že se práce přesouvá zpět do Čech, 

okamžitě přestali tamní lidé pracovat a ihned se začali domlouvat u místních odborů, 

jak vyjednat co nejvyšší odstupné. Toto polevení v pracovním nasazení se projevilo 

i v servisu vůči klientům a trvalo delší dobu, než se vše vrátilo k původní kvalitě.  

 

Vzhledem k tomuto zvratu došlo k tomu, že nakonec z původních čtyř vln propouštění 

byla realizována pouze první vlna (týkala se cca 30 osob) – tudíž někteří zaměstnanci 

pracovali ve společnosti B až jeden rok s tím, že budou propuštěni, ale nakonec 

k tomu nedošlo. U některých těchto pracovníků však byla míra vyčerpání z celé této 

náročné reorganizace tak vysoká, že i když věděli, že nakonec jim jejich práce zůstane, 

tak i přesto se rozhodli dobrovolně společnost B opustit. Toto rozhodnutí se týkalo 

i některých manažerů. Takto (poté, co se oznámilo, že se dále propouštět nebude) 

odešlo ze společnosti B několik pracovníků, ovšem, jak respondentka uvedla, tak 

během samotné reorganizace byla celková fluktuace minimální. Z manažerů neodešel 

ze společnosti B nikdo a ze zaměstnanců to bylo pouze několik jednotlivců. 

 

Když mělo dojít na propouštění ve 2. vlně a veškeré činnosti pracovníků z druhé vlny 

byly předány do zahraničí, tak se rozhodlo o návratu převedených aktivit zpět do 

Čech a tito pracovníci (stejně jako ti ze třetí a čtvrté vlny) nakonec ve společnosti B 

zůstali pracovat. Přesto se, jak již bylo zmíněno, pracovní výkon těchto zaměstnanců 

nesnížil, což připisuje má respondentka především na vrub profesionálnímu vedení 

týmů jejich manažery, a také tehdejší CEO společnosti, protože přesto, že na jednu 

stranu byla tato ředitelka velmi procesně a projektově orientovaná, takže dokázala 

celý proces kvalitně řídit, tak dokázala být na druhou stranu i velmi lidská. Chodila 

mezi lidi a účastnila se setkání se zaměstnanci, kde s nimi otevřeně a srozumitelně 

mluvila, vyjadřovala své pochopení pro to, že nyní prožívají těžké období, ujišťovala 

pracovníky, že je chce v této nelehké situaci všemožně podpořit. Respondentka 

přiřazuje určitý díl tohoto úspěchu také outplacementovému programu, který HR 

oddělení připravilo. Přestože totiž tento program zaváděli ve společnosti B poprvé, 
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tak se respondentka domnívá, že jej dokázali přizpůsobit potřebám zaměstnanců 

a dokázali se vždy orientovat na měnící se podmínky.  

 

Pro samotnou respondentku byla tato zkušenost velmi obohacující, jelikož takto 

velkou reorganizaci spojenou s outplacementovým programem zažila ve své profesní 

kariéře poprvé. Díky této firemní změně se respondentka posunula od práce 

v recruitmentu k práci na change managementu, k tvorbě outplacementového 

programu, koučování, ovlivňování firemní kultury, práci na aktivitách spojených 

s marketingem a komunikací, což hodně její předchozí práci rozšířilo a velmi ji tato 

nová role bavila. I přesto, že se jednalo o náročnou změnu a těžké období, tak má 

respondentka cítila, že její práce má smysl – že lidé, co podporu potřebují, tak ji 

dostávají. Respondentka vyjádřila radost, že se společnost B postavila k situaci 

přesunu části firemních procesů do zahraničí a s tím spojenému propouštění právě 

tímto způsobem, kdy nabídla pracovníkům program outplacementu.  

 

Ze svých osobních vztahů s některými z pracovníků (ať už manažerů dotčených týmů 

nebo zaměstnanců, kteří se podíleli na firemní reorganizaci) se má respondentka 

dozvídala, že mnoho lidí (včetně jí samotné) tato nelehká situace spojila, a to z části 

i díky tomu, že se společnost B (a především HR oddělení) snažila poskytnout 

pracovníkům tu nejlepší péči a pomoc. Respondentka označila ve svém konstatování 

k této věci společnost B pojmem „lidská firma“. Podle respondentky je tato práce 

velmi smysluplná a poučná, a přesto, že se jedná o propouštění, tak je to i hezká práce, 

pakliže můžete odcházejícím zaměstnancům nabídnout pomoc a podporu. A pokud by 

měla tu možnost, tak by tuto práci vykonávala velmi ráda znovu.  

 

Podle respondentky se při propouštění povedlo především zrealizovat velmi kvalitní 

outplacementový program podpory, povedlo se spojit všechny manažery a připravit 

je na zvládnutí celé situace pracovně i osobně, a připravit je na práci se svými týmy. 

Outplacementový program se podle respondentky vydařil především díky vysokému 

úsilí celého projektového týmu, který velmi dobře spolupracoval, neustále si předával 

nezbytné informace, pravidelně si jeho členové zjišťovali informace o tom, jak se daří 

jednotlivým týmům, kterých se reorganizace dotýká (jak se jejich členové cítí, co se 

u nich děje atd.) a měl velkou podporu od CEO a boardu.  

 

Naopak se podle respondentky nepovedla zcela dobře včasná komunikace, což bylo 

dáno především tím, že byly projektovému týmu měněny za pochodu podmínky, 



 178 

které jeho členové nemohli ovlivnit, řada úkolů a termínů se posouvala a mnoho 

záležitostí bylo velmi nejistých. Kdyby respondentka podobný projekt realizovala 

znovu, tak by se snažila, aby to, co se lidem slíbí, se také přesně tak splnilo. Aby byly 

dodržované dohodnuté termíny a podobně, protože jakékoliv oddalování slibů situaci 

velmi zhoršuje. Pakliže nemohu něco 100 % slíbit, tak to raději nemám říkat vůbec. 

Lze například informovat tak, že jakmile se bude vědět, co a jak, tak to bude 

pracovníkům sděleno, ale neslibovat jim tuto informaci v určitém termínu, když se 

toto datum nakonec třikrát o měsíc oddaluje.  

 

V závěru zhodnotila respondentka přínos outplacementu, který podle ní má obrovský 

význam pro organizaci v tom, že propouštění lidé odcházejí s „dobrým pocitem“ 

a nebudou na firmu dávat žádnou špatnou referenci, čímž odpadá tak zvané reputační 

riziko. To je důležité podchycovat i proto, že ze současných kolegů se v budoucnu 

mohou stát firemní klienti, takže je důležité, aby u nich organizace měla dobré jméno. 

Zároveň se tím podpoří i dobré jméno společnosti jakožto dobrého zaměstnavatele, 

u kterého je příjemné pracovat, protože i když se cokoliv stane, tak se tato společnost 

k lidem chová s respektem. Pro zaměstnance vidí respondentka přínos v jejich 

podpoře, aby si co nejrychleji našli po propuštění novou práci, a aby dopad 

propouštění na ně a na jejich rodiny byl co nejmenší. 

 

 

7.2.3  Společnost „C“ 

Třetí rozhovor probíhal s respondentkou společnosti C, která zde pracuje na HR 

oddělení. Po vzájemné domluvě jsem dorazila do sídla společnosti C, kde jsme měly 

rezervovanou zasedací místnost, a protože bylo brzy ráno, nebyly jsme vůbec rušeny 

typickým pracovním provozem. Rozhovor trval, vzhledem k časovým možnostem 

respondentky, 1 hodinu a charakterizovala bych jej jako velmi klidný, koncentrovaný 

a příjemný. Oproti minulým rozhovorům byla potřeba respondentku více povzbuzovat 

k obsáhlejším odpovědím pomocí průzkumných a doplňujících otázek, abych se 

dozvěděla větší podrobnosti o procesu propouštění ve společnosti C a mohla tak lépe 

utvořit celkový obraz této personální činnosti v dané firmě. Jelikož respondentka 

vykazovala ostražitost ohledně poskytování informací o propouštění, rozhodla jsem 

se na začátku rozhovoru velmi pečlivě opečovat důvěrnost společného setkání, 

vstřícnost i zájem a detailněji představit svou diplomovou práci a důkladněji objasnit 

svůj další postup, jak s rozhovorem budu nakládat, než jaké vysvětlení potřebovaly 
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získat respondentky v předchozích dvou rozhovorech. Též jsme se s respondentkou 

smluvily, že po transkripci rozhovoru, zašlu vytvořený text respondentce ke kontrole, 

zda v něm uvádím správné a přesné informace. Oproti předešlým rozhovorům nebyl 

totiž tento rozhovor nahráván na diktafon, ale ručně písemně zaznamenáván, tudíž 

bylo možné, že se v poznámkách mohou vyskytnout nepřesnosti. Postup rozhovoru 

byl dále shodný s předchozími schůzkami. Od respondentky jsem zároveň obdržela 

několik doprovodných interních materiálů, které mi během rozhovoru ukázala 

a popsala, tudíž z těchto materiálů jsem po domluvě v přepisu společného rozhovoru 

taktéž čerpala. Zároveň jsme dohodly, na základě přání respondentky, že tyto 

materiály ve své práci v jejich originální podobě používat nebudu, jelikož se jedná 

o interní know-how k procesu propouštění. Závěrem respondentka stanovila, jaké 

základní informace o její pracovní pozici a společnosti C mohu ve své práci předložit.  

 

Společnost C je nezávislou mezinárodní konzultační a výzkumnou organizací v oboru 

vodního hospodářství, životního prostředí. Pracuje v ní přes 1 200 zaměstnanců na 

projektech ve 140 zemích světa. V České republice tato expertní společnost působí již 

více jak 20 let, zaměstnává zhruba 60 pracovníků a je akciovou společností, která 

zároveň řídí střední a východní Evropu. 

 

Ve společnosti C po dobu její působnosti na českém trhu nikdy nedošlo k hromadnému 

propouštění pracovníků. Společnost C dobře plánuje počty svých pracovníků 

(personální plánování) a jejich vytíženost, takže se nestalo, aby byl nadbytek většího 

počtu pracovníků. Ve společnosti C ovšem dochází k občasnému propouštění 

pracovníků, většinou na základě organizačních změn dle ust. § 52, odst. c) zákoníku 

práce, a právě tato jednotlivá propouštění byla předmětem společného rozhovoru 

s respondentkou.  

 

Schopnosti kvalitně plánovat potřebu pracovníků pro zajištění pokrytí firemních 

aktivit a úkolů dosahuje společnost C především díky neustálému monitorování 

firemních zakázek a budoucích projektů. Nábor nových lidí pečlivě plánuje tak, aby se 

například nestalo, že získají zakázku na velký projekt, který zaměstná mnoho 

pracovníků, a tak HR oddělení kvůli tomuto projektu nabere větší množství nových 

zaměstnanců, aby zabezpečilo jeho realizaci, jenže po dvou nebo třech letech se zjistí, 

že pro tyto pracovníky, kteří skončili svou práci na daném projektu, nenalézají další 

vytížení a musí je tak propustit.  
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Pokud se přihodí, že společnost C má nadbytek práce a chybí jí zaměstnanci, tak její 

odpovědní pracovníci zhodnotí, zda potřebují pracovní posily pouze na jeden určitý 

projekt či několik málo projektů anebo na dlouhodobou spolupráci. Pakliže nejde 

o dlouhodobou spolupráci, ale pouze o práci po omezenou dobu na konkrétním 

projektu, pak může společnost C pro tento projekt dohodnout o dočasné zapůjčení 

pracovníků z jiných poboček v rámci celé mezinárodní společnosti. Stejně tak, pokud 

dočasně nevyužívá maximálního pracovního potenciálu svých pracovníků, může 

vybrané zaměstnance po dohodě vyslat pracovat do některé z poboček. Nejčastěji se 

jedná o pobočky v rámci regionu střední a východní Evropa, v němž společnost C 

působí, ale jsou i případy, kdy zaměstnanci mohou přechodně pracovat i na jiných 

pobočkách po celém světě.  

 

Společnost C zajišťuje kontrolu toho, zda pro její zaměstnance bude v budoucnosti 

dostatek práce, pomocí ekonomického systému, ve kterém se zhodnocuje 

produktivita pracovníků v rozmezí následujících zhruba dvou až pěti let. Podle 

informací, které se z těchto dat získají, uvažuje o tom, zda bude potřeba doplnit 

personální stav společnosti C anebo se začne management více starat o zajištění 

zakázek, aby bylo dost práce pro stávající pracovníky a nemuselo se pro nedostatek 

projektů začít propouštět. Společnost C vyznává politiku pravidelného plánování 

potřeby lidských zdrojů v budoucnu, aby nemuselo dojít k propouštění. Díky tomu má 

společnost C nízkou fluktuaci. Přesto i k propouštění v minulosti došlo. 

 

HR oddělení společnosti C zastřešuje veškeré personální činnosti, které jsou v této 

společnosti vykonávány. Řídí se jak mezinárodními principy, které vydává mateřská 

společnost se sídlem v zahraničí, tak i tuzemskými legislativními podmínkami, 

náležitostmi a zvyklostmi. Veškeré zásady, které přichází z mateřské společnosti, HR 

oddělení společnosti C přizpůsobuje místním podmínkám. Zároveň je HR oddělení 

společnosti C certifikováno systémem mateřské společnosti, který má jeden ze svých 

modulů zaměřen na personální činnosti (Human Resources).  

 

S respondentkou jsme si některé z HR modulů, které jsou vytvořeny jako podpora 

personální práce všech světových poboček společnosti, tohoto systému ukázaly. 

Veškeré moduly systému má společnost C interně elektronicky dostupné a může tak 

z nich kdykoliv čerpat. Pro náš rozhovor byl důležitý modul věnující se možným 

způsobům skončení pracovního poměru mezi společností C a jejími zaměstnanci. 

Součástí tohoto modulu jsou záložky „rezignace“, „odchod do důchodu“, „redukce 
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počtu zaměstnanců“ a „propouštění“. Každá ze záložek obsahuje bližší informace 

a postupy k těmto jednotlivým typům skončení pracovního poměru, z nich pro náš 

rozhovor jsme blíže hovořily o modulu „propouštění“. Důležité je zde upozornění, že 

veškerá ukončení pracovního poměru musí být vždy vedena v písemné formě. 

Zároveň respondentka uvedla, že se na propouštění pracovníků podílejí mimo HR 

oddělení taktéž právníci, a to i externí, kteří se společností C spolupracují v rámci 

pracovněprávní problematiky.  

 

K propouštění pracovníků ve společnosti C dochází minimálně. Okamžité zrušení 

pracovního poměru nebylo využito ani jednou a za dobu působnosti společnosti C na 

českém trhu došlo zhruba k pěti propuštěním pracovníků, kteří by předem nevěděli, 

že se k tomuto kroku management společnosti chystá.  

 

Se zaměstnancem se na základě zjištěné nespokojenosti vždy vedl rozhovor, jehož 

snahou bylo zjistit příčiny problémů, proč tomu tak je, a v případě, že bylo možné tyto 

příčiny napravit, pak se management snažil, aby se vše vyřešilo a zaměstnanec nadále 

zůstal pracovat v této organizaci. 

 

V případě propouštění pracovníků předáním výpovědi byl vždy postup managementu 

společnosti C podobný a trval delší dobu – nikdy nedošlo k unáhlenému rozhodnutí 

propustit zaměstnance, které respondentka popisuje jako „ze dne na den“. Nejprve 

vedení společnosti získalo určité indicie k tomu, že zaměstnanec nepracoval tak, jak 

by bylo žádoucí. Většinou tyto informace přicházely formou zpětné vazby od klientů 

či kolegů zaměstnance anebo z hodnotících dotazníků, které společnost C používá. 

Případně si něčeho všiml nadřízený pracovník anebo samo vedení společnosti. 

Pakliže se tyto informace potvrdily jako opodstatněné, tak se přistoupilo k osobnímu 

pohovoru dotyčného pracovníka s jeho nadřízeným. V některých případech tento 

rozhovor situaci pomohl a ta se uklidnila. Záleželo vždy hlavně na zaměstnanci, jak se 

k celé věci stavěl, jak spolupracoval s vedením atd. Pokud však bylo zjištěno, že daný 

stav vyřešit ku prospěchu všech opravdu nejde, a akorát se ztrácí čas firmy, který by 

mohl být věnován jiným záležitostem, a negativně to působí na psychiku daného 

pracovníka nebo to nepříjemně ovlivňuje celkovou atmosféru ve firmě, pak se začne 

uvažovat o propuštění pracovníka ze společnosti C. 

 

Nad záležitostí otázky propuštění pracovníka z organizace se vždy sešlo 

představenstvo společnosti C, které muselo zrušení pracovního poměru zaměstnanci 
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schválit – o této situaci vedlo důkladnou diskusi. Stejně tak musel projevit v této věci 

součinnost odpovědný pracovník z mateřské společnosti, který ukončení pracovního 

poměru odsouhlasil. Závěrem jednání, kde se dohodlo, že pracovník bude propuštěn, 

bylo sestavení postupu, kdo se o tuto činnost postará a jaké kroky budou podniknuty. 

Do procesu se zpravidla zapojil přímý nadřízený dotyčného pracovníka, generální 

ředitel a má respondentka, která zastupuje HR oddělení. Pokaždé záleželo na 

okolnostech, za jakých k propouštění došlo, podle kterých výše uvedené odpovědné 

osoby rozhodly, pro který ze zákonných důvodů bude zaměstnanci ukončen pracovní 

poměr. Většinou se jednalo organizační důvody skončení pracovního poměru, tedy, že 

se zrušilo zaměstnancovo pracovní místo.  

 

K výše uvedeným činnostem, týkajícím se vyřízení nedobrovolného odchodu 

pracovníka z organizace, je připraven taktéž modul interního systému, který popisuje 

jednotlivé aktivity, jež mají souvislost s postupem propouštění. Tento modul obsahuje 

diagram, který celý postup představuje a pro jednotlivé položky přináší doporučení, 

jak daný bod řešit. Nejprve se v tomto diagramu dělí důvody propouštění na závažné 

porušení pracovní smlouvy anebo potíže s pracovním výkonem zaměstnance či jeho 

spoluprací s kolegy. V případě závažného porušení smlouvy se ihned přistupuje 

k propuštění pracovníka, což ale, jak uvedla má respondentka, nebylo třeba v české 

pobočce nikdy řešit. Pokud jde o snížení výkonu nebo problémy ve spolupráci, 

diagram uvádí nutnost vést o těchto záležitostech s pracovníkem dialog, což dle 

výpovědi respondentky společnost C vždy učinila. Pokud se se zaměstnancem vedení 

dohodne na zlepšení jeho pracovního výkonu či morálky, diagram uvádí, že má být 

stanoven „plán zlepšení“, který bude po stanovené době vyhodnocen a pokud dojde 

ke zlepšení, je možné pokračovat ve vzájemné spolupráci. V případě, že ke zlepšení 

nedojde anebo se obě strany nedomluví na dohodě o zlepšení, pak v obou případech 

diagram udává, že by mělo dojít k propuštění pracovníka. Toto rozhodnutí by mělo 

být zaměstnanci neprodleně oznámeno a měl by být ukončen jeho pracovní poměr. 

HR oddělení pak má na starosti zajistit veškeré potřebné kroky v souladu s platnou 

legislativou, pravidly společnosti a pracovní smlouvou zaměstnance.  

 

Další kroky, které se vedly v procesu propouštění pracovníka ze společnosti C, 

popisovala respondentka následovně. O rozhodnutí propustit zaměstnance byli 

informování ostatní vedoucí pracovníci společnosti C, kterým byly sděleny důvody 

tohoto rozhodnutí. V co nejkratší době poté byla oznámena tato skutečnost 

dotyčnému zaměstnanci, a to co nejvíce lidským způsobem při vzájemném osobním 
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setkání, ze kterého se zároveň sepsal svědecký zápis. Současně byli o propuštění 

pracovníka informováni ostatní zaměstnanci, a to buď firemním intranetem anebo 

tuto zprávu každý z manažerů sdělil svému týmu osobně. Respondentka zdůraznila, 

že vždy se dbalo na důkladné otevřené vysvětlení celé situace a důvodů propouštění. 

S propuštěným zaměstnancem se připravila dohoda o závazcích na obou stranách, 

kdy pracovník opustí společnost C, kdy předá firemní věci atd. Tato dohoda podle 

respondentky obsahovala především termíny, co se kdy bude vyřizovat. Následně HR 

oddělení společnosti C obstaralo administrativní úkony vůči českým státním úřadům 

a odcházejícímu zaměstnanci vyplatila nároky, na které má ze zákona právo (tj. mzda, 

nevybraná dovolená atd.). 

 

HR oddělení si zároveň se zaměstnancem, kterému bylo oznámeno ukončení jeho 

pracovního poměru, promluvilo o jeho situaci a této životní změně, a nabídla se mu 

pomoc při hledání nového zaměstnání přes personální agentury, s nimiž společnost C 

spolupracuje. Pokud o tuto nabídku měl propouštěný zájem, pak se má respondentka 

ozývala do personálních agentur a představila daného člověka, co umí, v čem je dobrý 

a pro co by ho doporučila. Respondentka uvedla své zjištění, že v oboru, ve kterém 

společnost C působí, není až takový problém získat nové uplatnění pro odborníky, 

které z jejich firmy propustili, horší situace se týkala administrativních pozic. Taktéž, 

v případě zájmu, mohl odcházející pracovník získat od HR oddělení informace o tom, 

jak se přihlásit na úřad práce a jaké práva a povinnosti mu náleží v nezaměstnanosti. 

HR oddělení bylo vždy připraveno s čímkoliv propuštěným pracovníkům v těchto 

oblastech poradit. Někteří z propuštěných jedinců této nabídky využili. Většinou se na 

HR oddělení obraceli s potřebou zkontrolovat podmínky pracovních smluv u nových 

zaměstnavatelů, s otázkou, jaké mají možnosti získání financí na živobytí (například 

z úřadu práce), jestli mohou vydělávat peněžité prostředky, pakliže jsou registrováni 

na úřadu práce, a s prosbou o získání kontaktů na prověřené personální agentury.  

 

Respondentka konstatovala, že propouštění představovalo nepříjemnou situaci na 

obou stranách (zaměstnanec i zaměstnavatel), ale když se tuto událost snažili citlivě 

a férově, například za pomoci upřímné zpětné vazby, vyřešit, tak toto jednání 

zaměstnanci oceňovali. Respondentka se domnívá, že otevřená komunikace a kontakt 

s lidmi jsou důležité pro to, aby propouštění pracovníci ze společnosti C odcházeli 

s pocitem, že firma „není tak špatná“. Též uvedla, že je důležité opečovávat psychický 

stav a náladu propuštěného pracovníka, protože když je zaměstnanec naštvaný, tak 

může šířit negativní atmosféru mezi kolegy, kteří s ním pak celou situaci řeší namísto 
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toho, aby se věnovali své práci. Tím lze předcházet problematickým odchodům 

z firmy. V případě, že došlo u propouštěného pracovníka na slzy nebo překvapení při 

oznamování ukončení pracovního poměru, bylo dle mé respondentky třeba daného 

jedince empaticky vnímat a zajistit k němu férový přístup, protože jednáním lze 

změnit prvotní rozčarování z propuštění tak, aby zaměstnanec odcházel „v pohodě“. 

 

Následně zaměstnanci běžela výpovědní lhůta, vypořádaly se s ním administrativní 

záležitosti (jako je vrácení firemních věcí) a vyrovnaly se s ním veškeré zákonné 

náležitosti. Respondentka uvedla, že v mnoha případech bylo odcházejícímu 

pracovníkovi poskytnuto velkorysejší odstupné, než na jaké měl dle legislativy nárok, 

aby se usnadnila tato jeho nelehká situace. Další možnosti podpory nebo pomoci (jako 

například rozsáhlejší outplacementové služby) společnost C propouštěným 

pracovníkům neposkytuje, drží se především zákona a příslušných směrnic. 

 

K ukončení pracovního poměru taktéž existuje v informačním systému společnosti C 

modul s popisem administrativních kroků, které má pracovník HR oddělení v této 

situaci podniknout. Například se jedná o nutnost informovat o odchodu zaměstnance 

náležité pracovníky z oddělení jako IT nebo financí. Dále je třeba zajistit předání 

informací o vykonávání úkolů na pracovním místě, které zaměstnanec opouští, 

a předání práce či odpovědností jeho kolegům. Propuštěný pracovník by měl vyřídit 

své emaily (emailová adresa bude později zrušena), informovat dodavatele či klienty 

o tom, na koho se dále mají obracet (nastavit do emailu automatickou odpověď), měl 

by vyklidit svou kancelář, vrátit klíče od kanceláře a vrátit firemní věci jako počítač, 

mobilní telefon atd. V modulu se dále doporučuje provést s dotyčným pracovníkem 

výstupní pohovor. Poté je třeba uzavřít veškeré přístupy zaměstnance, které má do 

firemních systémů a dalších zdrojů informací. Dalším krokem je vypořádání 

posledního platu a jiných finančních odměn. Nesmí se zapomenout na archivaci 

osobních údajů na HR oddělení a doplnění údaje v příslušných dokumentech, z jakého 

důvodu zaměstnanec firmu opustil. K výstupním pohovorům lze nalézt v systému 

doporučení, že by pracovník HR nebo přímý nadřízený, který bude tento rozhovor 

s odcházejícím zaměstnancem realizovat, měl z 80 % času rozhovoru naslouchat, měl 

by udržovat rozhovor stále konstruktivní a neměl by hájit společnost C před kritikou 

nebo útoky pracovníka. Mezi otázky, které by měly být v rozhovoru položeny, a jejichž 

odpovědi se stanou součástí významných statistik společnosti C (při zachování 

anonymity pracovníka, který v rozhovoru vypovídá), patří otázky věnované například 

pracovním podmínkám, možnostem využití vlastních znalostí a dovedností při práci, 
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množství přidělené práce a atraktivnosti pracovních úkolů, spolupráci s kolegy 

a nadřízenými, osobnímu platu, novému zaměstnání, které si hledá nebo kam chce 

nastoupit (co od něj očekává apod.), návrhům, jak zatraktivnit společnost C jakožto 

dobrého zaměstnavatele a dalším připomínkám, které pracovník k firmě má. 

 

Při zhodnocení, co se společnosti C při propouštění svých pracovníků daří, uvedla 

respondentka, že především to je kvalitní důkladná příprava celého procesu. Příprava 

propouštění má ve společnosti C tu nejvyšší prioritu. Veškeří zainteresovaní 

pracovníci si na ní dávají velmi záležet. Při propouštění důsledně využívají právního 

poradenství k pracovněprávní problematice, aby neudělali jakoukoliv chybu, která by 

je poškodila. Celý proces propouštění se snaží postavit tak, aby co nejvíce zjednodušili 

danou situaci oběma stranám. Zajistit taktéž musí to, aby rozhodnutí o propuštění 

zaměstnance bylo nezpochybnitelné, a musí se snažit o maximální profesionalitu, 

férovost a individuální přístup k propouštěným, protože každý člověk je jiný, jinak 

reaguje a má jiné potřeby. Individuální přístup je zaměřen i na to, jak propuštění 

onoho člověka zasáhne – jinak ve společnosti C při propouštění pracovali se starším 

zaměstnancem, který měl kvůli věku ztíženou pozici na trhu práce, a jinak jednali 

s pracovníkem, kterému jeho propuštění bylo v podstatě „jedno“. Zároveň však 

respondentka doplnila, že i přes veškerou snahu o podporu odcházejícím 

zaměstnancům, aby utrpěli co nejmenší újmy, si společnost C uvědomuje, že je firmou, 

nikoliv „zaopatřovacím ústavem“, tudíž nesmí zapomínat též na své vlastní zájmy. 

Dále se podle respondentky při propouštění vždy vyplatila dobrá znalost legislativy 

a veškerých podmínek, které s tímto procesem souvisí a zhodnocuje, že se dařilo 

s odcházejícími pracovníky jednat slušně, podpořit je citlivým přístupem a nabídnout 

jim dobré podmínky při odchodu, pakliže na ně pro ně vyplynul nárok. Kroky, které 

by společnost C při propouštění provedla, a jež by považovala za méně povedené, 

takže by si je přála při následujícím propouštění, zlepšit, respondentka společnosti C 

neidentifikovala. 

 

 

 

7.3  Diskuse 

V podkapitole věnované diskusi k empirickému výzkumu se zaměřím na analýzu 

a případné hodnocení dat zjištěných při rozhovorech s respondentkami z vybraných 

společností, které vzájemně porovnám nejen mezi sebou, ale i s teoretickými 
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poznatky, jež přináším v teoretické části diplomové práce. Osnovu diskuse založím na 

sledu výzkumných otázek, stanovených na počátku výzkumu, na něž budu hledat 

v datech získaných z rozhovorů odpovědi. 

 

Výzkumné otázky jsem stanovila následující: 

1. Jaké jsou příčiny propouštění ve vybrané organizaci? 

2. Kdo rozhoduje a kdo vykonává propouštění ve vybrané organizaci? 

3. Kdo a jak ve vybrané organizaci rozhoduje o pracovnících zvolených k propuštění? 

4. Jakými konkrétními kroky je při propouštění ve vybrané organizaci postupováno? 

5. Jak, kdy a kým jsou pracovníci vybrané organizace o propouštění informováni? 

6. Jaké reakce ve vybrané organizaci propouštění u pracovníků vyvolává? 

7. Jakou pomoc vybraná organizace poskytuje svým pracovníkům při propouštění? 

8. Jaké klady a zápory si vybraná organizace z propouštění odnáší? 

 

Přestože každá ze zkoumaných společností působí na jiném tržním segmentu, má 

odlišnou firemní kulturu, počet zaměstnanců, nebo velikost personálního oddělení, 

pro účel mého výzkumu je možné jejich přístup k propouštění pracovníků porovnat. 

Mohou být totiž zjištěny jak rozdílnosti v pojetí tohoto procesu, tak i podobnosti, ze 

kterých lze usuzovat, že i přes rozdílnost jednotlivých společností, že existují určité 

postupy a aspekty v procesu propouštění, které jsou i pro odlišné firmy totožné.  

Samozřejmě nelze vzhledem k velikosti zkoumaného vzorku společností tyto 

podobnosti či rozdílnosti v přístupech k propouštění zobecňovat, čehož jsem si ve své 

práci vědoma. Ovšem v porovnání získaných dat z rozhovorů s teoretickými 

poznatky, se můžeme zamyslet, jakým způsobem lze propouštění řešit, případně zda 

je možné se jimi inspirovat při případném propouštění ve společnosti, kde pracuji.  

 

V úvodu diskuse považuji za důležité připomenutí, že s respondentkami ze 

společností A a B jsme hovořily o hromadném propouštění pracovníků, 

a s respondentkou ze společnosti C o propouštění jednotlivců. Více o jednotlivých 

společnostech viz předchozí podkapitolu. 

 

Příčiny propouštění v organizaci 

Z teorie, například viz Kocianová (2007, s. 171), víme, že příčiny propouštění 

pracovníků z organizací lze dělit na příčny vzniklé na straně organizace (ať už vnější 

nebo vnitřní), o kterých pojednávají například Bedrnová a Nový (2002, s. 380-381), 

a na příčiny připisované na vrub samotného pracovníka, jimiž se zabývá především 
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Bělohlávek (2009, s. 97). U společnosti A a B se příčiny objevily na straně 

zaměstnavatele – na jejich základě došlo k hromadnému propouštění pracovníků 

v těchto organizacích. Společnost C se dlouhodobě snaží kvalitním personálním 

plánováním předcházet hromadnému propouštění pracovníků – své zaměstnance 

propouští pouze z důvodů, které způsobil sám pracovník.  

 

U společnosti A došlo v posledních letech k důležitým reorganizacím, při kterých se 

propustilo přes 300 zaměstnanců. Přestože toto číslo je výrazné, společnost A k němu 

přistoupila po zralé úvaze s cílem zefektivnit svou práci, zvýšit produktivitu 

a přizpůsobit se podmínkám trhu a své konkurenci. Nejen, že se tato společnost 

uchyluje k zeštíhlování a downsizingu, které mají uspořit náklady a lépe organizovat 

pracovní činnosti, ale možnosti neustále hledá i v jiných segmentech, jako jsou 

například revize vozového parku, benefitů apod. Těmi se snaží propouštění 

pracovníků předcházet.  

 

Teorie, a to především Koubek (2000, s. 264-265), Kocianová (2007, s. 172) nebo 

Bedrnová a Nový (2002, s. 380-381), nabízí řadu dalších možností, jak propouštění 

odvracet (využívání běžných a přirozených ztrát pracovníků, omezení přesčasové 

práce, zavedení kratší pracovní doby, stimulace předčasných odchodů do starobního 

důchodu apod.), ovšem otázkou zůstává, zda by se těmito způsoby uspořil ve firmách, 

které musí propustit desítky až stovky zaměstnanců, dostatek pracovníků. Nebo zda 

by bylo možné si dovolit omezit pracovní dobu či přesčasy tak, aby se to společnosti A 

vyplatilo a pomohlo to jejímu strategickému směřování. Další způsob předcházení 

propouštění, který doporučuje Armstrong (2007, s. 404), a k němuž přistoupila 

společnost A při první reorganizaci (jelikož ta to svým charakterem umožňovala, 

protože se jednalo o změnu celé organizační struktury firmy), bylo obsazování 

nových pracovních míst, které se při této reorganizaci vytvořily, nejprve z vlastních 

zdrojů těmi pracovníky, jimž bylo naopak pracovní místo zrušeno.  

 

Přestože je vždy nutné přizpůsobovat se aktuálním požadavkům trhu, pro které 

u společnosti A došlo k propouštění, jsem přesvědčena, že pokud by se 

z dlouhodobého hlediska v této organizaci dostatečně věnovali podrobnému 

monitoringu trhu a vytíženosti svých pracovníků, mohli by propouštění předcházet 

personálním plánováním. Pakliže zjistí signály, pro které by do budoucna musela 

společnost A přistoupit k propouštění, může této činnosti přecházet už v počátku 

například tím, že nebude nabírat novou pracovní sílu atp.  
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U společnosti B organizační změna znamenala přesun celých oddělení do nově 

vznikající zahraniční pobočky, takže se rušení pracovních míst nedalo nijak 

předcházet. Přestože v jejím případě nakonec byla propuštěna pouze čtvrtina 

plánovaného počtu pracovníků, považuji za chybu vedení mateřské společnosti, že 

k celé reorganizaci vůbec došlo. Tato chyba byla založena na špatném odhadu dopadů 

rozhodnutí přesunout část firemní a  klientské podpory do jiné pobočky v zahraničí. 

To, že se toto rozhodnutí nakonec ukázalo jako nesprávné, znamenalo zbytečně 

vynaložené náklady, jak na propouštění pracovníků v Čechách, tak i na budování 

zahraniční pobočky, najímání a následné propouštění tamních pracovníků, nehledě 

na problémy, které méně kompetentní zahraniční pracovníci způsobili českým 

klientům. Zbytečně se příliš mnoho pracovníků české pobočky ocitlo v dlouhodobé 

nejistotě (i více jak rok u této společnosti pracovali s vědomím, že budou propuštěni, 

až se všechny dotčené procesy převedou do zahraničí) a někteří z nich nakonec 

skutečně o zaměstnání přišli. Pakliže by společnost B lépe prozkoumala reálnou míru 

naplnění svých očekávání od nové pobočky, nemuselo vůbec k celé reorganizaci dojít.  

 

Organizace C se neustále snaží o pravidelné plánování počtu svých pracovníků a jejich 

vytížení, aby se nestalo, že by pracovníků byl nadbytek. To zařizují za pomoci 

monitorování budoucích zakázek a projektů. K náboru nových pracovníků přistupují 

až tehdy, pokud si jsou jisti, že pro ně dlouhodobě zajistí pracovní uplatnění. Věnovat 

se personálnímu plánování doporučuje mnoho odborníků, kteří se věnují tematice 

řízení lidských zdrojů. Například Koubek (2000, s. 265) uvádí, že je třeba v zájmu 

předcházení nadbytečnosti soustavně analyzovat pohyb pracovníků z a do organizace 

dle kategorií pracovníků a jednotlivých pracovních míst, zkoumat současnou potřebu 

pracovníků a možnosti pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů organizace tak, aby 

tyto zdroje byly optimálně využité. O výše uvedené se společnost C neustále snaží, což 

dokládá její nízký počet propouštěných pracovníků. Z mého pohledu lze konstatovat, 

že společnost C v této aktivitě postupuje dle Armstrongova (2007, s. 305) pojetí, že 

plánování lidských zdrojů v podniku předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje 

opatření směřující k současnému i budoucímu zajištění úkolů organizace adekvátní 

pracovní silou. 

 

Nespornou výhodou společnosti C je její provázanost se zahraničními pobočkami, 

kam může pracovníky v případě, že pro ně krátkodobě nemá práci, vysílat na stáže. 

Tato praxe by mohla být inspirací i pro společnosti A a B, jelikož i ty mají desítky 

mezinárodních poboček. V této společnosti se tak propouští pouze tehdy, pokud je 
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společnost nespokojena s pracovním výkonem svého zaměstnance. Nikdy však 

nepřistupuje k unáhlenému propuštění na základě nedostačujících výsledků, ale vždy 

se snaží situaci nižší výkonnosti s pracovníkem řešit. Pakliže zjistí, že by náprava 

nebyla možná, přikročí k propuštění. Tímto přístupem naplňuje společnost C 

Koubkovo (2000, s. 261) doporučení, že je vhodné poskytnout pracovníkovi možnost 

svůj pracovní výkon zlepšit.  

 

Podpořit důvod propuštění na základě nežádoucího pracovního výkonu je dle Stýbla 

(2004, s. 69) nejvhodnější za pomoci pravidelného systematického hodnocení 

pracovníka, případně dle zákona, jak uvádí Neščáková (2014, s. 41) po opakovaných 

písemných upozorněních, že s výkonem pracovníka není organizace spokojena.  

 

V případě společnosti C se ve většině případů propuštěných pracovníků zjistilo, že za 

špatným pracovním výkonem je často pozbytí radosti z vykonávané práce, pracovní 

vyhoření nebo monotónnost namísto profesního rozvoje, takže nakonec byl odchod 

pracovníka z organizace výhodný pro obě strany. 

 

Rozhodnutí o přistoupení k propouštění v organizaci a projektový tým 

Ve všech třech případech se na rozhodnutí, že ve firmě dojde k propouštění 

pracovníků, podílel management mateřské společnosti, který sídlí v zahraničí. 

U společností A a B přichází rozhodnutí o propouštění z důvodu organizační změny ze 

strany vedoucích pracovníků mateřské společnosti. Ta rozhodne, jaká organizační 

změna bude v těchto společnostech probíhat, kolika pracovních míst se dotkne 

a v jakých odděleních. Toto své rozhodnutí pak sděluje nejvyššímu managementu 

české pobočky, které ji dále interně komunikuje zainteresovaným osobám tvořícím 

projektový tým, jež je vytvořený k zabezpečení propouštění.  

 

Ve společnosti A se na reorganizaci spolupodílí určitou měrou zástupci právního 

oddělení, oddělení financí, oddělení interní komunikace, HR oddělení a manažeři, 

jejichž týmů se propouštění týká, generální ředitel a viceprezidenti jednotlivých 

firemních oblastí. Samotné propouštění pak vykonávají především pracovníci HR 

oddělení a manažeři, kteří se pravidelně schází, aby konzultovali jednotlivé kroky 

propouštění, a jejich práci podporují výše zmíněná další oddělení.  

 

Společnost B při hromadném propouštění zvolila podobně složený projektový tým. 

Zde se propouštěním zabývali pracovníci HR oddělení (jedna z HR manažerek pak 
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byla ze své běžné pracovní náplně zaměřené na odměňování vyčleněna přímo na 

práci v oblasti change managemetnu, tedy řízení této změny ve firmě), CEO 

společnosti, ředitelé útvarů IT, obchodu a Operations (tohoto oddělení se týkala 

organizační změna), zástupci oddělení marketingu a komunikace, právního oddělení 

a manažeři dotčených oddělení. 

 

V obou případech se jedná o velké projektové týmy, které však měli velmi dobře 

nastavený postup své spolupráce, pravidelného setkávání a sdílení informací. Při 

každé schůzce si jednotliví členové týmů sdělovali aktuální informace a domlouvali se 

na dalších konkrétních krocích. V případě společnosti A byl projektový tým vytvořen 

až po zkušenosti s první reorganizací, kde ještě ustanoven nebyl, a zjistilo se, že bez 

něj je komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými osobami komplikovanější, 

pomalejší a práce na propouštění nebyla tak efektivní. 

 

V případě společnosti B však byla situace ztížena tím, že do všech významných 

rozhodování a aktivit zasahoval i management mateřské společnosti a externí 

konzultantská společnost najatá ze zahraničí. Zároveň se muselo neustále 

spolupracovat s nově vznikající pobočkou v zahraničí, kam byly přesouvány procesy 

z Čech, pro které zde došlo k propouštění. To zapříčinilo, že se do celé reorganizace 

zapojovalo příliš mnoho subjektů a řízení procesu bylo složitější. Často v Čechách 

projektový tým čekal na rozhodnutí nebo instrukce zahraniční mateřské společnosti 

a tím se zpožďovala jeho práce a nebyly dodržovány slíbené termíny akčních kroků, 

které byly komunikovány pracovníkům. Zde si myslím, že by bylo vhodné zapracovat 

na kvalitě sdílení informací mezi jednotlivými společnostmi, anebo by měla mateřská 

společnost poskytnout větší samostatnost české pobočce v zabezpečení celého 

procesu propouštění, aby mohla operativně řešit aktuální situace. 

 

Ve společnosti C o propouštění rozhoduje vedení české pobočky s tím, že toto 

rozhodnutí musí schválit odpovědný pracovník mateřské společnosti v zahraničí. Na 

propouštění se pak podílí nadřízený propouštěného pracovníka, zástupce HR 

oddělení, generální ředitel společnosti a o schválení ukončení pracovního poměru 

rozhoduje ve finále představenstvo společnosti.  

 

Z hlediska teorie, například viz Koubek (2008, s. 251), je úloha personalistů 

spatřována především v administrativní podpoře a metodickém řízení propouštění, 

koordinace jednání jednotlivých stran a hájení jak zájmů organizace, tak 
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i zaměstnanců. Armstrong (2007, s. 402) personalistům připisuje též dohlížení nad 

nespravedlivými nebo neprofesionálními praktikami.  

 

Tato jejich činnost se ukázala v případě společnosti A jako opodstatněná, protože při 

první reorganizaci nebyl kvalitně zvládnutý výběr pracovníků k propuštění 

z organizace, po kterém se mezi takto odcházejícími jedinci objevili i pracovníci 

zahrnutí do talentového programu (do kterého byli vybráni pro svůj pracovní 

potenciál a perspektivu další práce v organizaci), což nebylo z pohledu personalistů 

smysluplné, jelikož tito lidé byli těmi, které si firma vybrala jako osoby, které mají pro 

firmu přínos, takže to vrhalo negativní informaci zpět do firmy mezi ostatní 

pracovníky, a navíc firma na tyto talentované zaměstnance pak zbytečně vynakládala 

finance na jejich nadstandardní rozvoj.  V dalších vlnách reorganizací se z tohoto 

postupu poučili a pracovníci HR na toto manažery neustále upozorňovali.  

 

Ve všech třech společnostech hrálo HR oddělení nepostradatelnou roli. Souhlasně 

s Armstrongem (2007, s. 402) totiž mimo administrativní úkony a koordinování 

procesu, radí liniovým manažerům, jak při propouštění podřízených pracovat citlivě, 

jaké postupy volit a jak sdělovat rozhodnutí o propouštění. Stejně, jak Armstrong 

uvádí, zaváděli pracovníci HR těchto společností do firmy poradenské služby pro 

uvolňované pracovníky, dohlíželi na spravedlivé zacházení s nimi, a přinášeli postupy 

propouštění, které jsou v souladu s právními předpisy a zvyklostmi společností. 

 

Respondentky ze všech tří společností se shodovaly, že jedním z nejdůležitějších je 

v celém procesu právní poradenství, ať už zabezpečované interně nebo externě. 

Právní konzultanti ve všech třech případech radili, jakým způsobem má být 

propouštění realizováno, aby byly dodrženy veškeré legislativní postupy a povinnosti. 

Je tomu tak především proto, že žádná ze společností nechce udělat chybu, která by je 

poškodila. Například v tom smyslu, že rozhodnutí o ukončení pracovního poměru 

musí být nezpochybnitelné, aby propouštění pracovníci nemohli firmu žalovat.  

 

Vysokajová a kol. (2012, s. 91) doplňují, že u organizačních změn je vždy nutné využít 

výpovědní důvod ukončení pracovního poměru z tohoto důvodu pouze za 

předpokladu, že existuje příčinná souvislost mezi organizační změnou 

a nadbytečností zaměstnance, tudíž je nutné tento fakt nikdy nepodcenit. 
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Rozhodování o pracovnících, kteří budou z organizace propuštěni 

V případě společnosti B nebylo třeba vybírat z pracovníků ty, kteří budou muset 

organizaci opustit. Organizační změna, která s sebou nesla zrušení tří ze čtyř oddělení 

(jelikož se jejich pracovní činnost přesouvala do nové zahraniční pobočky), se dotkla 

všech (cca 150) pracovníků v dotčených týmech i jejich vedoucích.  

 

Z dalších dvou rozhovorů vyplývá, že zásadní úlohu ve výběru pracovníků, kteří 

budou uvolněni z organizace, sehrávají vedoucí zaměstnanci. Je tomu tak proto, že 

nejlépe znají své podřízené a vědí, jaký zastávají pracovní výkon, jakých výsledků 

dosahují a jaký mají pracovní potenciál.  

 

Podle poznatků Bělohlávka (2009, s. 97) bývají mezi prvními propouštěni problémoví 

jedinci, kteří mají potíže s kázní a poté se pracovníci k uvolnění z organizace vybírají 

dle výkonnostního hlediska (tj. podle kvalifikace, pracovních výsledků či absencí ve 

firmě) anebo po stránce lidské (tzn., jaký má pracovník vztah k organizaci a jaká je 

jeho sociální životní situace). 

 

V případě společnosti A narážím na jeden z limitů svého výzkumu a tím je vzorek 

respondentů, jelikož informace k této výzkumné otázce by bylo vhodné sesbírat 

přímo od vedoucích pracovníků, kteří rozhodovali o tom, kdo z jejich týmu bude 

propuštěn. Protože jsem rozhovory nevedla přímo s těmito pracovníky, nemohu 

přinést konkrétní data, na jakém principu své rozhodování založili.  

 

Skrze výpověď respondentky ze společnosti A, pracující na HR oddělení, však víme, že 

při první reorganizaci vedoucí manažeři vybírali pracovníky k odchodu z organizace 

spíše pocitově než rozumově, a nedohlíželi důsledky svých rozhodnutí (propouštěli 

pracovníky, kteří zároveň procházeli talentovým programem). Své rozhodování 

o propouštěných navíc nekoordinovali s ostatními odděleními, s nimiž běžně 

spolupracují. Pokud by toto rozhodnutí konzultovali i s dalšími odděleními, mohli by 

předejít propuštění pracovníků, kteří jsou pro práci s těmito odděleními klíčoví.  

 

Při dalších reorganizacích už společnost A důkladněji na tomto aspektu propouštění 

pracovala a pro výběr pracovníků k propouštění začali manažeři řádně využívat 

matici kompetencí pro určité pracovní činnosti, podle které posuzují, jak jejich 

podřízení tyto kompetence naplňují. Pracovníci, kteří dosahují slabších výsledků, měli 

větší pravděpodobnost, že budou pro méně odpovídající výkon vybráni k uvolnění 
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z organizace. Manažeři se ve společnosti A nadále učí, jak nejednat v afektu a rychlosti 

a jak vybírat zaměstnance k propuštění po zralé úvaze. Vždy by měli volit dle 

kompetenční matice, po domluvě s pracovníky z jiných oddělení, dodržovat 

požadavky vedení společnosti a přemýšlet o tom, zda po propouštění bude dostatečně 

zjištěno plnění pracovních úkolů a povinností. Toto pojetí podporují též teoretikové, 

například Šefčík, Tomek a Hruška (2009, s. 127-128), kteří uvádí, že organizace při 

propouštění musí přemýšlet tak, aby si zachovala potřebné proporce pracovních sil, 

které budou akceschopné. 

 

Respondentka uvedla, že do budoucna by chtěla v tomto smyslu vyřešit větší 

propojení všech manažerů, kteří se starají o výběr pracovníků k propuštění, aby celé 

propouštění dávalo, ze strategického hlediska zabezpečení fungování společnosti, 

smysl. Dle uvedeného lze soudit, že se společnost A přiklání k výběru propouštěných 

pracovníků metodou založenou na výkonu pracovníků namísto metod LIFO či FIFO 

nebo dobrovolné nadbytečnosti, jak je ve své práci popisuje Koubek (2008, s. 248). 

A přesto, že je matice kompetencí užitečný nástroj, dle kterého lze posuzovat 

jednotlivé pracovníky, domnívám se, že mnohem spolehlivější by bylo pravidelné 

hodnocení pracovního výkonu, plnění stanovených cílů a pracovních výsledků, 

doplněné o 360° zpětnou vazbu prováděnou například na půlroční či roční bázi, aby 

se tak zmírnily projevy subjektivních pocitů manažerů a více se prosadila objektivní 

stránka výkonnosti hodnoceného člověka. Průběžné hodnocení doporučují mnozí 

odborníci, v mé práci přináším poznatky například Koubka (2008, s. 248) nebo Stýbla 

(2004, s. 69), přičemž existují i publikace věnované přímo této tematice.  

 

Taktéž ve společnosti C se propouští na základě neodpovídajícího pracovního výkonu. 

K tomuto důvodu dochází většinou přímý nadřízený nebo vedení společnosti poté, co 

sami zaznamenají snížení výkonu anebo v případě, že k tomu získají podněty od 

kolegů, klientů nebo z hodnotících dotazníků. Protože se ve svém rozhodnutí nechtějí 

unáhlit, nejprve s pracovníkem pohovoří přímý nadřízený, proč k jeho 

nedostatečnému výkonu dochází. To je velmi hodnotný přístup, protože se může 

zjistit, že se jedná jen o dočasnou záležitost, jak potvrzuje i Provazník (2002, s. 134), 

který upozorňuje, že výkon jednotlivce se může v různém čase měnit, případně se 

může zjistit, že za špatným výkonem se skrývá nedostatečná kontrola, vedení anebo 

zpětná vazba ze strany nadřízeného, jak poukazuje Koubek (2000, s. 262).  
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S pomocí těchto rozhovorů se dařilo společnosti C zjišťovat příčiny slabšího výkonu 

a k propouštění se přistoupilo pouze v případě, kdy byla vyzkoušena náprava 

nedostatečného výkonu a ta situaci nezlepšila. I přes veškeré snahy organizací 

pečovat o své pracovníky, je vždy nutné přemýšlet taktéž o zájmech samotné firmy. 

V případě společnosti C k této situaci přistupují tak, že se snaží o maximální starost 

a podporu svých pracovníků a nechce s nimi neuváženě rozvazovat pracovní poměr, 

aby pak musela shánět nové zaměstnance, ale pokud zjistí, že výkon pracovníka se 

i po veškerém úsilí nezlepší, a firma potřebuje výkon vyšší, pak jí nezbývá nic jiného, 

než se s pracovníkem rozloučit. I to však může být vykonáno citlivě, férově a slušně, 

jak vypověděla respondentka. Zároveň ve společnosti C posuzovali i sociální hledisko 

propouštěných jedinců, o jehož zvážení se taktéž v teorii pojednává, například viz 

Kocianová (2010, s. 193). Jak respondentka uvedla, jinak při propouštění postupovali 

se starším pracovníkem, který by mohl mít kvůli věku ztíženou pozici na trhu práce, 

a jinak se zaměstnancem, který si se svým propuštěním nedělal žádné starosti.  

 

Proces propouštění 

Proces propouštění pracovníků ve všech třech případech vykazuje velmi podobné 

rysy. Nejprve se v daných společnostech identifikovaly příčiny, jejichž výsledkem bylo 

rozhodnutí o propouštění pracovníků. Poté se sešlo vedení společnosti s pracovníky 

oddělení HR a dalšími zainteresovanými stranami (viz projektové týmy). Na první 

schůzce se stanovilo, jak by měl celý proces probíhat, kterých pracovních míst by se 

mělo propouštění dotknout, kdo za jakou část procesu ponese zodpovědnost a jaké 

bude vykonávat činnost, jaké budou následující kroky daných pracovníků a jaké 

termíny pro jednotlivé kroky budou platné.  

 

Pokud bychom vycházeli z Urbanova (2003, s. 252-254) teoretického postupu při 

řízení procesu propouštění, pak by jednotlivé společnosti měly projít těmito kroky: 

stanovení orientačního rozsahu nezbytného propouštění a určení útvarů, kterých se 

dotkne především; pozastavení příjmu nových zaměstnanců; příprava orientačního 

seznamu zaměstnanců k propouštění, včasné oznámení personální redukce 

zaměstnancům; prozkoumání alternativ propouštění; příprava konečného seznamu 

zaměstnanců k propuštění; informování propuštěných zaměstnanců; nabídnutí 

služeb pomoci propouštěným zaměstnancům; udržení komunikace se zaměstnanci, 

kteří zůstávají v organizaci.  

 



 195 

První krok u společností A a B vykonal management mateřské společnosti, tudíž na 

stanovení rozsahu propouštění a útvarů, kterých se dotkne, tyto společnosti nemohly 

participovat. Společnost C pak k propouštění většího počtu zaměstnanců 

nepřistoupila, takže tento krok nebylo třeba podniknout.  

 

Co se týče pozastavení příjmu nových pracovníků, tak společnost C vždy jedná 

v zájmu své politiky přijímat nové posily pouze v případě, že pro ně má dlouhodobě 

zajištěné pracovní uplatnění. Pečlivě plánuje potřebu lidských zdrojů a nové 

pracovníky přijímá pouze po zralé úvaze a při dostatku klientských zakázek. Podobně 

společnost B nepřijímala ve své situaci nové pracovníky – zde se to však odvíjelo od 

charakteru reorganizace, která předpokládala zrušení několika oddělení, takže 

fakticky nebyl důvod pro tvorbu nových pracovních úvazků. Jiná oddělení pak 

fungovala obvyklým způsobem, takže na ně se tento postup procesu propouštění 

nevztahoval. U společnosti A se při první reorganizaci noví pracovníci najímali – bylo 

tomu tak proto, že se měnila celá organizační struktura a byly vytvořeny zcela nové 

firemní útvary, kam se jednak přesouvali někteří pracovníci v rámci interního náboru 

na nová pracovní místa, ale zároveň, pokud nebyli k dispozici kompetentní 

pracovníci, přijímali se i uchazeči o zaměstnání z vnějšku organizace. Při dalších 

reorganizacích docházelo k redukci počtu pracovních sil, takže zde se primárně dbalo 

na propouštění a neobsazování pracovních míst v dotčených odděleních novými 

pracovníky.  

 

Příprava orientačního a finálního seznamu propouštěných pracovníků byla taktéž ve 

všech společnostech odlišná. U společnosti B byl seznam dán organizační změnou – 

propouštění se dotklo všech rušících se oddělení, takže nebylo třeba vybírat 

konkrétní jedince. V případě společnosti C se pak jednalo o propouštění jednotlivců, 

takže jméno dotčeného pracovníka bylo od počátku známo. U společnosti A nejprve 

HR oddělení obdrželo od managementu mateřské společnosti seznam pracovních 

pozic, které se ve společnosti ruší, a poté s těmito seznamy obcházeli jednotlivé 

manažery (potažmo ředitele útvarů, když se propouštění týkalo vedoucích 

pracovníků) a těm předložili informaci, kolik pracovních míst ve svém týmu mají 

uspořit. Manažeři poté měli čas zhruba jeden měsíc na to, aby předložili konečný 

seznam jmen pracovníků, které vybrali k uvolnění z organizace.  
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Krokům, které se věnují informování pracovníků, se zabývám v odpovědi na 

následující samostatnou výzkumnou otázku „Jak, kdy a kým jsou pracovníci vybrané 

organizace o propouštění informováni?“ 

 

Zvažování alternativ propouštění u společnosti B nebylo aktuální, jelikož se rušily 

celé pobočky za účelem snížení nákladů společnosti zaměstnancům tlumočené jako 

zefektivňování vlastní práce. U společnosti C docházelo ke snaze propouštění se 

vyhnout. S adeptem byl veden rozhovor o možnostech nápravy jeho pracovního 

výkonu, aby nemusel být propuštěn. Zároveň tato společnost velmi dobře zachází 

s personálním plánováním tak, aby neměla nadbytek pracovníků, které by musela 

postupně propouštět. Společnost A pak neustále hledá i jiné možnosti, jak ušetřit své 

náklady a jak držet krok na trhu se svou konkurencí. Pravidelně reviduje veškeré své 

činnosti a hledá úspory i jinde, než v redukci pracovních sil.  

 

Nabídnutí služeb pomoci pracovníkům připravovalo u zkoumaných společností vždy 

HR oddělení společnosti. Tato nabídka byla pracovníkům předložena na informační 

schůzce, kde jim bylo sděleno, že jim bude ukončen pracovní poměr v organizaci. Více 

viz dále v předloženém textu. 

 

Proces propouštění po oznámení o propouštění pokračoval plněním nabídnuté 

pomoci odcházejícím pracovníkům (případně manažerům, jejichž týmů se 

propouštění dotklo), péčí o stávající pracovníky (především za pomoci důsledného 

vysvětlení celé situace a důvodů pro vybrání konkrétních pracovníků k propuštění, 

a ujištěním, že ostatních se propouštění netýká) a končil administrativním 

vypořádáním se s ukončením pracovního poměru. Většina pracovníků v daných 

organizacích vykonávala svou obvyklou pracovní činnost, ve společnosti B navíc 

předávali pracovníci svou agendu zaměstnancům v nové zahraniční pobočce. 

V ojedinělých případech se stalo ve společnosti A u pracovníků, u nichž se vědělo, že 

mají přístup k citlivým důvěrným firemním informacím, se do konce výpovědní doby 

stanovily překážky v práci, aby neměl k těmto informacím přístup a nemohl je 

případně zneužít.  

 

Informování o propouštění 

Oznámení personální redukce ve firmě probíhala ve všech třech společnostech za 

účasti vrcholového vedení. Konkrétní postupy však již byly odlišné. V případě 

společnosti A se situace opět liší mezi první reorganizací a zbylými dvěma. Při první 
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reorganizaci totiž nebyla komunikace o propouštění dostatečně otevřená, jasná 

a včasná, takže si mnoho pracovníků stěžovalo, že dlouho nechápali, co se 

v organizaci děje a k jakým krokům se chystá. Při dalších reorganizacích se 

přistoupilo ke zveřejnění aktuální situace, v níž se firma nachází, uvedlo se, že tato 

situace mimo jiné zapříčiňuje propouštění pracovníků a informovalo se o tom, jak 

bude propouštění probíhat, v jakých termínech a jakých oddělení se primárně dotkne. 

Tuto informaci avizoval zaměstnancům generální ředitel společnosti interní 

emailovou poštou zhruba v době, kdy odpovědní manažeři začali vybírat své 

podřízené, kteří měli být propuštěni. U společnosti B zhruba čtvrt roku poté, co se 

o nutnosti propouštění dozvědělo vedení společnosti, dorazili zástupci top 

managementu mateřské společnosti a viceprezident pro daný region, kteří na 

společné schůzce informovali všechny zaměstnance o nové firemní vizi a strategii, 

o nutnosti expandovat a zefektivňovat vlastní práci, a teprve po dalších týdnech bylo 

zaměstnancům oznámeno, že součástí této strategie bude i zrušení několika oddělení 

české pobočky. Byl stanoven termín, do kdy budou informováni konkrétní pracovníci 

vybraní k propuštění, ale tento termín se nakonec (kvůli náročné spolupráci české 

pobočky s mateřskou společností) o několik měsíců posunul, takže zaměstnanci 

společnosti dlouhodobě pracovali ve velké nejistotě, koho se bude propouštění týkat. 

Tento postup bohužel nepřispívá klidné atmosféře ve firmě během propouštění.  

 

Teorie jasně říká, že je třeba informovat zaměstnance o daném rozhodnutí a celém 

průběhu procesu propouštění citlivě a zároveň věcně a jasně, a to co nejdříve, aby 

nedocházelo k šíření fám a nedorozuměním (Kocianová, 2007, s. 173), dále je třeba, 

aby vedení mělo obsah informací pod kontrolou, jelikož mohou jejich střípky po 

organizaci kolovat ve změněné podobě (Urban, 2010, s. 133), a v neposlední řadě je 

třeba otevřeně odpovídat na veškeré dotazy zaměstnanců a tím snižovat obavy 

z budoucnosti, například pořádáním porad nebo pravidelnými zprávami 

v podnikovém časopise apod. (Stýblo, 2005, s. 60). Konkrétně respondentka ze 

společnosti A viděla výrazný pozitivní dopad otevřené, včasné a srozumitelné 

komunikace vůči zaměstnancům, kterou se této společnosti podařilo nastolit při třetí 

reorganizaci. I tak však docházelo ve společnosti A k šíření drbů a fám, což připisuje 

respondentka na vrub korporátnímu charakteru společnosti. Společnosti A a B 

zároveň neopomněli informovat o hromadném propouštění, které u nich probíhalo, 

příslušný úřad práce.  
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Možnost otevřeně si promluvit o propouštění umožnila rozličnými způsoby každá 

z organizací. Společnost A pořádala společné schůzky pro propouštěné pracovníky 

s vedením společnosti a svými nadřízenými, kde se mohli zaměstnanci na cokoliv 

dotazovat. Společnost B dala prostor pracovníkům cokoliv probrat jednak ihned po 

schůzce, kde byli informováni o svém uvolnění z organizace, a jednak později, kdy 

mohli kdykoliv přijít na HR oddělení a s čímkoliv se poradit. Společnost C umožnila 

probrat veškeré dotazy přímo na schůzce ohledně informování o propuštění nebo 

taktéž později s pracovníky HR oddělení.  

 

Informování konkrétních pracovníků o tom, že byli zahrnuti mezi propouštěné, 

vykazuje ve všech třech společnostech podobné rysy. Podle Koubka (2000, s. 265) je 

důležité o této věci pracovníky informovat přesně a včas, aby měli dostatek času se na 

propuštění připravit. Otázkou však zůstává, co znamená „včas“ nebo „co nejdříve", jak 

nejen Koubek, ale i mnoho dalších odborníků doporučuje. Je včas ihned poté, co se 

o tom rozhodne? Nebo je to pár dní či snad pár týdnů? Tuto specifikaci již teoretikové 

neuvádí a pravděpodobně ji nelze ani přesně určit, protože každá situace propouštění 

je jiná a vyrovnání se s tím, že člověk přijde o práci, je také velmi individuální, přesto 

je možné řídit se tím, že jakmile bude jisté, že k propouštění opravdu dojde a jakmile 

se bude vědět, jak bude celý proces probíhat, pak by se nemělo oznámení této 

skutečnosti pracovníkům oddalovat. Pokud bude jasné, kdy budou informováni 

konkrétní pracovníci vybraní k uvolnění, pak je možné komunikovat i tento termín. 

Ale jak uvedla respondentka ze společnosti B, tak nikdy by odpovědní pracovníci 

neměli slibovat dodržení žádných termínů nebo postupů, pokud si nejsou 100 % jistí, 

že je mohou dodržet. Neplnění slibů uvádí pracovníky do nejistoty a frustrace, a vede 

k šíření negativních nálad a stížností pracovníků. 

 

Klíčovou úlohu v tomto kroku hrálo u zkoumaných společností personální oddělení. 

To nejen, že zabezpečovalo předání informací o administrativních úkonech spojených 

s propuštěním jedince z organizace, a předávalo mu informace, co pro něj z této 

situaci plyne, ale zároveň připravovalo přímé nadřízené pracovníků, kteří byli 

propuštěni, na to, jak mají při propouštěcím rozhovoru postupovat, jak mají zvládat 

reakce propouštěných a co všechno a jakým způsobem by jim měli sdělit. 

Propouštěcích rozhovorů se vždy účastnil manažer a zástupce HR oddělení. To jde dle 

mého úsudku ideální kombinace, protože manažer může nejlépe vysvětlit důvody 

propouštění a pracovník HR zase administrativní a právní náležitosti související 
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s ukončením pracovního poměru. Rozhovory vždy probíhaly osobně v nerušené 

zasedací místnosti. 

 

Ve všech případech tak obdrželi pracovníci informaci o tom, co za organizační změnu 

se jich dotklo, z jakého důvodu jsou právě oni vybráni k uvolnění z organizace, co 

konkrétně je nyní čeká (výpovědní doba, vypořádání vzájemných závazků apod.), 

jakou pomoc a možnosti jim společnost při jejich odchodu z organizace nabízí. Vždy 

se propouštějící pracovníci snažili jednat slušně, nechat pracovníka, aby vyjádřil své 

emoce, ale zároveň dbali na to, aby vždy odcházel s pochopením toho, co mu bylo 

řečeno a s jasnou představou, co se bude dít dál. O tom, jak schůzka probíhala, vždy 

sepisovali svědecký zápis a dotčený pracovník nemusel v den oznámení dokončit 

svou pracovní dobu a mohl jít po obdržení informace o svém propuštění rovnou 

domů. Tím v podstatě dosáhli doporučeného postupů, které ve své práci publikují 

Scharlau (2008, s. 170) nebo Buchtová a Kulhavý (2006, s. 70), a které jsou součástí 

textu teoretické části této práce.  

 

Naopak ale například u společností A a B, kde se propouštělo více pracovníků 

najednou, se nedosáhlo všech kroků, které předkládá Bělohlávek (2009, s. 98) – 

například zjištění, jak chce pracovník situaci řešit nebo poukázání na pracovníkovi 

silné stránky. Tuším, že tomu bylo především proto, že čas na tento rozhovor byl 

vymezen velmi krátce (zhruba 15 minut) a byl proto zaměřen na předání těch 

informací, které propouštějící pracovníci považují za důležité. Krok, který Bělohlávek 

(2009, s. 98) uvádí jako poslední, tedy dodání energie propouštěnému a jeho 

povzbuzení, například ve společnosti A vůbec využito nebylo. Neformálně má 

respondentka takto u některých pracovníků, s nimiž měla bližší vztahy, postupovala, 

ale oficiální cestou k tomuto kroku společnost A nepřistoupila. Naopak ve společnosti 

B se respondentka, která byla u propouštěcích rozhovorů přítomná, snažila 

pracovníky povzbudit, aby nevnímali ztrátu zaměstnání jako životní prohru a celkově 

se po celou dobu reorganizace snažila, aby atmosféra v organizaci nebyla napjatá. 

Věřím, že na této informační schůzce může být mnoho pracovníků otřeseno a teprve 

musí informaci o svém propuštění zpracovat, aby dobře pochopili, co to pro ně 

znamená a případně se doptali, na co potřebují, proto určitě doporučuji následné 

schůzky (ať už skupinové nebo individuální), kde mají pracovníky možnost 

o čemkoliv si ve věci svého propuštění s kompetentními kolegy promluvit.  
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Poté, co byli v těchto společnostech informováni konkrétní pracovníci vybraní 

k propuštění, tak u společnosti C byli informováni o této skutečnosti všichni manažeři 

firmy, kteří měli tuto skutečnost osobně sdělit svému týmu, u společnosti B se 

informoval zbytek společnosti o reorganizaci a u společnosti A se mohl sám 

propuštěný rozhodnout, jakým způsobem chce, aby se tato informace komunikovala 

zbytku jeho týmu. 

 

V případě společnosti B a C pracovníci rovnou na této schůzce podepisovali ukončení 

pracovního poměru z důvodu organizační změny, přičemž u obou si mohli vybrat, zda 

to bude formou dohody nebo výpovědi. U společnosti A pak podepisovali zpravidla 

dohodu, která jim při propuštění přinášela větší výhody, a to až zhruba po měsíci od 

první schůzky, kdy její znění obdrželi pět dní předem, aby se s ním mohli seznámit 

a mohli s odpovědnými osobami řešit případné připomínky k jejímu obsahu. Tuto 

praxi považuji za mnohem férovější, než nutnost podepsat ukončení pracovního 

poměru ve stejnou chvíli, kdy se o něm dozvím. Mnoho lidí může být z tohoto 

oznámení v šoku a nemusí se tak na znění dokumentu plně soustředit. 

 

Ve společnosti C došlo ještě k jednomu specifickému kroku při propouštěcím 

rozhovoru. Pakliže pracovník souhlasil, byl s ním proveden tzv. rozhovor 

s odcházejícím zaměstnancem, z něhož společnost C získala informace, jak pracovník 

tuto firmu vnímá, co by jí doporučil atp., z čehož může čerpat pro zlepšení své péče 

o pracovníky apod. I někteří teoretikové, například Ulrich (2009, s. 167), který přímo 

konstatuje, že pracovníci, kteří z firmy odcházejí, mohou být tím nejlepším zdrojem 

informací o tom, co se v dané organizaci skutečně děje, se přiklánějí k využití tohoto 

rozhovoru (nebo dotazníků). Ovšem dle mého názoru je třeba zohlednit případné 

ovlivnění výpovědí v důsledku samotného propouštění. 

 

Reakce pracovníků na propouštění 

To, jak jednotliví jedinci budou reagovat na propouštění, je velmi individuální. Teorie 

uvádí celou škálu různorodých emocí, které se mohou při propouštěcím pohovoru 

(nebo i později) projevit. Setkat se lze podle Bělohlávka (2009, s. 99) s emocemi, jako 

je překvapení, smutek, strach nebo hněv, propouštějící pracovníci musí počítat 

s reakcemi doprovázenými pláčem, s odmítáním skutečnosti, obviňováním manažerů 

nebo celé společnosti, ale i s pochopením situace a jejím racionálním přijetím.  
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Zároveň se teoretikové, například Buchtová a Kulhavý (2006, s. 70), Bělohlávek 

(2009, s. 98), Kocianová (2010, s. 195) nebo Scharlau (2008, s. 170), shodují na tom, 

že je třeba nechat člověka, aby u něj emoce propukly a jedinec je mohl prožít, a uznat 

jakoukoliv jeho reakci, že na ni má právo. Není však vhodné se jimi dále zabývat, 

podporovat emoce nebo se pouštět do protireakcí. Rozhovor se pak může zvrhnout 

dle Bedrnové a Nového (2002, s. 212) k vzájemnému napadání, nadávkám či urážení 

se namísto racionálního jednání.  

 

Propouštějící pracovníci by se měli, dle mého úsudku, především držet svého 

postupu, jehož cílem je předat informaci o ukončení pracovního poměru a s ním 

souvisejících skutečností. Často se tito pracovníci ve zkoumaných organizacích 

setkávali s otázkou, proč právě já, na kterou ve společnosti A reagoval nadřízený 

manažer vysvětlením svého rozhodnutí, proč vybral právě daného člověka (v mnoha 

případech opřené o kompetenční matici), ve společnosti B odkazovali na organizační 

změnu, tzn., že se propouštění dotkne všech pracovníků daného oddělení, a ve 

společnosti C taktéž stavěli na řádně podloženém odůvodnění ukončení pracovního 

poměru, které konzultovali s právním oddělením, aby po legislativní stránce bylo 

v pořádku. 

 

Taktéž ve zkoumaných společnostech byly reakce na oznámení propouštění rozličné. 

Ve společnosti A se její pracovníci setkali s pozitivními odezvami, kdy zaměstnanci 

přijali své propuštění sportovně, na druhous tranu se setkali s pláčem a bezmocí nebo 

s uražeností a afektivními reakcemi, kdy jedinci vyhrožovali, že ukončení pracovního 

poměru nepodepíší, a zaznamenali i případy, kdy se při propouštěcím rozhovoru 

pracovníci chovali velmi profesionálně, svou nadbytečnost důstojně přijali, ale 

později vytvářeli ve svém pracovním okolí rozruch a šířily pomluvy. I ve společnosti B 

se setkali s širokým spektrem, vesměs velmi emocionálních reakcí. Ve společnosti C 

zaznamenali většinou nepříjemné prožívání propouštění, občas se objevily slzy nebo 

překvapení. Ve všech třech společnostech propouštějící pracovníci posupovali 

v souladu s teorií, kdy nechali emoce propuknout a prožít je, ale nijak je nepodporovali. 

Vždy dávali důraz na to, aby nakonec člověk odcházel uklidněný a s vědomím toho, co 

mu bylo sděleno. Responedntka ze společnosti C přímo konstatovala, že je třeba 

člověka při propouštění empaticky vnímat a chovat se k němu férově a citlivě – za 

pomoci slušného jednání lze podle ní změnit prvotní rozčarování z propuštění. 
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Co se týče celkové atmosféry v organizaci jakožto reakci na propouštění, tak v teorii 

se opět upozorňuje, například u Koubka (2000, s. 271), že aby nedošlo k výrazným 

dopadům na náladu všech zaměstnanců, aby se nešířily drby, nevládla nejistá 

a nepříjemná atmosféra a nesnižoval se výkon pracovníků, pak je důležitá včasná 

a otevřená komunikace, případně nabídka služeb pomoci zaměstnancům organizace.  

 

Ve společnosti A se snažili především o to, aby ve firmě nevznikal komunikační šum, 

což se v případě první reorganizace nedařilo příliš podchytit, takže mnoho lidí 

pracovalo dlouho v nejistotě a s otázkami, co se vlastně děje, jestli se bude propouštět 

a koho se případné propouštění bude týkat. I přesto, že se při pozdějších 

reorganizacích dařilo komunikaci s pracovníky firmy vylepšit, podle respondentky to 

nevedlo k úplné eliminaci drbů a fám.  

 

Ve společnosti B nejvíce firemní atmosféru ovlivňovalo posouvání termínů 

jednotlivých fází reorganizace. Především oznámení propouštění konkrétním 

pracovníkům. Takže i zde vládla určitá nejistota a frustrace, někteří pracovníci tímto 

byli demotivováni ve své snaze odvádět požadovaný pracovní výkon, někteří dokonce 

avizovali, že nebudou čekat na zprávu o propouštění a raději sami odejdou. Kvůli 

tomu musela společnost B přistoupit k finanční stimulaci vybraných pracovníků 

(které potřebovali, aby předali svou práci kolegům v zahraničí), a to vícenásobným 

odstupným, pokud vydrží až do konce reorganizace. Z dlouhodobého hlediska se však 

pracovní výkon dotčených zaměstnanců ve společnosti B nesnížil, což respondentka 

připisuje především na vrub profesionálnímu vedení týmů jejich manažery a také 

práci tehdejší CEO společnosti, která volila velmi lidský přístup k propouštěným 

pracovníkům, otevřeně a srozumitelně s nimi pravidelně komunikovala a vyjadřovala 

pochopení pro jejich prožívání tohoto těžkého období a nabízela jim veškerou 

možnou pomoc.  

 

Společnost C jako důležitou součást předání informace o propuštění jedince z firmy 

spatřuje důkladné opečování psychického stavu a nálady propouštěného pracovníka, 

protože se domnívá, že pokud je pracovník na základě ukončení pracovního poměru 

naštvaný, může pak šířit mezi kolegy negativní atmosféru a ti s ním namísto toho, aby 

se věnovali své práci, rozebírají jeho situaci. Citlivým přístupem lze dle respondentky 

předcházet problematickým propouštěním pracovníků z organizace.  
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Služby pomoci pracovníkům (outplacement) 

V teorii, například u Šedivého a Medlíkové (2011, s. 102) nebo Kleibla, Dvořákové 

a Šubrta (2001, s. 55), u Sehnalové Sehnalová (2003) nebo Matisové (2008, s. 10) 

nalezneme širokou škálu doporučených služeb, které lze poskytovat nejen 

propouštěným pracovníkům, ale také jejich nadřízeným, pracovníkům zůstávajícím 

po propouštění v organizaci, ale také například pro dobrou pověst celé organizace.  

 

Podle mých poznatků, které si z této oblasti odnáším, se nabízí rozličné služby týkající 

se poradenství (psychologické, právní, finanční, kariérové aj.), shánění nového 

pracovního místa (jak napsat životopis či motivační dopis, jak se připravit na 

přijímací pohovor, jak sám sebe prezentovat a prodat, kde hledat nové zaměstnání, 

zhodnocení pracovních nabídek apod.), sebepoznání (osobnostní psychodiagnostika, 

kvalifikační předpoklady, zkouška účasti v assessment centru ad.), úřadů práce 

a nezaměstnanosti (jak se přihlásit na úřad práce, jaká má člověk práva a povinnost), 

podporu práce manažerů (jak vést tým, ve kterém dochází k propouštění pracovníků, 

jak sdělovat informaci o propouštění ad.) a jejich psychologickou podporu (duševní 

hygiena apod.), sdělování informace o propouštění dovnitř organizace, případně 

navenek (jak komunikovat, aby nedošlo k nedůvěryhodné a napjaté atmosféře nebo 

k polevení v pracovním výkonu atd.), případně zorganizování celého procesu 

propouštění a další servis.  

 

Tyto činnosti může zabezpečovat jak sama organizace, tak si může najmout odbornou 

externí agenturu – záleží vždy na možnostech organizace, kterou alternativu (nebo 

jejich kombinaci) zvolí. Osobně se domnívám, že určité specifické odborné služby 

(jako například interpretaci psychodiagnostických služeb, koučování nebo 

psychologické poradenství apod.) by měl zajišťovat pouze pracovník, který k tomu 

má potřebné vzdělání, osvědčení nebo zaškolení, aby nabídnutá pomoc byla kvalitní 

a skutečně pracovníkovi pomohla, protože, jak se domnívá Matisová (2008, s. 26), tak 

externista přichází s odborností v oblasti pomoci propouštěným pracovníkům. 

 

Každá ze zkoumaných společností určité služby pomoci svým pracovníkům při 

propouštění nabízela, aby zmírnila případné negativní dopady celého procesu, přesně 

jak je chápou teoretikové, mezi nimiž například Stýblo (2004, s. 94) popisuje, že je 

důležité poskytnout odbornou pomoc nadbytečným pracovníkům, kteří jsou 

propuštěni z organizace, a to proto, aby snáze nalezli nové pracovní uplatnění 

a dokázali lépe přijmout tuto změnu ve své pracovní kariéře. 
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U všech organizací bylo využití nabídky pomoci zcela dobrovolné a veškeré služby 

byly poskytovány po celou dobu procesu propouštění. S většinou z činností 

realizovaných u těchto společností se lze setkat právě i v teoretické literatuře, i když 

ve zkoumaných společnostech možná nebyly vědomě pojímaných jako outplacement.  

 

Například Matisová (2008, s. 50) hovoří o odborné konzultaci s propuštěným 

pracovníkem, která by měla následovat ihned po propouštěcím rozhovoru, 

a zaměřena by měla být na zvládnutí prvotních emocí, usnadnění orientace v dané 

situaci, vytvoření důvěry a jistoty, že jedinci bude poskytnuta podpora při hledání 

nového zaměstnání. Všechny tyto aspekty pracovníci zkoumaných společností při své 

práci zohlednili, věnovali se jim při propouštěcím rozhovoru, ale žádná 

z respondentek je neoznačila jako součást outplacementu. Zde je patrná tenká hranice 

mezi tím, co lidé považují za automatické jednání při propouštění a co již považují za 

služby podpory a pomoci svým kolegům. 

 

U žádné z organizací se neobjevila nabídka využití firemního kancelářského zázemí 

k hledání nového pracovního uplatnění, jak zmiňuje například Kocianová (2010, 

s. 196) nebo Sehnalová (2003). Otázkou je, zda tato možnost není v dnešní době již 

vnímána jako samozřejmá. Přesto, že například Pickman (2013, s. 101) doporučuje 

poradit pracovníkům, jak zacházet s novým rozpočtem, tak v žádné ze zkoumaných 

společností nebylo využito finančního nebo ekonomického poradenství, jak nakládat 

se svými peněžitými prostředky po ztrátě zaměstnání.  

 

Podle mého názoru je velmi důležitou součástí poskytování outplacementu a dalších 

podpůrných služeb při propouštění jeho následné vyhodnocení. Avšak v žádné ze 

společností A, B nebo C tato činnost nebyla cíleně zabezpečena a úspěchy aktivit 

outplacementu nebyly záměrně zjišťovány. Ve společnosti A a B respondentky znaly 

hrubé odhady účasti pracovníků na outplacementovém programu a k dispozici měli 

některé ze zpětných vazeb na poskytované služby (jak s nimi byli pracovníci 

spokojeni), ale v žádné ze společností úmyslně nezjišťovali, jak se dařilo propuštěným 

pracovníkům v získávání nového zaměstnání. Přitom tyto faktory jsou dle mého 

zásadní pro zhodnocení celého programu a toho, zda bude firma podobný program 

zabezpečovat i v budoucnu, pokud by se opět propouštělo. Pro organizaci musí být 

zásadní nákladová náročnost outplacementového programu, stejně jako jeho 

nehmotné klady (jako například pověst solidního zaměstnavatele, který se o své 

pracovníky postará, i když je musí propustit apod.). 
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Ve společnosti A outplacement spatřují v nabídce rozvázání pracovního poměru 

dohodou, k níž připojují balíček nadstandardních výhod nad rámec zákonných 

povinností. Patří sem například vyšší peněžní odstupné, bonusové odměny, benefitní 

body, čerpání dovolené, možnost ponechání si služebního mobilního telefonu apod., 

jimiž se snaží zmírnit negativní dopady propouštění pro jedince.  

 

Při druhé informační schůzce s propouštěným pracovníkem společnosti A, na které se 

již podepisovala dohoda o skončení pracovního poměru, předalo HR oddělení 

pracovníkovi tištěné materiály, které obsahují informace, jak si sestavit životopis 

nebo LinkedIn profil, jak napsat motivační dopis, jak se připravit na pohovor, jak 

vypadá typický průběh výběrového řízení, skrze jaké kanály mají hledat práci, jak se 

přihlásit na úřadu práce a jaká práva mají lidé v nezaměstnanosti. V materiálech, 

které připravilo samo HR oddělení na základě teoretických znalostí a svého 

nejlepšího vědomí, jakými informacemi by mohli pracovníkům pomoci, společnost A 

taktéž poskytuje přímé kontakty na personální agentury, s nimiž spolupracuje – ty 

v případě hromadného propouštění o této skutečnosti informuje, aby společnosti A 

pomohly umístit propouštěné pracovníky do nového zaměstnání. Pracovníci HR 

oddělení případně pro personální agenturu na přání propuštěného zaměstnance 

připraví doporučující dopis. Protože v této organizaci došlo ke třem velkým 

propouštěním během posledních dvou let, HR oddělení se rozhodlo umístit tyto 

materiály v elektronické podobě permanentně na intranet společnosti.  

 

Při první reorganizaci nabízela společnost A též specializovaný šestitýdenní kurz pro 

vyšší a top management za pomoci externího dodavatele, ke kterému manažeři 

docházeli, a kde jim bylo poskytnuto kariérové poradenství, psychodiagnostika ad. 

O tento kurz však byl malý zájem (zhruba čtvrtinová účast ze všech manažerů), takže 

jej v dalších reorganizacích již nerealizovali. Důvody pro tak nízkou účast však 

respondentka neznala. V mých úvahách, na základě výpovědi respondentky, vyvstává 

myšlenka, že tomu mohlo být pro vysokou pracovní vytíženost manažerů, takže by 

spíše uvítali, kdyby odborníci docházeli na schůzky na jejich pracoviště, anebo si byli 

schopni zajistit nové zaměstnání svépomocí, takže tento program vůbec 

nepotřebovali. Tyto možnosti jsou však pouze spekulace.  

 

Společnost B se taktéž zaměřila na poskytování služeb odcházejícím pracovníkům, 

ovšem formu pojala odlišně. Outplacement v této společnosti dříve nevyužívali, takže 

jej zaváděli jako novinku a čerpali především z teoretických znalostí a praktických 
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zkušeností ze své předchozí práce. Většinu služeb v outplacementovém programu si 

totiž, pokud není uvedeno jinak, zajišťovali sami. A to i vzhledem k nízkým nákladům 

na interní outplacement. Tím se potvrzuje Pickmanovo (2013, s. 6) zjištění, že 

ekonomická výhodnost outplacementu zajišťovaného vlastními silami, je patrné 

především u velkých společností. 

 

Realizovaný program se nakonec natolik líbil vedení mateřské společnosti, že byl 

vzorem i pro další pobočky v zahraničí. Služby byly vybrány na základě rozhovorů se 

zaměstnanci a manažery, jaké mají potřeby, jaké problémy řeší, a čím by je mohla 

společnost podpořit, a veškeré služby byly upravovány dle aktuální situace ve firmě. 

To odpovídá přesvědčení Švedové (2009), která se domnívá, že interní forma 

outplacementu umožňuje jednodušší výměnu a sdílení informací.  

 

Stejně jako společnost A, tak i společnost B nabídla propouštěným pracovníkům 

ukončení pracovního poměru dohodou a předala jim tištěný informační materiál, jaký 

outplacementový program pro ně připravila. Taktéž tato společnost spolupracovala 

s několika personálními agenturami, s nimiž měla domluvu, že pomohou umístit 

propouštěné pracovníky na nová pracovní místa (například přímým doporučením 

zaměstnavatelům).  

 

Všem propouštěným pracovníkům zajistila společnost B možnost sebepoznání za 

pomoci osobnostních testů. Dále realizovala celodenní skupinový workshop zaměřený 

na zaučení účastníků, jak využít své znalosti a schopnosti na trhu práce, jak se 

rozhodovat mezi nabídkami práce, jak zjistit, které typy pracovních pozic mohou se 

svými zkušenostmi oslovovat aj. Připravila i půldenní workshop poskytující informace 

o sestavení životopisu, psaní motivačního dopisu, přípravy na přijímací pohovor 

a o registraci na úřadu práce. Dále společnost B nabízela nadstandardní benefity jako 

masáže nebo lístky do kina a motivační hry a soutěže s hodnotnými cenami. 

Protože HR oddělení vnímalo, že manažeři, jejichž týmů se dotklo propouštění, nebo 

kteří zajišťovali proces propouštění, měli v této situaci velmi náročnou roli (například 

proto, že museli vést své týmy k požadovaným výsledkům a zároveň zvládat emoční 

projevy svých podřízených) společnost B poskytovala interní (vyškolení pracovníci) 

a externí koučování. Taktéž jim HR oddělení připravilo několik oddechových 

a vzdělávacích workshopů (relaxační služby, vzdělávání v oblasti řízení změny aj.).  
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Další specifickou službou této společnosti byla zařízená anonymní psychologická 

linka podpory, kam mohli pracovníci napsat nebo zavolat. Externí psycholožka pak 

s těmito pracovníky řešila jejich pracovní i osobní starosti, s nimiž se na ni obrátili. 

Výtěžnost této služby však byla malá, ozvaly se zhruba 2-3 osoby měsíčně. Využití 

externí psycholožky v případě této služby bylo v souladu s teoretickým poznatkem 

Sehnalové (2007), že v případě jednání odcházejícího pracovníka s osobou, která není 

podnikovým zaměstnancem, umožňuje tomuto pracovníkovi věřit její nestrannosti 

a nabýt tak k ní větší důvěry. 

 

Společnost C se drží především svých zákonných povinností a při propouštění 

jednotlivců mnoho služeb navíc nenabízí. Pokud se tak rozhodne (například při 

zohlednění sociální situace propouštěného), poskytne společnost C odcházejícímu 

pracovníkovi velkorysejší odstupné.  

 

U všech tří společností se objevila nabídka individuálních osobních konzultací pro 

propouštěné pracovníky se zástupci HR oddělení, v případě, že by potřebovali 

prokonzultovat jakékoliv otázky týkající se skončení jejich pracovního poměru, 

hledání nového zaměstnání apod. Například u společnosti A tuto možnost využila 

minimálně polovina dotčených pracovníků, kteří ji následně pozitivně kvitovali. 

Většinou potřebovali poradit s tím, zda je pro ně vhodná pracovní nabídka, která je 

zaujala, prosili o kontrolu životopisu a kontakty na personální agentury. Ve 

společnosti B tuto možnost využily zhruba tři čtvrtiny pracovníků, jimž byla 

nabídnuta. Pracovníci měli zájem většinou o stejné služby jako v předchozím případě, 

navíc však mohli využívat i individuálního psychodiagnostického testování. 

U společnosti C tuto nabídku využili jen někteří pracovníci. Většinou potřebovali 

zkontrolovat podmínky pracovních smluv u nových zaměstnavatelů, chtěli poradit, 

zda si mohou při registraci na úřadu práce i přivydělávat, anebo požádali o kontakt na 

prověřené personální agentury, s nimiž společnost C spolupracuje. 

 

Jako nejpropracovanější formu pomoci propouštěným pracovníkům, vnímám 

outplacementový program společnosti B, jelikož byl zaměřen nejen na předání 

teoretických znalostí, ale též na praktické workshopy, nevěnoval se pouze 

propouštěným pracovníkům, ale též jejich nadřízeným, a spektrum poskytovaných 

služeb bylo nejširší. Domnívám se, že je výhodou, když si mohou pracovníci vybrat 

z širší nabídky, které služby by chtěli využít, aby se zaměřili pouze na ty, jež jim 

mohou skutečně pomoci. Stejně jako, když si mohou například prakticky vyzkoušet 
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přijímací pohovor, než když o něm pouze studují informace v tištěné brožurce. Velmi 

pozitivně pak kvituji nabídku individuálních schůzek, při kterých se pracovníci HR 

oddělení osobně věnovali konkrétním potřebám jednotlivců. 

 

Klady a zápory práce na propouštění ve zkoumaných organizacích 

Tuto výzkumnou otázku jsem pojala jako identifikování těch aspektů a postupů, které 

při práci na propouštění ve zkoumaných společnostech fungovaly a byly úspěšné, 

a těch, které naopak nefungovaly, a v daných společnostech se odpovědní pracovníci 

rozhodli, že při příštím propouštění budou v jejich případě postupovat jinak.  

 

Ve společnosti A se mnoho postupů měnilo s procházením třemi reorganizacemi. 

Především první reorganizaci, s jejímž vedením neměli odpovědní pracovníci minulou 

zkušenost, vnímala respondentka jako chaotickou a v některých aspektech ne zcela 

kvalitně zvládnutou. Do třetí reorganizace postupně svou práci na propouštění 

zkvalitnili. To se týká například míry otevřenosti při komunikování informací 

o reorganizaci a propouštění pracovníkům společnosti, kterou teoretici velmi často 

uvádějí jako jeden z nejdůležitějších aspektů úspěšného procesu propouštění. Jak 

totiž uvádí například Bělohlávek (2009, s. 97), otevřená komunikace zabraňuje šíření 

fám a zveličování dopadů propouštění. Taktéž se poučili z minulé zkušenosti 

a informaci o propouštění komunikovali pracovníkům mnohem dříve.  

 

Při druhé reorganizaci se oproti té první podařilo ve společnosti A sestavit projektový 

tým, který se staral o propouštění. Díky němu jednotlivé akční kroky lépe a včas 

vykonávány a rychleji si jeho členové sdílely potřebné informace o aktuální situaci. 

Taktéž se podařilo poučit manažery, aby při výběru uvolňovaných pracovníků 

nepostupovali pocitově, ale na základě kompetenčních matic, a celkově po zralé 

úvaze, aby propouštění pracovníků dávalo smysl, že ti zaměstnanci, kteří po 

propouštění v organizaci zůstanou, dokáží zabezpečit požadovanou práci. Schopnost 

uváženě a spravedlivě rozhodovat doporučuje mnoho odborníků, mezi nimi například 

Bedrnová a Nový (2002, s. 381), kteří uvádí, že ukvapené a nespravedlivé rozhodnutí 

má nepříznivé dopady do sociální struktury podniku, což se může projevit v narušení 

pracovní pohody a ochoty lidí, v oslabení úsilí o identifikaci pracovníků s podnikem 

nebo ve vytváření konfliktních vztahů mezi pracovníky.  

 

Pro případné další propouštění by respondentka ráda více propojila jednotlivé 

manažery z různých oddělení tak, aby spolu mohli komunikovat o výběru pracovníků 
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určených k propuštění (s ohledem na další zabezpečení pracovních činností ve firmě). 

Celkově byla respondentka spokojená s poskytovaným balíčkem nadstandardních 

výhod pro odcházející zaměstnance, a s tím, že pracovníky nepropouštějí tzv. „na 

hodinu“, ale že je informují dostatečně předem, aby měli čas na hledání nového 

zaměstnání. Osobně se však domnívám, že předání zprávy o propuštění zhruba měsíc 

nebo o něco déle před ukončením pracovního poměru, je poměrně krátká doba na 

hledání nové práce, když při tom pracovníkům ještě běží klasická pracovní doba.  

 

Respondentka ze společnosti B uvedla jako úspěšnou součást propouštění kvalitní 

outplacementový program, který byl pracovníky hojně využíván, jelikož jim pomáhal 

nalézt nové pracovní uplatnění a především jim pomáhal vyrovnat se s touto životní 

situací tak, aby pracovníci nabyli přesvědčení, že se nejedná o jejich osobní selhání 

nebo prohru. Podle respondentky díky outplacementu lidé z organizace odcházeli 

s „dobrým pocitem“ a nedávali na firmu špatné reference, čímž si organizace 

upevňovala svou dobrou zaměstnavatelskou pověst. Taktéž vnímá jako fungující 

spojení všech členů projektového týmu, ve kterém si systematicky předávali nezbytné 

informace o tom, jak se daří jednotlivým týmům, v jakém bodě procesu propouštění 

se organizace nachází a jaké jsou další kroky, které je třeba podniknout. Zároveň 

respondentka uvedla, že se HR oddělení povedlo důkladně připravit manažery 

dotčených oddělení, aby celou situaci zvládli po pracovní i osobní stránce.  

 

Naopak se domnívá, že zcela dobře nefungovala komunikace zásadních informací 

zaměstnancům, jelikož se neustále posouvaly termíny, kdy ke zveřejnění těchto zpráv 

dojde. Pracovníkům bylo slibováno, že se do určitého data dozví například to, koho se 

konkrétně bude propouštění týkat, ale vzhledem ke komplikované součinnosti 

s mateřskou společností, jež trvala na vykonávání zásadních rozhodnutí, k tomu 

nakonec došlo až o několik měsíců později. I u tohoto tématu se objevují teoretické 

poznatky, a to například u interpretace výzkumů Yerkese a Dodsona Wagnerovou 

(2003), odkazující na to, že když zaměstnanci dlouhodobě pracují v nejistotě, zda se 

jich bude propouštění týkat či nikoliv, pak může dojít k jejich rezignaci a jejich 

pracovní výkon se rapidně sníží, čímž mohou demoralizovat i ostatní pracovníky.  

 

Ve společnosti C si respondentka nevzpomněla na žádné postupy, které by 

nefungovaly, naopak vyzdvihla, jako velmi kvalitně zvládnutou, přípravu celého 

procesu propouštění, na níž si všichni zainteresovaní pracovníci dávají velmi záležet, 

aby pak nedošlo k nějaké chybě v jejich práci, která by je mohla poškodit. Velmi dobře 
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formulují důvod propuštění konkrétního pracovníka, aby byl nezpochybnitelný, a při 

propouštění zaměstnanců se snaží o maximální profesionalitu, férovost a individuální 

přístup, což se podle respondentky daří dodržovat.   

 

Například o, Bělohlávkem (2009, s. 97) zmiňovaném dopadu propouštění na zhoršení 

mezilidských vztahů v organizaci, o vzájemném obviňování kolegů (z důvodu nejistoty 

o práci ve firmě), nebo o nastolení negativního postoje zaměstnanců k managementu 

podniku proto, že jim nedokázal zajistit perspektivní budoucnost a místo toho 

propouští své zaměstnance, se ani jedna z respondentek nevyjádřila, že by ve 

společnosti, kde pracují, k těmto následkům došlo.  

 

Zhodnocení zjištěných dat 

Z provedených rozhovorů a následné analýzy zjištěných dat je patrné, že ve 

vybraných společnostech se staví k propouštění pracovníků velmi odpovědně. 

Všechny společnosti se v první řadě snaží celý proces propouštění kvalitně připravit, 

aby jeho průběh směřoval k předem stanoveným cílům (například reorganizace 

pracovních míst apod.).  

 

Do procesu propouštění byli v jeho počátku zainteresováni pracovníci z nejvyššího 

vedení u všech společností (případně z mateřské společnosti sídlící v zahraničí), kteří 

rozhodují o tom, čeho má být dosaženo a jak by měl proces propouštění vypadat. Pro 

zabezpečení procesu propouštění se u společností A a B sestavuje projektový tým, 

jehož členy jsou pracovníci ze všech důležitých oddělení, a jejichž hledisko je třeba při 

propouštění zohledňovat (například finanční oddělení dohlíží na objem nákladů, 

oddělení komunikace přináší doporučení, jak zveřejňovat informace o propouštění, 

HR oddělení se stará o pomoc propouštěným pracovníkům atp.).  

 

Ve společnosti C není třeba, vzhledem k její velikosti, sestavovat projektový tým, 

přesto o propouštění jedná představenstvo společnosti a stejně jako u projektových 

týmů zbylých dvou společností, tak i v jejím případě se určuje, kdo za co zodpovídá, 

jaké úkoly má kdo na starosti, do kdy má být co zařízeno, jaké termíny jsou pro které 

kroky stanoveny, a pravidelně se veškeré zainteresované osoby informují o aktuálním 

stavu plnění úkolů, o stavu atmosféry ve firmě, a o potřebách dotčených pracovníků.  

 

Všechny tři organizace se snaží dbát na otevřenou, jasnou a včasnou komunikaci 

veškerých svých kroků při propouštění. Společnost A a B však v této oblasti vidí své 
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rezervy. Stále se učí tomu, že otevřená komunikace odbourává nejistotu pracovníků 

v otázkách, co se ve společnosti děje, koho se bude propouštění týkat, případně, co to 

znamená pro zbytek firmy apod. Stejně tak se snaží o zabezpečení včasné komunikace 

(tzn. zveřejnění důležitých informací ihned, jakmile je to možné), protože tím mohou 

nabídnout propouštěným pracovníkům více času na to, aby se s touto situací 

vyrovnali a aby si našli nové pracovní uplatnění. To hodnotím u společnosti A jako 

neuspokojivé přesto, že respondentka této společnosti dobu mezi předáním zprávy 

o ukončení pracovního poměru konkrétnímu pracovníkovi a faktickým skončením 

jeho pracovního poměru (zhruba 4-6 týdnů) považuje za dostatečnou. Stejně tak se 

snaží být ve své vnitrofiremní komunikaci pracovníci společnosti A srozumitelní, aby 

všem zaměstnancům bylo jasné, proč dochází k propouštění (z jakých důvodů). 

A v neposlední řadě podporuje HR oddělení manažery této společnosti, aby neustále 

komunikovali s pracovníky svých týmů a zjišťovali jejich rozpoložení při propouštění, 

na základě čehož mohou podle mé respondentky manažeři lépe své pracovníky vést 

a snažit se, aby při propouštění nepolevili ve svém výkonu. 

 

Čemu dalšímu se učí ve společnosti A, je uvážené rozhodování o tom, kteří jedinci 

budou vybráni k propuštění z organizace. Zde bych doporučila založit toto 

rozhodování nejen na posouzení kvalit pracovníka v porovnání s připravenými 

kompetenčními maticemi, ale především na dlouhodobém pravidelném hodnocení 

pracovního výkonu a potenciálu svých podřízených. V tom lze hledat inspiraci 

u společnosti C, která takové hodnocení využívá. 

 

Pozitivně hodnotím postup všech společností při propouštěcím rozhovoru, při kterém 

dávají pracovníkům prostor, aby projevili své emoce, a přesto se starají o to, že 

pracovníci odcházejí z dané schůzky s porozuměním faktu, že budou z organizace 

propouštěni, co to pro ně znamená, jaký bude další postup a jakou pomoc v této 

situaci jim společnost nabízí. Doporučila bych společnostem, aby využili této schůzky 

a zjistili od pracovníka, jak si představuje, že bude ztrátu zaměstnání řešit, na základě 

čehož mohou svou pomoc danému pracovníkovi připravit konkrétněji.  

 

Každá ze zkoumaných společností podle svých možností a svého přesvědčení 

o přínosech nabízené pomoci zabezpečuje některé z outplacementových služeb. 

Nejméně služeb, v porovnání těchto tří organizací, nabízí společnost C, která se více 

méně drží svých zákonných povinností a nad jejich rámec poskytuje v případě 
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vybraných pracovníků vyšší odstupné. Všem propouštěným zaměstnancům pak 

nabízí HR oddělení pomoc při hledání nového pracovního uplatnění.  

 

Ve společnosti A nabízí více nadstandardních výhod v balíčku pro odcházející 

pracovníky, poskytují i tištěné materiály, jak postupovat při ztrátě zaměstnání, 

a taktéž je možné se sejít na osobní schůzku se zástupcem HR oddělení, pokud jedinec 

potřebuje poradit například se sestavením životopisu apod. Přesto bych v případě 

této společnosti, která propouští značné množství svých pracovníků, uvítala mnohem 

propracovanější program outplacementu, který by poskytoval například praktický 

nácvik dovedností anebo psychodiagnostiku zaměřenou na profesní a kariérové 

poradenství, případně by se zaměřil i na pracovníky, kteří musí ve svých týmech 

propouštět své podřízené, aby se s tímto úkolem adekvátně vypořádali.  

 

Nejširší spektrum služeb poskytovala propouštěným pracovníkům společnost B – za 

velmi zdařilé přitom považuji především zahrnutí skupinových workshopů 

a individuálního koučování do outplacementového programu. Workshopy s sebou 

přináší možnost sdílení zkušeností, praktického nácviku a vzájemných diskusí. 

Koučování pak pomáhá klientovi pracovat na cílech, které si sám stanoví, takže je 

velmi individuální. Věřím, že svou hodnotu tento program měl i díky tomu, že byl 

neustále přizpůsobován aktuálním potřebám firmy i pracovníků, a že byl poskytován 

po celou dobu reorganizace, která trvala více jak rok.  

 

Zkoumané společnosti si uvědomují náročnost řízení procesu propouštění, a vědí, že 

propouštění může mít negativní vliv jak na propouštěné pracovníky, tak na atmosféru 

v organizaci, na zůstávající pracovníky, ale i na jejich zaměstnavatelskou pověst, takže 

se snaží v zájmu všem vykonávat propouštění co nejkvalitněji. Určité rezervy ve své 

práci si uvědomovaly respondentky společností A a B a vyjádřily přesvědčení, že je 

jejich snahou své postupy ještě vylepšit.  

 

Podle poznatků získaných při práci na teoretické části předkládaného textu mám za 

to, že i přesto, že při propouštění pracovníků vycházejí všechny společnosti pouze ze 

vědomostí o této problematice u svých pracovníků z HR oddělení a jejich schopnosti 

si případné chybějící znalosti doplnit, nikoliv tedy na odborném vedení konzultantské 

společnosti nebo personální agentury zaměřené na tuto tematiku, jejich práce při 

propouštění ve velké míře odpovídá doporučeným teoretickým postupům, které 

v této práci uvádím.  
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Limity výzkumu 

Mezi limity provedeného výzkumu primárně řadím úzký vzorek respondentů, který 

neumožňuje generalizování zjištěných dat. Ze zkušenosti v tomto výzkumu jsem 

nabyla přesvědčení, že je třeba se v první řadě důkladně zaměřit na zajištění plně 

kompetentních osob pro účast na rozhovorech věnovaných popisu procesu 

propouštění ve vybraných společnostech z pohledu jeho vykonavatelů. Tím, že nebylo 

snadné tyto respondenty pro rozhovor získat, je značně omezen počet realizovaných 

rozhovorů, což považuji za hlavní aspekt, na který by bylo vhodné se při dalším 

výzkumu na toto téma zaměřit.  

 

S výše uvedeným souvisí další významné omezení tohoto výzkumu, a to, že 

zkušenosti, o kterých respondentky vypovídaly, a z nichž bylo mou snahou vyvodit 

určitá inspirativní vodítka, jak postupovat při propouštění pracovníků pro zmírnění 

negativních dopadů daného procesu, mohou být do jiných společností zcela 

nepřenositelné. Dále mohlo při uskutečněných rozhovorech dojít ke zkreslení nebo 

filtrování poskytovaných informací respondentkami, a to například proto, že některé 

informace by nemuselo být žádoucí zveřejnit anebo proto, že rozhovory probíhaly 

v přímém osobním setkání a respondentky tak nevypovídaly zcela anonymně.  

 

Pro další výzkumnou práci na toto téma bych zajistila větší rozsah provedených 

rozhovorů se zaměřením na jiné typy společností, abych dosáhla širšího 

a různorodějšího spektra získaných dat o provádění procesu propouštění. Rozšířit 

náhled na proces propouštění v organizaci bych se pokusila prostřednictvím 

zohlednění vnímání této personální činnosti pracovníky dotčenými propouštěním. 

Těmi mám na mysli v první řadě samotné propouštěné osoby, jak nahlíží a hodnotí 

celý proces, jak s nimi bylo zacházeno, zda jim byla nabídnuta pomoc při propouštění 

apod. Neméně přínosný však může být i pohled pracovníků, kteří po propouštění 

zůstanou nadále pracovat ve společnosti, která tuto činnost realizovala, jak oni 

vnímají, že propouštění bylo zvládnuto a provedeno. Pro získání těchto informací by 

bylo vhodné využít dotazníkové šetření především pro jeho jednoduchou distribuci 

většímu množství respondentů, snazší třídění a analýzu získaných dat, a pro 

zachování anonymity respondentů. 

 

Velmi zajímavý by byl komplexní výzkum problematiky propouštění pracovníků, 

o němž jsem se v dostupné literatuře nedočetla, že by byl proveden. Většinou se 

výzkumy zaměřují pouze na propouštěné pracovníky, kteří hodnotí, jak s nimi bylo 
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při propouštění z organizace zacházeno. Do komplexního výzkumu bych řadila nejen 

rozhovory s pracovníky personálního oddělení, co se na procesu propouštění podíleli, 

ale taktéž s manažery, kteří často rozhodují o konkrétních pracovnících, jichž se bude 

ukončení pracovního poměru týkat, a kteří by se měli účastnit propouštěcího 

rozhovoru. Aby nebyly tyto výpovědi pouze jednostranné (tzn. jen od vykonavatelů 

propouštění) bylo by možné využít dotazování prostřednictvím rozhovorů nebo 

dotazníků se samotnými propouštěnými pracovníky, a s pracovníky, kteří po 

propouštění v organizaci nadále zůstanou, aby se zohlednilo taktéž jejich vnímání 

propouštění – jak jej považují za zvládnutý ze strany zaměstnavatele atd. Subjektivitu 

výpovědí vykonavatelů propouštění (pracovníků HR oddělení nebo manažerů) by 

bylo možné zmírnit přímým pozorováním těchto pracovníků při jejich práci, ovšem je 

otázkou, nakolik by bylo možné tuto metodu v oslovených organizacích využít.  
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8. Závěr 

 

Propouštění pracovníků z organizace je dle teoretických poznatků i provedeného 

výzkumného šetření citlivou a náročnou personální činností, která výrazně ovlivňuje 

chod celé společnosti a vyžaduje vynákládání značného úsilí při vedení procesu 

propouštění, aby byl prováděn profesionálně, cíleně a se zřetelem na zmírňování 

negativních dopadů této činnosti a na podporu jeho pozitivních konsekvencí.  

 

V následujícím textu navrhuji deset doporučení, která považuji za přínosná, aby se 

jimi organizace při své práci u personální činnosti propouštění pracovníků řídily, 

anebo je alespoň v rámci svých možností zohlednily.  

 

Tato doporučení jsem stanovila jednak dle aspektů, jež respondentky vybraných 

společností označovaly jako ty aspekty, které podporují úspěšné zvládnutí procesu 

propouštění v organizaci, v níž pracují. Jedná se o pravidla, která se při propouštění 

pracovníků v daných společnostech nejvíce opakovala. A dále jsem je vymezila na 

základě dat sesbíraných z rozhovorů, které jsem nejprve porovnala s teoretickými 

poznatky odborníků o tematice propouštění, a následně z nich vybrala ty aspekty, 

které svou povahou vedou k cílené podpoře práce při propouštění takovým 

způsobem, aby tento proces probíhal co nejvíce hladce a šetrně, včetně snahy 

o zmírnění negativních dopadů této činnosti na zainteresované subjekty. 

 

Pro práci při propouštění pracovníků z organizace navrhuji především: 

1. Věnovat dostatek času a úsilí přípravě procesu propouštění tak, aby byl celý 

proces veden dle zákonných náležitostí, se záměrem dosáhnout stanovených cílů 

propouštění v dohodnutém termínu a s ohledem na tíživost této situace 

především pro samotné propouštěné pracovníky. 

 

2. Před zahájením procesu propouštění pracovníků z organizace důkladně zvážit 

alternativní možnosti řešení příčiny, kvůli které má k propouštění dojít.   

 

3. Dle velikosti organizace si stanovit projektový tým, který se bude propouštění 

pracovníků z organizace věnovat. Do tohoto týmu by měli být zahrnuti zástupci 

všech oddělení, jejichž hledisko je pro efektivní vedení procesu propouštění 

významné. Projektový tým by se měl pravidelně scházet a na setkáních si 
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vyměňovat aktuální informace ze svých oddělení, zhodnocovat dosavadní práci 

na propouštění a stanovovat si další akční kroky. 

 

4. Rozhodnutí o propuštění konkrétních pracovníků by měl v první řadě mít na 

starosti jeho přímý nadřízený, který by si měl řádně rozmyslet vhodnou metodu 

výběru pracovníků k propuštění s ohledem na situaci, za níž k propouštění 

dochází. Pokud by kritériem výběru mělo být výkonnostní hledisko, měl své 

rozhodnutí manažer založit na výsledcích z pravidelného hodnocení podřízeného.  

 

5. Skupina pracovníků vybraných k propuštění by měla být vybrána po zralé úvaze, 

aby pracovníci, kteří po propouštění v organizaci zůstanou, byli schopni 

zabezpečit veškeré požadované pracovní činnosti. 

 

6. Při informování o souvislostech spojených s propouštěním (důvody propouštění, 

postup propouštění, rozhodnutí o konkrétních propouštěných atd.) by mělo být 

pracovníkům komunikováno co nejdříve to je možné, a to otevřeně, jasně 

a srozumitelně. Zároveň by měl být dán prostor pracovníkům pro jejich dotazy 

k celému procesu, které by měly kompetentní osoby bezprostředně zodpovědět. 

 

7. Propouštěcí rozhovor by měl být realizován ve slíbeném termínu, měl by být 

proveden v ničím nerušeném prostředí a ideálně by se jej měl účastnit dotčený 

pracovníka a dále manažer, který rozhodl o ukončení pracovního poměru 

s daným jedincem, aby vysvětlil příčinu propouštěnía ozřejmil důvod svého 

rozhodnutí, a zástupce personálního oddělení, který se postará o předání 

informací, co po právní a administrativní stránce tento akt pro jedince znamená. 

 

8. Pro zmírnění negativních konsekvencí propouštění na zainteresované subjekty 

by mělo být využito služeb outplacementu. Poskytované služby pomoci, 

zajišťované interně či externě, by měly reflektovat aktuální dění v organizaci 

a potřeby dotčených pracovníků, měly by být prováděny profesionálně a měly by 

být dobrovolné. V případě, že to situace organizace dovoluje, je vhodné 

kombinovat různé druhy služeb a nabídnout především možnosti osobních 

konzultací, kde lze řešit individuální potřeby a problémy pracovníků. 

 

9. Za všech okolností (i v případě negativních reakcí na oznámení propouštění) se 

všemi pracovníky společnosti jednat slušně, spravedlivě, citlivě, empaticky, se 

zájmem o jejich aktuální potřeby a s ochotou jim i nad rámec zákonných 

povinností pomoci při zvládání následků propouštění v organizaci. 
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10. Pro snížení nutnosti propouštět pracovníky z organizace je vhodné využívat 

pravidelného personálního plánování potřeby lidských zdrojů v organizaci 

a plánování pokrytí této potřeby, aby nedocházelo k zbytečné nadbytečnosti 

pracovníků a nábor nových pracovníků byl činěn po zralé úvaze, že pro všechny 

pracovníky bude organizace schopna v maximální možné míře zajistit práci. 

 

Za hlavní cíl diplomové práce jsem si stanovila zmapování problematiky propouštění 

pracovníků z organizací, se zaměřením na propouštějící organizaci a propouštěného 

jedince. Předložením poznatků odborníků, kteří se ve své práci věnují tématu 

propouštění nebo s ním souvisejících jevů a aspektů, v teoretické části této práce, 

i z provedeného výzkumu zaměřeného na proces propouštění ve vybraných 

společnostech, považuji tento cíl za, z daného pohledu, splněný.  

 

V teoretické části práce jsem se výše uvedeného cíle snažila dosáhnout bližší 

charakteristikou zkoumaného jevu – tedy propouštění pracovníků z organizace. 

Z hlediska propouštějící organizace (pohled zaměstnavatele) jsem ve své práci 

přiblížila fenomén propouštění jakožto personální činnost a popsala jsem právní 

i administrativní úkony s ním spojené, které musí organizace při uvolňování 

pracovníků zabezpečit. Zohlednila jsem práci odpovědných osob při realizaci a vedení 

procesu propouštění a představila možné kroky, kterými může být při propouštění 

postupováno. Taktéž jsem zmínila dopady, které může propouštění mít pro 

organizaci. Z pohledu zaměstnance jsem popsala náležitosti, na které má při odchodu 

ze zaměstnání, v souvislosti se skončením pracovního poměru, právo. Nastínila jsem 

možnosti, kterými lze pracovníkům (ať už propuštěným nebo zůstávajícím ve firmě 

po propouštění) pomoci se zvládáním této tíživé situace a pokusila jsem se 

sumarizovat zásadní dopady, které může ztráta zaměstnání pro člověka přinášet. 

Stejně tak jsem reflektovala význam práce pro člověka v kontrastu s její ztrátou. 

Každou z kapitol by bylo možné zpracovat hlouběji a podrobněji, ovšem mou snahou 

bylo spíše přinést základní vhled do této problematiky a seznámit s propouštěním. 

 

V empirické části práce jsem si stanovila dva dílčí cíle (č. 1 a 2) a jeden cíl hlavní (č. 3): 

1. Vytvořit souhrnem dostupných informací z rozhovorů ve vybraných organizacích 

popis procesu propouštění v těchto společnostech. 

2. Identifikovat silné stránky vybraných organizací, jež vedly k úspěšné realizaci 

procesu propouštění (ve smyslu úspěchu, který si organizace sama stanovila) 

a stránky, které naopak představují rezervy na cestě k úspěchu. 
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3. Na základě zjištěných dat stanovit konkrétní doporučení k zabezpečení zmírnění 

negativních dopadů propouštění na jeho účastníky, a to pro pracovníky, kteří mají 

v organizacích propouštění na starosti. 

 

Domnívám se, že transkripcí zaměřenou na ucelení výpovědí respondentek do 

smysluplných popisů průběhu procesu propouštění ve vybraných organizacích, jsem 

v podkapitole 7.2 naplnila první dílčí cíl empirické části. Předložením dat z výpovědí 

respondentek v jejich subjektivním zhodnocení silných stránek a rezerv při 

zabezpečování reálných procesů propouštění ve firmách, kde pracují, jsem pak 

v podkapitole 7.3 dospěla k druhému dílčímu cíli. Zde vnímám určitý prostor – totiž, 

že by bylo vhodné přispět více stanovenými fungujícími a nefungujícími postupy, 

které ovlivnili úspěšnost procesu propouštění, avšak při rozhovorech jsme dospěly 

s resondentkami k identifikaci pouze těch aspektů, které v této práci uvádím.  

 

Analýzou všech provedených rozhovorů a jejich vzájemným porovnáním, stejně jako 

srovnáním dat získaných ve výzkumu s teoretickými poznatky, bylo mou snahou 

stanovit několik doporučení, které mohou přispět k vedení procesu propouštění tak, 

aby byly zmírňovány negativní dopady této personální činnosti, o nichž pojednávám 

v páté kapitole předkládané práce. Dle svého nejlepšího uvážení, jsem stanovila 

taková vodítka, která považuji, vzhledem k jejich zamýšlenému efektu, pro práci při 

procesu propouštění za přínosná. Posouzení této mé snahy bych však, raději než sobě, 

přenechala odborníkům pro danou problematiku. 

 

A přesto, že vzhledem k charakteru provedeného výzkumu, nemohou být jeho 

výsledky reprezentativní, věřím, že společně s teoretickými poznatky by mohly být 

pro všechny, které zajímá problematika propouštění pracovníků, inspirací k tomu, co 

je vhodné při propouštění pracovníků dodržovat a zohledňovat, jak postupovat a na 

co nezapomínat, na co si dávat pozor nebo čeho se vyvarovat, a jak pojmout tuto 

personální činnost tak, aby její průběh byl pro všechny zúčastněné strany snazší. Pro 

mě osobně byly poznatky získané díky předkládané diplomové práci povzbuzením 

věnovat se této problematice dále ve své profesní praxi, protože vnímám, že se jedná 

o téma velmi aktuální a významné. Ráda bych se zaměřila na podporu organizací 

v jejich snaze pomáhat svým pracovníkům, s nimiž se musí rozloučit, aby je podpořily 

ve zvládání této situace a při hledání nového pracovního uplatnění, protože věřím, že 

je tato pomoc nesmírně přínosná a může s sebou nést obrovské pozitivní dopady.  
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 10. Přílohy 

 

Příloha A – Příklad propouštěcího rozhovoru 

Pro představu průběhu propouštěcího rozhovoru uvádím jeho příklad z reálného 

pracovního prostředí, který je převzatý z publikace Bělohlávka (2009, s. 99-102), 

a který poukazuje na možné reakce propouštěného zaměstnance na vzniklou situaci 

a vhodné tipy jeho vedení propouštějícím pracovníkem.  

 

 

 

 

ZÁZNAM ROZHOVORU: 

Karel: Dobrý den, pojď si sednout, Aničko. 

Anička: Ahoj. Doufám, že mě nezveš, abys mě vyrazil, Karle. Po těch letech, co jsem tady 

odpracovala. 

 

Bohužel. Musíme snížit stav pracovnic v účtárně ze tří na dvě osoby. Je to již 

druhé snižování na vašem oddělení a tentokrát jsi na řadě ty. Budeš uvolněna 

ke konci dubna. Je mi to líto, protože jsi opravdu u nás přes dvacet let a nikdy 

s tebou nebyly žádné problémy.  

Nemyslela jsem, že půjde o mne. Když je to tak, tak proč mě chceš vyhodit?Proč jste 

vybrali zrovna mne, která jsem tam nejdéle? Mám maturitu jako ty ostatní. Jsem snad 

pomalá? Dělám chyby? Nebo se chovám škaredě k lidem? Proč právě já? 

• Paní Anna pracuje ve výrobním závodě v účtárně. Firma ztratila
důležité zákazníky, nemá dost práce a nemůže si dovolit držet
všechny zaměstnance. Vedoucí finančního úseku Karel musí uvolnit
jednu účetní ze tří. Bylo to těžké vybírání, všechny tři pracovnice byly
téměř stejně hodnotné, nakonec se společně se svou zástupkyní
rozhodl pro Annu. Zvažovali mnoho argumentů pro i proti, ale došli
k názoru, že Anna je zabezpečená, protože má manžela s velmi
slušným příjmem (zatímco jedna z účetních je samoživitelka se
dvěma nezletilými dětmi), a je přece jen o něco méně výkonná než
další kolegyně.

Vhled do situace
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Ne, nic z toho není pravda. Nejsi pomalá ani neděláš chyby. Tvé jednání s lidmi 

bylo vždycky slušné. Ale my jsme prostě někoho uvolnit museli. Nemůžete tam 

být tři. Závod musí udržet produktivitu a jedinou cestou je dnes snižovat počty 

lidí, zejména v administrativě. Možná, že se to co nevidět bude týkat i mne. 

Je to proto, že jsem nejstarší? Že dáváte přednost mladším? Kolikrát jsem tu byla do 

noci, když uzávěrka neseděla. Když to bylo potřeba, chodila jsem pracovat i o víkendu. 

Uvědomili jste si to, Karle? 

 

Mně je to opravdu moc líto. Spolupracoval jsem s tebou rád a nerad tě pouštím. 

Musím ocenit tvou preciznost, odpovědnost a svědomitost. Také jsi dobře znala 

závod a máš spoustu zkušeností. I po odborné stránce sis vždycky věděla rady. 

Na chování vůči lidem si nemohu stěžovat. Je tě opravdu škoda. Na druhou 

stranu, nemusíš situaci brát tak tragicky. Přece jen jsou tu určité možnosti. 

To by mě zajímalo jaké. Třeba že půjdu dělat k pásu? Tam budou ty mé znalosti 

a zkušenosti využity? 

 

Nemusí to být právě na lince. I když i taková možnost tady je, je to lepší než 

sedět doma. U nás nejde o fyzicky náročnou práci, spíše o pečlivost a jemnost. 

Jsi rychlá, můžeš si taky vydělat víc, než jsi měla v účtárně. Časem bys mohla 

dělat předáka, to už je skoro vedoucí funkce. Tuto šanci jsi na dosavadním 

pracovišti neměla, nemohl jsem ti ani zvednout třídu. 

Ale já jsem nákladová účetní. Mám na to kvalifikaci a praxi. Přece nebudu v padesáti 

začínat znova. 

 

Víš, Aničko, taková je doba a všichni se musíme v něčem změnit. Pokud jde 

o tebe, přemýšlel jsem a našel jsem nějaké možnosti. Mohla bys pracovat na 

závodě v Brně. Ti mají práce dost a paní Vašková říkala, že tam teď četní 

potřebují. Pro tebe by to ale znamenalo dojíždění. 

Já přece nebudu každý den jezdit za ty peníze skoro hodinu tam a hodinu zpátky. A víš, 

jak ten autobus jezdí. 
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Z naší obce dojíždí do Brna pracovat víc lidí. Třeba Rosťa Hebký nebo Milena 

Horvátová. Jezdí každý den autem a skládají se na to. Myslím, že mají v autě 

volné místo, a jistě budou rádi, že je zaplní. Jsou to příjemní lidé, s nimi se 

domluvit přece dá. 

Takže ještě abych se doprošovala. Tak jako tak, je to na hodinu sem a hodinu zpátky. To 

už ani doma nic nestihnu. A co když bude uzávěrka? Mám spát pod mostem? Nebo jít 

pěšky? 

 

I to se dá řešit. Ve výjimečných případech můžeš třeba přespat na podnikové 

ubytovně, teď ji opravili a je tam velmi kultivované prostředí. Našli bychom 

cestu, jak ti to uhradit. 

Já rozhodně nechci nikam z naší obce dojíždět. Jsou s tím problémy. I tak trávím v práci 

tolik času, manželovi se to nelíbí. A chci se taky někdy věnovat vnučkám, dcera je na to 

sama. 

 

Rozvaž si to. Další možností je rekvalifikace. Pokud by sis doplnila angličtinu 

a osvojila si základy řízení kvality, přijali by tě ve firmě FGH. Mohla bys tam 

dělat referentku na kvalitě. Je to dynamicky se rozvíjející firma a potřebují 

přesné a spolehlivé lidi, jak jsi ty. Autobus tam jezdí skoro pořád a netrvá to 

déle než půl hodiny.  

Já už se na stará kolena anglicky učit nebudu. My jsme se učili rusky a to jsem stejně 

zapomněla. 

 

Mohli bychom ti zaplatit intenzivní kurz, máme peníze na rekvalifikační 

program pro lidi, které uvolníme. Také po tři měsíce po uvolnění budeš ještě 

pobírat plný plat. Té doby bych využil a snažil bych se něčemu novému naučit. 

Jsou tu tak další možnosti rekvalifikací. Dám ti seznam kurzů, které ti 

zaplatíme. 

Já půjdu do kurzu a pak stejně místo nenajdu. Na co mi to bude? 

 

Nevíš, třeba začneš sama podnikat. Možná bys mohla dělat účetnictví nějakým 

firmám na živnostenský list. To je přece práce blízká tvému oboru, jenom si 
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trochu doplnit legislativu. Zrovna u nás v Horní Lhotě je stolařská firma, která 

by potřebovala, aby jim někdo dělal účetnictví. Zatím si to majitel dělal po práci 

sám jako amatér a už musel kvůli chybám platit pokuty. Pochopil, že potřebuje 

odborníka. A takových se v okolí najde jistě víc. 

Já to znám, ty firmy. Budeš pro ně pracovat a peníze stejně uvidíš za pět let. Kdepak, já 

jsem příliš slušná ženská, já nemám na podnikání lokty.  

 

Víš, Aničko, ono těch možností moc není. Snažil jsem se ti navrhnout něco, 

protože si myslím, že je tě opravdu škoda na to, abys seděla doma. Můžeš do 

výroby, můžeš jezdit do Brna, můžeš do FGH, můžeš zkusit podnikání. Já jsem 

toho víc nevymyslel. Ale ty jsi schopná a pracovitá, možná budeš jednou ráda, že 

jsi našla jinou kariéru. Nejsi zase tak stará, já bych se toho na tvém místě nebál.  

Já jenom nevím, proč mám odejít právě já. Tyto problémy bych vůbec nemusela řešit. 

Nezdá se mi to fér po těch letech. Myslela jsem si, že se mne dokážeš zastat. 

 

Asi jsem na to malý pán. Tři lidi v účtárně neudržím, ať dělám, co dělám. Ale 

přece jen – rozmysli si to. to Brno zase není taková hrůza. Manželka dojížděla 

do Brna skoro deset let a nakonec byla ráda, že se taky někam z toho našeho 

Zapadákova podívala. Prober to doma s Ondřejem a přijď mi říci, jak ses 

rozhodla. Zašli bychom potom spolu na personální. 

To bude pro Ondru novina! Sám toho má v práci dost. Cítím se mizerně, nemyslela jsem 

si, že to budu právě já. Ani se mi nechce domů. 

 

Já ti věřím. Jenom se zastav za mnou, až se z toho trochu dostaneš, a nějaké 

řešení najdeme. Možná, že sami doma přijdete na další možnosti. 
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KOMENTÁŘ KROZHOVORU: 

Karel vede rozhovor dobře. Je vidět, že se upřímně snaží Anně pomoci, sám pro ni 

hledal možnosti zaměstnání. Zůstává vlídný, i když Anna někdy reaguje podrážděně. 

Za této situace je samozřejmě vlídnost na místě. Anna se snaží zjistit, proč právě ona 

má být uvolněna. Karel správně nesrovnává Annu s ostatními – to by nebylo morální 

a vedlo by to k nekonečným debatám, které nemají řešení. Anna je překvapena; i když 

na začátku prezentovala možnost svého uvolnění, nemyslela to vážně. Je šokována 

a reaguje negativně. Je méně flexibilní a není ochotna přistoupit na žádnou změnu. 

Nesnaží se situaci pochopit a Karlovi spíš oponuje, než aby se společně s ním 

pokoušela hledat nějaké řešení. Ve skutečnosti situaci Anna absolvovala ještě jeden 

pohovor s Karlem, kde se přiklonila k možnosti dojíždění do Brna. Zkoušela to dva 

měsíce, ale dojíždění jí nevyhovovalo. Nakonec jí manžel v manažerském postavení 

našel místo asistentky přes svého známého (Bělohlávek, 2009, s. 132). 
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Příloha B –The Tennessee Self-Concept Scale 

Záznamový arch Tennesse Self-Concept Scale (Second Edition): 

 

Zdroj: WPS, 2014. Dostupné z WWW: 

<http://www.wpspublish.com/store/p/3066/tennessee-self-concept-scale-second-

edition-tscs2>. 

  

http://www.wpspublish.com/store/p/3066/tennessee-self-concept-scale-second-edition-tscs2
http://www.wpspublish.com/store/p/3066/tennessee-self-concept-scale-second-edition-tscs2
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Výsledná zpráva Tennesse Self-Concept Scale (Second Edition): 
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Zdroj: PAR, 2012. Dostupné z WWW: 

<http://www4.parinc.com/WebUploads/samplerpts/tscs2.pdf>. 

 

  

http://www4.parinc.com/WebUploads/samplerpts/tscs2.pdf
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Příloha C –The Social Readjustment Rating Scale 

 

 

Zdroj: The American Institute of Stress, 2007.  

Dostupné z WWW: <http://www.stress.org/holmes-rahe-stress-inventory/>. 

 

http://www.stress.org/holmes-rahe-stress-inventory/
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The Holmes-Rahe Life Stress Inventory + Scoring Key: 
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Zdroj: Kitaoka, 2007. Dostupné z WWW: 

<http://www.seankitaoka.com/FreeMentalHealthStuff/presentation/handouts_files/holmes-

rahe-stress-inventory.pdf>.  

http://www.seankitaoka.com/FreeMentalHealthStuff/presentation/handouts_files/holmes-rahe-stress-inventory.pdf
http://www.seankitaoka.com/FreeMentalHealthStuff/presentation/handouts_files/holmes-rahe-stress-inventory.pdf
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Příloha D – Příklady outplacementových programů 

Z veřejně dostupných internetových zdrojů v této příloze diplomové práce přináším 

příklady outplacementových programů, prováděných v českých podmínkách. 

 

 

Příklad společnosti Talentor Advanced Search 

Organizace Talentor Advanced Search, která je součástí mezinárodní sítě společností 

poskytujících komplexní služby v oblasti řízení lidských zdrojů, uvádí na portále 

EduCity, jež sdružuje nabídky veřejných kurzů a seznam společností poskytující 

vzdělávací a poradenské služby pro firmy na míru, outplacementový program 

(stručný výtah z projektu viz dále), který realizovala pro svého klienta. 

 

 

Hlavní cíle programu 

Outplacementový projekt se realizuje jak formou individuální péče, tak skupinově 

formou seminářů s následnou individuální péčí. Mezi hlavní cíle patří: 

− „první pomoc“ – psychologická podpora propouštěnému ze strany odborníka 

za účelem zvládnout prvotní šok a negativní emoce plynoucí z propuštění, 

− podpora v sebehodnocení, reálném posouzení vlastních předpokladů a hledání 

nové, optimální práce, 

− podpora v osobním i profesním vývoji při dosažení vytýčeného kariérního cíle, 

− snížení rizika vzniku právních sporů mezi propouštěným zaměstnancem 

zaměstnavatelem neutralizací negativních emocí, 

− udržení a podpora obrazu firmy jako seriózního zaměstnavatele, který 

dovede ocenit hodnotu svých zaměstnanců, 

− podpora manažera pověřeného propouštěním, 

− uklidnění zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají, 

− konkrétní informace o kariérových možnostech na trhu práce, motivace 

k práci na své vlastní kariéře (zamezení byť jen krátkodobé ztráty kontaktu s 

trhem práce). 

 

http://www.talentor.com/international/en/all/contacts/
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Návrh nástrojů outplacementového programu: 

1. Cyklus individuálních setkání s účastníkem programu – informace o trhu 

práce a možnostech uplatnění, volba informace o vhodných strategiích hledání 

práce a vystupování ve výběrových řízeních, psychosociální podpora. 

2. Informační příručka pro účastníka programu písemně zachycující informace 

předávané v průběhu programu (včetně tipů na servery a tisk s nabídkami práce, 

ukázka vhodné formy CV, rady, jak vystupovat u výběrového pohovoru ad.). 

3. „Hotline“ – možnost kontaktovat kdykoli během programu konzultanta pomocí 

mobilního telefonu či e-mailu. 

4. Psychodiagnostika doplní komplexní hodnocení situace a potenciálu účastníka, 

přispěje k sebepoznání účastníka a jeho lepší profesní orientaci.  

 

 

Harmonogram skupinového semináře realizovaného v rámci programu 

1. Blok 

Pracovní trh v ČR a regionech 

 pracovní příležitosti, současné trendy na trhu práce – požadavky a nabídky 
zaměstnavatelů 

 diskuse konkrétní situace účastníka, porovnání s možnostmi pracovního trhu v daném 
regionu 

2. Blok 

Základy psychohygieny 

 zdůraznění aktivního přístupu při hledání zaměstnání, udržení denního rytmu a základních 
pracovních návyků 

Plánování kariéry 

 krátkodobé, dlouhodobé cíle, kariérové plánování krok za krokem 

SWOT analýza 

 sama sebe jako profesionála 

 zadání domácího úkolu – účastník bude požádán o vypracování vlastní SWOT analýzy, 
která bude poté diskutována na dalším setkání 

3. Blok 

Zdroje při vyhledávání vhodných pracovních nabídek 

 vyhledávání na internetu – webové portály s nabídkami práce – aktivní vyhledávání 
nabídek, pasivní vyhledávání zadáním vlastního profilu  

 přímé oslovování vybraných zaměstnavatelů – kontakt prostřednictvím webu, e-mailu, 
telefonu, osobní kontakt. Reakce na konkrétní nabídku, oslovení firmy nevztahující se ke 
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konkrétní nabídce 

 personální agentury a jejich role na trhu práce, vztah kandidát - agentura - zaměstnavatel 
a rizika. Specifika spolupráce s personální agenturou 

 nabídky práce v tisku – kde hledat, jak nabídky posuzovat a jak reagovat 

 úřady práce – jejich úloha, jak s nimi komunikovat 

 networking – „rozhození sítí“ mezi přáteli, známými z branže i mimo, rodinou a aktivní 
správa „sítí“ 

 profesní a zájmové webové stránky 

Rizika při vyhledávání pracovních nabídek 

 „Jak nenaletět“ - Multi Level Marketing, nabídky práce se vstupním poplatkem, práce 
z domu apod. 

4. Blok 

Výběrový pohovor 

 jak se na pohovor připravit, jak během pohovoru vystupovat, obvyklé otázky u pohovoru 

 pohovor u potenciálního zaměstnavatele vs. pohovor v personální agentuře 

 pohovor s personalistou vs. pohovor s manažerem 

 zakázané otázky při pohovoru  

 reference  

 speciální typy pohovorů a jak se na ně připravit: panelové interview, behaviorální 
interview, stresové interview 

 speciální typ výběrového řízení a příprava na něj: psychodiagnostika, interaktivní situace, 
assessment centra: skupina kandidátů při řešení problému, dvojice kandidátů, kandidát 
vs.figurant, prezentace 

Co následuje po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení 

 prezentace nabídky, podpis pracovní smlouvy, typy pracovních smluv – jejich výhody a 
nevýhody 

Modelový pohovor 

 (v případě zájmu pohovor lektor – účastník, případně simulace pohovoru lektory) 

 

 

Výstupy outplacementového programu pro účastníka 

− Účastník má zpracován strukturovaný profesní životopis ve standardním 

moderním formátu, má zpracován vhodný motivační dopis. 

− Účastník má k dispozici mj. typy na vhodné webové portály s pracovními 

nabídkami a je připraven je pravidelně navštěvovat. 

− Účastník je zařazen ve výběrovém řízení na manažerskou pozici v adekvátním 

profesním oboru. 

− Konzultanti budou k dispozici účastníkovi programu i nadále prostřednictvím 

telefonu a e-mailu. 
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Zdroj: Upraveno dle: Talentor Advanced Searchprostřednictvím portálu EduCity. 

Dostupné z WWW: <http://www.skoleni-kurzy-

educity.cz/poradenstvi/outplacement-c689429>. 

 

 

Příklad společnosti Teamconsult 

Outplacementová podpora společnosti Teamconsult může být realizována jako 

program pro výkonný management, individuální nebo skupinový program, anebo pro 

zaměstnance především z výroby jako hromadný outplacement. V rámci 

individuálního outplacementového programu, přizpůsobeného konkrétní situaci, 

podporují odborní poradci propouštěného v těchto základních oblastech: 

− psychologická stabilizace, 

− uvědomění si stávající situace a své aktuální pozice na trhu práce, 

− optimalizace podkladů uchazeče, 

− vypracování vlastní strategie při hledání nové práce na otevřeném i skrytém 

pracovním trhu, 

− příprava na pohovory – aktivní trénink, 

− příprava na vyjednávání, 

− podpora během zkušební doby/během zapracování. 

 

 

Postup při individuálním outplacementu: 

Služba Obsah 

První pohovor 

Odbourání frustrace, zklamání, obav, navození pozitivní nálady, 
vysvětlení procesu outplacementu, sestavení časového plánu pro 
následující týdny, vybudování partnerství a důvěry, nástin šancí 
a perspektiv. 

Shrnutí dosavadního 
působení, zjištění 
výkonnostního potenciálu 
do budoucna, nástin 
perspektiv 

Analýza profesní dráhy, definování silných a slabých stránek, 
nástin dalších profesních možností, sestavení plánu pro další 
vzdělávání. 

Příprava podkladů pro 
žádost o zaměstnání 

Optimalizace životopisu, zajištění osvědčení a dalších 
dokumentů, kompletace a uspořádání podkladů. 

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/poradenstvi/outplacement-c689429
http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/poradenstvi/outplacement-c689429
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Nácvik postupu při procesu 
hledání nového zaměstnání 

Příprava na pohovory u firem a personálních agentur, příprava 
prezentačních a argumentačních technik, řeč těla. 

Stanovení strategie pro 
hledání nového 
zaměstnání, vyhledávání 
nabídek 

Analýza otevřeného trhu práce (inzeráty v médiích, internetové 
stránky firem); analýza skrytého trhu práce (kontakt s 
personálními agenturami a personálními odděleními firem). 

Koučování při hledání 
zaměstnání 

Flexibilní podpora při hledání zaměstnání (posouzení konkrétních 
nabízejících se perspektiv, jednání o platu a smlouvě). 

Podpora ve zkušební době 
Posouzení stávající situace, rozpoznání perspektiv a zaměření se 
na ně, podpora při řešení eventuálních problémů. 

 

Vedle individuálního outplacementu se provádí také outplacement skupinový. Při 

něm se pracuje s homogenními skupinami propouštěných zaměstnanců a cílem je 

poskytnout za výrazně nižší náklady i řadovým zaměstnancům na nemanažerských 

postech profesionální podporu při hledání nového zaměstnání. 

 

Pro tento účel se analyzují silné a slabé stránky dotyčných osob, trh práce a procvičují 

se jednotlivé postupy při hledání nového zaměstnání, jako např. sepsání žádosti, 

životopisu, vedení pohovoru apod. Tuto metodu lze uplatnit v případě relevantního 

počtu zasažených osob se srovnatelnými odbornými znalostmi. 

 

Zdroj: Upraveno dle Ilona Miláčková, Teamconsult – Outplacement, Management 

Summary.  

Dostupné z WWW: <http://www.teamconsult.cz/cs/outplacement/?firma=1>.  

 

 

 

Příklad programu podle českého odborníka na outplacement Jiřího Stýbla 

Jiří Stýblo přináší fiktivní příklad outplacementového programu pro vymyšlenou 

průmyslovou společnost, která k propouštění zaměstnanců dospěla po rozhodnutí 

vytvořit z pěti samostatných právních subjektů pouze jeden. Po úvaze o možnostech 

pomoci propouštěným pracovníkům přistupuje k využití outplacementu, který 

naplánoval personální útvar dané společnosti a nazval jej „Sociální plán společnosti“. 

Tyto programy zastřešuje nově vzniklá Nadace organizace. 

http://www.teamconsult.cz/cs/outplacement/?firma=1
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Hlavní cíl byl definován takto: „Poskytnout uvolňovaným zaměstnancům pomoc 

a podporuprozískánínovéhozaměstnání,atopředevšímformouprofesního poradenství a 

rekvalifikace“. Současně byla zdůrazněna myšlenka, že pomoci lze především tomu, 

kdo si chce také sám dále pomáhat. Sociální plán byl postaven na těchto zásadách: 

1. Samostatné rozhodování uvolňovaných zaměstnanců (zaměstnanci se mohli 

rozhodnout, zda se Sociálního plánu zúčastní, hlavní odpovědnost při hledání 

nového pracovního uplatnění byla ponechána zcela na zaměstnancích a pakliže 

neplnil účastník plánu své povinnosti, byl z dalšího procesu vyřazen). 

2. Vyvážení práv a povinností (jak pro účastníky plánu, tak pro jeho partnery). 

3. Odborná podpora účastníků (speciálně vyškolenými zaměstnanci). 

4. Průhlednost financování aktivit Sociálního plánu. 

 

V rámci Sociálního plánu byly účastníkům nabízeny tyto tři programy, přičemž každý 

z účastníků si musel vybrat jeden z nich: 

− program Odchodného, 

− program Profesního poradenství a rekvalifikace, 

− program pro Zaměstnance v předdůchodovém věku. 

 

Program Profesního poradenství a rekvalifikace 

Tento program byl považován za nejmodernější a nejkonzistentnější s novou firemní 

strategií. Těm, kteří jej akceptovali, nabízel měsíční poradenství, rekvalifikaci v délce 

5 – 7 měsíců a pomoc při vyhledávání zaměstnání po dobu 1 roku. Po celou dobu 

účasti v tomto programu měli jeho účastníci garantován příjem ve výši 75 % 

posledního čistého výdělku z předchozího kalendářního roku. 

 

Program byl rozdělen do čtyř etap, včetně přípravné: 

Přípravná etapa 

− zpracování seznamu uvolňovaných zaměstnanců 
− informování zaměstnanců o nutnosti je uvolnit 
− nabídka partnerství v Sociálním plánu a jeho 

charakteristika 
− objasňování cílů Sociálního plánu 
− uzavření dohody o ukončení pracovního poměru s budoucími 

partnery programu a rekvalifikace profesního poradenství 

První etapa  

- vstup do programu do tří 
dnů po ukončení 

− účastník programu se zaregistruje na úřadu práce 
− účastník programu kontaktuje poradce Sociálního plánu 
− poradce stanoví účastníkovi další úkoly (termín zahájení 

poradenství) 
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pracovního poměru 

Druhá etapa (poradenství) 

- první až druhý měsíc účasti 
v programu 

− účastník programu absolvuje profesní poradenství 
− poradenství probíhá 4 dny v týdnu, jeden den v týdnu je 

vyčleněn pro vyhledávání zaměstnání (a součinnost s 
úřadem práce) 

− závěrem etapy vytvoří účastník programu ve spolupráci se 
svým poradcem plán rekvalifikace (spolupráce s úřadem 
práce) 

− účastník programu nemá v této etapě nárok na podporu v 
nezaměstnanosti, Nadace vyplácí dávku ve výši 75 % 
předchozího čistého výdělku 

Třetí etapa (rekvalifikace) 

- druhý nebo třetí až sedmý 
měsíc účasti v programu 

− účastník programu absolvuje rekvalifikační program s 
teoretickou i praktickou částí 

− délka rekvalifikačního programu vychází z individuálního 
plánu rekvalifikace (maximální možná délka je 7 měsíců) 

− náklady na rekvalifikaci hradí Nadace (resp. podle 
předchozí dohody úřad práce) 

− první až druhý měsíc rekvalifikace nemá účastník programu 
nárok na podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce 
(Nadace vyplácí dávku ve výši 75 % předchozího čistého 
výdělku) 

− od druhého (třetího) měsíce rekvalifikace dostává účastník 
programu podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce (60 
% předchozího čistého výdělku), Nadace mu vyplácí dávku 
ve výši 15 % předchozího čistého výdělku 

− účastník programu spolupracuje s úřadem práce, 
vyhledává si intenzivně zaměstnání (podává měsíční 
informace poradci) 

− rekvalifikace probíhá cca 4 dny v týdnu, jeden den je 
vyčleněn pro vyhledávání zaměstnání 

Čtvrtá etapa (vyhledávání 
zaměstnávání) 

− etapa začíná po ukončení rekvalifikace, končí umístěním 
účastníka programu k novému zaměstnavateli (max. trvá 
do konce 12. měsíce účasti v programu) 

− účastník programu průběžně spolupracuje s úřadem práce, 
vyhledává si zaměstnání 

− od ukončení rekvalifikace do konce 8. měsíce účasti v 
programu dostává účastník podporu v nezaměstnanosti 

− Nadace mu vyplácí dávku tak, aby jeho celkový příjem činil 
75 % předchozího čistého výdělku 

− od začátku 9. měsíce účasti v programu vyplácí Nadace 
dávku ve výši 75 % předchozího čistého výdělku 

− od začátku 9. měsíce účasti v programu má účastník právo 
čerpat 75 % předchozího čistého výdělku formou úhrady 
jeho novému zaměstnavateli (úhrada novému 
zaměstnavateli může být poskytována max. 3 měsíce) 
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Program Odchodného 

Další z nabízených programů umožňoval zaměstnancům, kteří rozvázali pracovní 

poměr k poslednímu dni měsíce, ve kterém jim byla nadbytečnost oznámena, 

možnost získat jednorázově odchodné ve výši pěti násobku jejich předchozího 

průměrného výdělku. Tento program byl považován za méně progresivní než 

předchozí, protože poskytuje pomoc pouze ve finanční podobě. Proto byla i výše 

odchodného stanovena ve výši faktického zákonného nároku zaměstnanců 

uvolňovaných podle § 46 odst. 1 písm. a) – c) zákoníku práce (tříměsíční výpovědní 

doba a dvouměsíční odstupné). 

 

Program pro zaměstnance v předdůchodovém věku 

Tento program byl nabízen zaměstnancům, kterým v okamžiku, kdy jim bylo 

oznámeno jejich propuštění, zbývaly maximálně tři roky do rádného starobního 

důchodu. Zaměstnanci měli právo volby, zda využijí zákonných možností pro odchod 

do předčasného starobního důchodu či nikoliv. Pakliže ji nevyužili, obdrželi výpověď 

z organizačních důvodů, čímž jim náležela výpovědní doba a odstupné podle platných 

zákonných předpisů. Pokud ji však využili, obdrželi kromě zákonných nároků 

i jednorázovou finanční podporu.  

 

Zdroj: Stýblo, 2005. Dostupné z WWW:  

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1016v992-outplacement-jako-

reseni-optimalniho-stavu-zamestnancu/?search_query=$issue=3I7>. 

 

 

 

 

 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1016v992-outplacement-jako-reseni-optimalniho-stavu-zamestnancu/?search_query=$issue=3I7
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1016v992-outplacement-jako-reseni-optimalniho-stavu-zamestnancu/?search_query=$issue=3I7

