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téma: „Bezrobocie w rodzinie a osiągnięcia edukacyjne i samoocena dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.“
abstrakt: Nezamestnanosť predstavuje jav, ktorý je nerozlučne spojený s trhovou
ekonomikou, generujúcou viacero negatívnych dôsledkov pre ľudí ako jednotlivcov i pre
ekonomiku ako celok. Negatívne fenomény vyplývajúce z nedostatku pracovných miest,
ťažkosti pri hľadaní a nástupe do práce možno analyzovať okrem iného na ekonomickej,
sociálnej a psychologickej báze. Poznanie dôsledkov nezamestnanosti nám umožňuje lepšie
pochopiť neraz tragické situácie nezamestnaných a ich rodín, ako aj správne a vo vhodnom
čase zvoliť metódy a spôsoby pomoci osobám, ktoré kvôli rôznym objektívnym príčinám
stratili prácu a chcú si ju opätovne nájsť. Vzhľadom na následky tohto javu je veľmi doležitá
analýza situácie rodiny fungujúcej tvárou v tvár problému nezamestnanosti. Prostredníctvom
jednotlivca sa nezamestnanosť dotýka aj ostatných členov rodiny – osobitným a ničím
nezavineným spôsobom jej najmladších členov, ktorí sú závislí od starostlivosti dospelých
osôb. Je to práve perspektíva detí nezamestnaných osôb, ktorá je zohľadnená vo výskumných
analýzach predkladanej dizertačnej práce a ktorá sa odzrkadľuje vo výskume sebahodnotenia
detí a ich študijných výsledkov. Práca sa skladá z piatich kapitol. Prvá kapitola sa dotýka
analýzy nezamestnanosti a jej dôsledkov na základe dostupnej odbornej literatúry. Ďalšia
kapitola obsahuje prehľad psychosociálnych aspektov fungovania rodín, ktorých sa dotýka
nezamestnanosť. Nasledujúca, tretia kapitola predstavuje činitele, ktoré podmieňujú študijné
výsledky detí v kontexte nezamestnanosti v rodine a formovanie ich sebahodnotenia. Ďalšia,
štvrtá kapitola je empirickou časťou práce, v ktorej sú opísané použité výskumné metódy,
výskumná problematika a vedeckovýskumné hypotézy. V poslednej kapitole je umiestnená
prezentácia výsledkov empirického výskumu a ich interpretácia. Na konci je predstavená
bibliografia práce, zoznam tabuliek a propozícia odporúčaní pre teóriu a prax.

