
 

Univerzita Karlova  

Pedagogická fakulta 

 

Věc: Posudek na disertační práci Jany Adámkové Srovnání využití vybraných apercepčních 

technik u dětí ve věku 6 a 7 let.  

 

Oponent: doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.  

 

Školitelka:  PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D. 

Studijní 

program:  

Psychologie 

Studijní obor:  Pedagogická psychologie 

 

V abstraktu jako výsledek práce autorka uvádí, že „Lze říci, že příběhy evokované tabulemi 

Roberts-2 jsou vyšší vývojové kvality než příběhy podané na základě tabulí TAT, které jsou 

pro dotazované děti větší výzvou a vidíme v nich spíše, jak dítě reaguje v zátěži. V práci jsou 

taktéž popsána specifika administrace těchto metod v dětském věku. Na základě dat od 50 dětí 

byly vytvořeny pracovní české normy pro děti ve věku 6 a 7 let k metodě Roberts-2 a byly 

srovnány s originálními americkými normami“. Předložená práce má celkem 294 stran, 

většinu ale tvoří přílohy. Práce obsahuje řadu referencí, v seznamu lit. jsou ale různé 

stylistické chyby. 

Začnu hned kriticky. V úvodních částech práce jsou některé nejasnosti, např.:  

Autorka uvádí, že „Projekce má největší význam ve středním školním věku a později, vyžaduje 

již, aby byl člověk schopen rozlišovat vnitřní a vnější“ (str. 29). Co to znamená, jaké a proč 

vnitřní a vnější? Jako psycholog to chápu, ale stylisticky mi to nepřipadá povedené a za vnější 

by slušelo další rozvedení myšlenky.  

Schází mi v Úvodu zmínění českých variant projektivních metod, konkrétně test CATO.  

Chybí mi podrobnější zhodnocení, proč byl pro srovnání s TAT vybrán Roberts-2, viz část 5, 

kde je jen popis metody. Působí to dojmem, že posuzovaná měla právě tyto metody 

k dispozici a proto je použila. Tímto dojmem působí i vyjádření v úvodu, v tom případě ale 

nejde o záměrné zkoumání něčeho, co je potřebné, ale o spíše náhodný výběr tématu.  

Autorka uvádí, že „U setu tabulí metody Roberts-2 vyvstává otázka kulturní přenositelnosti, 

protože tabule byly vytvořeny pro populaci amerických dětí a dospívajících“ (str. 41). Jak ale 

byla kulturní přenositelnost autorkou zjišťována?   

Není příliš zdůvodněn zájem o obranné mechanismy podle Cramerové, proč byly do výzkumu 

zahrnuty. To je škoda, důvod by se jistě našel.  

Co je podstatnější a co považuji za zásadní - velmi kritický jsem k části 6.1.Cíle práce a 

otázky, kde se míchají cíle a úvahy k nim, nerozlišuje se mezi otázkou a hypotézou. Navíc tato 

část jen málo odpovídá části 10.1.8. Shrnutí – např. kde je odpověď na „základní hypotézu“? 

Jako klinik rozumím kladeným otázkám, ale např. u : 



zda jsou tabule setů TAT a Roberts-2 vhodné pro použití u českých dětí ve věku 6 a 7 let - jak 

bylo zjišťováno, co je kritériem pro odpověď ano či ne? 

zda je možné použít vybrané standardizované systémy hodnocení narativního materiálu u dětí 

ve věku 6 a 7 let, nebo jsou příběhy podané na podnět vhodné spíše jen pro kvalitativní 

analýzu a jako zdroj pro generování hypotéz pro další diagnosticko-intervenční práci – opět, 

jak bylo zjišťováno, co je kritériem pro odpověď ano či ne? 

Základní hypotézou podle autorky je, že tabule TAT představují větší zátěž pro dítě, se kterou 

se musí vypořádat. – jak bylo toto měřeno?  

Autorka v abstraktu uvádí, že „Na základě dat od 50 dětí byly vytvořeny pracovní české 

normy pro děti ve věku 6 a 7 let k metodě Roberts-2 a byly srovnány s originálními 

americkými normami“ – bohužel normy jako cíl práce nejsou v příslušné části uvedeny, nebo 

se mýlím? Navíc autorka v abstraktu klame čtenáře, většina dat je na menším souboru, N=30.  

Za adekvátní bych považoval jasně strukturovat cíle/otázky/hypotézy a výsledkovou část 

upravit podle nich. To se bohužel nestalo. Např. autorka na str. 107 uvádí, že „Předně je třeba 

říci, že předložené testové metody byly dětmi dobře přijaty a pokud pro ně jejich 

administrace představovala větší zátěž, byly schopny se s ní dobře vyrovnat“ – je tedy patrné, 

že „základní hypotéza“ nebyla objektivně (tj. měřitelným způsobem) potvrzena či vyvrácena.   

Objevují se stylistické chyby:  a sedm let. (Více v kapitole Dítě … /závorka po ukončení 

věty/. V tabulkách jsou angl. výrazy, vhodné by bylo převést je na české, není vysvětlení 

k tabulkám, co jsou pozitivní a negativní „ranks“, v tab. 14 % výrazy jako „within podnět“.  

Otázky do diskuse:  

1. Popis, či spíše výčet proměnných je velmi dlouhý, hodil by se spíše do příloh.   

 

2. Zdá se to být formalita, ale název tabulky typu Tabulka 36 – Wilcoxon Signed Ranks 

Test – Teglasi emoce – Zvládání afektivní tenze – věk 6 let neodpovídá standardům. 

Ale možná to autorka vnímá jinak a jsem příliš kritický?  

 

3. Počet vyšetřených dětí je malý a neumožňuje generalizaci. Průměrná délka jednoho 

sezení byla kolem dvaceti minut (str.43) – proč nebylo vyš. více dětí, aby výsledky 

mohly být reprezentativnější? Při N=30 jde o 600 minut strávených přímo s dětmi, 

tedy o asi 10 hodin – to není pro několikaleté doktorské studium příliš, domnívám se.  

 

4. Chybí údaje o počtu participantů, kteří projekt odmítli. Kolik dětí/rodičů výzkum 

odmítlo?  

 

5. Počet zahrnutých proměnných je vysoký, počet probandů nízký – bylo toto 

zvažováno? Byla provedena korekce pro mnohočetné vyšetření (např. Bonferroni)? 

Pokud ne, proč?  

 

6. Tab.1 – chybí vysvětlení co znamená R a T, Tab.2 – není jasné, co je v tabulce 

obsaženo, v textu části 7.1. nejsou odkazy na tabulky. Informace v tabulkách jsou 

přímo zkopírovány ze statistického programu, neupraveny, např. počet desetinných 

míst je v některých tabulkách neadekvátně vysoký aj.   



 

7. Možný byla škoda nevyužít možnost informací od rodičů o dětech, neuvažovala o tom 

autorka?  

Pozitiva práce:  

Oceňuji ponoření se do obou metod, zvládnutí skórování a interpretace použitých 

projektivních metod, tedy klinické erudici. Je patrné rozumění klinickým složitostem 

psychického vývoje, použitým metodám.  

Negativa práce:  

Bohužel negativa, především metodologická, převládají, akcentuji: malé N vs. velký počet 

proměnných, nejasnosti v položených otázkách, nerozlišování mezi otázkou a hypotézou, 

chybějící jasné odpovídání na položené otázky/hypotézy, chybějící jasná kritéria pro odpověď 

na tyto otázky.  

Z práce samotné nevyplývá, že by posuzovaná výsledky disertační práce publikovala, 

nezjišťuji ani jiné autorčiny práce, na které by se odvolávala.  

Závěr:  

V této podobě práci nedoporučuji k přijetí. Doporučuji přepracování disertační práce podle 

bodů uvedených výše, vyjasnění kladených otázek/cílů/formulovaných hypotéz a jejich 

sladění s dalšími částmi práce. V této podobě by práce nebyla ku prospěchu pověsti katedry 

psychologie.  
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