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Posudek oponenta 

 
 Diplomní práce vhodným způsobem navazuje na dnes již na naší katedře 
založenou tradici diplomních prací postupně prozkoumávajících v našich podmínkách 
Test pohádek C. Coulacoglou. Jde o práce J. Strnádkové (2005) a P. Průchové 
(2010). Ve své práci se zabývá aplikací testu u skupiny dětí mladšího a středního 
školního věku. 
 
 Diplomandka zprvu přibližuje motivaci k práci právě s tímto testem. Zájem o 
terapeutické využití pohádek pochází z doby jejího působení jako zdravotní sestry a 
také dobrovolnice v Jedličkově ústavu a také při práci s dětmi s poruchami sluchu. 
 
 V literárně přehledové části práce přiměřeným způsobem charakterizuje 
úroveň psychického vývoje v těchto věkových obdobích v jednotlivých oblastech. 
Vychází ze standardních a uznávaných textů vývojové psychologie, je zřejmé, že se 
v daném věkovém období dobře orientuje.  
 
 Zvláštní pozornost je věnována problematice psychologického vyšetření dítěte 
a v tomto rámci projektivní diagnostice a zejména Testu pohádek. Jsou představeny 
symbolické pohádkové bytosti hrající v testu roli: Červená Karkulka, Sněhurka 
s trpaslíky a pohádkoví obři.  Je popsán test a jeho interpretace. Uvedeny jsou 
přednosti a omezení či možné nevýhody testu. Podrobně přibližuje vyhodnocování 
testu a jeho jednotlivé kategorie resp. proměnné. 
 
 V empirické části práce získává autorka protokoly z vyšetření Testem pohádek 
u 20 chlapců ve věku 6 – 7 let. Svůj soubor získaný na dětech z hlavního města 
srovnává pak co do výsledků se souborem  z diplomní práce P. Průchové 
vypracované na dětech z krajského města. K vyhodnocení adekvátně využila popisné 
statistiky.  Mezi oběma skupinami shledala autorka velké rozdíly, chlapci z hlavního 
města dosahovali vyšších skórů. Diskutuje možné příčiny rozdílů (odlišní examinátoři, 
nedostatečná velikost vzorku atd.). 
 
 Druhou složkou empirické části práce bylo hledání korelací mezi výsledku 
v testu pohádek a výsledky dvou dalších testů u skupiny dětí 8 – 12lketých (testy 
CPQ a  Dotazník stylů výchovy) Byly zde nalezeny některé pozitivní korelace a ty jsou 
v práci diskutovány. 
 
 Celkově se potvrdila použitelnost testu v našich podmínkách. Test se může 
stát vhodným doplňkem testového inventáře našich dětských psychologů 
v projektivní oblasti. Stojí za to dokončit standardizaci testu. 
 
 Práce je psána pečlivě a se zaujetím. Překlepy jen ojedinělé (str.35 – 
karkulka), str. 115 „třech“.  

Jsem přesvědčen, že se může stát předmětem obhajoby s pozitivními 
vyhlídkami na obhájení. K diskusi při obhajobě  navrhuji zamyšlení nad tím, zda by 
případně bylo možné využít některé z českých pohádek při konstrukci paralely tohoto 
testu a zda by se nedalo uvažovat o možném zjednodušení řady kriterií. 
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