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Autor předkládá práci, která již po formální stránce splňuje požadavky. Je srozumitelně 

členěná, po grafické stránce čtenáři přívětivá, podložená dostatečným množstvím odborných 

zdrojů, včetně těch nejnovějších. Práce je současně ukázkou toho, že i rozsahem kratší text 

(65 stran mimo seznam literatury) může být s přehledem postihnut a zachytit vše potřebné, 

bez zbytečné redundance. Čtenář tak nikde není zahlcen a unavován rozsáhlou rozpravou. A 

tento princip „méně je více“ lze nalézt i ve vlastním obsahu práce. Zmíním v tomto směru 

jeden moment: autor sbíral data na středoškolácích i dotazník  NEO-PI-R; to z důvodu, aby 

mohl zájemcům ve zpětné vazbě nabídnout jednodušší a srozumitelné informace o osobnostní 

struktuře. Vlastní výzkumný zájem ovšem spočíval ve vyšetření ROR testem. Autor se však 

v práci nevěnuje možným souvislostem výsledků v ROR a zmíněného dotazníku, jak by tom 

(domnívám se) mnozí neodolali (když už ta data mají…). Oceňuji to jako držení se výzkumné 

disciplíny.  

Oceňuji ovšem už vlastní téma předložené práce. Ověřování validity ROR fenoménů je velmi 

žádoucí, už i vzhledem k tomu, že používání ROR v osobnostní diagnostice je již dlouhou 

dobu velmi rozšířené a mezi psychology populární. Nebezpečí vzniku jakési vnitřní ROR 

„filosofie“, na tradici založené a od reality odtržené je ovšem evidentní.  Autor v teoretické 

části zpřehlednil množství názorů a výzkumných závěrů, od nejstarších (vlastní práce 

Hermanna Rorschacha, Ewalda Bohma), až po ty nejnovější (skupina autorů několika 

amerických univerzit v rámci projektu R-PAS). Autorem vybraný fenomén „meziploch“ patří 

v používání ROR mezi interpretačně oblíbené a současně psychologicky kritické: vždyť 

charakteristika opozičnosti, kritičnosti, invence, ale i tzv. compliance (jako často 

zmiňovaného kriteria úrovně spolupráce při terapii) je vnímaná jako důležitý moment 

v psychologii zdraví, v psychoterapii, sociální a pedagogické psychologii, atd. Autor se také 

dostatečně podrobně věnuje právě analýze jevu opozičnosti a ukazuje, jak je to jev 

mnohovrstevný a kolik informace se ztratí, když se jeho výklad nechá na obecném, širokém 

výkladu. Čtenář si tak může uvědomit, jak to všechno souvisí se sociální rolí, s výběrem 

situací, ve kterém se ona kritičnost/opozičnot může projevit, jaké nebezpečí plyne z usuzování 

jen podle (např. i jen ojedinělého) nejsilnějšího projevu, na znalosti dané osoby atd.  

Vlastní výzkum autor realizoval na gymnaziální třídě a kromě vlastního vyšetření studentů 

použil také jejich ohodnocení dvěma jejich učiteli. Při vědomí si omezeného vzorku (20 

studentů, 2 učitelé) autor nad výsledky kriticky uvažuje, nabádá k opatrnosti, ale nebojí se 

otevírat horizonty dalšího zkoumání. A to, že výsledky neprokázaly nějakou zjevnou 

souvislost mezi učiteli ohodnocenou opozičností (a ta byla zachycována v v onom běžně 

chápaném negativním, ale i pozitivním smyslu!) vlastně považují za dobrý a podnětný 

výsledek. Autora to vedlo k varování před poměrně rozšířeným chápáním vazby jevů 

„meziplochy“ v ROR a oním opozičnictvím (a to se v praxi děje!), k detailnímu uvažování 



nad všemožnými důvody a souvislostmi skrytými jaksi „pod hladinou“ a také k upozornění na 

vývojově-psychologické hledisko (že v období dospívání je tento jev pravděpodobně častější, 

než v dospělosti), které svými daty podpořil. 

Bylo by jistě možné se detailněji zabývat řadou dalších zajímavých souvislostí a poznatků, jak 

je autor ve svém textu prezentuje. Pro účel tohoto posudku to však již nepovažuji za nutné. 

Závěr: Práci považuji za splňující všechny požadavky na ni kladené a já ji doporučuji 

k obhajobě. 

Jako hodnocení navrhuji: výborně 
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