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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Martiny Pokorné:

„Alternativní využití Szondiho testu jako diagnostického nástroje“

Předložená rigorózní práce je z mého pohledu originální. Szondiho test je v současné 

psychodiagnostické praxi u nás užíván spíše ojediněle. Přestože Szondiho teorie osobnosti se 

v jistém ohledu vztahuje k současným sociobiologickým teoriím, nebyl jí doposud (ani 

v rámci psychodiagnostických přístupů) věnován výzkumný prostor. Cením si autorčiny 

odvahy, a možná i nadšení, věnovat se tomuto tématu. Autorka navazuje na svou diplomovou 

práci obhájenou na katedře psychologie FF UK v roce 2012.  

Literárně přehledová část je poměrně rozsáhlá a autorka se věnuje zejména: 

projektivním metodám z obecného hlediska; Szondiho testu – včetně jeho teoretického a 

psychodiagnostického ukotvení; souvislostem mezi hodnocením rysů osobnosti a vnímám 

tváře. 

Tuto část práce pokládám za zdařilou. Autorka pracovala s rozsáhlým množstvím 

našich i zahraničních pramenů. Kapitoly jsou přehledně členěny, zpracovány a autorkou na 

mnoha místech komentovány. Cením si zařazení kapitoly „Diskuse literárně přehledové 

části“, kde autorka shrnuje obsah této části práce a zároveň hledá výzkumné i praktické 

možnosti, jak se zvolenou metodou dále zacházet. 

Vnímám autorčino úsilí zvolenou problematiku pojmout v širších teoreticko-

výzkumných souvislostech. Nicméně se domnívám, že v rámci povahy předložené práce by 

tato část práce zasluhovala zkrácení a zestručnění. Autorka mohla využít odkazu na svou 

práci diplomovou, kterou v přehledu použité literatury necituje. Rovněž v této návaznosti 

bych očekávala v úvodu práce stručné zhodnocení toho, co rigorózní práce přináší nového 

oproti původní práci diplomové. Z kontextu jen okrajově vyplývá, že zařazení 5. kapitoly se 

vztahuje k nově zařazené studii (v rámci výzkumné části práce), která se věnuje souvislostem 

mezi Szondiho testem a vybranými vlastnostmi osobnosti mapovanými dotazníkem SPARO.



Výzkumná část práce je přeložena v podobě tří studií, včetně pilotních výzkumů. 

Formulace hypotéz, popis zkoumaných souborů, metody sběru a zpracování dat jsou náležitě 

popsány a doplněny přehlednými grafy či tabulkami. Tato část práce má na různých místech i 

diskusní povahu. Autorka tímto prezentuje svůj pečlivý a přístup ke zvolenému výzkumu, 

odbornost v podobě vhodného teoreticko-metodologického ukotvení, ale i adekvátní 

psychologickou rozvahu nad vybranými tématy výzkumu a jeho souvislostmi. Výsledky 

výzkumu jsou rovněž prezentovány v přehledné a propracované formě. Rovněž kapitola 

„Diskuse“ je adekvátně zpracována a autorka svá zjištění porovnává s výzkumnými pracemi 

citovaných autorů.

Výzkumná část práce by z mého pohledu zasluhovala pro účely předložené rigorózní 

práce rovněž zestručnění (zkrácení) s tím, že autorka může využít odkazu na svou práci 

diplomovou (zejména v ohledu již publikovaných studií 1. a 2.). Přínos předloženého 

výzkumu vnímám především v zařazení studie 3., kde autorka hledá možné souvislosti mezi 

vybraným osobnostními vlastnostmi zjištěnými dotazníkem SPARO a volbou fotografií 

jednotlivých faktorů Szondiho testu.

V rámci obhajoby práce prosím autorku, aby shrnula a zhodnotila základní poznatky 

svého výzkumného šetření a uvedla, v jakém ohledu by měly případně pokračovat navazující 

výzkumy. 

Dále by mě zajímalo, proč autorka využila právě metody SPARO k porovnání 

uvedených osobnostních vlastností ve vztahu k Szondiho testu. 

Jaké autorka vnímá výhody a nevýhody využití Szondiho testu v psychodiagnostické 

praxi, případně v čem by mohl již stávající a častěji využívané metody obohatit.

Předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a navrhuji, aby 

se stala předmětem obhajoby. 

V Praze dne 26. března 2015

Markéta Niederlová




