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Tato práce se věnuje v současné době velmi aktuálnímu tématu nezaměstnanosti a 

nedobrovolnému odchodu ze zaměstnání a to zejména z psychologického úhlu pohledu. 

Autorka v práci rovněž zmiňuje, jaké je materiální zabezpečení nezaměstnaných ze strany 

státu a popisuje jak problematiku materiální podpory řeší ve Slovinsku. V práci uvádí popis 

tohoto systému, nicméně z popisu nevyvozuje žádné závěry ani doporučení. Autorka čtenáře 

uvádí do problematiky základními pojmy, které se k tématu váží a představuje pro tématiku 

zásadní sociografickou studii "Marienthal". Dále se zaobírá psychologickými důsledky 

nezaměstnanosti a definuje jednotlivé skupiny, které jsou pro dané téma relevantní a jaké 

jsou rozdíly v adaptaci na nezaměstnanost podle genderu. 

V druhé části své práce se autorka zaměřila na problematiku odchodu zaměstnanců do 

důchodu a jeho dopad na psychiku jedince. Shrnuje zde také různé způsoby resp. 

doporučení, jak se na tuto situaci adaptovat. 

Za nejslabší část textu považuji kapitolu Nezaměstnanost a zdraví. Text je poměrně 

nevyrovnaný, jednotlivé subkapitoly jsou zpracovány odlišně. Největší výhrady mám 

k subkapitolám duševní a psychická onemocnění, které nepřinášejí prakticky žádné 

informace. Informace které by této části tematicky odpovídaly, jsou pak nesystematicky 

uváděny v jiných částech práce. Tato skutečnost je obecně slabým místem celé práce -

informace se v práci objevují nahodile v různých tematických částech a často tak dochází 

k jejich zdvojování, aniž by byla tato skutečnost autorkou nějak využita. 

Vlastní text autorky na několika místech působí spíš jako poznámky k práci, kdy si autorka do 

závorek zaznamenává pojmy, které budou ve finální úpravě textu rozepsány do souvislého 

textu. Jako čtenář tedy rozumím tomu, co tím autorka mínila, nicméně tato forma se hodí 

spíš k power-pointové prezentaci, kde je psaný text doplněn slovním výkladem. Tato forma 

ovšem není používaná v celé práci, v druhé části se již neobjevuje. 

Co se týče grafického zpracování, doporučila bych následovat Pokyny k vypracování 

bakalářské práce, což by přispělo k zvýšení přehlednosti a čtivosti textu. 

Autorka použila 18 literárních pramenů, z toho 2 cizojazyčné, a 7 elektronických pramenů. 

V textu autorka uvádí u citací pouze titul a nikoliv číslo stránky. Při tomto rozsahu práce 

nepovažuji za vhodné použít 6 stránkovou citaci, přestože je tematicky vhodně zvolená (str. 

43.-48.). 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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