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Zrelý autor naberá vekom nielen skúsenosti, ale aj ši-
kovných spoluautorov do tímu. To urobil aj prof. Svoboda 
z Masarykovej univerzity v Brne, autor viacerých monogra-
fií o klinickej psychodiagnostike dospelých aj detí. Na tieto 
diela súčasná monografia nadväzuje, ale v mnohom ich ino-
vuje a dopĺňa. 

Prvá časť práce sa venuje metodologickým otázkam psy-
chodiagnostiky. Rieši základné otázky psychometrických 
kritérií na diagnostické metódy, uvádza ich prehľad a kla-
sifikáciu. Osobitný dôraz kladie na problém etických zásad, 
ktorý je stále veľmi aktuálny v psychologickej praxi. Up-to-
date je podkapitola o počítačovom a internetovom testovaní. 
Zaujímavé údaje o monitoringu užívaných metód v českom 
prostredí sa opierajú o empirické výskumy autorov. 

Druhá časť je venovaná klinickým metódam – pozoro-
vaniu, rozhovoru a anamnéze. Dôraz, ktorý kladú autori na 
túto časť psychologickej metodológie je dobrou odpoveďou 
na starú dilemu psychodiagnostiky, či sa klinickí psycholó-
govia majú pri svojich diferenciálno-diagnostických úva-
hách opierať hlavne o výsledky testových metód, alebo sa 
majú pokúšať intepretovať tieto nálezy v kontexte anamné-
zy a klinického „dojmu“. Otvorenou otázkou ostáva dosta-
točne intenzívny tréning poslucháčov psychológie v tejto 
oblasti metód. 

Tretia časť monografie sa venuje testovým metódam, 
ktoré člení na dve veľké skupiny – výkonové testy a testy 
osobnosti. Okrem klasických výkonových metód merania 
intelektu, pamäti a ďalších psychických funkcií, je pomerne 

značná pozornosť venovaná aj neuropsychologickej dia-
gnostike. Recenzenta zvlášť teší, že popri veľmi rozsiahlom 
a aktuálnom prehľade sebaposudzovacích škál a dotazníkov 
osobnosti sa venuje významná časť práce projektívnym me-
tódam. Najmä pri Rorschachovej metóde sa zdôrazňuje, že 
na československú tradíciu reprezentovanú autormi ako boli 
Dobrotka, Nevole, Říčan a spol., ktorá nadväzovala na kla-
sické diela H.Rorschacha a E.Bohma, sa v našej praxi čoraz 
viac pracuje s modernejším exnerovským prístupom, repre-
zentovaným monografiou Poláka a Obucha. Autori kriticky 
hodnotia aj ďalšie klasické projektívne emtódy ako sú TAT, 
Kresba postavy, Szondiho test a iné. Jadrová časť knihy 
o testoch je napísaná veľmi štrukturovane a prehľadne, pri 
každej metóde uvedený opis testu, štandardizácia, adminis-
trácia, hodnotenie a interpretácia. Z tohto dôvodu je dobrým 
prameňom nielen pre študentov psychológie, ale aj pre 
oborníkov z iných oblastí, ktorí bývajú konzumenti našich 
nálezov (lekári, učitelia, personalisti a pod.). 

Záverčná časť knihy sa venuje písaniu psychologického 
nálezu s výstižnými kazuistickými ilustráciami jednotlivých 
prístupov napr. nálezov orientovaných klinicky, testovo, 
exploračne-testovo, naratívne a nálezov orientovaných na 
zložky osobnosti. 

Recenzovanú knihu odporúčame nielen študentom psy-
chológie, ale aj všetkým v praxi pôsobiacim psychológom, 
ktorí chcú udržiavať krok s vývojom psychodiagnostiky. 
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