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"PSYCHOLOGICKÉ PROBLÉMY ODCHODU ZE ZAMĚSTNÁNí". 

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala velmi zajímavou a v současné 

době také nesmírně aktuální problematiku psychologických problému odchodu ze 

zaměstnání. Jak sama autorka uvádí, cílem její práce bylo ukázat na problémy, které 

se objevují u nezaměstnaných jedinců a na možnosti zmírnění dopadů 

nezaměstnanosti na tyto jedince. V době současné ekonomické krize považuji toto 

téma za velmi přínosné, neboť se dotýká stále narůstajícího počtu osob. Práce na 

danou problematiku pohlíží jednak z pohledu nedobrovolného odchodu ze 

zaměstnání a jednak z pohledu osob odcházejících do starobního důchodu. Ke 

zpracování tématu přistoupila zodpovědně a s vysokým nasazením. 

Předložená práce obsahuje 66 stran textu, včetně soupisu bibliografických 

citací, který obsahuje 26 literárních pramenů včetně požadovaných pramenů 

zahraničních. 

Práce je sestavena ze tří, logicky provázaných, kapitol. V první kapitole se 

autorka věnuje problému nedobrovolného odchodu ze zaměstnání. V rámci této části 

je zmíněna problematika významu práce pro člověka, nezaměstnanosti, práce jako 

podmínky důstojné existence. Dále jsou zde uvedeny historické výzkumy 

nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, reakce na nezaměstnanost, bariéry 

v adaptaci nezaměstnaných. Autorka se rovněž zabývá vztahem nezaměstnanosti a 

zdraví jedince, působení stresu při ztrátě zaměstnání, apod. Druhá kapitola 

rozpracovává problematiku odchodu do důchodu. Zmiňuje krizi spojenou 

s přechodem z aktivního pracovního života do důchodu, její jednotlivé fáze. 

Zajímavým způsobem je zde srovnáno stárnutí mužů a žen. V rámci této kapitoly 

jsou rovněž zmíněny nové aktivity starobních důchodců a tzv. druhý životní program. 



Práce ,podle mého názoru, splňuje požadavky kladené na bakalářský úkol. Je 

psána čtivě a se zájmem, po stránce obsahové ani formální k ní nemám 

zásadnějších připomínek. Autorce se podařilo velmi dobře uchopit danou 

problematiku a poskytnout ucelený přehled o tomto tématu. Vzhledem k výše 

uvedenému ji ráda doporučuji k obhajobě. 
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