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Alternativní využití Szondiho testu jako diagnostického nástroje

Posuzovaná rigorózní práce navazuje na autorčinu diplomovou práci, která již 

v době svého vzniku patřila k nadstandardním diplomovým pracím. 

K původnímu obsahu byly přidány některé teoretické informace, ale především 

nové výzkumné nálezy, které prokazují, že má Szondiho test diagnostický 

potenciál, spočívající v korelaci preferencí tváří v Szondiho testu a 

psychometricky zjišťovaných osobnostních charakteristik respondentů. 

Szondiho test bývá v přednáškách a publikacích o psychodiagnostice zmiňován 

spíše jako rarita. Spolu s tímto testem se až na malé výjimky vytratila 

z psychologie osobnosti i Szondiho analýza pudů a osudu spojená s teorií 

rodinného nevědomí a genotropismem.  Přestože by měl o jasnou provázanost 

teorie s diagnostickou i terapeutickou praxí usilovat každý psycholog, ukázala

se v tomto případě vazba viditelně zastaralého testu a velmi originální teorie

plné řady výzkumně nedoložených předpokladů spíše nevýhodou. Byla by 

škoda z takhle komplexní teorie nezachovat alespoň některé užitečné ideje, 

které mohou být dále rozvíjeny.

Vzhledem k tomu, že není Szondiho teorie i diagnostika příliš známá, 

rekapituluje autorka na začátku teoretické části informace o Szondiho testu 

v kontextu jiných projektivních metod, včetně zmínek o reliabilitě a validitě. 

Zároveň připomíná hlavní ideje Szondiho teorie a spojuje je se Szondiho 

životním příběhem. 



Autorka v této práci doplňuje informace o vnímání tváře a hodnocení rysů 

osobnosti. Dříve než připomene prokázané korelace mezi hodnocenou tváří a 

charakteristikami hodnotitele, uvádí některé souvislosti mezi tváří a osobností 

jejího nositele. Tato část by si do budoucna zasloužila vyústění v publikaci 

kompletnější přehledové studie. V této spojitosti mám jedinou drobnou 

připomínku. Citace z Talmudu („Nevidíme věci, jaké jsou. Vidíme je takové, jací 

jsme my“) mne zaujala do té míry, že jsem začal v Talmudu nesystematicky 

hledat. Citaci jsem bohužel nenašel. Zajímalo mne, kde přesně tato 

psychologicky prozíravá věta v Talmudu je. 

Hlavní přínos rigorózní práce tkví ovšem v části empirické, která se skládá ze tří 

výzkumů. První dva výzkumy lze chápat jako pilotní výzkumy, které se zabývají 

tím, jakým způsobem podněcují tváře jejich hodnotitele k odhadům 

předpokládaných osobnostních rysů a jaké asociace obecně uvádějí. 

Kvantitativní výzkum zjišťoval, zda jsou tvářím opakovaně přisuzovány některé 

osobnostní charakteristiky bipolárně vyjádřené prostřednictvím sémantického 

diferenciálu. V kvalitativním výzkumu byly sledovány podobnosti příběhů, které 

si respondenti u obličejů domýšleli. Hlavním přínosem rigorózní práce je 

výzkum třetí, který koreluje volby v Szondiho testu s charakteristikami 

zjišťovanými osobnostním testem SPARO. Autorka využila faktu, že je tento 

dotazník používán v rámci testování uchazečů o služební poměr u Celní služby 

ČR. Testovou baterii 65 respondentů tedy rozšířila i o Szondiho test. Z tohoto 

vzorku bylo možné využít data od 62 probandů. 

Autorka na tomto vzorku prokázala, že impulzivita měřená testem SPARO 

statisticky významně pozitivně koreluje s preferencí tváří sadistů a negativně 

s výběrem tváří katatoniků. Rovněž prokázala, že výběr tváří hysteriků koreluje 

významně s vyšší psychickou vzrušivostí, emocionalitou a nízkou odolností vůči 



zátěži. Hlavním přínosem rigorózní práce je tedy důkaz, že hodnocení fotografií 

v Szondiho testu vede k signifikantním rozdílům v charakteristikách, které jsou 

jim připisované, že fotografie vedou k rozsáhlé škále různých interpretací a že 

jejich preference souvisí s osobnostními charakteristikami. Nyní je možná na 

čase vykročit mimo rámec Szondiho testu a zjistit, do jaké míry mohou být 

preference konkrétních tváří využity v osobnostní diagnostice. Proto mne bude 

zajímat, jaké jsou další autorčiny plány v této oblasti. 

Práce je velmi přínosná a metodologicky erudovaná. Svým obsahem, rozsahem

(více než dvě stě stran textu), formou i propracovaností překračuje požadavky 

kladené na rigorózní práce. Proto ji doporučuji k obhajobě. 
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