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Práce Heleny Rákosníkové je dle mého názoru pozoruhodným příspěvkem ke studiu 

fenoménu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je zde nahlížena jako fenomén osobního 

prožitku a především ve vztahu k dovednosti respondentů časově strukturovat den. Autorka 

pro realizaci předkládané práce čerpá z české i zahraniční odborné literatury. Text práce je 

plynulý,  čtivý a má kvalitní citační práci.  

 

Obsah předkládané práce je členěn do části teoretické a části empirické. Design a logika 

výzkumu z předkládané práce vychází z poznatků odborné literatury prezentované 

v teoretické části. Samotný výzkum je realizován jako analýza rozhovorů, jejichž náplň se 

odvíjí od obsahu dotazníku sestaveného v návaznosti na poznatky aktuálního výzkumu 

v oblasti psychologických a sociálním aspektů nezaměstnanosti. Autorka pro potřeby sběru 

dat  také pracuje se screeningovou škálou pro měření tzv. lokalizace kontroly (locus of 

kontrol), kterou pro potřeby výzkumu přeložila z angličtiny.  

 

Výzkum předkládané práce dle mého názoru naplňuje požadavky na kvalitu a úroveň 

výzkumu realizovaného pro projekt bakalářské práce. Design samotného výzkumného 

projektu předpokládal relativně náročnou myšlenkovou a argumentační práci, doceňuji proto 

dovednost autorky logiku výzkumu a jeho jednotlivé kroky srozumitelně komunikovat 

čtenáři. Jedinou výtku v tomto směru si dle mého názoru zaslouží tabulky na str. 44 a 47 – 

jejich rozsah a grafické zpracování komplikuje jejich  srozumitelnost čtenáři.  

Za jeden  z nejzajímavějších a cenných aspektů předkládané práce pokládám  

1. práci s fenoménem strukturace času ve smyslu jeho hodnocení a také 4.4.1. 

2. práci se vztahem fenoménu strukturace času k jednotlivým faktorům, které dle analýzy 

literárních zdrojů v teoretické části mohou na jeho podobu mít vliv (lokalizace 

kontroly, intenzita a kvalita zájmových a společenských aktivit, vize budoucnosti, 

sebevědomí, prožívání nezaměstnanosti, finanční a sociální zázemí; kap. 4.5.) 

V bodě jedna se jedná v podstatě o pokus v metodologických souvislostech kvalitativní sondy 

do života 7 respondentek sledovat a klasifikovat kvalitu strukturování času v životě člověka. 

V bodě 2 autorka usiluje evaluovat vazby jednotlivých faktorů na fenomén strukturace času, 



které předjímají dosud publikované odborné texty k tématu psychologických a sociálních 

aspektů nezaměstnanosti ( uvedené v teoretické části). Analýza vztahu časové struktury a 

uvedených fenoménů v kapitole 4.5.1. přináší závěry ve smyslu síly vazby mezi každým 

fenoménem sledovaným v životě respondentek a určitou tendencí strukturovat čas. Zcela jistě 

tak autorka nabízí cenný materiál, který by se mohl stát podkladem pro další systematický 

výzkum v této myšlenkové linii.  

 

Předkládaná práce má všechny formální náležitosti, předkládá bohatý přílohový materiál,  

věrně dokládá použité metodologické nástroje a má  dobrou citační práci. Především ale 

obsahuje velmi kvalitní argumentační a metodologickou práci autorky. Jistou nevýhodou 

předkládané práce může být šíře jejího obsahového záběru. Myšlenková práce v celém textu 

totiž postupuje v jednotlivých návazných krocích naplňuje jistou strukturu, kde pochopení 

jednoho kroku předpokládá dostatečné zvědomění kroku předchozího. To se domnívám může 

být pro nezainteresovaného čtenáře dosti náročné, neboť forma prezentace této myšlenkové 

struktury není zcela „uživatelsky vstřícná“.  

 

Předkládanou práci s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení v rozsahu 40-45 

bodů.  
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