
Posudek oponenta na diplomovou práci Renáty Androvičové  Možnosti a 
limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních 
agresorů,  katedra  psychologie FF UK Praha 2012.

Hned zpočátku chci zdůraznit, že práce bezesporu splňuje a v některých směrech 
dokonce i přesahuje požadavky kladené na práci diplomovou. Impozantní je 
jistě již rozsah (169 číslovaných stran, z nichž 130 je vlastní text). Také 20 (!) 
stran seznamu použité odborné literatury je úctyhodný a takového množství 
nedosahují mnohé práce disertační. Nabízí se tedy očekávání, že půjde i o 
zásadní meta-analytickou studii. K tomu však ještě dále. 
Již název naznačuje, že práce bude mít dvě větve výkladu: téma sexuálních 
deviací (typy, vazby na agresi, terapie atp.) a důvod použití, včetně seznámení se 
s možnostmi Rorschachova testu. Tak tomu také je a představuje to teoretickou 
část celé práce. Na to navazuje část empirická s cílem uvedeným již v názvu 
diplomové práce. Téměř dvacetistránková diskuse je opět ukázková a 
přesahující požadavky DP. V přílohách jsou primární data získaná od všech 
respondentů. 
V oblasti sexuologie nejsem znalcem, abych mohl do hloubky zasvěceně 
hodnotit autorčin výklad. Nicméně text působí přesvědčivě, je dostatečně 
podkládán odkazy na odborné zdroje. Kromě toho nelze pochybovat o významu 
zabývat se lidskou sexualitou, jejím místem v lidském životě a také jejími 
abnormalitami (včetně hledisek kriminologických). 
Zpracování tématu Rorschachovy metody považuji za mimořádné a nemusel by 
se za ně stydět ani zkušený, licencovaný rorschachista. Informacemi je to 
doslova nabito. Autorka vychází z dnes u nás již běžně užívaného Exnerova 
systému CS (Comprehensive Systém), který ve světě zatlačil předchozí klasické 
používání (v Evropě rozšířené především díky Ewaldu Bohmovi). A autorka 
svým výkladem a na řadě míst jemným psychologickým uvažováním a 
interpretováním dokazuje, že je rorschachovský znalec. Musím však dodat, že 
hloubka záběru výkladu je zde až taková, že čtenář, který se Rorschachovou 
metodou intenzivně nezabývá, nemá šanci na sledování výkladové linie. A 
rozsah práce ještě tuto čtenářskou zátěž  umocňuje. Autorka sice čtenáři pomáhá 
častým členěním textu a používáním různých typů písma, ale ani to se mně 
nezdá dostatečné. Asi by byla na místě nějaká poznámka na začátku práce, kde 
by bylo čtenáři usnadněno interpretační „trápení“ nějakým upozorněním, 
nabídkou, které partie lze číst bez až „super-hluboké“ znalosti rorschachovské 
techniky a způsobu uvažování. Závěr práce by (podle mého názoru) mohl být 
ještě více odlehčený (co do rorschachovského jazyka), aby i čtenář povšechněji 
znalý této metody neměl problémy s porozuměním.
Ve výzkumných cílech práce (s. 86) autorka píše, že by na základě výsledků  
měl také vzniknout soubor doporučení pro terapii. K tomu na s. 128 nacházím 
vcelku jen  několik řádků. Ani v závěru není žádný takový „soubor“. Je zde jen 
srozumitelné a pochopitelné poznamenání, že Rorschachův test může pomoci 



definovat priority terapie a určit její směr. Ambice vyjadřovat se k terapii 
považuji za nadbytečné. 
V přehledu odborných literárních nálezů (s. 75 a dále) nacházíme množství 
názorů odborníků používajících Rorschachův test. Zde bych očekával výraznější 
vstupy autorky ve smyslu poukázání na mnohou rozporuplnost a event. důvody 
k ní vedoucí – tedy výraznější meta-analytické vedení výkladu. Snad by to také i 
napomohlo k chápání Rorschachova testu jako hypotézy generujícího a také 
stále se rozvíjejícího. Dnes se ve světové „rorschachologii“ stále výrazněji 
prosazuje další přístup, totiž Rorschach – Performance Assessment Systém (R-
PAS), který reviduje a re-validizuje užívané parametry v CS. Mnohé z nich také 
zpochybňuje a upozorňuje na jejich nevalidnost (např. fenomém textury a jiné). 
Drobné otázky nad textem a mým nejasných chápáním detailů zde nebudu 
uvádět (v tak rozsáhlém textu se asi nutně objeví…). To, co je podle mého 
názoru podstatné, jsem uvedl. 

Práce splňuje požadavky na ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. Jako 
hodnocení navrhuji: výborně.

Praha,  8.8. 2012                                                                         Jiří Šípek




