Doktor Petr Goldmann na Katedře psychologie
FF UP o Tematicko-apercepčním testu a obecně o
apercepčních psychodiagnostických nástrojích
Dne 15. 03. 2012 se na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v rámci
projektu VZKAS konal v pořadí již patnáctý odborný seminář pro studenty PGS,
studenty magisterských studií a akademické pracovníky, kterého se zúčastnilo 21
posluchačů.
PhDr. Petr Goldmann je předním odborníkem na projektivní
psychodiagnostické nástroje v ČR se zaměřením na apercepční testy. Působí jako
vysokoškolských pedagog na PedF UK Praha, Katedra psychologie a jako vedoucí
psycholog PL Bohnice v Praze. Dr. Goldmann odborně školí v Rorschachově
metodě, což je též rozsáhlá a hojně využívaná projektivní metoda. Je autorem
mnoha odborných článků a monografií (například Základy klinické psychologie
(spoluautorka B. Baštecká)).

Dr. Goldmann se v rámci workshopu dotkl historických předchůdců Tematicko
apercepčního testu. V první fázi se jednalo o zkoušky fantazie, při jejímž zkoumání
se používali smysluplné obrazy různých lidských aktivit. Druhou fázi, můžeme nazvat
jako fáze sociálních zkoušek. Již ve třicátých letech 20 století se objevil Schwartzův
test „Sociál Situation Pictures“ tvořen osmi obrázky s implicitním morálním
problémem mladých delikventů, který byl považován za test osobnosti a řešení
problémů.
Tematický apercepční test vznikl v roce 1935 na Hardvardu a autory jsou Murray a
Morganová. Jedná se o nástroj zkoumající osobnost v sociálním poli. Proband

projevuje v testu zejména atributivní a autistickou projekci. Jedná se v současnosti o
nejpopulárnější metodu a o nástroj s uspokojující validitou a reliabilitou. Mezi praktiky
a výzkumníky neexistuje dohoda na určitý skórovací systém, přičemž jsou rozšířeny
dva: a) Cremerová – hodnocení obranných mechanismů, b) Westen – zjišťování
objektních vztahů.
Mimo stanovená témata se diskutovalo o mnoha dalších souvisejících aspektech. Za
mnohé zmíníme například zamyšlení nad vhodností projektivních, apercepčních
technik v psychodiagnostice a psychoterapii.
Doktor Goldmann byl ochotný předávat své zkušenosti, které jsou pro začínající
výzkumníky velmi inspirativní, a ochotně diskutoval s publikem a odpovídal na otázky
studentů.
Za tým projektu VZKAS
zpracoval dr. Martin Dolejš

