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Doktorska disertacija z naslovom Povezanost med brezposelnostjo mladih odra-
slih, samopodobo in odnosi v izvorni družini, ki jo je pripravila kandidatka Karmen 
Pevc, je izvirno znanstvenoraziskovalno delo, ki se posveča obravnavi psihosocialnih 
okoliščin posameznika v obdobju mlade odraslosti, še posebno ko se ta posameznik 
sooča z izzivi na trgu dela, kakršne pomeni brezposelnost. Poseben poudarek daje 
raziskovanju teh okoliščin v obdobju mlade odraslosti v luči družinskih odnosov in 
posameznikove samopodobe, utemeljuje in nakazuje pa hkrati pomembnost različ-
nih oblik psihosocialne pomoči (tudi psihoterapevtske obravnave) v teh okoliščinah. 

Disertacija prinaša kar nekaj pomembnih ugotovitev, ki so relevantne za nadalj-
nje raziskovanje tega področja, pa tudi za oblikovanje psihosocialne podpore mla-
dim odraslim. Brezposelni in zaposleni mladi odrasli se razlikujejo v nekaterih vi-
dikih funkcionalnosti izvorne družine: pri zaposlenih je opazna višja stopnja inti-
mnosti in zaupanja v izvorni družini kakor pri brezposelnih, to pa lahko razumemo 
kot komponento, ki daje posamezniku moč pri uspešnejšem vključevanju na trg 
dela. Med brezposelnimi in zaposlenimi mladimi odraslimi obstajajo razlike v oce-
ni vidikov samopodobe: zaposleni posamezniki dosegajo višje rezultate, slabša 
samopodoba pa je pri tistih brezposelnih, ki so dalj časa brezposelni. To lahko po-
meni, da je zaposlenost dejavnik, ki viša samopodobo, možno pa je tudi, da osebe 
z višjo samopodobo ohranjajo večjo zaposlitveno trdnost in se bolj kompetentno 
vključujejo na trg dela. K temu velja dodati še neko drugo ugotovitev raziskave: 
samopodoba je boljša pri mladih odraslih, ki so imeli bolj funkcionalne odnose v 
primarnih družinah, to pa kaže na pomembnost družinskih odnosov pri oblikova-
nju posameznikove samopodobe, samozaupanja in kompetentnosti, ki se opaža 
tudi pri zaposlitveni uspešnosti.

Prispevek doktorske disertacije je predvsem v oblikovanju izhodišč, ki so lahko 
strokovnjakom v pomoč pri uporabi primernih psihosocialnih in psihoterapevtskih 
pristopov Rezultati namreč nakazujejo možne globlje zaplete v ozadju neuspešnosti 
posameznika v obdobju mlade odraslosti, v obdobju, ki za posameznika nekako po-
meni najlepša leta, ko ima največji zagon in potencial za uresničevanje svojih zamisli. 
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