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     Disertační práce Jany Adámkové se zaměřuje na srovnání využití apercepčních technik u dětí na 

začátku školní docházky, přičemž cílí i na možnost využití daných technik v práci školních 

psychologů.  

Aktuálnost a význam tématu 

Diagnostika je běžnou součástí práce školních psychologů, nekonkuruje (jak reflektuje sama 

autorka) klinické diagnostice, ale zabývá se především časným zachycením problémů v oblasti 

vzdělávací (např. specifické poruchy učení), ale také v oblasti sociálně emočního vývoje. 

Domnívám se dokonce, že vzhledem k probíhající zkušenosti s pandemickou situací a jejím 

dopadům na dětskou psychiku se akcenty práce školních psychologů posouvají více ke sledování 

vývoje osobnostních a sociálně emočních charakteristik dítěte. Z tohoto pohledu tedy mohu 

konstatovat, že se jedná o téma aktuální s potenciálem dodat nové impulzy do psychologické praxe.  

Cíle disertační práce a použité metody 

     Hlavním cílem disertační práce bylo ověřit, zda je vhodné využívat apercepční metody TAT a 

Roberts-2 u 6 a 7 letých dětí. Pro naplnění cíle pak autorka stanovila několik výzkumných otázek: 

- Jsou děti ve věku šest a sedm let schopny splnit zadání? 

- Je možné odpovědi dětí hodnotit standardně, nebo je nutné k interpretaci jejich odpovědí 

přistupovat spíše kvalitativně? Zde pak ještě doplňuje dílčí cíl: “…popsat možná specifika užití 

standardizovaných přístupů k hodnocení podaných příběhů u dětí ve věku 6 a 7 let…”  

- Je možné najít rozdíly v kvalitě reakcí dětí na tabule ze sady TAT a Roberts-2 (případně jaké)? 

Pro analýzu rozdílů v reakcí dětí přidává kvantitativní analýzu a formuluje hypotézu: Tabule TAT 

budou představovat větší zátěž pro dítě, se kterou se musí vypořádat, než tabule Roberts-2.  

- Pro jaké diagnostické otázky je který test u dětí ve věku šest a sedm let vhodnější?  

Mezi další deklarované dílčí cíle práce pratří zjištění rozdílů v reakcích dětí na základě genderu či 

věku a v neposlední řadě vytvoření “pracovních” českých norem k testu Roberts-2. 

     Jak je patrné z výše uvedeného výčtu, disertační projekt zaznamenal vývoj, který se snažila 



autorka zachytit tak, aby byly výstupy její práce přínosné pro praxi. Nepochybuji o její 

orientovanosti v tématu, bohužel narativní styl v metodologické části ( především Cíle práce a 

otázky) uvádí čtenáře do zmatku, není jasně odlišeno, co jsou hypotézy a co výzkumné otázky, což 

následně vedlo k problémům při diskuzi a argumentaci výsledků výzkumu. Při zpracování 

disertační práce je, dle mého názoru, možné sledovat 2 základní etapy. Pro srovnání využití obou 

metod bylo provedeno výzkumné šetření se 30 žáky (6 a 7 let), v další fázi pak bylo přidáno 20 

participantů pro naplnění díčího cíle, vytvoření pracovních norem pro test Roberts-2.  Již z tohoto 

důvodu by bylo tedy vhodné metodologickou část práce lépe strukturovat, provést čtenáře 

postupným vývojem výzkumného šetření. 

     Literární část práce vytváří solidní teoretický rámec k řešenému tématu, pokrývá téma vývojové 

úrovně 6 a 7 letých dětí, problematiku psychopatologie v daném věku i možnosti psychologické 

diagnostiky v praxi školního psychologa. Plynule pak přechází přímo k popisu a skórování 

použitých apercepčních testů. Zde bych vypíchla popis možných skórovacích systémů, kdy nabízí a 

ukazuje celou šíři možností práce s testem a jeho variabilitu dle problému, na který v rámci 

diagnostiky cílíme. Reflektované systémy byly pak využity i v samotné práci s participanty, je tak 

možné sledovat jejich zhodnocení v interpretaci odpovědí dětí. 

     Samotný průběh výzkumu je kvalitně zdokumentován, popis jednotlivých sezení, administrace 

testu i vyhodnocení jednotlivých odpovědí dětí. Při zpracování a analýze dat studentka využila 

kvantitativní postupy, získaná dala byla statisticky zpracována a následně analyzována/

interpretována optikou hodnotících systémů popsaných v teoretickém rámci práce. Daný postup jí 

umožnil naplnit jeden z cílů její práce tedy popsat využití obou testů a srovnat jejich vhodnost ve 

výzkumném vzorku 6 a 7 letých dětí. Z výsledků studie vyplývá, že test Roberts-2 podává lepší 

představu o vývojové úrovni dítěte, jelikož test TAT (zpracování jeho tabulí) je pro děti náročnější, 

tudíž jejich odpovědi pak nejsou tak výtěžné. Domnívám se, že i z tohoto důvodu byl disertační 

projekt v průběhu obohacen o dílčí cíl vytvoření “pracovních norem” k testu. 

     V diskuzi jsou pak shrnuty výsledky analýz a je zde také určitá snaha odpovědět na výzkumné 

otázky. Zde je patrné (jak bylo již zmíněno výše), že metodologická část nebyla dostatečně 

strukturována, vyjasněním hypotéz a výzkumných otázek by bylo možné lépe podpořit a 

argumentovat výsledky výzkumného šetření. Také do jisté míry postrádám vztažení výsledků k 

dalším studiím věnujícím se využití apercepčních testů u dětí.   

Celkové zhodnocení 

     Z formálního hlediska je možné konstatovat, že práce splňuje základní nároky na daný typ 

kvalifikační práce. Jazykový a pojmový aparát je adekvátní, práce neobsahuje větší množství 



gramatických chyb. Možná by bylo vhodné dodržet důsledně přechylování jmen autorek v textu (v 

některých případech je dodrženo a v některých ne). Zároveň by bylo vhodné pracovat ve všech 

částech práce s použitou normu (APA) a aplikovat ji i na formát tabulek, čímž by autorka podpořila 

jejich srozumitelnost pro běžné čtenáře (překlad či vysvětlení anglických zkratek.) 

     Vzhledem k výše akcentovaným nedostatkům práce (zejména v metodologické části) se 

domnívám, že by studentka měla práci přepracovat a předložit znovu k posouzení.  

V Praze dne 10. 9. 2021 

                       PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. 

     


