
Propouštění, zvlášť to hromadnější, se dotýká všech: Propouštěných, stávajících 
zaměstnanců, i vás. Zjistěte, jak u všech ošetřit emoce a nálady spojené s propouštěním, 
aby neutrpělo psychické zdraví zaměstnanců ani firemní kultura. 
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EMOČNĚ NÁROČNÉ 
PROPOUŠTĚNÍ
   DOPORUČENÍ PSYCHOLOGŮ PRO HR A MANAŽERY



ZAMYSLETE SE

LIDÉ, KTEŘÍ ODCHÁZEJÍ 
Outplacement pohledem psychologů

Ztráta zaměstnání sebou nese spoustu náročných emocí: 
Jejich pochopením a nabídkou pomoci v nové životní 
situaci máte šanci je zmírnit. Navíc tím posilníte firemní 
kulturu a značku zaměstnavatele. Mluvit zle  
o firmě, která vám i po předání výpovědi vycházela 
vstříc, je obtížnější, než když vás nechají poprat se  
s náročnou životní situací samotné. 

Klid? Možná jen navenek

Klid a přijetí projevené během sdělení výpovědi mohou být jen zdánlivé. Vevnitř člověk 
může prožívat výše popsané stavy, které v něm mohou vyvolat chuť zaměstnavateli uškodit.

• Navenek: Slovní útok, výčitky, hledání viníka, pomlouvání, šíření negativních pocitů do 
týmu a firmy, odchod z kolektivu bez rozloučení.

• Dovnitř: Sebe obviňování, stažení se do sebe, ticho, bezradnost, rozhodnutí 
zaměstnavateli uškodit.

Jaké náročné emoce a stavy lidé prožívají? Jaké projevy můžete jako HR 
a manažer očekávat?
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Reagujte jako vyzrálý rodič

“

“

“

“

“

“
Vypůjčme si z transakční analýzy vztah rodič-dítě a jeho projevy v každém z nás.
Jako manažer týmu nebo zástupce HR oddělení jste ve vztahu k zaměstnancům rodičem. 
Role rodiče se při propouštění projevuje např. takto:

• Přijímáte, že dítě (zaměstnanec) má emoce. Zároveň se ale chcete dostat nad ně, tzn. 
nenechat se jimi paralyzovat nebo manipulovat.

• Důležité v takové chvíli je emoce uznat, a zároveň chování a smýšlení směřovat do 
konstruktivní roviny.

Nejsem ve tvé situaci, ale uznávám, že je to teď velmi 
těžké.

Vím, že je na to ještě brzo, ale i když je to právě teď 
hodně zlé, jednou to přejde.

Všechny pobočky v CEE regionu musí propustit 10 % 
zaměstnanců.

Tohle se ti neděje, protože by nám na tobě něco vadilo. 
Ani ty ani my jsme tomu nemohli nijak předejít.

Jestli chceš, můžeme si promluvit a ujasnit si, jestli 
se ti hlavou honí nějaké otázky nebo obavy. 

Co bychom mohli udělat, aby ti bylo líp?

Uznejte emoce 
a nepříjemnost 
situace

Vneste 
racionální 
kontext

Převeďte 
pozornost 
jinam
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TIP
Přístup starostlivý rodič - emočně nestabilní dítě můžete uplatnit nejen 
směrem k propouštěným zaměstnancům, ale i lidem, kteří s vámi zůstávají. 

Nebo u sebe, když si všimnete, že vlivem událostí se ve vás ozývá malé dítě, 
které ale od vás potřebuje spíše přístup zralého rodiče. 

I nadále jsou odcházející zaměstnanci Human Beings, ne Human Resources.

Představte si sebe na místě propouštěných zaměstnanců. 

Jakou podporu od zaměstnavatele (nadřízeného, HR) 
byste uvítali, kdybyste vy sami dostali výpověď?  

Záleží, v jaké životní situaci a z jaké profesní pozice lidé 
odcházejí. Společné mnohým z nich bude, že se na straně 
uchazečů o práci ocitají po velmi dlouhé době a možná 
přesně neví, jak na to. 

Obecně můžete např. nabídnout: 
• Zpětná vazba na životopis. 
• Nasměrování na testy/assessmenty na zmapování 

talentů a silných stránek.
• Tipy na místa a způsoby, jak si hledat práci. 
• Nasměrování na psychologickou podporu. 
• Přehled míst, která poradí s finanční situací. Nejen 

sociální dávky, ale i podpora v exekuci nebo její 
předcházení, pomoc ve finančně náročné energetické 
krizi, nabídka oblečení nebo doučování dětí apod.

Zvažte, zda outplacement nepředat externí agentuře. 
Zaměstnancům s výpovědí pomůžete, zároveň sami sobě 
uvolníte ruce k práci se stávajícími zaměstnanci. 
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MANAŽEŘI A HR
A jak je vám? 

Jako pracovník HR nebo manažer týmu můžete 
v nepříjemných pracovních situacích (např. při 
propouštění) trpět výčitkami svědomí a upínat se  
k nereálným idealistickým řešením. 

Důležité je, abyste v případě propouštění mohli sami sobě říct:  
V rámci situace jsem jednal/a slušně, citlivě, profesionálně.  
To stačí.

Zuzana Donáthová psycholožka

Věnujte si čas a pravidelně zhodnoťte, jak se cítíte. Ať se akutní nápor nepřetaví do 
dlouhodobého stresu, který zásadně ovlivňuje vaše celkové zdraví. 

Pojmenujte své emoce a prožívání
• Ty, které prožíváte v nepříjemné situaci.
• I ty, které zažíváte v životě celkově. Je v pořádku i v náročném období zažívat dobré věci.
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Zeptejte se sami sebe 
• Kolikrát za svou praxi jste zažili takovou nejistotu jako teď? 
• Nakolik je pro vás jako HR nebo manažera situace nová? 
• V čem se nejvíce cítíte nejistí? 
• Co se vám v současné nepříjemné situaci podařilo?

Pečujte o sebe
• Dodržujte příjemné rituály: 

• Smyjte ze sebe nápor dne - umyjte si ruce nebo dejte sprchu.  
• Doslova ze sebe fyzicky setřeste emoce.
• Projděte se. Zařaďte dynamický pohyb. Vyboxujte nebo vykřičte napětí. Roztrhejte papír. 
• Tvořte něco rukama. Ať už je to pečení nebo malování.

• Vypovídejte se. Pište si deník s emocemi, malými radostmi a úspěchy. 
• Uznejte, že se děje něco nepříjemného. Nebo si naopak všimněte, že vy situaci jako 

nepříjemnou nevidíte.

TIP
Čeká vás náročná situace? 
Zklidněte před ní nebo po ní 
svůj nervový systém krátkým 
dechovým cvičením.

Pustit zklidňující cvičení 
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2 klíčové otázky

STÁVAJÍCÍ ZAMĚSTNANCI
Teď si o podporu neřeknou

Propouštění může v kolektivu vyvolat obavy a strach. 
Zvlášť v době vysoké inflace, drahých energií, doléhající 
války nebo stále hrozících nemocí. 

1. Jak můžete 
zvýšit pocit jistoty 
a informovanosti 
napříč celou firmou?

Pokud jste nuceni k 
hromadnému propouštění: 

Nečekejte, že si teď zaměstnanci začnou říkat o podporu, 
nebo sdělovat, co jim běží hlavou.

Martina Mikesková, psycholožka

Kvůli zvýšenému objemu práce nebo pozměněné pracovní roli potřebují lidé podporu víc 
než jindy: Aby nevyhořeli a jejich výkon byl udržitelný s ohledem na to, co od nich požaduje 
zaměstnavatel, i v rámci ochrany vlastního zdraví.

• Pošlete oficiální prohlášení od vedení firmy. 
• Popište, proč k propouštění došlo. Držte se jasných 

informací.
• Adresujte otázku, zda chystáte další hromadné 

propouštění. Pokud ano, tak v jakém období, příp. 
koho a kolika lidí se dotkne. 

• Popište, jakou podporu odcházejícím zaměstnancům 
nabízíte. Nabídka pomoci i u stávajících zaměstnanců 
pomůže tvořit pocit, že se firma o své lidi stará. 

• Podtrhněte, co se ve firmě nemění a na co se 
zaměstnanci mohou i nadále spolehnout. 

• Zvažte setkání s otázkami a odpověďmi zaměstnanců 
a vedení. 
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2. Jak můžete podporovat 
psychologické bezpečí v týmu?

Zvláště v nejisté době propouštění budou 
lidé v týmu více váhat, zda nadřízenému 
sdělit svůj názor. Mohou mít tendence  
k navyšování hodin v práci. Budou se bát 
zeptat, jak to s nimi bude dál apod. 

Možná jste na tom podobně:
• Co by pomohlo vám? 
• Čeho se bojíte? 
• Jak se změnilo vaše vlastní chování?
• Jak ochotně a otevřeně teď přicházíte 

s vlastním názorem?
• Jak se změnil váš přístup  

k pracovnímu nasazení?

Jako manažer můžete psychologické bezpečí týmu například podpořit:
• Mimořádnou nebo pravidelnými sdílecími schůzkami s informacemi, co se ve  

firmě děje.
• Týmovým nebo individuálním sdílením. Ujištěním, co se pro tým nemění. 

Pojmenováním, že je v pořádku ptát se nebo vyslovit pochybnosti. Vytvořením 
prostředí, kde lidé cítí, že je podporujete a že si jich vážíte. Otevřením toho, jak na 
ně působí, že jim odchází kolega/kolegové. 

• Sdílením a inspirování se u ostatních manažerů, jak se svými lidmi v kritické situaci 
pracují oni.  
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DALŠÍ VÝZVY PRO HR
Pracovní výzvy HR a manažerů dalece přesahují propouštění. Jaké oblasti považují HR 
manažeři za klíčové v roce 2023?

Největší výzvu pro rok 2023 vidím v práci se zaměstnanci, jejich 
spokojeností, angažovaností a zároveň nalézání balancu mezi 
efektivností a people first principech.

Michaela Sekaninová, People & Culture Manager, Happenee

Jako zásadní vidím včas a efektivně reagovat na změny na trhu 
práce a situaci uvnitř firmy.

Petra Nulíčková, Pale Fire Capital

Vyladit hybridní model home office a chození do kanceláře. Bude 
důležité, aby firma vyvážila preference zaměstnanců s potřebami 
firmy.

Anna Špručková, Productboard

Posílí trend prevence duševního zdraví naváže na poslední 
dva roky. Můžeme čekat edukaci nejčastějších témat jako jsou 
přehlcení, syndrom vyhoření, konflikty na pracovišti a důraz bude 
i na psychologické bezpečí v týmech.

Simona Zábržová, zakladatelka Soulmio
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