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Téma práce je zajímavé a má své praktické využití, navazuje na projekt, který funguje
na Slovensku a výsledky této studie mohou být zpětnou vazbou v rámci běžícího projektu.
Autorka navíc vychází z rodného prostředí a přináší nám z něj zajímavé poznatky.
Práce o celkovém rozsahu 85 stran je rovnoměrně rozdělena na teoretickou a
praktickou část a doplněna přílohami. V teoretické části se autorka věnuje psychologické
problematice nezaměstnanosti, motivace a hodnot. V některých kapitolách (např.1. a 3.)
vychází většinou pouze z omezeného seznamu literatury (nejčastěji ze 2 zdrojů), což omezuje
pohled na danou problematiku. Domnívám se též, že zde chybí kapitola, která by propojila
předchozí tři témata a byla tak východiskem pro praktickou část. Kapitola, která by se
věnovala problematice hodnot a motivace u nezaměstnaných osob, případně shrnovala
dosavadní výzkumy v této oblasti. Kromě citačních chyb u internetových odkazů zde však
nejsou výrazné formální nedostatky a autorka je schopna pracovat s odbornou literaturou.
Praktická část představuje mapující studii v rámci projektu nezaměstnanosti v regionu
Handlová na Slovensku. Autorka si stanovuje jasné cíle i výzkumné otázky, popisuje výstižně
projekt, z kterého vychází, výzkumný vzorek i metody. Rozhovory i dotazníky, které ve studii
užívá, zpracovala především sama, což oceňuji. Určitě by zde bylo možné ještě více rozebrat
výsledky z psychologického hlediska a pokusit se tak o hlubší interpretaci dat. Výsledky i
daná omezení studie jsou shrnuty v přehledné kapitole diskuse. Předložená studie je hodnotná
především tím, že se jedná o průzkum, kdy autorka získala v časovém odstupu data
opakovaně (2x) od 25 osob a sledovala výsledné změny. Jedná se o malý vzorek na
zobecňování získaných dat, což si autorka uvědomuje. Na druhou stranou se jedná o zajímavé
výsledky, které by mohly být i dále rozpracovány. Nicméně i tak zde autorka ukazuje
schopnost samostatné výzkumné činnosti.
I přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 30 body.
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