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Byl bych rád, aby tato recenze byla východiskem k diskusi o dalším směřování české 

psychodiagnostiky a byla chápána jako vyjádření respektu, který chovám k práci kolegů 

zabývajících psychodiagnostickou činností v Psychologickém ústavu FF MU. Kniha, kterou 

recenzuji, je základní učebnicí psychodiagnostiky a je dle mého soudu nejčastěji využívána 

studenty během pregraduálního studia psychologie v rámci předmětu psychodiagnostika 

dospělých. Snažím se tím podtrhnout fundamentální význam této učebnice jako vehikula, 

z něhož čerpají znalosti o psychodiagnostice pozdější profesní psychologové, respektive 

psychologové se specializací na psychodiagnostiku.  

 To předurčuje i rámec, v jakém odborném stylu a v jakém didaktickém pojetí by 

takový text měl být vytvořen. To se autorům učebnici vcelku daří realizovat, kdy začínají 

metodologickými otázkami psychodiagnostiky a pokračují výkladem klinických a testových 

metod s ukázkami z nich rezultujících typů psychologických nálezů. Udiví rozsah pouze 488 

stran, v kterém je nemožné pro jeho stručnost dosáhnout dostatečně kompetentního výkladu 

jednotlivých metod. Vede to také k neadekvátnímu zkrácení citačního aparátu, což posléze 

z učebnice učiní soubor „rozumů“, kdy zběhlý čtenář nechápe, odkud jsou odvíjeny: jsou tu 

prezentovány názory a poznatky autorů a výzkumníků např. testů, anebo jsou to názory autorů 

publikace? V moderních učebnicích psychodiagnostiky je tento přístup nepřijatelný, na straně 

čtenáře to vede ke škodám ve znalostech, protože se právem lze domnívat, že pregraduální 

student získá dojem, že výzkum v psychodiagnostice jednotlivých metod je relativně chabý, 

srov. např. citační aparát v (Crocker & Algina, 2008; Lezak, Howieson, Bigler, & Tranel, 

2012; Strauss, Sherman, & Spreen, 2006), kdy opak je pravdou, nemluvě o obsoletnosti 

doporučovaných učebnic v sekci Literatura (např., proč se doporučuje vydání Psychological 

Testing z r. 1954?). Dále to nevede k hlubšímu zkoumání datové báze a statistického jištění 

těchto metod, protože ty lze nejčastěji dohledat v dílčích psychometrických studiích 

k jednotlivým testům.  

 Z hlediska obsahu bych viděl problémy podstatně větší, než jsou nedostatky 

vyplývající z rozsahu učebnice. Zaměřil bych se například na kapitolu testových metod, 

konkrétně testů inteligence. Ponechme stranou, že z hlediska dnešního licenčního práva by 

veškeré obrázky v legendě, např. testového materiálu WAIS-III, v učebnici měly mít pasáž 

o schválení reprodukce vydavatelem, která tu chybí, ale pojďme se detailněji podívat na obsah, 

např. kapitoly právě o WAIS-III. Dočteme se tu některé dle mého soudu didakticky nešťastné 

formulace, např. s. 119: „Výsledky získané u české populace pokrývají inteligenci do 

maximální výše IQ = 155.“ Pregraduální student, aby výroku správně porozuměl, tak by 

musel být zběhlý v interpretaci normativních studií WAIS-III, což nelze předpokládat. Tato 

distribuce dat v tomto rozmezí může být ovlivněná zaprvé výběrovým nereprezentativním 

normativním souborem české verze WAIS-III, zadruhé může se jednat o limit přímo 

vyplývajícím z konstrukce samotného testu (Wechsler, 2010). U studenta jako znalost 

nejspíše nemůžeme předpokládat, že by si ihned vybavil rozdíl mezi teoretickým postulátem 

testu, tj. měřit v rozpětí mezi -4 SD až +4 SD, ale zároveň toto porovnal s výrokem, který 

právě vstřebal, tedy že reálná distribuce těchto skórů je v rozmezí 45–155 IQ.  
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Z toho plyne, že pasáži porozumí nejspíše jinak, než by měl. Pokud by toto naopak bylo 

podnětem k diskusi (uvědomit si diferenci mezi empirickými daty normativní studie WAIS-III 

a jejich popisem a vztahem těchto dat s teoretickým konstruktem rozsahu měření testu a 

normálního rozdělení), to by pomohlo prohloubit a propojit znalosti psychometriky ve vztahu 

k metodice měření inteligence pomocí WAIS-III.  

Dále autoři zavádí terminologii pro již zavedené psychometrické pojmy, jako je 

„normalizace“ (s. 122), což je termín z české historiografie, nikoliv psychometriky. Není totiž 

důvod nazývat převod hrubých skórů na vážené takovýmto pojmem. V komentáři WAIS-III 

autor pokračuje místo kritického hodnocení použití testu spíše větami evokujícími reklamu k 

testu „avšak jeho (tj. WAIS-III) použití je vpravdě univerzální“. Neztrácel bych tím prostor, 

podstatnější by bylo zmínit, že v americké psychodiagnostice se vede dlouhá desetiletí 

kritická diskuse o rozsahu a efektivitě vyšetření inteligence (připomněl bych pouze slavnou 

polemiku mezi M. D. Lezakovou a A. Kaufmanem). Místo těchto zavádějících vět o 

použitelnosti WAIS-III by měl být čtenář veden ke kritickému zamyšlení, zda pomocí 

konstruktu měření inteligence WAIS-III lze např. odhadovat míru kognitivního deficitu u 

neurologických a psychiatrických onemocnění, popřípadě problémy, které s aplikací WAIS-

III v měření kognitivních funkcí existují a nejsou snadno řešitelné (výklad WAIS-III pomocí 

jednofaktorové teorie inteligence, anebo přechod na indexové skóry?). To zde chybí a čtenář 

si odnáší mylnou představu o WAIS-III jako jakémsi univerzálním testu k popisu 

kognitivních funkcí (srov. diskusi v Tulsky et al., 2003).  

 Obdobného komentáře se dočkáme i na jiných místech, namátkově např. 

v projektivních metodách (s. 224): „Použití Rorschachova testu v praxi nemá žádná 

omezení.“ Suše bych podotknul, že Rorschachův test dnes dle odborné literatury u většiny 

velkých diagnostických jednotek není diagnostickou metodou, která by byla v souladu s 

psychodiagnostickými standardy pro dané onemocnění. Je tomu tak např. u Alzheimerovy 

nemoci (nejběžnějšího onemocnění vyššího věku, které způsobuje poruchu kognitivních 

funkcí), ale ani u Parkinsonovy nemoci, roztroušené sklerózy, dále dokonce ani u vyšetření 

kognitivních funkcí u psychotických onemocnění! Že v ČR tento fakt nerespektuje většina 

klinických psychologů, je praxe, ale v učebnici by se měl student dosíci poznání, které je nyní 

ve světové literatuře podporované. Neměla by proto koncepce knihy být vykládána místo od 

metod směrem k diagnostice spíše od onemocnění směrem k metodám? Klasifikační přesnost 

žádného testu totiž nemůže být nejvyšší pro různá onemocnění.  

Je tu nutné připomínat, že volba testu u řady onemocnění není věcí pouze kompetence 

psychologa, nýbrž povinností hledat nejlepší diagnostický standard, a pokud to někdo 

nerespektuje, tak nerespektuje Standardy pro pedagogické a psychologické testování APA 

(2001). Jinými slovy není to pouze didaktická či pedagogická otázka, která by v učebnici 

mohla být libovolně tematizována (žádná metoda není univerzálně použitelná), naopak je 

povinností autora studenty učit nejlepší možný diagnostický standard. V tomto je analyzovaná 

učebnice nejen obsoletní, ale neodpovídá metodickým, a zejména diferenciálnědiagnostickým 

standardům současnosti založeným na praxi založené na důkazech pro základní 

neuropsychiatrická onemocnění (Chelune, 2010).  

 V poslední části autoři rozumně nabízí ukázky formulace tzv. psychologického nálezu, 

tj. jak by měl vypadat výstup psychodiagnostické činnosti. Překvapivě ani u tzv. Nálezu 

orientovaného testově (s. 460) autoři nedoporučují uvádět hrubé skóry, ani tabulku 

s váženými skóry, uvádějí je pouze jako prózu (a to pouze vážené skóry) v rámci souhrnu 
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výsledků z testu. To není didakticky dostatečné a studenty to vede na scestí obdobné praxe. 

Tento způsob testového nálezu zamezuje revizi nálezu kýmkoliv jiným, než je autor vyšetření 

(jak by mohl jiný psycholog v jiné nemocnici nález interpretovat, pokud neví, z kterých 

hrubých skórů?), jeho pragmatická i klinická hodnota se uzavře, jakmile by měl opustit dané 

zdravotnické zařízení. Takový nález je vzhledem k nedostupnosti či statistické nedostatečnosti 

normativních údajů pro nejběžnější užívané testy v ČR dále psychometricky neinterpreto-

vatelný. Autoři neuvádějí studenta do srozumitelné osnovy nálezu: hlavička, účel vyšetření, 

testové metody (hrubé i vážené skóry), anamnéza, pozorování, rozhovor, souhrn, 

diferenciálnědiagnostická rozvaha, závěr, doporučení, nečerpají z dnes dostupných mono-

grafií, které ex post vyšly i česky (Lichtenberger et al., 2015).  

Vlastní rozbor by si vyžádala psychopatologická terminologie v Souhrnu (např. s. 461), 

která dnes z mnoha důvodů byla opuštěna: „oligofrenický defekt“, „emotivita má patogno-

mické hodnoty“, „patognomicky bradypsychická produkce“. Vzhledem k tomu, že výkladu 

nálezu nepředchází důkladný rozbor pomocí standardních neurologických, psychiatrických, 

zobrazovacích a psychofarmakologických metod pro stanovení patofyziologického modelu 

onemocnění daného pacienta, tak v Souhrnu dojde k formulaci řady spekulativních tvrzení: 

např. bradypsychismus je velmi specifický termín v neurologii non-motorických projevů 

Parkinsonovy nemoci a parkinsonských syndromů (bohužel popisovaný pacient v učebnici 

touto nemocí či syndromem netrpěl), dále je možné tento termín v nálezu použít pouze velmi 

specificky (v závislosti na rozvoji onemocnění) i u Parkinsonovy nemoci. V nálezu nelze 

dohledat použití metody k měření emotivity, která by měla normativní studii v české verzi, to 

implikuje, že nelze znát ani „hodnotu“, natož patognomickou (to by totiž předpokládalo 

statistické jištění patognomických znaků v dané metodě, které nebylo k dispozici) atd. apod. 

Některé formulační postupy z této ukázky považuji za metodicky chybné, např. (s. 462), 

„Většina hodnot svědčí vedle psychopatie pro suspektní organickou syndromo-

logii... .“ Hodnoty nemohou svědčit pro syndromologii (nauku o syndromech), spíše pro 

jistou symptomatiku, používat v době moderních neurověd slovo „organický“ v psychologii je 

v ČR stále běžné, nicméně je to pleonasmus a tautologie (i funkční poruchy mají dnes 

neurovědní model výkladu, tj. organický). Dále „Schizofrenii protokoly neproka-

zují.“ Studenty je efektivní spíše seznámit se základní znalostí, že každý psychologický nález 

je „pravděpodobnostní odhad“ (nikoliv identifikace a důkaz kauzálního vztahu). Žádná 

metoda psychodiagnostiky ipso facto nemůže onemocnění „prokázat“. V metodice nálezu 

nebyl použit jediný test na paměť, tvrdit v Souhrnu, že „mnestická reprodukce špatná“ je 

didakticky nešťastné (nedoporučuji ve výuce psychodiagnostiky studentům uvádět popisy 

funkcí, které neměřili, pokud je chtějí testově interpretovat), ale je to i lexikálně 

neodůvodněné, protože mechanismy paměti (tj. reprodukce) nejsou špatné/dobré, pouze 

v testu podprůměrné–průměrné–nadprůměrné, což lze chápat jako vodítko pro pravděpo-

dobnou etiologii těchto deficitů a z nich se odvíjející diferenciálnědiagnostickou rozvahu. 

Pokud tento popis „reprodukce špatná“ byl případně vytvořen na základě klinického dojmu, 

tak to nelze akceptovat jako dostatečné, protože testový nález není klinická imprese (a nelze 

to zaměňovat).  

 Závěrem lze shrnout, že publikace je spíše nekritickým „katalogem“ v České republice 

dostupných metod bez jejich patřičného zhodnocení z hlediska validity, reliability či kvality 

standardizace a vhodnosti použití.  
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Jako desideratum do budoucna se jeví potřeba zbrusu nové edice učebnic psychodiagnostiky, 

které budou lépe reflektovat dynamický posun v diferenciální diagnostice a testovém 

instrumentariu i terminologii psychopatologie posledních dekád z pohledu několika možných 

přístupů k psychodiagnostice (např. klinického, poradenského ad.).  
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