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Práce je bezesporu originální. U nás (ale vlastně i jinde ve světě) Szondiho test prakticky 
zapadl a v praxi ho používá snad už jen pár nadšenců. Autorka ve své poměrně rozsáhlé studii 
prochází okolnosti vzniku a teoretické základy testu, povahu podnětového materiálu, názory 
předních znalců atp. Na konci literárně přehledové části (téměř šedesátistránkové) je ještě 
přičleněná diskuse k této části se vztahující. To je velmi pěkný postup, usnadňující sledování 
textu. Dále autorka prochází genotropismus Szondiho teorie, porovnává ho se 
sociobiologickými trendy a nejnovějšími názory. Autorčin odkaz na výzkumníka Webba 
(podle kterého je Szondiho teorie hledáním svobody od genetických překážek) vyznívá téměř 
buddhisticky (kde by ovšem šlo o rušení karmických řetězců daných i atavismy, naučenými 
egostřednými mechanismy apod.). Autorka také zasvěceně prochází Dawkinsovy názory 
ústící v teorii memů (jako paralelního způsobu šíření informací ke genům). Při četbě nemohu 
neasociovat také studii Vladimíra Blažka a Radka Trnky s názvem Lidská tvář (Praha 2009). 
Ti (a mnozí další) uvažují o reakci (na lidskou tvář a na všechny lidské motorické projevy) za 
pomoci teorie tzv. zrcadlových neuronů, kdy člověk v reakci na tvář (druhého člověka) 
animuje, spoluprožívá dynamiku, rozpracovává tendence v rysech obličeje skryté. 

Szondiho teorie používá přijímání dané tváře ve smyslu sympatie – nesympatie. Svým 
způsobem jde o jistou obdobu postupu Maxe Lüschera, který u barev předpokládal určité 
objektivní, nám všem podobné reakce našeho „mozku“ a naše odlišování právě tím, že 
některé tyto reakce jsou nám v dané chvíli příjemné (sympatické) a jiné ne. Z teoretického 
hlediska je zajímavé, k jakému třídění vlastně dochází při dělení na ´sympatické´ a 
´nesympatické´ tváře, jevy apod. Nepřicházela by v úvahu i jiná třídění, která by také 
uvolňovala projekční potenciál člověka? Řada možných dělení se může nabízet už podle 
asociovaných vlastností k jednotlivým tvářím (viz dále předprojekt v této diplomové práci).

Autorka na konci teoretické části dospívá k závěru, že stojí za to „oprášit“ Szondiho metodu, 
ověřit její relevanci a kromě toho navrhnout i vlastní, původní postup hledající možné 
otevírání vlastních, osobních témat s podnětovými fotografiemi Szondiho testu. 

To vše je rozděleno do tří vlastně samostatných empirických šetření; pilotní a vlastní šetření. 
Následné diskuse jsou opět velmi pečlivé. V jednom momentě autorka konstatuje, že „…má 
podnětový materiál Szondiho testu zřejmě projektivní potenciál“. Ale je vůbec možné, aby 
neměl? Jak vlastně rozumět termínu „projektivní potenciál“?  Na základě pilotní studie 
autorka konstatuje, že zjištěné výsledky nepodporují původní Szondiho teorii. V zajímavě 
koncipovaném dalším šetření autorka vytváří prostor pro vyprávění nad prezentovanými 
fotografiemi. Vyprávění porovnávají tzv. administrátoři s informacemi, které mají o daném 
respondentovi a navíc ještě výzkumníci využívají vlastní výpověď respondentů o zdrojích 
asociací (pokud si je respondenti uvědomují).  Použitý vzorek byl poměrně rozsáhlý (261 
respondentů). V práci se mně však nedaří najít, kdo tito respondenti byli, jak byli vybíráni. 
V jedné chvíli autorka píše, že „Vzhledem k věku se můžeme domnívat, že mnoho z nich byli 
studenti vysoké školy“. Vyplývá z toho, že o respondentech výzkumníci (tedy autorka) neměli 
žádné informace? 

V závěru autorka konstatuje, že metoda vyprávění se jí jeví v souvislosti se Szondiho testem 
do budoucna jako naděná. Co znamená označení „nadějná“? Jak si to představit? Říkám si 
totiž, jakou ale má ještě Szondiho test před sebou budoucnost a jestli se vůbec vyplatí do něho 



investovat takové úsilí. Podnětový materiál (fotografie tváří) bude nutně stárnout a jevit se 
jako stále vzdálenější dnešním vzorům (vousy, naznačené oblečení, účesy apod.). Přitom nové 
pořizování nových (ev jakýchkoliv jiných) portrétů by narazilo na etický problém. Další moje 
otázka je: kdo vlastně byli oni administrátoři? Opět to nemohu v práci snadno nalézt. A jak 
získávali informace o respondentech? A ještě: nakolik mohlo dojít k jejich vlastní projekci při 
posuzování vlastností osobností respondentů? Na konec se přece jen ptám: jak by autorka 
shrnula hlavní poznatek své práce?

Celkově konstatuji, že autorka udělala velký kus zajímavé práce. 

Práci doporučuji k obhajobě a jako celkové hodnocení navrhuji výborně, event.velmi 
dobře, podle průběhu obhajoby. 
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