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Za prací nejvíc dojíždějí Středočeši  
Intenzita dojíždění za prací ve Středočeském 

kraji v posledních letech významně vzrostla a 
je nejvyšší v celé zemi. Převyšuje o více než 
15 % celorepublikový průměr. Na cestě do 
zaměstnání strávili Středočeši denně průměrně 
38 minut. Vyplývá to z údajů, které zpracoval 
Český statistický úřad na základě výsledků 
sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001.  

Intenzita vyjížďky za prací vzrostla ve Stře-
dočeském kraji ze 47 % v roce 1991 na 52 % 
v roce 2001. Nejvyšší byla zjištěna v okresech 
Praha-východ, Praha-západ a Beroun. Nejvíce 
stouplo vyjíždění za prací do jiného kraje, 
méně do jiných okresů kraje a do zahraničí.  

Ve sledovaném desetiletí se zvýšil počet 
Středočechů dojíždějících za prací do Prahy  
o 26 tisíc na celkových 96 tisíc To je 30 %  
z celkového mezikrajského pohybu a současně 
největší pohyb za prací v rámci celé ČR. 
Zdvojnásobil se mj. i počet dojíždějících z 
okresu Kladno do metropole, a to na  
18 tisíc. Do Prahy za prací jezdilo i více lidí  
z Kolínska a Mělnicka. Většina dojíždějících, 
a to 46 %, cestovala veřejnými dopravními 
prostředky. Přes 37 % využívalo individuální 
dopravu, a to především osobní automobil. 
Více než 9500 osob, tedy přes 3 % dojíždějí-
cích, chodilo do práce pěšky. Většinou ti, kteří 
byli v místě zaměstnání přechodně ubytovaní.  

Změny v hospodářství v 90. letech minulého 
století přinesly snížení pracovních příležitostí 
v menších obcích a městech a z toho plynoucí 
nutnost najít si zaměstnání ve větších městech 
a průmyslových centrech.  

Za prací do jiných krajů jezdilo ve středních 
Čechách téměř 38 % všech dojíždějících, což 
je výrazně největší podíl v celé republice.  
V roce 2001 to bylo celkem téměř 106 tisíc 
Středočechů, což je o 65 tisíc více, než kolik 
jich za prací do Středočeského kraje dojíždělo 
z jiných krajů. Region tak má nejvyšší pasivní 
saldo dojížďky ze všech krajů.  

Outplacement: Kdy je potřeba využít služby psychologa? 
Stále více společností přistupuje k využití 

služeb outplacement. Je mnoho cest, jak 
k projektu outplacement přistupovat. Kdy je a 
kdy není nutné využít služby psychologa? 

Propouštění je obvykle emočně velice nároč-
né, a to nejen pro propouštěné, ale i pro všech-
ny ostatní zúčastněné, tedy pro velkou část 
zaměstnanců, a najme-li společnost konzultan-
ty, tak i pro ně. Propouštění je jiné než všechny 
ostatní stresové situace související se zaměst-
náním, protože jde o obavy z ohrožení budoucí 
existence (ekonomická situace ovlivňující 
životní styl, splácení závazků, ovlivnění statu-
su). Jako má každý člověk jiný práh bolesti, 
tak má také jinou míru psychic-
ké zátěže, která je pro něj trau-
matizující. Zátěž často začíná 
už při šíření různých zvěstí o 
možném propouštění, najisto se 
s ní zaměstnanec setká v oka-
mžiku sdělení výpovědi. Někde 
v této situaci se rozhoduje, 
jestli tento konkrétní člověk 
bude potřebovat odbornou 
pomoc. 

Způsob sdělení výpovědi sice 
může hrát velkou roli ve zvlá-
dání této náročné situace, ale 
záleží i na osobnosti toho kte-
rého zaměstnance a na život-
ních okolnostech, v nichž se 
právě nachází, nebo nejspíše na součtu těchto 
vlivů. Prožívané trauma se může pohybovat na 
škále od zcela lehkého („Novou práci si najdu 
bez potíží a jsem vlastně rád/a, že už to nemu-
sím řešit“ s mírnou nejistotou, jestli práci 
opravdu sežene tak snadno) po velmi těžké 
(„Jsem neschopný/á, nemám pro nikoho žád-
nou cenu, už si nenajdu práci a můj život tím 
končí“ s mírnou nadějí, že to přece jen tak zlé 
nebude, ale s reálným rizikem suicida). 

U všech zaměstnanců jde zpočátku přede-
vším o obavu, že „přijde řada i na mě“. V pří-
padě, že konkrétní zaměstnanec ví (kdo může 
mít takovou jistotu?), že na něj nedojde, jde o 
vliv stísněné atmosféry ovládající pracoviště. 

Speciální kategorií je v době propouštění 
management, který na propouštění přímo pra-
cuje (otázkou zátěže manažerů a jejich psycho-
logické přípravy jsem se zabývala v článku 
Psychologické aspekty propouštění kvůli reor-
ganizaci, Human Resources Manager 17/2004). 
Nejčastěji u manažerů převládá snaha existenci 
tlaku popřít a chovat se, jako by se nic nedělo. 
Může u nich jít často i o chronický stres, který 
začíná už v době, kdy se o propouštění uvažu-
je, přes dobu, kdy se rozhoduje o tom, kolik 
zaměstnanců odejde a kteří to budou, dále 

v době, kdy výpovědi oznamují a následně 
musí zvládnout zjitřené emoce svých zůstávají-
cích podřízených a stabilizaci. V průběhu při-
jde čas zvládnout pocity viny, které mohou být 
s tím vším spojené.  

Nejdůležitější cestou, jak podpořit zvládání 
této stresové situace, je zachování rozumné 
míry. Stává se, že management naplánuje pro-
pouštění velkého počtu zaměstnanců a zároveň 
vyvíjí tlak na rychlé propuštění a úsporu nákla-
dů. Zacházení s lidmi, kteří jsou v krizi, vyža-
duje především odpovídající kvalifikaci a psy-
chickou stabilitu. Nemělo by se stát, že v 
zájmu urychlení akce nebo ve snaze snížit 

náklady firma pověří prací s 
propouštěnými ty, kteří na to 
nejsou připraveni.  
Setkala jsem  se s konzultant-
kou, která měla hovořit 
s propouštěnými ihned po sdě-
lení výpovědi. Její zaměstnava-
tel jí naplánoval i deset tako-
vých rozhovorů denně. Přesto-
že její úkol byl v podstatě pozi-
tivní (nabídka konkrétní pod-
pory při hledání místa), těsně 
po sdělení výpovědi byly emo-
ce lidí velmi zjitřené a tato 
pracovnice, i když na to nebyla 
nijak připravena, byla nucena 
je zvládnout. Bylo velmi smut-

né vidět, jak se zmítá v pocitech viny, že lidé 
v její přítomnosti cítili smutek nebo rozladění. 
Snažila se dát jim naději, klidně i falešnou, jen 
aby už měla lepší pocit a nemusela jejich nega-
tivní emoce snášet, protože se za ně cítila vin-
na. Taková situace by nenastala, pokud by 
pozici konzultantky zastával člověk vyškolený 
v krizové intervenci – ten by si měl dokázat 
uvědomit svoje pocity viny i jejich zdroj a 
vyhnout se tendenci okamžitě poskytnout fa-
lešnou naději. Vyškolený člověk by zřejmě 
věděl, že není možné udělat takových rozhovo-
rů tolik, protože potom nemůže poskytnout 
kvalitní podporu a škodí i sám sobě. Jednoduše 
řečeno: Je nutné nechat tuto práci odborníkům. 

Lepšímu zvládnutí situace propouštění může-
me podpořit promyšlenou komunikací směrem 
k zaměstnancům, poskytováním informací pro 
snazší vyhledání nového místa, ale také kon-
zultacemi zpracování životopisu, nácvikem 
výběrového rozhovoru pro propouštěné za-
městnance, dále tréninky propouštění pro ma-
nažery a poskytnutím psychologické podpory 
pro ty zaměstnance, kteří o to projeví zájem. 
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vás zvou na konferenci  
RIZIKA A AKTUÁLNÍ OTÁZKY  

PRACOVNÍHO PRÁVA  
25. května 2005 od 10 do 16 hodin 

Kongresové centrum Praha 
ul. 5. května 65, Praha 4  

• Znáte aktuální úpravu právních a daňových otázek 
souvisejících s vysíláním pracovníků (služební cesty 
versus přidělení, cestovní náhrady, smlouvy  
o zamezení dvojího zdanění)? 

• Víte, jaké jsou principy a rizika tzv. „agenturního 
zaměstnávání“? 

• Víte, jak využít osobu samostatně výdělečně činnou 
pro zajištění prací a kdy jde o tzv. švarcsystém? 

• Víte, jaké je postavení zaměstnance, který je  
zároveň členem statutárního orgánu? 

• Víte, jak v praxi funguje systém sociálního  
zabezpečení v rámci EU? 

• Víte, jaké jsou připravované legislativní změny 
v oblasti pracovního práva a sociál. zabezpečení?  

Více informací a přihlášky na:  
www.pravniradce.ihned.cz/konference 
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