
Dostali jste výpověď?  Světoví lídři v outplacementu vám poradí co dělat 

Znáte film Lítám v tom s Georgem Clooneyem v hlavní roli? Je o muži, který se živí tím, že lidem 

v různých firmách předává výpovědi. Jen tak, bez pomoci a rady, co má dotyčný dál dělat. Dostali 

jste výpověď? Pomůže Vám služba zvaná outplacement. Je to cílená profesionální pomoc a podpora 

propouštěným zaměstnancům při hledání nové práce. O tom, jak nejlépe pomáhat propouštěným, 

přijedou v říjnu do Prahy debatovat světoví lídři v outplacementu z Career Star Group.  

Snad každý z nás určitě alespoň jednou v životě byl v situaci, kdy mu šéf v práci předal výpověď. A 

pokud ne, alespoň zná někoho, koho podobný osud potkal. Ne proto, že by člověk byl neschopný nebo 

dělal chyby. Většinou je v tom propouštěný zaměstnanec nevinně. Důvody mohou být různé  - prodej 

firmy, fúze nebo akvizice, přesun do jiné lokality nebo třeba ukončení činnosti firmy na daném trhu 

mohou zaměstnance učinit nadbytečným. Pro takové situace může ale zodpovědný zaměstnavatel, 

který chce ukázat, že si svých zaměstnanců váží a záleží mu na jejich budoucnosti, využít 

outplacementové poradenství. „Poradenství je uzpůsobené na míru jednotlivým účastníkům, každý 

z nich dostává svého vlastního profesního kouče, který ho provází po celou dobu programu. Celkově 

tato služba dosahuje velmi dobrých výsledků.  Našimi programy prochází každoročně několik stovek 

lidí, 90 % z nich si v krátkém (3 až 6 měsíčním dle specializace) časovém horizontu našlo nové, 

odpovídající zaměstnání,“ popisuje Ilona Miláčková ze společnosti Teamconsult, která je českým 

partnerem Career Star Group.  

Od veteránů z druhé světové války až po dnešní manažery 

V Česku je outplacement stále ještě novinkou, na západ od nás už je ale mnoho let etablovanou 

službou. Málokdo ví, že outplacementové poradenství má kořeny na konci druhé světové války. Tehdy 

byla navracejícím se americkým vojákům poskytována speciální podpora, aby se znovu začlenili do 

civilního života. Byl to bez nadsázky největší projekt podobného typu v dějinách, protože se týkal 12 

milionů lidí. Později psychologové na tyto základy navázali a vyvinuli profesionální systém podpory pro 

propouštěné zaměstnance. Na konferenci Career Star Group dorazí lidé, kteří jsou špičky v tomto 

oboru a pomáhali jej utvářet. Na tiskové konferenci budete mít možnost potkat například Cetti Galante, 

prezidentku italské firmy Intoo, která drží více než třicetiprocentní podíl na italském trhu, Sophii von 

Rundstedt z německého gigantu von Rundstedt nebo Ricka Cobba z americké firmy Challenger, Gray & 

Christmas. Byl to právě zakladatel této firmy, John Challenger, který vytvořil a poprvé použil slovo 

outplacement, které je dnes součástí všech moderních učebnic personalistiky.  

Společně vstříc novým trendům 

V průběhu konference se zástupci firem zúčastní například workshopů, přednášek nebo 

networkingových setkání. Během společných akcí se budou snažit ještě více zlepšovat služby pro své 

zákazníky na lokální i globální úrovni. V centru pozornosti budou současné trendy, které se 

outplacementových služeb dotýkají. „I když v centru outplacementového poradenství stále stojí 

individuální rozhovory mezi kariérním koučem a účastníkem programu, čím dál tím větší roli hrají 

doplňkové nástroje a moderní technologie. Budeme tedy například mluvit například o online tréninku 

pohovorů, o agregovaných vyhledávačích volných pozic nebo o videokonferencích,“ dodává členka 

představenstva Career Star Group, Cetti Galante.  

     * * * 

O společnosti 



Teamconsult se zabývá outplacementem a executive search. Na trhu působí od roku 1993 a podle 

hodnocení renomovaných odborných periodik patří k nejlepším firmám v oblasti personálního 

poradenství v České republice. Jeho tým se skládá z kariérních poradců, rešeršního oddělení a interních 

psychologů a zkušených personalistů. Zároveň je také expertem na poskytování služeb investorům z 

německy mluvících zemí. Cílem společnosti Teamconsult je úspěch a spokojenost firem i jejich 

zaměstnanců.   

 

 


