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Alternativní využití Szondiho testu

Szondiho test je považován za obsolentní metodu a do učebnic 

psychodiagnostiky se zařazuje jako překonaná rarita. Za překonanou je 

považována i Szondiho teorie osobnosti, přestože nelze myšlence 

genotropismu a genetické determinace našeho života (a osudu) upřít, že 

v mnohém výrazně předběhla svou dobu a předznamenala současné 

sociobiologické teorie. Byla by škoda, kdyby byly Szondiho originální nápady a 

myšlenky zatraceny jako celek. I bez hypotézy genotropismu můžeme připustit, 

že má Szondiho test využitelný projektivní potenciál. Ve světle současných 

poznatků o zrcadlení i starších poznatků o projekci se zdá pravděpodobné, že 

tváří vyjádřené emoce ovlivňují naše preference a vnímání. Považuji proto za 

smysluplné, abychom se k principu Szondiho testu vrátili tak, jak to činí autorka 

této diplomové práce. 

V teoretické části je po přiblížení problematiky projekce a projektivních metod 

připomenuto dílo i život Leopolda Szondiho, což je v české literatuře stále 

nedostatečně zpracované téma. Vedle vysvětlení analýzy pudů a osudu i

metodiky Szondiho testu je věnována pozornost dosavadním studiím, které se 

tímto testem zaobíraly.

V empirické části přistupuje autorka k vlastnímu zkoumání, a to hned třemi 

studiemi. První studie se zabývá vyzývacím charakterem Szondiho testu, tedy 

otázkou, zda jsou lidé s to reagovat na Szondiho tváře asociacemi. Ve druhé 

studii jsou fotografie posuzovány formou sémantického diferenciálu, aby se 

zjistilo, zda jsou jim přisuzovány rysy, které jednotlivým duševním odchylkám a 



jim odpovídajícím tvářím připisovala původní teorie. Třetí studie se zabývá tím, 

zda je možné tváří využít jako podnětu k vyprávění o postavách, přičemž se 

předpokládá, že by některé z charakteristik mohly mít projektivní charakter. 

Kvalitativní analýza ukazuje na určité podobnosti vyzývacího charakteru tváří, 

které se však v tomto případě rozcházejí se Szondiho koncepcí. 

Sémantický diferenciál ukázal, že tváře skutečně nesou určité rysy, na nichž se 

statisticky významně respondenti shodnou. Zároveň jsou tváře podnětem 

k vytváření dostatečně rozmanitých příběhů. Tento materiál však nestačil na 

zodpovězení otázky, zda je možné  metodu upravit tak, aby poskytovala 

dostatečně vysokou reliabilitu a validitu, přestože je z kvalitativní  analýzy 

patrné, že k projektivnímu mechanismu dochází. Autorka naznačuje další 

možný směr výzkumu, kterým by mohlo být inovování této metody a její využití 

pro více či méně strukturované zhodnocení. 

Práce je obsáhlá (více než 150 stran textu doprovázených podrobnými 

přílohami) a kvalitně zpracovaná; splňuje požadavky kladené na úspěšné 

diplomové práce a doporučuji ji proto k obhajobě s navrhovaným hodnocením 

výborně. 
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