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Meziplochy v Rorschachově metodě

Jejich význam a korespondence s projevy osobnosti u adolescentních studentů

Diplomová práce Bc. Vratislava Simona je věnovaná tematice meziploch v ROR protokolu a jejich 

významu a souvislostí s vybranými projevy osobnosti, zejména opozičností, u adolescentní 

populace. ROR metoda patří k nejčastěji užívaným psychodiagnostickým metodám u nás i v 

zahraničí. Její užití se neomezuje jen na oblast klinické psychologie, ale její možnosti uplatnění 

spadají i k oblasti personální psychologie (odkud vzešel i zájem autora o danou problematiku). 

Rorschachova metoda patří k nejčastěji polemizovaným psychodiagnostickým metodám, a proto se 

domnívám, že výzkum v této oblasti je velice žádoucí. Z uvedených důvodů tak vítám, že si autor 

vybral psychodiagnosticky a psychologicky významné téma.  

Diplomová práce je klasicky členěná na teoretickou a empirickou část. Pro vypracování práce autor 

použil dostatečné množství odborně relevantních českých i zahraničních zdrojů. 

V teoretické části se autor nejdříve věnuje tematice opozičnosti, jejímu definování v rámci percepce 

a v rámci osobnosti. Zabývá se percepcí objektů a percepční organizací obecně a ve vztahu k 

interpretaci ROR tabulí. Uvádí objektivní a subjektivní faktory v percepční organizaci i se 

zaměřením na jejich uplatnění v rámci interpretace ROR tabulí. Prostřednitcvím známých teorií 

vymezuje opozičnost jako osobnostní vlastnost, zabývá se jejími projevy, rozlišuje negativní a 

pozitivní (adaptivní) aspekt opozičnosti a věnuje se opozičnosti v rámci vývoje. V druhé části 

představuje Rorschachovu metodu a její zařazení mezi ostatní psychodiagnostické metody, 

podrobněji se věnuje signování a interpretacím meziploch v ROR a výzkumným zjištěním v této 

oblasti.

Autor v teoretické části kvalitně přibližuje a definuje pojmy, které následně používá ve výzkumné 

části. Oceňuji, že v mnoha místech autor nezachází k základním informacím, ale předpokládá 

znalost čtenáře a odkazuje ho k relevantní literatuře. Teoretická část je napsaná přehledně a čtivě, s 

odborným porozuměním a znalostí. 

V empirické části si autor kladl za cíl ověřit validitu interpretací zahrnujících meziplochy na 

souboru adolescentních studentů a porovnat výskyt interpretací meziploch u adolescentních 

studentů s normativními údaji. K vypracování cíle práce použil kvantitativní metodologii. Stanovil 

si 3 hypotézy týkající se negativní a pozitivní opozičnosti a jejích vztahu k výskytu meziploch v 

ROR a výskytu meziploch v ROR u adolescentní a dospělé populace. Výzkumný soubor tvořilo 20 

studentů gymnázia ve věku 17 let. Pro srovnání opozičnosti u adolescentní a dospělé populace autor 

použil normativní údaje Comprehensive System pro dospělou populaci. Pro sběr dat použil ROR 

metodu, ratingovou škálu negativních a pozitivních opozičních projevů a NEO-PI-R. Oceňuji 

zařazení individuálních rozhovorů se studenty na téma opozičnosti a realizaci ratingového 

hodnocení až po vyhodnocení ROR protokolů. 



Diskuse je napsaná kvalitně, diplomand odborně uvažuje nad dosaženými výsledky a možnými 

alternativními směry provedené studie.

Výsledky studie neposkytly dostatek důkazů o přítomnosti vztahu mezi počtem interpretací 

meziploch a negativní/pozitivní opozičností, poukázaly ale na vyšší výskyt opozičnosti u 

adolescentní populace ve srovnání s dospělou populací. 

Souhlasím s autorem, že operacionalizace opozičnosti není snadným úkolem. Zajímavým by určitě 

bylo rozšíření výzkumného souboru a doplnění metod zjišťujících opozičnost i o jiné metody než je 

rating učitelů, které by ukazovaly i na jiné než jen školní situace a pravděpodobně by mohly 

nabídnout komplexnější pohled na opozičnost a její manifestaci v myšlení, prožívání a chování. 

Domnívám se, že zajímavým směrem může být interpretace meziploch ve spojitosti s dalšími 

vybranými ukazateli v ROR.    

Bc. Vratislav Simon prokázal v diplomové práci schopnost adekvátně pracovat s odbornou 

psychologickou literaturou, naplánovat a realizovat výzkumnou studii a odborně zhodnotit její 

výsledky. Diplomová práce poukazuje na zájem diplomanda o danou problematiku a dobrou 

orientaci v daném tématu.

Otázky k obhajobě: Poskytl dotazník NEO-PI-R i jiné data kromě zpětné vazby pro studenty?

Předloženou diplomovou práci Bc. Vratislava Simona doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit 

výborně.

V Praze, 2.9.2015 PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.




