PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Tìžké není jen být propuštìn, ale také propouštìt
V poslední dobì se èasto hovoøí o nárùstu
poètu propouštìných zamìstnancù. Situace
propuštìných je nepopiratelnì t ìžká, nejenže
pøišli o práci, ale jsou to právì oni, kdo byli
oznaèeni za nepotøebné. Èasto se mluví o tom,
jak propustit zamìstnance co nejcitlivìji. Také
o tom èasto hovoøím a souhlasím, že je to
opravdu d ùležité téma. Málo se ale hovoøí
o tìch, kteøí tu nepøíjemnou zprávu musí sdìlit.
Urèitì existují i lidé, kterým d ìlá zvrácenou
radost, když mohou zpùsobit
problémy druhému. Troufám si
ale tvrdit, že tìch je minimum.
Normálnímu èlovìku taková
situace p øíjemná není a velmi
rád se jí vyhne. Myslíme-li tím
normálním èlovìkem manažera, je dost možné, že se takové
situaci skuteènì vyhnout pokusí. Proto se personalisté nebo
firemní právníci èasto setkávají
s názorem, že sdìlení výpovìdi
je jejich odpovìdnost. Vidím
dva dùvody, proè by mìl výpovìï sdìlovat p øímý nadøízený.
Podøízenému bude pøíjemnìjší,
když mu nepøíjemnou zprávu
øekne ten, koho zná, kdo mu dokáže odpovìdìt
na otázky, a nadøízený se, i když se to tak
v první chvíli nezdá, bude cítit lépe, že se problému dokázal postavit èelem.
Prvním nároèným krokem je výbìr t ìch,
které budeme propouštìt. Snazší situace je,
pokud podøízené známe jen „pracovnì“, nemáme na n ì žádné emoèní vazby. Potom máme
dobrou šanci ponechat si zamìstnance s lepším
pracovním výkonem. Takový postup nejménì
zatíží naše svìdomí, m ùžeme mít pocit, že
propustit jsme n ìkoho museli a rozhodli jsme
ze zøejmých d ùvodù a z našeho pohledu spravedlivì.

Jestli necháme do našeho rozhodování zasahovat emoce, situace se hodnì ztíží. Když rozhodujeme napø. o zamìstnankyni, která je ve
sportovním oddíle naší dcery, ale pracovnì je
opravdu slabá, zaèíná to už být složitìjší. Buï
si své vyslechne dcera ve sportovním oddíle,
nebo vy, když si v týmu necháte n ìkoho, kdo
nestaèí. Tento druh rozhodování bývá nejtìžší.
Mám právo vyhodit èlovìka, na kterém mi
lidsky nìjak záleží? Naše svìdomí øíká, že ne.
A se rozhodnete, jak chcete,
stejnì sklidíte nepøíjemné následky.
Snaha pøevést toto rozhodování
na n ìkoho jiného je proto pochopitelná. Taková rozhodnutí
by však skuteènì mìla zùstat na
pøímém nadøízeném. Tomu mùže zamìstnavatel pomoci formalizací procesu. Firma m ùže
nastavit pravidla, podle kterých
se vyberou ti, kteøí mají být
propuštìni. Dáváme tak manažerùm do ruky argument
(obranný mechanismus „Kamenné desky“ podle E. Berne),
který jim pomùže volit podle
objektivních kritérií. I jejich svìdomí dáváme
šanci, aby mohlo zùstat v klidu.
Dalším t ìžkým úkolem je výpovìï sdìlit.
I tento úkol spadá na pøímého nadøízeného, ale
po jeho boku by m ìl být personalista nebo
právník. Není zpùsob, jak udìlat sdìlování
výpovìdi p øíjemným. Naše snaha bude t ìžko
odmìnìna podìkováním, jak jsme to p ìknì
zvládli. P øesto by sdìlení výpovìdi m ìlo být
profesionální. Lidé si èasto myslí, že vìdí, co a
jak chtìjí øí ct. Když p øijde ta chvíle, zjistí, že
pøipraveni nejsou. Proto velmi doporuèuji sestavit si seznam bodù, které chceme nebo mu(Pokraèování na stránce 2)
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síme sdìlit, rozdìlit si øeè s kolegou, øíct si, co
budu øíkat nahlas. Zamìstnavatel, který chce
být vnímán jako „DOBRÝ“, by m ìl manažerùm objednat kurz, jak výpovìï sdìlovat. Profesionalitou a rozumnou citlivostí m ùžeme
propouštìným ušetøit zbyteèná psychická zranìní. Rizikem totiž je, že manažer sám bude
tìžko zvládat stres ze sdìlování výpovìdi a
bude se vìnovat hlavnì ošetøení svého svìdomí
místo pocitùm u propouštìného. Kurz by m ìl
pomoci manažerùm si tyto postoje ujasnit a pøi
reálných rozhovorech se zamìøit na druhého.
Zdrojem dobrého pocitu a lepšího svìdomí
manažera pak m ùže být to, že udìlal maximum, aby vše sdìlil citlivì a profesionálnì.
I p øi podchycení t ìchto dvou t ìžkých krokù
mùže na n ìkteré manažery doléhat odpovìd-

nost za osudy propuštìných zamìstnancù.
Zejména pokud je to v lokalitì s vysokou nezamìstnaností. Jedním z míst, kde lze takové
pocity zpracovávat, je zmiòovaný kurz. Pokud
takový kurz zamìstnavatel nepoøádá, doporuèuji vydat se za psychologem. Je dobré ujasnit
si, co lze svým chování ovlivnit, za co mohu
nést odpovìdnost, pøípadnì co chci a mohu pro
propouštìné ještì udìlat tøeba i jako soukromá
osoba.
Na závìr bych chtìla dodat, že každá t ìžká
situace èasem odezní, možná to bude d øíve,
možná pozdìji. Proto je dobré udìlat maximum
pro její zvládnutí, ale bojovat jen natolik, nakolik to má smysl.
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