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Oponentský posudek na dizerta ní práci „M ení integrity v klinických podmínkách a v situaci 
výb ru“ autorky Terezy P íhodové 
 
 

edložená dizerta ní práce je zam ena na téma psychologické integrity v pohledu souvislostí 
mezi psychologickým poznáním a jeho vztahu k morální filozofii. Zejména je v tomto ohledu 
zajímavé jak tato „integrita“ zohled uje vztah mezi sociáln  nad azenou morální normou 
charakterizovanou nap íklad psychoanalytickým pojmem „superego“ a v i n mu pojem „id“, 
který charakterizuje zdroje osobních pot eb, tužeb a p ání. Tyto dva stavy mysli se mohou ocitat 
k protikladu a mít za následek intrapsychický konflikt. Naproti tomuto vnit nímu konfliktu pak 

edstavuje psychologická integrita možnost svobodného zvnit ní morálky, jakožto projev 
empatie a pochopení druhých lidí jako jen jiné formy „sebe sama“. 
Na základ  vývojové psychologie pak teoretická ást práce rozvádí širší souvislosti mezi 
psychologickou integritou, sv domitostí, ctností, poctivostí a emo ní stabilitou. Autorka také 
zmi uje, že v rámci eské psychologické a psychiatrické praxe není integrita v rámci b žných 
vyšet ení sledována a to p edevším proto, že neexistují v eském prost edí testy, které by 
umož ovaly integritu zjiš ovat jako ov itelnou a m itelnou osobnostní charakteristiku.  
Jedním z hlavních cíl  empirické ásti dizerta ní práce je proto p edstavit autorkou a jejími 
spolupracovníky nov  vytvo ený psychometrický test „integrity“ aplikovatelný pro klinickou i 
neklinickou populaci.  Hlavním obsahem této dizerta ní práce je proto prezentace dosavadních 
poznatk , které umožnily vytvo ení takovéhoto nového testu a dále pak použití tohoto nov  
vytvo eného testu v psychometrických studiích pro ov ení jeho validity a reliability.  
Jak autorka uvádí výsledky t chto psychometrických studií umožnily další statistické analýzy, 
které vedly k významnému zkrácení testu na finálních 16 položek, aniž by tím byly negativn  
ovlivn ny psychometrické vlastnosti testu. Faktorová analýza ukazuje, že tento test má dva 
specifické a jeden obecný faktor. První specifický faktor (F1) lze charakterizovat jako pracovní 
integritu, druhý specifický faktor (F2) pak umož uje zjiš ovat morální integritu a obecný faktor 
(F) p edstavuje jejich kombinaci.   
Na základ  dosavadních studií a dalšího p edpokládaného výzkumu autorka p edpokládá, že 
tento nový test bude, po dalším rozsáhlém ov ovacím testování v rámci výzkum , použitelný v 
rámci psychologické, psychiatrické, p ípadn  forenzní praxe.  
Záv rem jedna otázka. Vzhledem k tomu, že tato práce zajímavým zp sobem propojuje 
psychologii a filozofii s pozoruhodným p esahem k témat m morálního usuzování v rámci 
psychopatologie, považuje autorka v tomto ohledu za relevantní tradi ní k es anské uvažování 
zejména v rámci Katolické církve, že duševní nemoc ve své podstat  p edstavuje morální 



konflikt, kdy vyšší spirituální ( i sakrální) cíle lidského života nejsou slu itelné s (profánními) 
pohnutkami a tužbami jedince (tzv. posedlost áblem i na stran  druhé opa  zn jící výrok: 
„Milujícím Boha vše napomáhá k dobrému“)? A je tato p edstava slu itelná s cíli psychoterapie? 
 
Podle mého názoru tato dizerta ní práce p edstavuje velmi zajímavý p ísp vek k empiricky 
testovatelnému poznání vztahu mezi psychologií, psychiatrií a etikou a spl uje veškerá pot ebná 
kriteria pro ud lení Ph.D. a proto ji doporu uji k obhajob . 
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