
  

 

Moderní Rorschachovské systémy 

 

Dne 26. 10. 2011 proběhl vzdělávací workshop pro studenty pregraduálního, 

postgraduálního studia, akademické pracovníky a odbornou veřejnost. Workshop se 

konal na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v rámci projektu ESF OP VK 

„VZKAS“. Pozvání na workshop příjmul PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.  Přednášející 

získal vzdělávání také na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci 

z oboru klinická psychologie, základní a supervizní certifikovaný kurz 

v Rorschachově metodě. Na částečný úvazek pracuje v privátní praxi v ambulanci 

klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově. Věnuje se psychodiagnostice, 

klinickému poradenství a psychoterapii, zejména se zaměřením na rodinnou terapii, 

ve které taktéž absolvoval psychoterapeutický výcvik na IRT v Praze. Je lektorem 

kurzů v Rorschachově metodě. V současné době je členem rady České společnosti 

pro Rorschacha a projektivní metody, je členem zkušební komise a poradenského 

orgánu MZ ČR pro specializační vzdělávání v klinické psychologii a členem Asociace 

klinických psychologů. 

 

 



  

 

 

V celkovém počtu 24 účastníků workshopu jsme se 26. 10. 2011 věnovali 

metodě ROR. Cílem workshopu bylo  představit moderní systémy administrace, 

vyhodnocení a interpretace Rorschachovy metody. Účastníci byli  informováni o 

aktuálních trendech ve výzkumu a aplikaci ROR metody zejména v klinické praxi. 

Hlavním cílem bylo získat rámcový přehled o různých způsobech a možnostech 

vyhodnocení ROR metody, orientovat se ve vývoji různých přístupů. Zpočátku 

workshopu jsme věnovali čas historickým kořenům ROR metody a významným  

osobnostem, které k vývoji metody přispěli (H. Rorschach, B. Klopfer, manželé 

Hertzovi, S. Beck, Z. Piotrowský, D. Rapaport, R. Schafer, E. Bohm aj.). Dále jsme 

se dotkli témat jako je kritika ROR metody, metodologické problémy. Rorschach jako 

percepčně kognitivní test x projektivní test. Dále psychometrické linie vývoje – J. 

Exner Comprehensive system, G. Meyer a kol. Rorschach performance assesment 

systém, psychoanalytické linie vývoje – P. Lerner Psychoanalytical Rorschach, 

Švýcarská skupina, analýza řeči a poslední linie vývojové psychologie – vývojové 

trendy v ROR, pojetí M. Leichtmana. Na základě dotazů a diskuze jsme pracovali a 

diskutovali o významných specializovaných škálách v ROR  (MOA, ROD, BAR-PEN, 

EII-2, Kwawer, AI...) a dětské verzi ROR.   

Poslední neodmyslitelnou a podstatnou části byl přehled nejvýznamnějších 

výzkumů, metodologii ROR ve výzkumech, které metodu posunují vpřed a diskuze 

nad klientelou, u které lze tuto metodu efektivně využívat  

Celý workshop zakončila diskuze nad současnou situací v ČR týkající se 

vyhodnocování. Workshop skončil s velkou spokojeností jak samotných účastníků, 

tak i lektora.   
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