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Tato práce se věnuje tématu nezaměstnanosti a nedobrovolnému odchodu ze zaměstnání a 

to zejména ze sociopsychologického úhlu pohledu. Zvláštní pozornost pak věnuje 

nezaměstnanosti dlouhodobé a přechodu mezi produktivní a postproduktivní etapou života.

Práce je uvedena stručným nástinem současných trendů politiky zaměstnanosti a důchodové 

politiky české republiky. Autorka dále postupuje od sociálních po psychologické aspektů 

spojených s fenoménem jak nezaměstnanosti, tak odchodu do důchodu. Nejprve se tedy 

věnuje pojmům sociální status, stigmatizace a sociální exkluze v kontextu nezvěstnosti a 

ztráty zaměstnání. V další části věnované psychologickým aspektům rozebírá problematiku 

změny struktury času vázaného na ztrátu pravidelného každodenního programu a následné 

psychologické důsledky, přičemž zmiňuje i vliv genderových rolí na subjektivní prožívání této 

změny. Následuje rozbor vlivu zaměstnání a jeho ztráty na sebepojetí jedince a také na to, 

jakou hodnotu má zaměstnání v současné společnosti. Tuto část uzavírá přehled 

psychosomatických rizik, která s sebou nese ukončení zaměstnání, kde autorka přechází od 

psychických po somatické důsledky.

V průběhu celé práce autorka uvádí, jak se dané faktory liší v případě nezaměstnaných a 

důchodců. Podrobněji pak tyto rozdíly shrnuje v samostatné subkapitole. Dále uvádí, jakým 

způsobem ovlivňují vnímání sebe sama jako nezaměstnaného faktory jako je věk a gender. 

Rozebírá zde také aktuální problém ageismu. Následně se vrací k tématu sociálních aspektů 

nezaměstnanosti a odchodu do důchodu. 

Práci uzavírá přehled forem pomoci, které mohly řešit v práci uvedené psychosociální 

důsledky ztráty zaměstnání nebo odchodu důchodu. Podle autorky je to modifikace 

veřejného mínění, vzdělávání, svépomocná sdružení a skupiny seniorů a nezaměstnaných a 

rozebírá zde také roli veřejných knihoven, jako důležitého činitele psychosociální pomoci 

zejména pro osoby v postproduktivním věku. 



Autorka použila 10 literárních pramenů a 27 elektronických pramenů, z toho 7 cizojazyčných 

a prokázala, že je schopna vhodně doplnit citace z odborné literatury vlastním textem. Práce 

je strukturovaná a tvoří logicky provázaný celek.

Práci doporučuji k obhajobě.
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