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Abstrakt
Vyhodnocování pedofilních sexuálních preferencí je důležitou součástí forenzní a

výzkumné praxe. Absentující standardizace metod a používaných stimulů znesnadňuje

přenositelnost a porovnatelnost dat mezi pracovišti. Cílem této studie bylo otestovat na české

populaci auditorní stimuly používané v USA a Kanadě, a zjistit, zdali na základě vyvolaného

sexuálního vzrušení spolehlivě rozlišují mezi pedofilními a kontrolními jedinci. Sada

stimulů byla nejprve přeložena do češtiny a následně byly narativy převedeny do zvukové

podoby. Míra sexuálního vzrušení byla měřena cirkumferenčním penilním pletysmografem.

Studie se účastnilo 29 pedofilních jedinců (15 heterosexuálních; 14 homosexuálních) a 26

kontrolních jedinců (12 heterosexuálních; 12 homosexuálních). Vzorek zahrnoval převážně

nedelikventní jedince. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíl v subjektivním hodnocení

vzrušivosti a sexuální reaktivitě mezi pedofily a kontrolními jedinci u dětských a dospělých

kategorií nahrávek. Korelační analýza odhalila signifikantní pozitivní vztah mezi

subjektivním hodnocením nahrávek a sexuální reaktivitou u dětských a dospělých kategorií

nahrávek. Výsledky naznačují, že audionahrávky jsou vhodným nástrojem k rozlišování

mezi pedofilní a kontrolní skupinou. Implikace těchto výsledků je diskutována s ohledem na

vyhodnocování sexuálních preferencí. Použití audio nahrávek představuje plnohodnotný a

etičtější způsob ke spolehlivému testování patologických sexuálních zájmů.

Klíčová slova: pedofilie, hebefilie, teleiofilie, stimul, penilní pletysmografie
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Abstract
The assessment of pedophilic sexual preferences is an important part of forensic and

research practice. Standardization of methods and stimuli used across sites is missing,

making data transferability and comparability more difficult. The aim of this study was to

investigate if the stimuli used in the USA and Canada are able to reliably distinguish between

pedophilic and control subjects  in the Czech Republic, based on their elicited sexual arousal.

A stimuli set was first translated into Czech and voice recordings were created for the

narratives. Sexual arousal was measured using circumferential penile plethysmography. 29

pedophilic (15 heterosexual; 14 homosexual) and 26 control (12 heterosexual; 12

homosexual) participants took part in the study. The sample comprised mostly non-

delinquent individuals. The results revealed a significant difference in the subjective sexual

arousal ratings as well as sexual reactivity between pedophiles and control participants in

response to both child and adult stimulus categories. Correlation analysis revealed a

significant positive relationship between subjective ratings and sexual reactivity to both child

and adult stimulus categories. The results indicate that the audio recordings are a suitable

tool to distinguish between pedophiles and controls. The implications of these results in the

context of sexual preferences assessments are discussed. Audio recordings provide a more

ethical  and robust form of stimuli that can be used to reliably test pathological sexual

interests.

Keywords: pedophilia, hebephilia, teleiophilia, stimulus, penile pletysmography
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1 Úvod
Pedofilie je pravděpodobně nejčastěji diskutovanou parafilií v současném klinickém a

výzkumném diskurzu. I přes tuto skutečnost se však zdá, že její pojetí se mezi vědeckou obcí

a laickou veřejností do velké míry liší. Obraz pedofila v laickém kontextu tvoří zejména

představa někoho, kdo sexuálně zneužívá děti, případně na nich páchá násilí. V posledních

letech však začínají vznikat dokumentární filmy, které tuto skupinu lidí odhalují v naprosto

odlišném světle (např. I, Pedophile či Danielův svět). Je nutné zdůrazňovat, že ne každý

pedofil je sexuální delikvent, a ne každý sexuální delikvent s dětskou obětí je pedofil.

Faktem je, že velká část výzkumů „pedofilie“ provedených v minulosti tuto skutečnost

nereflektovala. Poznatky z těchto výzkumů tak často osvětlují spíše sexuální delikvenci než

pedofilii samotnou. Dalším problematickým bodem se jeví fakt, že různá pracoviště

k tomuto zkoumání používají různé techniky a různé přístupy. Na základě toho je jen velmi

obtížné získané poznatky porovnávat, neboť neexistuje žádný standardizovaný postup,

kterým by se výzkumníci a sexuologové řídili.

Studie, jejíž součástí je i tato diplomová práce, je jedním z prvních kroků vpřed k této

standardizaci. Českou republiku zapojuje do širšího okruhu západních1 výzkumných

pracovišť a to zejména v Kanadě a USA, neboť jde o replikaci výzkumu na těchto

pracovištích provedených. Zároveň s tím vnáší do České republiky nový prvek pro

vyhodnocování pedofilních preferencí, který se zde nevyužívá, a tím jsou audionahrávky.

Tato práce se zabývá především tím, zdali tyto audionahrávky běžně v USA a Kanadě

využívané, dokáží na základě psychofyziologických reakcí sexuálního vzrušení rozlišovat

mezi pedofilními jedinci a zdravou populací. V první kapitole teoretické části se věnuji

tomu, co pedofilie je a jakým způsobem je klasifikována. V kapitole druhé se snažím

představit některé z teorií, které se snaží osvětlit to, jakým způsobem může být jedinec

sexuálně přitahován dětmi. Třetí kapitola je pak zaměřena na vybrané metody a přístroje,

které se při vyhodnocování pedofilních preferencí používají. Empirická část se poté věnuje

důkladnému popisu celého výzkumu a zjištěných výsledků, které jsou následně diskutovány.

1 euroamerických
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2 Teoretická část
2.1 Klasifikace pedofilie 
2.1.1 Definice pedofilie

Samotný pojem pedofilie vychází ze spojení dvou řeckých slov pais, paidos (dítě,

hoch) a filía (láska, přátelská láska). Poprvé jej použil rakouský psychiatr Richard von

Krafft-Ebing ve slovním spojení „pedophilia erotica“. Krafft-Ebing se o pedofilii zmiňuje

následovně: „Existují případy, ve kterých je člověk přitahován dětmi nikoliv v důsledku

zdegenerované morálky či tělesné impotence, ale spíše kvůli patologické dispozici,

psychosexuální perverzi, kterou bychom mohli nazvat pedophilia erotica“ (Krafft-Ebing

1912, str. 55, převzato z Bullough, 1990, str. 77). V průběhu let se pohled na pedofilii

podstatným způsobem proměňoval. Americká psychologická asociace podle současného

Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM - V. edice), řadí pedofilii

mezi parafilní poruchy v objektu a charakterizuje ji jako poruchu, při které je dospělý jedinec

či starší adolescent přitahován jedinci prepubescentního věku. (APA, 2013).

Diagnostická kritéria pro pedofilii jsou podle DSM-V následující:

A. Jedinec v průběhu min. 6 měsíců pociťuje intenzivní a opakující se sexuální

vzrušení, které vychází z jeho fantazií, sexuálních tužeb, či chování, a které

zahrnují sexuální aktivitu s prepubescentním dítětem či dětmi (zejména ve věku 13

let a mladšími).

B. Jedinec na základě těchto sexuálních nutkání jednal, popř. mu tyto sexuální touhy

a fantazie způsobují výrazné obtíže, popř. intrapersonální diskomfort.

C. Jedinci je minimálně 16 let a je minimálně 5 let starší než dítě podle kritéria A.

Pozn.: Nelze zahrnovat jedince v pozdní adolescenci, kteří momentálně udržují

vztah s 12 či 13 letým jedincem.

Podle DSM-V by se dále mělo rozlišovat mezi exkluzivními typy, tedy takovými

jedinci, kteří jsou přitahováni pouze dětmi, a neexkluzivními typy, u kterých se mohou

vyskytovat sekundární preference pro dospělé jedince. Dále se zde rozlišuje, zdali je jedinec

přitahován mužským (homosexuální pedofilie) či ženským pohlavím (heterosexuální

pedofilie), popř. obojím (bisexuální či ambisexuální pedofilie; Weiss, 2010). Weiss (2010)

uvádí, že heterosexuální pedofilové preferují většinou dívky ve věku 6 – 11 let,

homosexuální pedofilové starší chlapce kolem 12 let věku.
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Pro to, aby bylo možné pedofilní poruchu diagnostikovat, je třeba, aby sexuální zájem

o dětské subjekty byl větší nebo rovný sexuálnímu zájmu ve fyzicky vyspělé jedince, a to

v souvislosti s přítomnými psychosociálními obtížemi. Pokud však jedinec tyto obtíže

nezaznamenává, chybí zde pocity viny, studu či úzkosti, které by vyplývaly z výše

uvedených tužeb a fantazií, stejně tak pokud jedinec těmito tužbami a fantaziemi není

limitován ve svém běžném fungování (vlastní proklamací, objektivním posouzením či

obojím), a pokud v jejich záznamech (vlastních či právních) není uvedeno, že by na základě

těchto fantazií kdy konali, pak je u nich diagnostikována pedofilní sexuální orientace, nikoliv

pedofilní porucha (APA, 2013, str. 698). To znamená, že pro určení toho, že je jedinec

pedofilní, není nutná přítomnost sexuálního kontaktu s dítětem.

U nás používaná mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) řadí pedofilii podobně

mezi poruchy sexuální preference2, přičemž jen ve zkratce udává, že jde o „sexuální

preferenci dětí, buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví, obvykle prepubertálního

nebo časně pubertálního věku“ (WHO, 2007, str. 234).

2.1.2 Výskyt pedofilie
V úvodu této kapitoly je nutné zmínit zásadní problém, který provází valnou většinu

výzkumů zaměřených na pedofilní preference – vychází především ze závěrů učiněných na

vzorcích delikventních jedinců (těch kteří dítě zneužili či drželi/vyráběli/distribuovali

dětskou pornografii). Pedofilie a sexuální zneužívání dětí (v zahraniční literatuře se lze setkat

s pojmy sexual offender, child abuser, child molester, child offender apod.) však nejsou

synonymy (Seto, 2004). Tenbergen a kol. (2015) popisují 2 skupiny jedinců, kteří se

dopouští sexuálního zneužívání dětí. První skupinou jsou jedinci, kteří děti sexuálně

zneužívají, ale nevykazují žádnou poruchu sexuální preference/preferencí. Jde zejména o

sexuálně nezkušené adolescenty, osoby s omezenými mentálními schopnostmi a osoby s

psychopatií (antisocial personality disorder). Ti se často k sexuálnímu aktu s dítětem uchýlí

tehdy, když k dispozici nemají adekvátní objekt svých sexuálních preferencí (na který též

sexuálně reagují; Rice a Harris, 2002, Greenberg a kol., 2005). Dítě je tak v tomto případě

náhradním objektem. Do druhé skupiny řadí jedince, kteří vykazují známky poruchy

sexuální preference – tedy pedofilie a hebefilie (viz podkapitola Hebefilie, efebofilie a

teleiofilie). Podle některých výzkumů se prevalence pedofilních preferencí mezi sexuálními

delikty spáchanými na dětech pohybuje v rozmezí přibližně 30-50% (Blanchard a kol., 2001;

Maletzky a Steinhauser 2002; Seto a kol., 2003). Obecně se uvažuje, že je prevalence

2 MKN-10 však parafilie nedefinuje, proto se většinou zmiňuje definice podle DSM-V.
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pedofilních preferencí u mužů srovnatelná s homosexuální orientací, přičemž horním

limitem je pro muže 5% (Seto, 2009). Hall a Hall (2007) zmiňují prevalenci homosexuálních

pedofilních jedinců v rozmezí 9 – 40%, což je v poměru k homosexuálním zdravým mužům

v populaci 4 – 20x více, uvažujeme-li o prevalence homosexuální orientace v rozmezí 2 –

4%. Přesto je však toto číslo relativní s ohledem na to, že závěry pochází povětšinou z

nereprezentativních vzorků (často pouze delikventních jedinců s dětskými oběťmi).

Tato čísla vychází z výzkumů, ve kterých se ukázalo, že ze 193 vysokoškoláků

mužského pohlaví si 9% představovalo sex s malým dítětem (jehož věk však nebyl

specifikován) a z tohoto vzorku dále 5% masturbovalo nad představou dítěte (Briere a Runtz,

1989). Nutno podotknout, že tento vzorek nebyl reprezentativní, neboť šlo o pouze

vysokoškolské studenty rekrutované na studii o „sexuálních postojích“, navíc zvolený

dotazník operoval s nicneříkajícími položkami (např. chyběla specifikace věku dítěte a zcela

zásadně, zdali šlo o fantazie ve věku současném či dřívějším).

Z jiného vzorku 367 mužů (vybraných z původně reprezentativního vzorku 6 tisíc

osob) německé národnosti ve věku 40-79 let bylo zjištěno, že podobně jako ve výše

zmíněném výzkumu Briere a Runtz (1989) 9,5% participantů mělo erotické představy

s dítětem, jehož věk však nebyl specifikován a 3,8% participantů uvedlo sexuální kontakt

s dítětem bez specifikace věku (Ahlers a kol., 2011). Nicméně tyto výsledky nepoukazují na

výskyt pedofilních preferencí jako spíše na výskyt pedofilního chování. Sami autoři zmiňují,

že chybí údaje ze skupiny nejvíce sexuálně aktivní (muži 20-40 let, průměrný věk tohoto

vzorku byl navíc 57 let) a domnívají se, že výskyt sexuálního chování vůči dětem bude vyšší

než 3,8%. Vzorek navíc není reprezentativní z dalšího důvodu, totiž že většina účastníků

byla ve stabilním partnerském vztahu (tudíž by šlo přinejlepším o neexkluzivní pedofily).

Je nutné navíc poznamenat, že v případě obou výzkumů není zcela jasné, po jakou dobu se

tyto fantazie objevovaly, a zdali případně dotyčnému jedinci způsobovali nějakou formu

diskomfortu. V tomto ohledu by ne všichni jedinci účastnících se těchto výzkumů splňovali

kritéria pro diagnostiku pedofilie podle kritérií A a B DSM-V. Čísla z těchto výzkumů jsou

tedy dosti relativní, přičemž pro další výzkumy je nutné, aby byly vyhodnoceny všechny

dimenze sexuálních zkušeností jako např. myšlenky, fantazie, nutkání atp. na

reprezentativním vzorku osob a zároveň je třeba získat kvalitativní data od parafiliků, kteří

si jsou svých parafilních preferencí vědomi.
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2.1.3 Tannerova vývojová stádia
Diagnostický a statistický manuál uvádí pro pedofilii preference pro prepubescentní

děti. Je zde však zásadní problém s vymezením pojmu prepubescentní, neboť je poněkud

vágní a nijak nenakládá s fyzickým vývojem sexuálně preferovaného jedince. DSM uvádí

preference pro děti 13 let věku a mladší. Weiss (2010) uvádí, že jde o preference na jedince

bez výrazných sekundárních pohlavních znaků dospívání, nejčastěji mezi 5-12 roky věku.

Věk je ovšem z hlediska určení stádia tělesného vývoje značně nepřesným indikátorem

(Seto, 2009). Bylo zjištěno, že průměrný věk nástupu menarche se u euroatlantické populace

objevuje ve věku cca 12,5-12,9 (např. Herman-Giddens a kol., 1997; Anderson, Dallal,

Must, 2003; Hamilton-Fairley, 2004). Nástup menarche, jež je často považován za počátek

puberty u dívek, však není jediným indikátorem jejího nástupu (Blanchard a kol., 2008). Již

předtím dochází k některým vizuálně nápadným změnám v somatickém vývoji: k výskytu

ochlupení kolem labií dochází kolem 11. roku věku (11,0 let), podobně jako k počínajícímu

růstu prsou v podobě tzv. prsního pupenu (11,2 let; Roche, Wellens, Attie a Siervogel, 1995).

U chlapců se pubické ochlupení začíná objevovat v 11,2 letech, zatímco u dívek se pubické

ochlupení v podobě trojúhelníku směřujícího ke stehnům objevuje mezi 13,1-15,2 roky

(Roche a kol., 1995). U dívek je dále možné pozorovat rapidní zrychlení v růstu tělesné

výšky okolo 10 let, u chlapců ve věku 12 let s tím, že tato fáze ztrácí na intenzitě u dívek

kolem 15 let věku a u chlapců kolem 17 let (Grumbach a Styne, 1998). Ve zkratce lze říci,

že u dívek jsou pubertální změny pozorovatelné již kolem 10. - 11. roku, zatímco u chlapců

je to 11. - 12. rok věku (Kail, 2010). Konec období puberty se pak odhaduje na 15 – 17 let

pro dívky, pro chlapce pak mezi 16 - 17 roky věku (Grumbach a Styne, 1998). Sledujeme-li

výše uvedená kritéria fyziologického vývoje, pak musíme nutně dospět k závěru, že věková

hranice pro určení pedofilie je do velké míry arbitrární. Podle některých autorů je zapotřebí

brát v potaz fyzický vývoj daného jedince spíše než jeho chronologický věk (Blanchard a

kol., 2008).
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Na základě toho je vhodné pro rozlišování věkových sexuálních preferencí používat

spíše indikátory vývoje primárních a sekundárních pohlavních znaků, k čemuž dobře slouží

tzv. Tannerova stupnice vytvořená Jamesem Tannerem. Tanner (1978) rozděluje tento vývoj

do pěti stádií, viz Obrázek 1. Z výzkumu Langa, Rougeta a kol. (1988) vyplynulo, že 67%

obětí sexuálního zneužívání dětí spadalo do prvního stádia, 15% spadalo do stádia 2 a 3. U

zbytku, spadajícího do stádií 4 a 5 byla však větší pravděpodobnost výskytu orálního,

vaginálního či análního styku. Podle autorů tohoto výzkumu jsou Tannerova stádia lepším

Obrázek 1: Tannerova stupnice jednotlivých fází podle vývoje sekundárních a primárních pohlavních znaků.
Převzato z Rasmussen a kol. (2015).



14

indikátorem konkrétních pedofilních preferencí než chronologický věk, na druhou stranu

však někteří výzkumníci poznamenávají, že Tannerovo rozdělení nebere v úvahu např. tvar

těla (indikovaný mj. poměrem pasu k bokům, tzv. waist-to-hip ratio), které je, zdá se, též

faktorem ovlivňujícím jednotlivé preference (Quinsey a Lalumiere, 1995; Seto, 2004, dále

viz kapitola 2.2.3 Evoluční a etologické pohledy na pedofilii).

Toto rozdělení je zcela zásadní nejen pro rozlišování věkových preferencí u

pedofilních jedinců, založených na fázi konkrétního tělesného vývoje objektu (viz kapitola

2.1.4 Hebefilie, efebofilie a teleiofilie), ale taktéž pro jakékoliv výzkumné účely. Velká

většina výzkumů zaměřených na pedofilii operuje s podnětovými sadami (stimuly), u

kterých je třeba, aby přesně odrážely jednotlivé věkové sexuální preference (dále viz kapitola

2.3.9 Používané stimuly ve výzkumu a vyhodnocování pedofilie).

2.1.4 Hebefilie, efebofilie a teleiofilie
Z předchozí části vyplývá, že pokud bychom pedofilii definovali jako preference pro

objekty bez sekundárních pohlavních znaků (které by spadaly do Tannerova stádia 1), pak

je třeba klasifikovat jinou kategorii, pokud jedinec vykazuje preference pro objekty s již

vyvinutějšími primárními i sekundárními pohlavními znaky.3 Těmi mohou být například již

vystouplá prsa u dívek či změny na šourku a penisu u chlapců. V zahraničním výzkumném

diskurzu se proto ustálil pojem hebefilie (někdy též psáno hebofilie), který referuje

k jedincům, kteří preferují pubescentní děti ženského nebo mužského pohlaví spíše než děti

prepubescentní (např. Blanchard a kol., 2009). Weiss (2010) však pro označení jedinců

preferujících pubescentní chlapce volí termín efebofilie, který se v zahraniční literatuře

používá k označení jedinců preferujících adolescenty ve věku přibližně 15 – 19 let

(Blanchard a kol., 2009). Dalším rozporem mezi domácí a zahraniční literaturou je užití

pojmu teleiofilie pro jedince preferující sexuálně zralé osoby (z řeckého teleios – vyzrálý),

kterou Weiss (v tisku) sice uznává, ovšem dodává, že užívanějším pojmem pro jedince

preferující tělesně vyvinuté ženy je gynefilie. Jelikož tato práce z větší části vychází právě

z literatury zahraniční, budu se držet této nomenklatury, tedy pojmem hebefilie budu

referovat k jedincům, již preferují pubescentní subjekty mužského či ženského pohlaví, a

pojmem teleiofilie k jedincům preferujícím tělesně zralé osoby jednoho či druhého pohlaví.4

3 Podle pojetí DSM-V by tak byla tato část „pedofilů“ z diagnostiky vyjmuta, neboť nespadá do vymezených
věkových kritérií.
4 Zde se též občas objevuje pojem pedohebefilie, který oba pojmy pedofilie a hebefilie slučuje, neboť se u
parafilního jedince objevují obě preference zároveň.
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Jak pedofilové, tak hebefilové podle Brichcína (2010) navíc nevyhledávají zralou

ženskou proceptivitu5. „Jde mu o souhlas dívky s prohlížením genitálu a někdy se

vzájemnými doteky. Vzrušuje se představou, že i dívka chce vidět jeho penis. Mluví

s pubescentkou o dospělých záležitostech…Nabízí ji zacvičení v intimních praktikách“ (str.

550). Podobně pro preferenci chlapců zmiňuje: „Efebofilní muže přitahuje zejména

„puberťácky klackovité chování“ dospívajících. Prožívají touhu chlapce ukáznit, ovládnout,

v roli rádce ho vést“ (str. 552).

Není však přesně známo, zdali jde v případě hebefilie o samostatnou entitu (parafilii),

či jde o variantu pedofilie. Některé výzkumy např. ukazují, že hebefilové se nacházejí

s ohledem na úroveň intelektu (IQ) uprostřed mezi pedofily a teleiofily, stejně tak i

v dosaženém vzdělání a poměru leváků vůči pravákům (Blanchard a kol., 2007, 2009;

Cantor a kol., 2004, 2005). Průměrná hodnota IQ v tomto vzorku (N=832) představovala

100,1 bodů pro teleiofily, 97,72 pro hebefily a 90,75 pro pedofily, přičemž rozdíly mezi

skupinami byly signifikatní. Obdobně úroveň dosaženého vzdělání. Teleiofilní jedinci

dosahovali v průměru 12,07 roků vzdělání, hebefilní jedinci 11,51 roků a pedofilní 10,75

roků6, což by mohlo poukazovat na jistou přechodnou kontinuitu (Blanchard a kol., 2009).

Freund (1965; 1967) za pomoci falometrického měření zjistil, že sexuální reaktivita

dospělých mužů preferujících dospělé jedince je největší při prezentaci stimulů sestávajících

z fotek dospělých jedinců. Reaktivita na fotografie malých dětí byla menší než reaktivita na

fotografie adolescentů a dospělých. Zároveň však byla větší než na jakékoliv obrázky

opačného než preferovaného pohlaví (kde navíc nebyly prokázány signifikantní rozdíly mezi

jednotlivými věkovými kategoriemi dítě/adolescent/dospělý). To naznačuje, že by

v sexuálních preferencích bylo možné spatřovat určité kontinuum. Například výzkum

Blancharda a kol. (2009) zaměřený na testování toho, zdali lze spolehlivě odlišit obě

kategorie (hebefilní a pedofilní) však naznačuje, že by o samostatnou parafilii jít mohlo.

Blanchard a kol. (2009) ve výzkumu disponovali daty získanými v průběhu 11 let (mezi roky

1995-2006) od 881 jedinců (většina participantů se však dopustila minimálně jednoho

sexuálního deliktu vůči dítěti či pubescentovi, popř. u nich bylo prokázáno držení dětské

5 Toto vychází z teorie tzv. sexuálního motivačního systému. Více viz kapitola Evoluční a etologické pohledy
na pedofilii.
6 Úroveň vzdělání se v zahraničních výzkumech obvykle hodnotí podle roků, které jedinec strávil vzděláváním
v některé vzdělávací instituci. Pro tento výzkum platí, že ukončených 12 let vzdělání odpovídá dosažené
střední škole, hodnota 10,75 (pro pedofilní jedince) odpovídá nedokončené střední škole.
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pornografie). Participanti byli rozděleni do několika skupin podle preferovaného věku

sexuálního partnera (hodnocení atraktivity 1-5) na Pedofil 1 (věk 0-5), Pedofil 2 (věk 6-10),

Hebefil 1 (věk 11), Hebefil 2 (věk 12-14), Efebofil (věk 15-17) a Teleofil (participanti bez

historie sexuálního deliktu vůči dítěti a bez záznamu držení dětské pornografie). Tyto

kategorie navíc byly rozděleny na homosexuální a heterosexuální skupinu. Participantům

bylo v průběhu vyšetření prezentováno několik audio nahrávek s prepubescenty (dívky i

chlapci), pubescenty, dospělými jedinci a neutrální nahrávky nesexuálního charakteru, spolu

prezentací obrázků dané věkové kategorie. Sexuální reaktivita byla měřena penilním

pletysmografem. Výsledky vnitrosubjektového porovnání ukázaly, že naměřená sexuální

vzrušivost korespondovala s udávanou mírou sexuální atraktivity (viz Obrázek 2 a 3). Navíc

podobně jako u Freunda (1967) bylo zjištěno, že skupina heterosexuálních teleiofilů

reagovala více na dospělé ženy více než na pubescentní dívky, a více na pubescentní dívky

než na prepubescentní dívky.

Obrázek 2: Na levé straně škála průměrného hodnocení sexuální atraktivity jednotlivých
věkových preferencí u každé skupiny heterosexuálních participantů rozdělených podle
preferovaných věkových preferencí. Pedo=pedofilové; Hebe=hebefilové; Ephebo=efebofilové;
Teleio=teleiofilové. Převzato z Blanchard a kol. (2009).
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Mezisubjektové porovnání navíc ukázalo, že na základě penilních reakcí bylo možné

rozlišit mezi jedinci, kteří udávali maximální vzrušení na prepubescentní jedince a ty, kteří

udávali maximální vzrušení na dospělé osoby. Výsledky byly signifikantní pouze u

heterosexuální skupiny participantů, což autoři obhajují relativně nízkou statistickou silou

vzhledem k velikosti vzorku. Výsledky z této studie však jasně naznačují, že hebefilie

jakožto fenomén věkově orientované sexuální preference skutečně existuje (Blanchard a

kol., 2009).

I přes tehdy aktuální připomínky, že je v novém DSM nutné rozlišovat mezi hebefilií

a pedofilií, ke změně nedošlo a DSM-V s touto kategorií nijak neoperuje7. Oproti tomu

MKN-10 alespoň náznakem hebefilii implikuje v již zmiňované definici pedofilie „sexuální

preference dětí, buď chlapců nebo děvčat nebo obojího pohlaví, obvykle prepubertálního

7 Přestože DSM-V pojem hebefilie nezná, dala by se zařadit do sekce „Other Specified Paraphilic Disorders“,
neb se v této sekci schází většina ostatních parafilií, které nedostaly prostor pro vlastní kapitolu. Podmínkou
však zůstává, že pro diagnostikování poruchy musí tato parafilie jedinci způsobovat nějakou formu
intrapersonálního diskomfortu.

Obrázek 3: Na levé straně škála průměrného standardizovaného sexuálního vzrušení
jednotlivých věkových preferencí u každé skupiny heterosexuálních participantů
rozdělených podle preferovaných věkových preferencí. Pedo=pedofilové;
Hebe=hebefilové; Ephebo=efebofilové; Teleio=teleiofilové. Převzato z Blanchard a kol.
(2009).
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nebo časně pubertálního věku“. Seto (2009) navíc zmiňuje, že je třeba dalších

systematických výzkumů k tomu, abychom byli schopni zjistit, zdali se tyto dvě skupiny

odlišují např. v prevalenci a prognóze (sexuálních deliktů – pozn. autora).

2.1.5 Kritika diagnostického manuálu a koncept duševní poruchy v souvislosti s
pedofilií

Každé vydání Diagnostického a statistického manuálu s sebou vždy nese kritiku ze

strany vědecké společnosti, která často nesouhlasí se zavádějícími informacemi a pokyny,

které se v nich objevují. Neplatí to výhradně a pouze pro parafilie, ale pro koncepty

duševních poruch obecně (např. Wakefield, 2012). S ohledem na pedofilii Fedoroff,

Gioacchino a Murphy (2013) kritizují DSM-V v několika ohledech, např. v nejasném pojetí

slovního spojení „pedofilní orientace“, s důrazem na slovo orientace, které jinak bylo z DSM

eliminováno. Autoři se v zásadě domnívají, že je třeba zásadní opatrnosti při diagnostikování

pedofilie, neboť důsledky z toho plynoucí mohou mít obrovský negativní dopad na

diagnostikovaného jedince. Argumentují tím, že diagnostický manuál bere v potaz více

historické a kulturní normy (převážně severoamerické), aniž by důkladněji zvažoval vědecké

důkazy a důkazy založené na empirii. Uvažuje se tedy, že by parafilie měly být

z diagnostických manuálů zcela vyřazeny (Moser a Kleinplatz, 2005; Fedoroff a kol.,

2013)8. Je totiž otázkou, do jaké míry parafilie představují samostatné a distingované

duševní poruchy. Z důvodů uvedených výše (malý důraz na vědecká fakta spolu

s politickým tlakem) byla například v roce 1973 z DSM vyjmuta homosexualita (Moser a

Kleinplatz, 2005).

Přestože Fedoroff a kol. (2013) zastává názor, že by pedofilie (a parafilie obecně) měly

být z diagnostického manuálu vyřazeny (jinými slovy by neměly být považovány za duševní

poruchu), je důležité zvážit, jaký fenomén duševní porucha obecně představuje. Zajímavý

pohled na celou problematiku představuje koncept Jerome C. Wakefielda, který pod

duševními poruchami chápe to, co označuje jako „škodlivou dysfunkci“ (harmful

dysfunction, Wakefield, 1992). Obecně lze rozlišit mezi naturalistickým přístupem, který

pojednává o duševních poruchách jako o přírodním konceptu, a normativním přístupem,

který duševní poruchy vidí jako normativní koncept, který odráží hodnoty a přesvědčení

konkrétní kultury, v níž je duševní porucha pojímána (např. Adriaens a de Block, 2011).

Wakefieldovo pojetí škodlivé dysfunkce tyto pohledy kombinuje, přičemž větší důraz

8 Tento názor je však značně kontroverzní, neboť podle některých odborníků by sice mohl vést
k destigmatizaci léčících se pacientů (medikace, terapie atp.), na druhé straně by mohl vést ke
znevýhodňování těchto jedinců z hlediska léčby samotné, neboť ta by byla tímto způsobem znemožněna.
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Wakefield klade na přírodní, biologický koncept, podle nějž v případě jakékoliv (nejen

duševní) poruchy dochází k selhání určitých vnitřních, evolučně adaptivních mechanismů,

které selhávají v plnění toho, k čemu byly původně určeny. Spolu s tímto však dodává, že je

třeba vedle přítomnosti přírodní/biologické dysfunkce přihlížet i na normativní hledisko,

tedy zhodnocení toho, co je a není škodlivé pro danou societu (Wakefield, 1999). Tímto

pohledem by se tedy pedofilie (ale ne již zcela nutně hebefilie, popř. neexkluzivní pedofilie)

dala označit za duševní poruchu a splňovat tak obě podmínky, které tvoří škodlivou

dysfunkci. Seto k tomuto dodává: „Wakefieldova definice platí výhradně pro sexuální

preference na prepubescentní děti; neplatí nezbytně na jedince, kteří se sexuálně s dětmi

stýkají, aniž by se vzdávali možnosti mít sexuální kontakt s potenciálně plodnými partnery“9

(Seto, 2008a, str. 14). Je nicméně faktem, že pedofilie by v tomto případě splňovala

podmínku normativní, tudíž ve smyslu škodlivosti sexuálního chování ze strany dospělého

vůči dítěti (více viz kapitola 2.2.3 Evoluční a etologické pohledy na pedofilii).

9 Exkluzivní preference prepubertálních dětí pro evoluční teoretiky představuje koncepční problém.
Z reprodukčního hlediska totiž takový jedinec selhává v předávání svých genů do dalších generací.



20

2.2 Etiologie pedofilie
Z hlediska teorie je zajímavé určit, jaké procesy se podílejí na tom, že pedofilní jedinec

začne shledávat děti nebo mladistvé sexuálně přitažlivými. O etiologii10 pedofilie bylo

postulováno hned několik teorií. Každá z nich však problém osvětluje jen do určité míry a

není zcela jasné, které faktory jsou výlučnými prediktory sexuálních preferencí na dětské

objekty. V poslední době se ve snaze pedofilní preference osvětlit objevují výzkumy

zaměřené zejména na sledování neurovývojových změn a patologií. V této kapitole se budu

mj. snažit představit ty nejzákladnější.

2.2.1 Podmiňování a sociální učení (Behaviorální teorie)
Behaviorální teorie sexuálního chování (i s ohledem na sexuální delikvenci) pojímá

toho chování jako naučenou vlastnost, vycházející ze zkušeností, které si člověk prožije

v určité kritické periodě. Weiss (v tisku) v tomto ohledu zmiňuje klasickou práci Forda a

Beache (1951) a udává, že existují 2 způsoby, na jejichž principu toto podmiňování funguje:

1. To, co vyvolává sexuální vzrušení (způsoby stimulace a druhy situací) jsou

ovlivněny učením.

2. Projevy sexuálního vzrušení, které se odráží v chování daného jedince, jsou

výsledkem prožitých zkušeností, tedy jeho životní historie.

Jedněmi z prvních, kdo představil vlastní pojetí etiologie pedofilního chování, jsou

Araji a Finkelhor (1985). Tento čtyřfaktorový model vyžaduje pro pedofilní chování

některou z těchto premis:

a) Emocionální shodu (kongruenci): tento faktor předpokládá, že mezi pedofilem a

dítětem dochází k navázání jistého emočního vztahu. Pedofilní jedinci tomuto

vztahu s dítětem přikládají v tomto pojetí hlubokou emoční hodnotu, přičemž

hlavním předpokladem tohoto vztahu je vlastní emoční nevyzrálost pedofilního

jedince (např. kvůli mentální retardaci), narcisismus, popř. pocit nízkého

sebevědomí. To se poté odráží v tom, jak se tento pedofil ve vztahu k dítěti cítí –

všemocně a „ve velení“.

b) Sexuální vzrušení: zde se operuje zejména se vznikem sexuální přitažlivosti

k dětem na základě podmiňování sexuálních fantazií (např. masturbací nad

představou dítěte, čímž dochází k fixaci těchto fantazií) a raných sexuálních

zkušeností (role oběti v případě zneužití).

10 nauka o příčinách vzniku nemocí, původ onemocnění
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c) Blokaci: pedofilní jedinci nejsou schopni se adaptovat na vztah s dospělým

partnerem, za což mohou být odpovědny faktory, mezi které patří úzkost

z pohlavního styku s dospělou osobou, obtíže při navazování vztahů se ženami,

neobratnost v sociální sféře atp.

d) Disinhibici: pedofilní jedinec může vykazovat pedofilní chování z důvodů, které

zahrnují např. požití alkoholu, drog, popř. může trpět některou z duševních poruch

související se schopností sebeovládání, čímž může dojít k odstranění zábran, které

tomuto chování zamezují.

Jednou ze zmíněných možností, kvůli které se jedinci dopouští sexuálních deliktů vůči

dětem, je jejich vlastní zkušenost se sexuálním obtěžováním v průběhu vlastního dětství,

která bývá označována jako „victim-to-abuser cycle“11 nebo „abused-abusers phenomena“

(Hall a Hall, 2007). Araji a Finkelhor (1985) zmiňují výzkum, ve kterém bylo zjištěno, že

delikventi, kteří se dopustili sexuálního přečinu vůči dítěti, byli s větší pravděpodobností

(oproti kontrolní skupině) sami sexuálně obtěžováni dospělými v průběhu dětství.

Nezmiňují se však o tom, zdali šlo skutečně o jedince s pedofilními preferencemi, či zda dítě

představovalo náhradní objekt. Navíc je v případě této studie problém s kontrolní skupinou,

kterou tvořili příslušníci policejního sboru, ergo jde o velmi nereprezentativní vzorek

společnosti. Výzkum Greenberga, Bradforda a Curry a kol. (1993) se zaměřil na rozdíly mezi

pedofily a hebefily v tom, do jaké míry měli tito jedinci ranou osobní zkušenost se sexuálním

deliktem. Zjistili, že 42% pedofilů (n=135) a 44% hebefilů (n=43) bylo v dětství zneužíváno.

O to více jsou výsledky zajímavější v tom, že byla objevena souvislost mezi věkem vlastního

zneužití a preferencí daného člověka. Jinými slovy pedofilové byli spíše zneužiti v ranějším

věku než hebefilové. Další výzkum na vzorku 20 pedofilů a 24 jedinců kontrolní skupiny

ukázal rozdíl ve výskytu těchto raných sexuálních zkušeností – 60% u pedofilní skupiny a

4% u kontrolní (Cohen a kol., 2002a). Freund a Kuban (1994) zjistili tento výskyt u 28,6%

pedofilů, zatímco Knopp a Lackey (1987) jej zjistili dokonce u 93% pedofilních jedinců.

V tomto směru je tedy rozpětí těchto výsledků poměrně široké. Jedním z důvodů, proč se

výsledky liší v takové míře, může být i fakt, že většina přiznání bývá získávána při výsleších

a soudních procesech, kdy se jedinec, který se dopustil sexuálního deliktu, snaží získat

sympatie a svou vinu tak bagatelizuje (Hall a Hall, 2007). Je nicméně zajímavé, že větší

náchylnost ke vzniku atypických preferencí mají v tomto případě chlapci. U dospělých mužů

je prevalence pedofilie větší než u žen (byť počet výzkumů na ženskou pedofilii je značně

11 Volně přeloženo „cyklus od oběti k delikventovi“.
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limitovaný). Přesto však dochází daleko častěji ke zneužívání mladých dívek než ke

zneužívání mladých chlapců v poměru cca 3-37% u chlapců a 7-53% u dívek (Rind a

Bauserman, 1998).

Další pohled představují Marshall a Marshall (2000), kteří tyto poznatky

zakomponovávají do svého modelu (který však spíše hlouběji rozpracovává model Araji a

Finklehora, 1985). Ten spočívá v tom, že jedinci, kteří byli ve vlastním dětství zneužíváni,

jsou na základě těchto zkušeností zranitelní, což v nich postupně podpořilo nízké

sebevědomí a následné špatné interpersonální vztahy. Vlastní zneužívání v nich vyvolalo

tendenci vyrovnávat se s těmito ranými zkušenostmi formou sexu (podle autorů původně

masturbací), což obratem vede k tomu, že je sex považován za způsob vyrovnávání se

s rozličnými problémy. Navíc dochází k podmiňování tím způsobem, že daný jedinec skrze

své fantazie (např. dětí svádějících k sexu) upevňuje a posiluje vnímanou atraktivitu obsahu,

z nějž se tyto fantazie skládají (Marshall a Marshall, 2000).

Byť data uvedená výše podporují teorie o naučeném chování, které by mohlo stát za

vznikem preferencí dětských objektů, některé výzkumy jsou vůči tomuto závěru skeptické.

Seto (2008b) uvádí, že samotné podmiňování není schopné vysvětlit vznik těchto preferencí,

jelikož velká část dětí svou sexualitu objevuje formou hravého dovádění. Dochází však

obvykle k tomu, že toto „hravé dovádění“ pokračuje i nadále se stejně starými vrstevníky až

do dospělosti, přičemž někteří jedinci jsou schopni se na nové formy tohoto „dovádění“

adaptovat, a někteří naopak v tomto vývoji ustrnou. Seto (2008b) uvažuje, že jádro

náchylnosti vzniku preferencí musí spočívat v jiném mechanismu, než jakým je učení a

podmiňování. Přesto ani u výzkumů zaměřených na vztah mezi sexuálním zneužíváním a

pozdějším výskytem pedofilního chování (případně preferencí) není zcela jasná kauzalita

tohoto vztahu (Seto, 2008b). Výzkumy, které se podmiňování a sociálního učení (ve formě

sexuálního zneužívání) týkají, jsou do jisté míry zatíženy metodologickými obtížemi a není

tak zcela jasné, jakým mechanismem ke vzniku pedofilních preferencí dochází. „Sexuální

zneužívání v dětství může ovlivnit sociosexuální vývoj chlapců tím způsobem, že se u nich

pravděpodobněji objeví pedofilie, či mohou s větší pravděpodobností jednat delikventně vůči

dětem“ (Seto, 2008b, str. 173).

Seto (2008a) dodává, že rané sexuální zkušenosti mohou souviset s další proměnnou,

která by se v tomto případě mohla týkat neurovývojových změn a patologií, a která bude

rozebrána v následující podkapitole.
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2.2.2 Neuropsychologická a neurobiologická perspektiva 
2.2.2.1 Neuropsychologické aspekty pedofilie

Otázka, zdali lze pedofilii považovat za samostatnou duševní poruchu či nikoliv, byla

již krátce rozebrána v kapitole Kritika diagnostického manuálu. Pedofilie se však často

objevuje ve spojení s jinými duševními onemocněními. Přestože není jasné, jaký kauzální

vztah mezi těmito psychologickými/psychiatrickými aspekty a pedofilií existuje, je zde

vhodné několik zásadních zjištění uvést.

Komorbidita pedofilie s dalšími psychiatrickými onemocněními a poruchami byla

zjištěna v řadě studií. Bylo např. zjištěno, že u dvou třetin pedofilních jedinců se v průběhu

života objevila porucha nálady nebo úzkostná porucha (Green, 2002). Kalichman (1991)

provedl výzkum na 144 sexuálních delikventech, kteří byli kvůli svému jednání vsazeni do

vězení.  Participanti byli rozděleni do 3 skupin podle toho, jaký byl věk jejich oběti

(prepubescentní děti, adolescenti a dospělí). Z dotazníkového šetření (MMPI12) vyšlo, že

delikventi s prepubescentními oběťmi měli signifikantně vyšší skóre ve dvou ze tří škál

v tzv. „neurotické triádě“, stejně tak ve třech ze čtyř škál v „psychotické tetrádě“, a taktéž

vyšší skóre ve škále „sociální introverze“. Tyto výsledky naznačují, že delikventi

s prepubescentními oběťmi vykazují obtíže ve sféře meziosobních vztahů a sociálního

odloučení. Jiné poznatky uvádí komorbiditu zejména s poruchami, které se týkají kontroly

nad impulzivitou. Bylo zjištěno, že u cca 30-55% pedofilů se objevují např. explozivní

porucha osobnosti, kleptomanie, pyromanie a patologické hazardní hráčství (Cohen a

Galynker, 2002).

Přesto je nutné tyto nálezy brát s určitou rezervou, jelikož jak již bylo uvedeno výše,

není zcela jasné, zdali tyto znaky souvisí s pedofilními preferencemi jako takovými či

souvisí spíše s povahou trestného činu a s tím zároveň spojenou zvýšenou úzkostí

z vězeňského prostředí (Green, 2002). Je v těchto případech tedy nutné odlišovat, zdali tyto

znaky souvisí s pedofilní preferencí per se či souvisí s behaviorálními znaky

doprovázejícími delikventní jednání vůči dětem (Tenbergen a kol., 2015).

Výzkumy se dále zaměřují na další psychologické aspekty, které by mohly odkrývat

okolnosti vzniku pedofilních preferencí. Zajímavé jsou zejména výzkumy zabývající se

inteligenčními schopnostmi pedofilních jedinců. Opět zde však platí, že většina studií byla

prováděna na delikventních jedincích, nelze tudíž výsledky generalizovat. Blanchard a kol.

12 Dotazník Minesota Multiphasic Personality Inventory, který slouží ke zjišťování důležitých vlastností
osobnosti a psychických poruch (Hathaway a McKinley, 1943).
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(1999) ze vzorku 678 delikventních pedofilů a 313 delikventních teleiofilů zjistili, že

průměrné hodnoty IQ byly nejvyšší u delikventních teleiofilů. Heterosexuální pedofilové

vykazovali horší inteligenční výsledky než teleiofilové, ale zato lepší než bisexuální

pedofilové a homosexuální pedofilové. Homosexuální pedofilové v této studii dosahovali

nejnižších výsledků oproti ostatním skupinám. Bylo navíc zjištěno, že čím nižší bylo IQ

delikventa, tím nižší byl i věk jeho oběti. Cantor a kol. (2004) na výzkumu skupiny 473

jedinců, která sestávala z jedinců, u nichž byly falograficky zjištěny pedofilní preference, a

jedinců s jinými atypickými sexuálními zájmy, zjistil podobné výsledky jako Blanchard a

kol. (1999). Pedofilní delikventi dosahovali v průměru nižšího IQ než delikventi nepedofilní

(Cantor a kol., 2004). Stejně tak se ukázalo, že počet obětí mladších 12 let negativně

koreloval s mírou inteligence. Jinými slovy čím nižší IQ delikventního jedince, tím větší

pravděpodobnost většího počtu obětí pod 12 let. U dětí starších 12 let tento efekt nebyl

signifikantní. Dalším závěrem z tohoto výzkumu jsou snížené schopnosti pedofilních

delikventů v paměťových testech založených na verbálním učení a prostorové

představivosti. S ohledem na inteligenci je nutno ještě zmínit metaanalýzu 236 vzorků

sestávajících z 25 146 jedinců, z toho 7045 sexuálních delikventů a 18101 kontrolních

jedinců (Cantor a kol., 2005). Ukázalo se, že na rozdíl od sexuálních delikventů s dospělou

obětí spolu s delikventy bez sexuálního přečinu dosahovali v testech inteligence sexuální

delikventi s dětskými oběťmi nejnižších výsledků. Stejně tak se potvrdilo, že čím nižší IQ

jedince, tím nižší věk oběti. Autoři dodávají, že data získaná z této metaanalýzy naznačují,

že skutečně existuje souvislost mezi inteligenčními schopnostmi a přítomností pedofiliních

preferencí u jedinců, kteří se dopouštějí sexuálních přečinů (Cantor a kol.,2005). To však

nemusí platit pro nedelikventní jedince s pedofilními preferencemi.

Jiné studie se zaměřují převážně na jinou sféru kognitivních schopností ve smyslu

exekutivního fungování (executive functions). Jedna z těchto studií se soustředila na

výsledky Stroopova testu13, které indikovaly, že skupina sexuálních delikventů byla

omezena ve verbálních dovednostech (verbální paměti a verbálním zpracovávání, Joyal a

kol., 2007). Data však byla získána od sexuálních delikventů obecně, přičemž jedinou

podmínkou byl přečin alespoň proti dvěma různým osobám (nehledě na věk a pohlaví).

13 Stroopův test obvykle klade vysoké nároky na selektivní pozornost. Testují se zejména exekuvní funkce,
kognitivní zpracování konfliktu a rychlost zpracování informací. Podoby testu se různí, nejznámější  je
pravděpodobně verze, ve které má testovaný jedinec za cíl identifikovat barvu slova, které však označuje
barvu jinou (např. slovo červená je zobrazeno žlutě, a účastník má za úkol rychle identifikovat žlutou barvu
mezi několika možnostmi).
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Výzkum Suchy a kol. (2009) porovnával skupinu 40 sexuálních delikventů a skupinu

20 nedelikventních kontrolních jedinců na základě šesti neurokognitivních faktorů, mezi

které patřily: sémantické dovednosti, exekutivní fungování, rychlost zpracovávání, auditorní

a vizuální paměť a rychlost motorických funkcí. Přestože se všichni participanti ve skupině

sexuálních delikventů dopustili nějakého sexuálního přečinu vůči dítěti mladšímu 13 let,

byla tato skupina rozdělena na 2 části, kde první polovinu (n=20) tvořili delikventi

s primárními sexuálními preferencemi na prepubescentní objekty (pedofilní delikventi), a

druhou, stejně početnou skupinu, tvořili delikventi s primárními preferencemi na dospělé

jedince (nepedofilní delikventi). Výsledky ukázaly, že oproti oběma skupinám vykazovala

skupina pedofilních delikventů pomalejší rychlost zpracovávání. Naopak výsledky

v sémantických dovednostech byly horší u skupiny nepedofilních delikventů. Obě tyto

skupiny pak dosahovaly ve všech faktorech horších výsledků než skupina kontrolní.

Výsledky této studie naznačují, že je zcela zásadní rozlišovat mezi oběma skupinami, co se

neuropsychologie týká, neboť se zdá, že pro každou z nich jsou specifické jiné typy omezení.

Další studie Suchy a kol. (2014) došla k závěru, že pedofilní delikventi vykazují limitované

schopnosti oproti kontrolní skupině v neurokognitivních sférách týkajících se behaviorální

inhibice a zpracovávání informací, které podle autorů podtrhují základní neurokognitivní

limitace delikventní skupiny pedofilů.

Poznatky z výše uvedených studií poukazují na narušení neurovývojových

mechanismů, které mohou souviset s pedofilií, byť kvůli vzorkům, které tvoří výhradně

delikventní jedinci, tyto závěry implikují spíše etiologii sklonů k sexuální delikvenci. Je

proto třeba, aby budoucí studie kontrolovaly proměnné, jakými jsou komorbidity s ostatními

psychiatrickými poruchami, a zejména s tím, zdali jde o delikventní či nedelikventní

pedofilii. Do dnešního dne nebyla provedena studie, která by se zaměřovala na

neuropsychologické deficity u delikventní a nedelikventních pedofilů (Tenbergen a kol.,

2015).

2.2.2.2 Neurovývojové změny související s pedofilií
Některé faktory potenciálně ovlivňující vznik pedofilních preferencí bývají běžně

zařazovány do neuropsychologických proměnných. Po vzoru Tenbergena je však zařazuji

do kapitoly o neurovývoji, jelikož „vznik těchto rozdílů nastává in utero, v dětství a

v adolescenci. To naznačuje, že tyto poznatky jsou ve skutečnosti součástí lidského vývoje a

přispívají tak k samotné pedofilní preferenci, nikoliv k delikventnímu jednání jako

takovému“ (Tenbergen a kol., 2015).
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Mimo rozdílů v inteligenci mezi pedofilními delikventy a běžnou populací je taktéž

patrný rozdíl v lateralitě těchto skupin (Boagert, 2001; Cantor a kol., 2005). Lateralita je

často ovlivňována genetickými predispozicemi, prenatálním působením androgenů i

pozdějšími post partum zkušenostmi. Je známo, že netypické formy laterality (jinými slovy

preference levé ruky či obourukost) souvisí s velkým množstvím různých

neuropatologických vývojových změn, mezi které lze zařadit Downův syndrom, epilepsii,

autismus a dyslexii (Fazio a kol. 2014; Blanchard a kol., 2007). V jedné studii bylo zjištěno,

že existuje souvislost mezi sexuální delikvencí vůči dětem pod 12 let a levorukostí (Boagert,

2001). Cantor a kol. (2005) se zaměřili na testování laterality s ohledem na věkové

preference pedofilních participantů. Zjistili, že pravděpodobnost výskytu levorukosti byla u

pedofilních delikventů (tedy jedinců preferujících prepubescentní děti) téměř dvakrát větší

než u teleiofilních delikventů. U teleiofilních jedinců se tedy objevovala spíše preference

pravé ruky s tím, že hebefilní delikventi se nacházeli kdesi uprostřed mezi těmito dvěma

skupinami. Tato studie tak potvrzuje již dříve získané výsledky stejného výzkumného týmu

(Cantor a kol., 2004). Ve studii Cantora a kol. (2005) však nebyly zjištěny statisticky

významné rozdíly mezi heterosexuálními a homosexuálními pedofilními delikventy. Jiná

studie Cantora a kol. (2012) tento vztah prozkoumala znovu v rámci běžné sexuální

orientace. Z výsledku vyplývá, že u homosexuálních jedinců je statisticky větší

pravděpodobnost výskytu levorukosti než u heterosexuálních jedinců. Uvádí se, že 11%

běžné populace preferuje používání levé ruky a 15% levorukých se objevuje u sexuálních

delikventů vůči dětem, přičemž je tento rozdíl statisticky významný (Tenbergen a kol.,

2015). Je proto v dalších studiích zcela nezbytné sledovat pohlavní preference u pedofilních

jedinců při vyhodnocování jejich laterality. Výzkum Fazio a kol. (2014) získal výsledky,

které potvrzují nálezy z výše uvedených studií. Lateralitu však hodnotili jakožto kontinuální

a kategorickou proměnnou. Jinými slovy se zaměřili na levorukost, ale též na obourukost

(ambiguous-handedness)14. Výsledky zpřesňují závěry Cantora a kol. (2005), jelikož bylo

zjištěno, že pedofilní jedinci jsou s větší pravděpodobností levorucí, zatímco hebefilní

jedinci vykazují spíše preference pro obourukost. Podle autorů výsledky potvrzují hypotézu,

že obourukost lze považovat za méně patologickou neurovývojovou změnu, a že by

následující výzkumy týkající se laterality měly řadit obouruké jedince do skupiny s jedinci

preferujícími pravou ruku (Fazio a kol., 2014).

14 Obourukost se vyskytuje u méně než 2% běžné populace (Fazio a kol., 2014).
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Je též možné, že zdravý vývoj centrálního nervového systému může být narušen úrazy,

které se jedinci přihodí v období, kdy je tento systém stále ve vývoji, a je tedy náchylný na

jakékoliv poškození, které může být způsobeno např. prudkými nárazy do lebky či s tím

spojenými ztrátami vědomí. Na vzorku 1206 pacientů, kteří byli falometricky testováni na

sexuální preference (z nichž 413 tvořili pedofilové) bylo zjištěno, že pedofilní jedinci udávají

oproti kontrolnímu vzorku větší výskyt zranění hlavy, které se vyskytly před 6. rokem věku

(Blanchard a kol., 2002). Mezi roky 6 až 12 nebyl v této studii tento výsledek statisticky

významný, ovšem ve studii provedené o rok později bylo zjištěno, že i zranění hlavy před

13. rokem věku signifikantně diferencují pedofilní jedince od kontrolní skupiny ve frekvenci

úrazů hlavy s následnou ztrátou vědomí (Blanchard a kol., 2003). Je dobrým důvodem

domnívat se, že úrazy, které se v tomto věku objevují, narušují neurologický vývoj jedince,

neboť přesně v tomto období je mozek relativně plastický a nejvyššího vrcholu dosahují

procesy myelinizace a synaptického pruningu15 (Zhong a kol., 2013). Jedním z vysvětlení

těchto závěrů může být to, že zranění hlavy naruší zdravý neurologický vývoj daného

jedince, následkem čehož se u něj objeví pedofilní preference (Blanchard a kol., 2002)

Některé výzkumy jsou s tímto závěrem ve shodě, jelikož je pravděpodobné, že k uvědomění

si, resp. objevení vlastních pedofilních preferencí, dochází převážně před nástupem puberty,

či v jejím průběhu (Fagan a kol., 2002). Dalším vysvětlením však může být, že na základě

neurovývojových narušení může docházet ve větší míře k aktivitám, které jsou z hlediska

těchto zranění rizikové, a tudíž zranění hlavy se vznikem pedofilních preferencí nesouvisí

(Blanchard a kol., 2002). Jak bylo zmíněno v podkapitole o neuropsychologických

aspektech pedofilie, nacházíme mezi delikventy s dětskými oběťmi ve větší míře

psychiatrické poruchy, které souvisí s deficity v sebeovládání (Cohen a Galynker, 2002).

Další studie zaměřující se na etiologické faktory pedofilních preferencí se zaobírají

například prenatálním vývojem a působením testosteronu na plod. Bylo například zjištěno,

že více parafilní jedinci měli oproti méně parafilním jedincům (měřeno na základě Wilson

Sex Fantasy Questionnaire16; Wilson, 1978) signifikantně větší počet starších bratrů a vyšší

poměr ve velikosti ukazováčku a prsteníčku, což naznačuje prenatální dysbalanci v působení

testosteronu na plod (Rahman a Symeonides, 2008). Tato studie se však nezaměřovala přímo

na pedofilii. Ukazuje se nicméně, že u pedofilních jedinců byla zjištěna souvislost s vyšším

15 Jde o tzv. „prostříhávání“ excesivního větvení axonů a dendritů, které souvisí s redukcí počtu synaptických
spojení.
16 Wilson Sex Fantasy Questionnaire je 40 položkový dotazník hodnotící 4 typy sexuálních fantazií: explorační,
intimní, neosobní a sadomasochistické.
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věkem matek (Blanchard a kol., 1999). Dalším podobným ukazatelem narušeného vývoje je

podle Cantora a kol. (2007) výška postavy, která je u pedofilních a hebefilních delikventních

jedinců znatelně menší než u kontrolní skupiny nedelikventů17. Autoři zmiňují, že roli

v tomto případě mohou hrát různé vývojové procesy odehrávající se in utero, stejně tak jako

vývojové procesy v prepubertálním období.

Výše zmíněné rozdíly nalezené u pedofilních jedinců (resp. převážně pedofilních

delikventů) poukazují na to, že rozdíl mezi teleiofilní populací a pedofilní populací

z hlediska neurologických poruch a patologií může být způsoben narušením některých

neurálních mechanismů. Otázkou tedy je, jakým způsobem se tyto změny projevují v mozku

a jaké závěry lze z nálezů moderní vědy zaměřené na pedofilii vyvozovat.

2.2.2.3 Strukturální mozkové změny u pedofilie
Většina výzkumů strukturálních a funkčních (viz další kapitola) neurobiologických

změn byla prováděna zejména na delikventní populaci, což zásadně ovlivňuje interpretaci

výsledků z těchto výzkumů pořízených. Přesto se odborný diskurs týkající se těchto změn

ubírá zejména 2 směry (Seto, 2008a; Tenbergen a kol., 2015).

1. Teorie čelního laloku (frontal lobe theory)
Tato teorie odkazuje k orbitofrontálním a dorsolaterální prefrontálním změnám

v kůře mozkové. Zejména orbitofrontální oblast je zodpovědná za volní jednání,

zejména co se týká inhibice sexuálního chování. Tato teorie tedy nahlíží na

„pedofilii“ jako na dysfunkci v této oblasti, která se projevuje tím, že jedinec není

schopen inhibovat vlastní sexuální chování. Problém je však zejména v tom, že

není schopna osvětlit vznik pedofilních preferencí, přičemž popisuje spíše sexuální

delikventní chování vůči dětem (Seto, 2008a; Tenbergen a kol., 2015).

2. Teorie spánkového laloku (temporal lobe theory).
Tato teorie odkazuje k oblastem limbického systému, které regulují sexuální

chování. Změny v těchto částech mozku pak mohou vyvolávat chování typické pro

hypersexualitu, nicméně opět platí, že nevysvětluje pedofilní preference, nýbrž

chování (Mohnke a kol., 2014; Tenbergen a kol., 2015).

17 Je zajímavé podotknout, že výška teleiofilních sexuálních delikventů byla mezičlánkem výšky ve skupinách
pedofilů, hebefilů a nedelikventních jedinců, což může opět implikovat jakési kontinuum (s ohledem na
zkoumanou patologii tohoto stavu).
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Je zde tedy patrný rozdíl mezi oběma teoriemi, kdy se pedofilní (delikventní) chování

objevuje v důsledku narušení inhibičních mechanismů (teorie čelního laloku) či v důsledku

aktivace hypersexuálního chování (teorie spánkového laloku). Zajímavý je případ

čtyřicetiletého muže nevykazujícího žádné deviantní formy sexuálních preferencí a chování,

u něhož došlo následkem léze v orbitofrontální části kůry mozkové ke vzniku pedofilního

chování a preferencí. Odstranění nádoru vedlo k vymizení pedofilních zájmů, ovšem relaps

růstu nádoru ve stejné oblasti tyto zájmy opět podpořil. Opakovala se stejná situace jako

předtím – vymizení pedofilních zájmů po resekci nádoru (Burns a Swerdlow, 2003). Jak

bylo uvedeno výše, tato oblast mozku je odpovědná za inhibici sexuálního chování. Nález

lze tedy interpretovat tak, že pedofilní preference mohly u daného jedince být přítomné již

před progresí nádoru, avšak byly inhibovány určitými mechanismy. Tomu by nasvědčovalo

i to, že většina nádorů v této oblasti způsobuje chování typické pro sociopatii (Burns a

Swerdlow, 2003), nikoliv vznik pedofilních preferencí (Tenbergen a kol., 2015).

Za využití zobrazovací techniky magnetické rezonance (MRI, více v kapitole 2.3.8

Zobrazovací metody mozku) zkoumali Schiffer a kol. (2007) na uvězněných pedofilních

jedincích rozdíly v objemu šedé hmoty mozkové. Na pořízených snímcích zjistili, že tito

delikventní pedofilové vykazují úbytek šedé hmoty mozkové oproti teleiofilním jedincům

v několika oblastech: ventral striatum, orbitofrontálním kortexu a mozečku. Autoři

předpokládají, že by tento nález mohl souviset s podobnými neurálními patologiemi, které

můžeme pozorovat u lidí s obsedantně kompulzivní poruchou. Na objem šedé hmoty se

zaměřil i výzkum Schiltze a kol. (2007), z jehož výsledků vyplývá, že pedofilové vykazují

úbytek šedé hmoty kromě jiných zejména v pravé části amygdaly a septální oblasti. Pozdější

analýzy těchto dat však ukázaly, že redukci šedé hmoty lze pozorovat pouze v amygdale,

ovšem v pravé i levé části (Tenbergen a kol., 2015). To podle všeho podporuje teorii

spánkového laloku, neboť amygdala se podílí na regulaci sexuálního chování, resp. na

emočním zpracovávání sexuálního vzrušení (Poeppl a kol., 2013).

Mezi studie zkoumající změny u pedofilů v bílé hmotě mozkové lze zařadit výlučně

výzkum Cantora a kol. (Cantor a kol. 2008), ve kterém byl zjištěn úbytek bílé hmoty ve

spánkovém laloku, pravém temenním laloku a v corpus callosum (kalózním tělese).

Porovnání snímků s výsledky z falografického vyšetření ukázalo negativní korelaci mezi

reaktivitou na dětské stimuly a úbytkem bílé hmoty ve výše zmíněných oblastech. Jinými

slovy platí, že čím větší reaktivita na dětské stimuly, tím menší objem bílé hmoty. Cantor a

kol. (2008) se domnívají, že oblasti, které byly z hlediska bílé hmoty mozkové u pedofilů
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redukované, souvisí s rozpoznáváním sexuálně relevantních stimulů a v případě pedofilů

nedochází k jejich ideálnímu propojení. Stejných výsledků bylo dosaženo ve znovu

provedené analýze (Cantor a Blanchard, 2012).

Úskalí plynoucí z interpretací těchto dat leží zejména v nejednotné metodice a také

v tom, z jakého vzorku osob data pocházejí. Schiffer a kol. (2007) ve své studii zkoumali

uvězněné pedofilní delikventy, stejně tak jako Schiltz a kol. (2007). Jediný rozdíl byl v tom,

že v Schifferově studii byli testováni výlučně exkluzivní pedofilní jedinci. Cantor a kol.

(2008) svá data též získal na pedofilních sexuálních delikventech. Přestože jsou výsledky

poměrně hodně nekonzistentní a někdy protichůdné, objektem zájmu pro výzkumníky

zůstává zejména amygdala, jejíž objemové redukční změny byly nalezeny ve většině

provedených výzkumů soustřeďujících se na mozkové struktury u pedofilů (Schiffer a kol.,

2007; Schiltz a kol., 2007; Poeppl a kol., 2013; Mohnke a kol., 2014).

2.2.2.4 Funkční mozkové změny u pedofilie
Výzkumy zaměřující se na testování mozkových změn nejen u parafiliků, ale též u

běžné populace za použití moderních zobrazovacích metod, jsou velmi recentní záležitostí.

Platí to jak pro sledování strukturálních změn, o kterých byla řeč výše, stejně tak jako pro

sledování funkčních změn a rozdílů mezi různými skupinami osob (parafilními či

neparafilními). K tomuto účelu se používá zejména funkční magnetická rezonance (fMRI),

popř. tzv. resting state fMRI (rsfMRI18).

Mohnke a kol. (2015) ve svém review uvádí, že mezi pedofilními a teleiofilními jedinci

existuje více podobností než rozdílů v tom, jakým způsobem zpracovávají sexuálně

relevantní vizuální stimuly. Zdá se, že hlavní roli ve zpracovávání sexuálně relevantních

stimulů mají vedle amygdaly převážně oblasti čelního laloku, talamu, hipokampu a týlní

oblast (Jordan a kol., 2015).

S ohledem na amygdalu, bylo dříve zjištěno, že je jedinou oblastí, která se při

prezentaci obsahově sexuálního stimulu aktivuje (Sartorius a kol., 2008). Později provedená

studie však zjistila, že oblastí, které se aktivují u všech jedinců (pedofilních i teleiofilních)

v reakci na prezentaci preferovaného objektu, je daleko více. Ukazuje se, že jedinci

s pedofilními preferencemi při sledování vizuálních dětských stimulů v kontrastu

s dospělými stimuly vykazují silnější aktivaci v oblastech zejména fusiformního závitu,

temenní oblasti, amygdaly, insuly, prefrontální oblastu, hipokampu a talamu (Ponseti a kol.,

18 V této metodě jde o sledování funkce mozku v klidovém stavu.
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201219). Tyto oblasti souvisí s kognitivními, motivačními a autonomními komponenty

sexuálního vzrušení (Jordan a kol., 2015).

Důležitou otázkou však podle Jordan a kol. (2015) zůstává, zdali vůbec lze porovnávat

poznatky z aktivace mozkových oblastí mezi běžnou populací a populací pedofilní.

V prvním případě jde o to, že výzkumy zaměřené na sexualitu „zdravých“ jedinců operují

pouze s proměnnou pohlavní preference, tudíž jsou následně analyzována spíše centra

rozlišující tento faktor. U jedinců s pedofilními a hebefilními preferencemi však vyvstává

ten problém, že je třeba operovat též s proměnnou věkové sexuální preference (Jordan a kol.,

2015).

Největší problém pro generalizaci závěrů představuje především nejednotná metodika,

různá inkluzivní kritéria ve vzorcích participantů atp. Nejenže se liší samotná povaha stimulů

(vizuální/auditorní), liší se taktéž doba jejich promítání v rozpětí od 0,75 sekund do 38,5

sekund (přehled v Mohnke a kol., 2015). Převážná většina participantů v těchto studiích

pochází z věznic, resp. ústavních léčeben. Nabízí se tedy otázka, zdali pozorované změny

v aktivitě mozku nejsou důsledkem jiných faktorů mimo pedofilní preference (např. stres

z testování, stres z uvěznění atp.). Jedna studie je v tomto ohledu odlišná od ostatních (např.

zařazení pouze sebeproklamujících pedofilů; Ponseti a kol., 2012) viz kapitola 2.3.8

Zobrazovací techniky mozku.

2.2.3 Evoluční a etologické pohledy na pedofilii
Quinsey a Lalumière (1995) se domnívají, že pedofilní preference mohou představovat

poruchu ve smyslu narušených mechanismů regulujících rozpoznávání znaků souvisejících

s mladistvostí. Tento předpoklad vychází z konceptu evoluční psychologie, jenž mysl vidí

jako modulární uspořádání, ve které je každý modul adaptivně navržen tak, aby řešil

relevantní reprodukční problémy ancestrálního prostředí20. V tomto případě je možné na

pedofilní preference pohlížet jako na selhání modulu pro rozpoznávání a vyhodnocování (ve

smyslu atraktivity) preferencí jednotlivých věkových kategorií (Quinsey a Lalumière, 1995).

19 Tato studie je též popsaná v sekci „Zobrazovací techniky mozku“, jelikož se ukazuje, že tato rozdílná aktivace
různých center by mohla sloužit k rozlišování mezi pedofilními a teleiofilními jedinci.
20 Prostředím se nutně nemyslí fyzické prostředí, ale s ohledem na reprodukční chování zejména prostředí sociální.
Ancestrálním prostředím je myšleno prostředí evoluční adaptovanosti. Jde o průsečík všech selekčních tlaků, které
formovaly (nejen) naši mysl, na jejichž základě se vytvořily adaptivní znaky sloužící k řešení určitých biosociálních
problémů. Předpokladem evoluční teorie obecně je, že aby byl znak (i chování) účelný, musí poskytovat jedinci
takovou výhodu, se kterou je spíše schopen předat své geny do další generace.
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V kapitole zabývající se klasifikací pedofilie bylo zmíněno, že tvar těla je jedním z faktorů

ovlivňujících sexuální preference (Seto, 2004).

Quinsey a Lalumière předpokládají, že pedofilní jedinci jsou zaměřeni na známky

mládí související se znaky mladistvosti, jako je např. hladká kůže a typicky dětské obličejové

charakteristiky. To však neplatí pro jiné fertilní znaky jako je poměr boků k pasu v poměru

přibližně 0,70 a vystouplým prsům a pozadí (jako je tomu u zdravé populace). Jinými slovy

modul pro rozpoznávání těchto znaků selhává ve své funkci, pro kterou byl původně

navržen, což též může vysvětlovat větší procentuální zastoupení homosexuálních a

bisexuálních pedofilů v poměru k homosexuálním teleiofilům (Quinsey a Lalumiere, 1995;

Hall a Hall, 2007).

Objevují se názory, že hebefilie, na rozdíl od pedofilie, není poruchou (ve smyslu

„škodlivé dysfunkce“), neboť preference hebefilních jedinců jsou orientovány na již fertilní

jedince (přehled těchto postulátů viz Hames a Blanchard, 2012). Tyto názory vychází

z přesvědčení, že v lovecko-sběračských komunitách dochází ke sňatkům přibližně ve věku

nástupu puberty, tudíž jde z hlediska reprodukčního úspěchu o přirozenou vlastnost člověka

preferovat jedince tohoto věku. Hames a Blanchard (2012) však těmto názorům oponují a

uvádí několik příkladů, ve kterých zmiňují, že manželský status nutně neznamená zahájení

reprodukčních aktivit. Neexistují podle nich antropologické nálezy, které by tuto skutečnost

potvrzovaly. Naopak se ukazuje, že reprodukčním aktivitám se jedinci v některých z těchto

komunit začínají oddávat až okolo 19 let věku (v případě dívek; Hames a Blanchard, 2012).

Zajímavým a v České republice uznávaným pohledem vysvětlujícím preference

(nejen) k pubertálním a prepubertálním jedincům podává teorie sexuálně motivačního

systému (SMS), jež vychází z teorie poruch dvoření postulované Kurtem Freundem (viz

např. Kolářský a Brichcín, 2000). Tato teorie vychází původně z etologických poznatků

reprodukčního chování primátů. Sexuální chování je podle této teorie řízeno systémem

dílčích motivačních stavů, které jsou hierarchicky uspořádané a navzájem na sebe navazují.

Mezi tyto fáze patří: a) atraktivita (v níž jedinec věnuje pozornost sexuálním stimulům

objektu se specifickými znaky), b) proceptivita (v níž jde o rozpoznání signálů všeobecného

vábení a svádění), c) receptivita (již rozpoznání připravenosti partnera ke koitu a následný

pohlavní styk; Kolářský a Brichcín, 2000; Klapilová a kol., 2016). U zdravé populace je

řazení a obsah těchto fází neporušen, nicméně v případě pedofilních jedinců dochází

k narušení zejména fáze proceptivní, ve které se objevuje apetence typicky dětského chování

a neverbálních podnětů (pedofil je tak přitahován typicky dětským přátelským chováním) a
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v případě delikventních pedofilů může k vyvolání sexuálního vzrušení některá z fází chybět

(obvykle proceptivní úroveň, Kolářský a Brichcín, 2000).

S tímto úzce souvisí i některé úvahy, které předpokládají, že v případě pedofilie

dochází k jakési fúzi dvou evolucí vytvořených adaptivních systémů (reprodukčního a

pečovatelského), které je možné pozorovat taktéž u ostatních savčích druhů (Klapilová a

kol., 2016). Tyto dva fenomény jsou úzce provázané, přičemž se uvažuje o tom, že v případě

pedofilních jedinců „…dochází k erotizaci pečovatelského chování a přitažlivosti

signalizace vybízející k péči, kdežto na straně dítěte o funkční prostředím podmíněnou

strategii, která přinese výhodu v podobě zdrojů a případně i získávání sexuálních zkušeností

a kalibraci dětské sexuality“ (Klapilová a kol., 2016, str. 126).
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2.3 Zjišťování a vyhodnocování pedofilních preferencí
Existuje několik způsobů, kterými lze určovat přítomnost pedofilních preferencí u

osob, u kterých existuje vážně podezření ze spáchání trestného, sexuálně motivovaného činu

vůči dítěti. Některé metody, které v této kapitole představím, jsou v tomto určování a

vyhodnocování spolehlivější než jiné. Je nutné podotknout, že některé z těchto metod

vyžadují použití drahé a na obsluhu náročné laboratorní techniky. Většina z nich pak

při vyhodnocování pedofilních preferencí operuje s promítáním stimulů (např. v podobě

obrázků, videí, audionahrávek atp.), které často bývají co do obsahu sexuální povahy.

Pokusím se popsat i používané stimuly, k nimž se vyjádřím na konci této kapitoly, zejména

s ohledem na etické problémy spjaté s jejich užíváním. Opět platí, jak již bylo několikrát

zmíněno, že výzkumy vychází zejména ze vzorků osob, které spáchaly nějaký sexuální

přečin vůči dítěti. Díky tomu můžeme vyvodit mnoho zajímavých závěrů a informací o

pedofilii spjaté se sexuální delikvencí, ovšem je třeba mít se na pozoru před generalizací

výsledků na pedofilní preference jako takové.

2.3.1 Sebeproklamace (self-report)
Jednou z prvních možností, ke které se zejména ve forenzní praxi uchyluje, je získání

informací od vyšetřovaného skrze rozhovory. V těchto rozhovorech je vyšetřovaný jedinec

tázán na otázky týkající se jeho sexuálních představ, fantazií, myšlenek, zájmů a chování

(Seto, 2004). S ohledem na chování je třeba zjistit, zdali se vyšetřovaný jedinec nedopustil

nějakého sexuálního deliktu. V případě spolupracujícího individua lze na základě získaných

informací z tohoto vyšetření diagnostikovat pedofilii podle kritérií z některého ze

statistických a diagnostických manuálů (Seto, 2008b). Komplikace nastávají ve chvíli, kdy

nelze navázat upřímnou spolupráci mezi vyšetřujícím a vyšetřovatelem. Z povahy

sexuálních deliktů plyne, že zamlčování některých informací (či lhaní) je mezi delikventními

jedinci poměrně běžné. Právě mezi těmito delikventy se interview jeví jako nedostatečná

metoda vyhodnocování pedofilních preferencí (Harris a kol., 1996).

2.3.2 Dotazníková šetření
Dotazníková forma zjišťování pedofilních preferencí sice neřeší problémy uvedené

výše, ale bývá často používaná nejen ve forenzní, ale též výzkumné praxi. Výhodou této

metody je, že typicky nesmělí jedinci jsou ušetřeni nutnosti verbalizovat své myšlenky a

fantazie před vyšetřovatelem. Seto (2008a) zmiňuje 3 dotazníky, které se k tomuto účelu

používají.



35

Jedním z nich je Clarke Sexual History Questionnaire-Revised, který obsahuje

dohromady 508 otázek, které se týkají různých aspektů sexuality, včetně raných zkušeností,

sexuálních dysfunkcí, fantazií, sledování pornografie a chování (Langevin a Paitich, 2001).

Druhým typem je The Sexual Interest Cardsort Questionnaire, který obsahuje 75

položek explicitně popisujících různé sexuální akty (Holland a kol., 2000). Vyšetřovaný má

za úkol tyto popisy ohodnotit na škále od 1 do 7 podle toho, jaký zájem v něm daná aktivita

vyvolává.

Třetím typem je Multiphasic Sex Inventory (dnes již druhá verze; Nichols a Molinder,

2000) obsahující 20 škál zaměřených na detekci sexuálních fantazií a sexuální chování

s odpověďmi typu „Souhlasí“ a „Nesouhlasí“, dostupný jak pro muže i ženy a taktéž pro

adolescenty (Seto, 2008a).

Další dotazník Screening Scale for Pedophilic Interests (SSPI) je zaměřen na detekci

pedofilních preferencí u sexuálních delikventů. Obsahuje 4 otázky a je podle autorů schopen

odhalit pedofilní zájmy u delikventů s dětskými oběťmi lépe než náhoda (Seto a Lalumière,

2001). Revidovaná verze (SSPI-II) navíc přidává položku týkající se držení dětské

pornografie, neb se ukazuje, že je velmi dobrým prediktorem přítomnosti pedofilních zájmů

(Seto a kol., 2015). Jde o dotazník, který je vyhodnocován klinickým psychologem či

sexuologem, nikoliv delikventním jedincem. Položky pro druhou, revidovanou verzi jsou

spolu s bodováním následující:

1. Delikvent měl oběť mužského pohlaví mladší 15 let. ANO(2)/NE(1)

2. Delikvent měl více než jednu oběť mladší 15 let. ANO(1)/NE(1)

3. Delikvent měl oběť mladší 12 let. ANO(1)/NE(1)

4. Delikvent měl nepříbuznou oběť mladší 15 let. ANO(1)/NE(1)

5. Delikvent přiznal či byl obviněn z držení dětské pornografie. ANO(1)/NE(1)

2.3.3 Držení dětské pornografie
Zásadní otázka donedávna zněla, zdali sledování a držení dětské pornografie souvisí

s pedofilními preferencemi, či jde o pouhou zvědavost vůči „zapovězenému“. Seto, Cantor

a Blanchard (2006) provedli studii, která byla na zjištění této souvislosti zaměřena.

Participanti (n=685) byli rozděleni do několika skupin podle povahy deliktu na držitele

pornografie bez dětských obětí, držitele pornografie s dětskými oběťmi, poté skupiny podle

počtu a věku obětí (1-3 dětských obětí, 1-3 dospělých obětí) avšak bez držení pornografie.

Z výsledků vyplynulo, že nejvyšší procento diagnostikovaných pedofilů bylo ve skupině
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držitelů pornografie s dětskými oběťmi následovaných skupinou držitelů pornografie bez

obětí. Výsledky byly porovnávány s falometrickým vyšetřením, které participanti

podstoupili v předešlých letech. Jinými slovy z výsledků vyplývá, že ti, co na falometrickém

vyšetření reagovali na dětské stimuly nejvíce, byli také s větší pravděpodobností držiteli

dětské pornografie (a naopak).

2.3.4 Polygraf
Polygraf je jedním z psychofyziologických měření, které jsou obecně ve

vyhodnocování pedofilie hojně používané. Polygraf (populárně označovaný jako detektor

lži) zaznamenává několik veličin: srdeční puls, krevní tlak, kožní vodivost a dýchání.

Využívá se zejména tehdy, je-li potřeba ověřit informace získané z rozhovorů vedených

s klientem (Seto, 2004). Rozlišit můžeme mezi dvěma typy: tzv. „control-question“ test (test

kontrolních otázek) a „guilty-knowledge“ test (test na vědomost viny). V prvním typu je

jedinec tázán na otázky, které se týkají jeho chování. V případě vyhodnocování pedofilie

jsou tedy otázky zaměřeny zejména na jeho sexuální fantazie, styky s dětmi, sledování

dětské pornografie atp. Vedle toho jsou pokládány neutrální otázky. Předpokladem je, že

lháři budou na relevantní otázky reagovat daleko více než na neutrální otázky. Ve druhém

způsobu jsou předkládány otázky, které se týkají detailů trestného činu, o kterých se

předpokládá, že jsou známy pouze vyšetřovateli a vyšetřovanému. Předpokládá se, že větší

reakce se objeví při odpovídání na relevantní otázky týkající se spáchaného trestného činu

(Seto, 2004). Jak však upozorňuje Coric a kol. (2005), validita této metody je značně

kontroverzní, jelikož vyhodnocování dat závisí na zkušenosti vyšetřujícího a výzkumné

závěry trpí nedostatkem standardizované metodiky a generalizovatelnosti výsledků.

2.3.5 Penilní pletysmografie (PPG, falografie)
Asi nejrozšířenější metodou k vyhodnocování atypických sexuálních preferencí je

metoda penilní pletysmografie (PPG), jindy též označovaná jako falometrie či

falopletysmografie (např. Barker a Howell, 1992; Kalmus a Beech, 2005; Trojan, 2000,

2010; Müller a kol., 2014; Murphy a kol., 2015b). Tato metoda spočívá v měření průtoku

krve v genitální oblasti muže, tedy penisu. Přestože je samotná metoda více než 100 let stará,

její rozpracování a technologické vylepšení proběhlo v 50. letech dvacátého století a souvisí

s československým sexuologem Kurtem Freundem (viz Freund, 1963). Původně byl určen

k rozlišování mužské sexuální orientace, jelikož v té době byla homosexualita považována

za nemoc a poruchu neslučitelnou s povinnou vojenskou službou, čehož někteří jedinci

využívali k tomu, aby se jí vyhnuli. Freund sestrojil přístroj založený na měření objemových
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změn penisu (tzv. volumetrický pletysmograf). Na jedincův penis se umístí (obvykle

skleněná) vzduchová trubice, v níž dochází vlivem případných erektilních reakcí ke změnám

v obsahu vzduchu (pro představu viz Obrázek 3). Tyto změny jsou pak snímány zařízením,

které je se vzduchovou trubicí propojeno hadičkou.

Obrázek 4: příklady měřicích sond volumetrického a cirkumferenčního penilního pletysmografu. Převzato z:
http://individual.utoronto.ca/ray_blanchard/index_files/WAS_DSM_files/image030.gif a https://www.biopac.com/wp-
content/uploads/PPPG_strain_guage.jpg (navštíveno 10.11.2016)

Druhou, též velmi hojně používanou variantou pletysmografu je tzv. pletysmograf

cirkumferenční. Ten je oproti volumetrickému typu založen na principu snímání průměru či

obvodu penisu, obvykle na principu měření mechanického napětí (klasickým tenzometrem).

U novějších přístrojů se používá spíše měření pomocí sond, které sestávají z duté gumičky

naplněné buďto mědí nebo směsí india a galia (viz Obrázek 4). U těchto novějších sond

dochází k měření elektrického odporu jednotlivých kovů podle toho, k jaké kompresi kovu

v gumičce dojde. Sonda se obvykle nasazuje doprostřed penisu.

V českém prostředí se můžeme setkat taktéž s elektromagnetickým pletysmografem

Hadravského, kde jsou erektilní reakce snímány za pomoci snímače v podobě rozevřených

kleští. Tento přístroj však měří pouze průměrové změny penisu, nikoliv objemové (Trojan,

2000, 2010). Dále se v České republice používá přístroj GETA, který zaznamenává

povrchové změny. Změna obvodu/objemu penisu vyvolává změnu jeho elektrické kapacity.

Obě falografické varianty (cirkumferenční a volumetrické) mají svá pro a proti. Mezi

nesporné výhody cirkumferenčního pletysmografu patří zejména jeho snazší obsluha a

relativní nenákladnost (Kalmus a Beech, 2005). Bylo však zaznamenáno, že v prvotních

tumescenčních fázích se u některých jedinců objevuje zvětšování v délce penisu, nikoliv
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však v jeho objemu21 (objem se v prvotních fázích může dokonce zmenšovat). Tyto změny

není cirkumferenční pletysmograf oproti volumetrickému schopen detekovat (Kalmus a

Beech, 2005). Nevýhoda volumetrického pletysmografu spočívá zejména v diskomfortu,

který široký válec s konstrukcí pro upevnění testovanému jedinci způsobuje (Trojan, 2010).

Jedny z prvních studií zaměřených na zkoumání pedofilie pomocí této metody se

objevily v 60. letech 20. století (Freund, 1965; 1967). Výsledky z těchto studií jsem již

popsal v kapitole 2.1.4 Hebefilie, efebofilie a teleiofilie. Přesto je pro připomenutí zopakuji.

Bylo zjištěno, že heterosexuální pachatelé pohlavního zneužití reagovali na PPG více na

dětské objekty (obrázky dívek) než na objekty dospělé a sexuálně vyvinuté (Freund, 1965),

a že největší reakce heterosexuálních mužů byla zaznamenána u prezentace dospělého

stimulu opačného pohlaví, naopak nejmenší reakce bylo dosaženo u prezentace stimulu

stejného pohlaví (dětského i dospělého, Freund, 1967).

Největší diskuze, která se točí okolo použití PPG při vyhodnocování pedofilních

preferencí, se týká jeho diskriminační validity (Kalmus a Beech, 2005). Přestože je

falometrie považována za „zlatý standard“ v určování sexuálních preferencí, neexistuje

konsenzus mezi pracovišti v tom, jakým metodologickým způsobem k vyšetření přistupovat

(Murphy a kol., 2015a). To znamená, že neexistuje např. standardizovaná metoda

používaných stimulů, postupů a vyhodnocování dat, což následně vede k pochybnostem jak

naměřená data interpretovat. Stejně tak rozdílná metodika limituje sdílení informací mezi

pracovišti. Výsledky se různí zejména při určování sensitivity a specificity penilní

pletysmografie. Sensitivita udává, s jakou přesností budou při použití této metody pedofilní

jedinci správně zařazeni do pedofilní kategorie. Specificita metody pak udává přesnost,

s jakou budou nepedofilní jedinci zařazeni do nepedofilní kategorie. U volumetrické metody

se ukázalo, že sensitivita pro (delikventní) pedofilii se pohybuje kolem 71,9%, pro hebefilii

70% a pedohebefilii 75,3% (Cantor a McPhail, 2015). Stejná studie zjistila 95,3% specificitu

pro pedofilii, 90,7% shodně pro hebefilii a pedohebefilii. Pro cirkumferenční metodu se čísla

pro detekci pedofilie pohybují kolem 77,8% pro sensitivitu a 76,3% pro specificitu (Müller

a kol., 2014). Je opět třeba poznamenat, že tato čísla se různí s ohledem na použitou

metodiku a vyhodnocování dat. Harris a kol. (1992) naznačují, že pro přesnější diskriminační

validitu je vhodné užívat při vyhodnocování dat z-skóry a diferenční indexy.

21 Děje se tak na základě toho, že kavernozní tělesa se začínají roztahovat do šířky až poté, co jsou do určité
míry naplněna (Trojan, 2010).
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S penilní pletysmografií se pojí ještě několik problémů. Trojan (2010) uvádí nízkou

reaktivitu a dissimulaci. Existují muži, kteří na PPG vyšetření vykazují velmi malou či vůbec

žádnou reaktivitu. „Platí obecně, že čím menší je celková reaktivita, tím menší je validita

výsledků. Jistě je pochopitelné, že vyšetření klienta, jehož penilní reakce se během celého

vyšetření pohybují v rozsahu 10-30% plné tumescence, bude méně přínosné než obdobné

vyšetření muže reagujícího v rozpětí od nuly do plné erekce“ (str. 566). Dissimulace naopak

znamená, že vyšetřovaný jedinec používá takové kognitivně behaviorální techniky, díky

kterým je možné jakoukoliv reakci potlačit. Druhou možností může např. být simulovaná

reaktivita na stimuly, u nichž je reakce „žádoucí“ (např. stimuly vyobrazující dospělé

objekty při forenzním vyšetřování). Této technice se říká „pumping“, neboli pumpování, kdy

dochází vědomému ovládání kontrakcí svalů pánevního dna (Abel a kol., 2004). Trojan

navíc dodává, že určitý počet mužů má zájem o deviantní sexuální praktiky (aniž by byli

parafilní) a není tedy jednoduché definovat, kdo je a není normální pro vytvoření kontrolní

skupiny (Trojan, 2010). Právě z tohoto důvodu se začínají objevovat některé nové metody,

které by z hlediska detekce pedofilních sexuálních preferencí mohly být daleko přesnější

(viz např. eye tracking).

2.3.6 Doba sledování (viewing time)
Měření času stráveného sledováním obrázkových stimulů se jeví jako vhodnou

alternativou k ostatním měřicím technikám (zejména penilní pletysmografii, viz předchozí

kapitola), jelikož jde o neinvazivní a snadno obsluhovatelnou metodu (Camilleri a Quinsey,

2008). Předpokládá se, že delší doba sledování stimulu, který představuje určitou kategorii

(věkovou, pohlavní), odráží výskyt relativních sexuálních preferencí pro onu kategorii (např.

Quinsey a kol. 1993; Abel a kol., 1998; Camilleri a Quinsey, 2008). Obecně se předpokládá,

že pedofilní muži alokují zdroje své pozornosti na stimuly, které se nějakým způsobem týkají

dětí, a tato alokace je automatická a na nevědomé úrovni (Janssen a kol., 2000).

Jedny z prvních výzkumů, které zjišťovaly souvislost mezi dobou sledování a

relativním sexuálním zájmem, byly provedeny již ve 40. a 50. letech. Rosenzweig (1942)

zjistil, že průměrná doba sledování stimulů vyobrazujících sexuální aktivity souvisela s tím,

jaký zájem projevovali v sexuálních aktivitách pacienti umístění na psychiatrické klinice.

Nutno však podotknout, že udávaný zájem v sexuálních aktivitách nebyl referován

samotnými pacienty, ale jejich ošetřujícími lékaři. Podobně Zamansky (1956) zjistil, že

homosexuální muži sledovali v průměru déle obrázky zobrazující muže, zatímco

heterosexuální muži se v průměru déle dívali na obrázky žen. Bylo zjištěno, že existuje
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korelace mezi dobou sledování a udávanou mírou sexuální atraktivity, a že je tato korelace

silnější u mužů (Quinsey a kol., 1996). Stejně tak bylo zjištěno, že muži se dívají v průměru

déle na obrázky pubescentních dívek než ženy na obrázky pubescentních chlapců (Quinsey

a kol., 1996).

V jednom z výzkumů (Abel a kol., 1998) bylo testováno 157 mužů metodou Abel

Assessment of Sexual Interest (AASI), u kterých bylo třeba zjistit jejich sexuální preference

z podezření na spáchání nějakého sexuálního deliktu vůči dítěti. Participantům byly

prezentovány stimuly ve dvou verzích:

a) testovací stimuly, které byly rozdělené do šesti kategorií podle věku a pohlaví

zobrazovaného jedince: dívky a chlapci ve věku 8-10 let, 14-17 let a dospělí přes

22 let. V každé kategorii bylo 7 obrázků (dohromady tedy 42). Postavy na

obrázcích byly podle popisu zobrazeny zepředu a v plavkách na modrém pozadí.

b) netestovací stimuly, které sestávaly z dalších obrázků, které se podle autorů běžně

používaly k vyhodnocování doby sledování.

Kompletní set tedy dle popisu autorů sestával ze sady a) a ze sady b), která z poloviny

vyobrazovala oblečené modely oddávající se různým aktivitám, mezi které patřily

exhibicionismus, voyerismus, frotérismus, trpící žena, trpící muž, objímající se jedinci

stejného i opačného pohlaví a vyobrazení krajiny. Ve druhé polovině autoři dodávají, že

kategorie párů a krajinek byla nahrazena vyobrazením dvou až čtyřletých dětí. Přesto všichni

participanti zhlédli stejnou testovací sadu.

Participanti byli požádáni, aby obrázky hodnotili na škále sexuální atraktivity (1-7),

přičemž bylo měřeno, jaký časový úsek se jedinci na prezentovaný obrázek dívají, než

přejdou na další. Dohromady bylo hodnoceno 160 obrázků.

Spolu s výše uvedeným měřením byla u části participantů (n=56) v jiném sezení

měřena penilní tumescence penilním pletysmografen, kde byly prezentovány jiné obrázky

(tzv. Multisite Study Slides; Laws, Gulayets a Frenzel, 1995), které již pracovaly s nahými

postavami obou pohlaví a různých věkových kategorií (4, 8, 12, 16 a 22 let).

Z výsledků Abel a kol. (1998) vyplynulo, že rozdíly v rozlišovacích schopnostech PPG

a reakčních časů mezi delikventy s dětskými oběťmi pod 14 let a delikventy s oběťmi 14-17

let jsou zanedbatelné. Jedincům byly prezentovány obrázky jedinců obou pohlaví v plavkách

ve věku 8-10 a 14-17 let. Ukázalo se, že reakční časy signifikantně korelovaly
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s odpovídajícími kategoriemi sexuálního zájmu ve třech kategoriích ze čtyř (dětskě kategorie

obou pohlaví 8-10 let a adolescent mužského pohlaví 14-17 let), zatímco u PPG se korelace

objevila pouze ve dvou kategoriích (chlapec 8-10 let a dívka 14-17 let). Nicméně pro tuto

studii byli jako kontrolní účastníci použiti sexuální delikventi bez dětských obětí, a nadto

byly srovnávány výsledky ze studií používajících u každé jiné stimuly.

Jiná studie Abel a kol. (2004) se zaměřila za použití stejné metody na adolescentní

sexuální delikventy. Byl zde však použit jiný postup, neboť účastníci byli požádáni o

prohlédnutí obrázků s tím, aby na konci testováni mohli o stimulech zodpovědět několik

otázek. Ve druhé prezentaci již měli účastníci hodnotit atraktivitu sledovaného stimulu na

škále 1-7. Z tohoto výzkumu vychází podobné výsledky, totiž že adolescentní sexuální

delikventi se na obrázky zobrazující děti dívali v průměru déle než kontrolní skupina, což

podle autorů implikuje sexuální zájem o dětské objekty.

Mnohem recentnější studie (Mokros, 2012) využívá k měření doby sledování program

Affinity 2.5 (Pacific Psychological Assessment Corporation, Inc., 2007), který pracuje

dohromady s 80 obrázky mužů a žen (40:40), kteří jsou oblečeni a vyobrazeni zepředu

v přirozeném prostředí. Nejsou však ve svém obsahu sexuální ani pornografické. Rozděleny

jsou na 8 kategorií podle věku a pohlaví na malé děti (5 let a méně), starší děti (6-10 let),

pubescenty (11-15 let) a dospělé nad 18 let22. V průběhu prezentace se podobně jako u AASI

hodnotí sexuální atraktivita na škále neatraktivní až atraktivní (1-7). V této studii bylo

testováno 164 mužů, z nichž 42 z nich bylo obviněno ze sexuálního deliktu vůči dítěti (a

tento delikt účastníci přiznávali). Přestože vyšly podobné výsledky jako v jiných studiích

(např. Abel a kol. 1998; Abel. a kol., 2004), autoři uvádí, že odhalení pedofilie na základě

reakčních časů metodou Affinity 2.5 je zhruba 75% (více než náhodné určení), což však

znamená, že diskriminační schopnost tohoto testu mezi pedofily a nepedofily detekuje

spoustu falešně pozitivních případů. Autoři tedy dodávají, že použití reakčních časů (doby

sledování) by nemělo sloužit jako samostatný diagnostický nástroj, ale spíše jako doplněk

k přesnějším metodám určení pedofilních preferencí (Mokros a kol., 2012). I přes relativní

jednoduchost v použití a obsluze této metody je nutno dále poznamenat, že zásadní

nevýhodou může být záměrné ovlivňování výsledků testovaným jedincem poté, co je

zjištěno, že měřenou proměnnou je právě doba sledování (Seto, 2008a).

22 V pojmech samotného programu takto: small children, prejuveniles, juveniles, adults.
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2.3.7 Eye tracking
Eye tracking je vhodnou doplňkovou metodou např. k falometrickému vyšetření, kde

hrozí nebezpečí, že testovaný jedinec nebude z různých důvodů věnovat pozornost

prezentovanému stimulu. Tato metoda se opírá o evoluční paradigma, podle kterého jsou

procesy pozornosti nezbytné pro přežití daného jedince (Öhman, 2009), což v zásadě platí i

pro vnímání sexuálně relevantních stimulů (Fromberger a kol., 2012a), a spočívá na

monitorování volních i mimovolních pohybů očí. Pohyby očí můžeme rozdělit na 2

kategorie: fixační a sakadické pohyby (sakády; Fromberger a kol., 2012a). Sakády jsou

rychlé, reflexivní pohyby očí (cukavé pohyby), které umožňují, aby se fovea23 mohla

přesouvat z jednoho aspektu stimulu na druhý. Fixační pohyby jsou paradoxně naopak

definovány jako doba, po kterou je oko relativně klidné24. Právě pro fixační pohyby je

typické, že při nich dochází ke zpracování informací. Přestože podle Frombergera a kol.

(2012a) není metoda eye trackingu nikterak novou, k jejímu využití v oblasti sexuologického

výzkumu dochází až v poslední dekádě. Model postulovaný Spieringem a Everaerdem

(2007) předpokládá, že sexuálně relevantní stimuly jsou zpozorovány dříve, než je na ně

upřena vědomá pozornost (Fromberger a kol., 2012a). Dochází poté k podvědomému

spuštění sexuálního vzrušení. Pokud je poté vědomě reflektovaný, spouští subjektivní

sexuální zkušenost a sexuální vzrušení je poté chápáno jako jedna z emocí.

V jedné z recentnějších studií týkající se použití této techniky v souvislosti se

sexualitou se tým Petera Frombergera (2012a) pokusil testovat, zdali prezentace dvou

stimulů naráz (jeden sexuálně preferovaný a druhý sexuálně nepreferovaný) potvrzuje

hypotézu Spieringa a Everaerda (2007), totiž pokud je na výběr ze dvou mezi sebou

vzájemně „soupeřících“ stimulů, pak by měla prvotní reakce (automatické, nevědomé

zaměření se na stimul) zachytit sexuálně preferovaný stimul. Podobně by tomu mělo být i v

případě pozdějších procesů souvisejících s pozorností. Heterosexuálním mužům (n=12) byla

prezentována sada obrazových stimulů Not-Real-People (NRP, Laws a Gress, 2004, viz

kapitola 2.3.9), sestávající z obrázků nahých a oblečených dospělých osob a

prepubescentních dětí splňující kritéria Tannerova stádia 1 a 2. Prezentovány byly vždy 2

osoby najednou různě namíchané tak, aby participant musel alokovat zdroje své pozornosti

mezi tyto dva objekty (dospělá žena x dívka; dospělý muž x chlapec; dívka x chlapec; žena

x muž). V průběhu prezentace stimulů byli účastníci požádáni, aby hodnotili atraktivitu

23 Centrální jamka ve žluté skvrně sítnice, též označovaná jako kruhová jamka.
24 Tyto pohyby mohou být nazývány též gaze-stabilizing, tedy pohled stabilizující.
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stimulů na devíti bodové škále. Zároveň byla měřena doba sledování, tzn. interval mezi

začátkem prezentace stimulu a ohodnocením stimulu. Výsledky této studie ukázaly, že muži

signifikantně více hodnotili jako sexuálně atraktivní obrázek ženy oproti ostatním

vyobrazeným postavám. Doba sledování nevyšla se signifikantním výsledkem, ovšem

průměrná doba sledování byla nejvyšší při prezentaci ženského dospělého stimulu.

V případě procesů pozornosti vyšlo najevo, že pozdější fixace na objekt (tzn. doba strávená

pozorováním objektu po celou dobu prezentace) byla nejvyšší u sexuálně preferovaného

stimulu (tedy ženy) oproti ostatním (muž, chlapec, dívka). Podobně tomu bylo u prvotních

fixací na objekt, což podle autorů potvrzuje, že sexuálně relevantní stimuly jsou

zpracovávány podobně jako jiné, evolučně relevantní stimuly.

Podobnou metodu zvolil výzkumný tým Petera Frombergera (2012b) ve studii

zaměřené na pedofilii. Cílem studie bylo zjistit, zdali je metoda eye trackingu spolehlivým

diagnostickým nástrojem při posuzování pedofilních preferencí. V této studii byla jedincům

(22 pedofilním mužům, 8 nepedofilním násilníkům a 52 normálním mužům) prezentována

pouze varianta v podobě kombinací žena x dívka a muž x chlapec za použití stejných

obrazových stimulů. Podle předpokladů se ukázalo, že pedofilní muži věnovali více

pozornosti dětským stimulům, ovšem důležitým poznatkem z této studie je, že prvotní,

automatické zaměření se na stimul (prodleva mezi vyobrazením stimulu a jeho

zpozorováním, tzv. fixation latency či entry time) je lepším kritériem nežli celková relativní

doba sledování stimulu (relativní fixační čas, relative fixation time). Autoři soudí, že toto

kritérium by mohlo být zásadním vodítkem při posuzování pedofilních preferencí, neboť jej

nelze vědomě ovládat, tudíž jej nelze ani předstírat. Replikační studie však zjistila, že

relativní fixační čas byl u pedofilních jedinců signifikantně vyšší na stimul dospělých osob

než u ostatních skupin (Fromberger a kol., 2013). Autoři si výsledek vysvětlují tím, že právě

tento relativní fixační čas je možné vědomě ovlivnit a v případě pedofilních jedinců tedy

předstírat tak, aby u nich nevzniklo podezření na výskyt preferencí na dětské objekty.

Výsledky jiné studie navíc naznačují, že vědomé pokusy o potlačení tumescenčních reakcí

způsobují specifické vzorce v pohybech očních bulev (Trottier a kol., 2014). Ty se projevují

zejména celkovým zpomalením exploračních procesů na těle stimulu s ohledem na sexuálně

atraktivní oblasti (hrudník a oblast genitálu, viz níže)25.

25 V této souvislosti není nezajímavé zmínit výzkum Jordan a kol. (2014), ve které bylo zjištěno, že
antiandrogenní léčba mění vědomé procesy týkající se pozornosti, zatímco ty nevědomé, automatické,
zůstávají beze změny.
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Studie Frombergera a kol. (2013) ovšem nezjišťovala, zdali byli pedofilní jedinci

exkluzivní či neexkluzivní, tudíž je možné, že dospělé stimuly byly skutečně sexuálně

atraktivnější než dětské. To potvrdily i výsledky ze subjektivního hodnocení participantů. Je

nicméně nutné poznamenat, že tato studie vyniká v dalším ohledu, neb se výzkumníci

zaměřili i na sledování sexuálně relevantních oblastí (hlava, hrudník, boky, oblast genitálu).

U nepedofilních jedinců se ukázalo, že nejvíce přitažlivé byly oblasti obličeje a hrudníku

v případě dospělých stimulů. U pedofilních jedinců to byla oblast obličeje následovaná

oblastí genitálu. Autoři zmiňují, že obličej je důležitým ukazatelem emočního naladění, a že

právě tento faktor hraje důležitou roli při výběru potenciální oběti pedofilních sexuálních

delikventů.

S ohledem na diagnostickou užitečnost byla zjištěna diagnostická přesnost tohoto typu

měření se sensitivitou 86,4% a specificitou 90%, což z této metody činí v porovnání

s ostatními diagnostickými nástroji (zejména PPG) podobně spolehlivou proceduru

zjišťování pedofilních preferencí, ne-li o něco lepší (Fromberger a kol. 2012b). Nespornou

výhodou této metody je její relativně neinvazivní povaha, kterou např. u již zmiňovaného

PPG nelze zajistit. Dodnes však nebyla provedena studie, která by se zaměřovala na věková

specifika pedofilních (potažmo hebefilních) jedinců (Tenbergen a kol., 2015).

2.3.8 Zobrazovací metody mozku (MRI, sMRI, fMRI)
Výsledky a nálezy z výzkumů neurální struktury a aktivity pedofilů byly představeny

již dříve v textu. Nebyl však popsán způsob, jakým magnetická rezonance funguje.

Magnetická rezonance (MRI) je zařízení k zobrazování vnitřních orgánů lidského těla, které

vytváří silné magnetické pole, následkem čehož dochází ke změnám frekvencí rádiových

vln, které některá jádra atomů (zejména vodíku) vysílají. Tyto frekvence jsou poté zachyceny

a složitými algoritmy skládány ve výsledný obrázek. Funkční magnetická rezonance (fMRI)

funguje na podobném principu. Zde se však sledují změny signálu způsobené lokálním

kolísáním poměru oxyhemoglobinu a deoxyhemoglobinu (tzv. BOLD – Blood Oxygenation

Level Dependent) způsobeným neurální aktivitou (např. Chlebus a kol., 2005).

S ohledem na možnost využití funkční magnetické rezonance ke zjišťování a

vyhodnocování pedofilie byla provedena pouze jediná studie (Ponseti a kol., 2012). Jejím

cílem bylo zjistit, zdali rozdíly v hemodynamické aktivitě mozku při prezentaci sexuálně

relevantních stimulů mohou spolehlivě diferencovat mezi teleiofilní a pedofilní populací. Již
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v předchozí studii bylo za pomoci nové metody vyhodnocování dat26 ukázáno, že schopnost

a přesnost diferenciace sexuální orientace přesáhla 85% u homosexuálních a

heterosexuálních mužů, kterým byly prezentovány sexuálně preferované a nepreferované

stimuly (Ponseti a kol., 2009).

Do studie (Ponseti a kol., 2012) byli zařazeni pedofilní jedinci (n=24), kteří se

nenacházeli v ústavní léčbě, nýbrž byli rekrutováni z center pro anonymní léčbu

sebeproklamovaných pedofilů. Jako kontrolní skupina posloužil vzorek 32 „zdravých“ mužů

(teleiofilů). V obou skupinách byl přibližně stejný poměr heterosexuálů a homosexuálů,

přičemž je důležité zmínit, že pedofilní skupina sestávala jak z exkluzivních, tak

neexkluzivních pedofilů (n=7). Účastníkům byly prezentovány sexuální stimuly dětí

(chlapců i dívek) a dospělých osob, stejně tak jako stimuly nesexuální povahy. Důležitou

součástí analýz bylo určení individuálních reakčních hodnot (expression values). Jde o rozdíl

mezi hemodynamickými reakcemi jedince na prezentované stimuly (dívky x ženy; chlapci

x muži) a průměrem té či oné skupiny. Výsledky analýz hemodynamické aktivity mozku

ukázaly, že za použití automatického klasifikačního algoritmu lze rozlišit mezi pedofilní a

teleiofilní skupinou. Z kontrolního vzorku osob byli všichni správně na základě svých

sexuálních preferencí zařazeni do skupiny teleiofilních jedinců (čili specificita měření byla

perfektní = 100%), z pedofilního vzorku byly pouze 3 osoby klasifikovány nesprávně

jakožto falešně negativní případy. Specificita měření dosáhla perfektního výsledku (tedy

100%), sensitivita 88%. Je zajímavé ještě zmínit, že všechny 3 nesprávně klasifikované

případy spadaly do neexkluzivní části pedofilního vzorku. Autoři na základě výsledků z této

studie dochází k závěru, že využití fMRI by mohlo představovat daleko lepší a přesnější

způsob při vyhodnocování pedofilie oproti běžně užívaným metodám, zejména díky své

neinvazivní povaze (Ponseti a kol., 2012).

2.3.9 Používané stimuly ve výzkumu a vyhodnocování pedofilie
Pro vyhodnocování pedofilie a zjišťování přítomnosti pedofilních preferencí je třeba

stimulů, které by měly v testovaném jedinci vyvolat sexuální odezvu, která odpovídá jeho

sexuálním zájmům. Nejenže neexistuje standardizovaný způsob pro vyhodnocování dat,

neexistují ani standardizované stimuly, které by bylo možné používat napříč pracovišti a

laboratořemi. Stimul (či sada stimulů) je v podstatě nezávislá proměnná, na jejímž základě

měříme proměnou závislou, která je reprezentovaná kritériem pro určení sexuálního vzrušení

(tumescentní reakce na PPG, hemodynamická aktivita v fMRI atp.). Obecně můžeme

26 Jde o tzv. automatický klasifikační algoritmus.
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stimuly pro vyhodnocování sexuálního zájmu rozlišit do několika kategorií: videosnímky,

obrázky, audionahrávky (z perspektivy první, druhé a třetí osoby), psaný text a fantazie

(Kalmus a Beech, 2005). Ne všechny tyto kategorie se však pro výzkum a zjišťování

pedofilních preferencí používají. Z erotické povahy těchto stimulů navíc vyplývá, že jejich

plošné využití pro výzkumné a forenzní účely v případě pedofilie naráží ve spoustě zemí na

právní a etické problémy (Abel a kol., 1998). Ukazuje se, že největší reakce jak u parafilních,

tak neparafilních jedinců, vyvolávají video stimuly. I přes tuto zjevnou výhodu však jejich

použití není doporučováno, jelikož mohou obsahovat velmi specifické informace, které

mohou potenciálně zkreslovat získaná data (např. tvar těla, pohyby a reakce vyobrazených

osob atp.; Murphy a kol., 2015b; Fedoroff, Kuban a Bradford, 2009). Na základě toho se

podle Murphy a kol. (2015a) jeví jako nejlepší prezentovat stimuly auditorní, které

ponechávají vzhled stimulující osoby na představivosti stimulovaného. Níže podávám

přehled několika vybraných typů stimulů (s důrazem na jejich rozličnou povahu), které byly,

jsou a pravděpodobně nadále budou v klinické a výzkumné praxi používány.

2.3.9.1 Statické vizuální stimuly
I přes již zmíněnou výhodu videonahrávek pro vyvolání sexuálního vzrušení nelze

takové stimuly implementovat do běžné praxe, jelikož je způsob jejich využití (a zejména

získání) právně a eticky sporný. Obrázkové stimuly patří pravděpodobně k těm

nejužívanějším stimulům jak ve zjišťování sexuálních preferencí obecně, tak ve zjišťování

preferencí pedofilních. Jejich využití je zaměřeno na zjištění pohlavních a věkových

preferencí (Dennis a kol., 2014).

Freund a Blanchard (1989) kromě (dále v textu zmíněných) videosekvencí ve svém

výzkumu používali též barevné obrázky zobrazující prepubescentní děti a dospělé z pohledu

zepředu, pohledu zezadu a též detail jejich genitálních oblastí. Jako neutrální stimul byly

použity obrázky krajinek.

Barbaree a Marshall (1989) popisují použití barevných obrázků žen v sexuálně

explicitních pozicích. Kategorie obrázků sestávaly z prepubescentních dívek (3-11 let

s dvouletými rozestupy), pubescentních dívek (12-14 let) a dospělých žen (16-24 let

s dvouletými rozestupy). Všechny vyobrazené osoby na těchto snímcích zaujímaly stejné

držení těla tak, aby jediným podnětovým kritériem byl věk prezentované osoby.

Podobně jako u videostimulů (popsaných krátce v další podkapitole) zobrazujících

skutečné osoby je z etického hlediska jejich použití značně kontroverzní. V České republice
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právní úprava umožňuje využívat k vyhodnocování pedofilních preferencí zabavenou

dětskou pornografii (obrazovou i audiovizuální). Zásadní problém tkví v první řadě v tom,

že zobrazovaní jedinci neposkytli souhlas s využíváním těchto materiálů pro tyto účely (resp.

jejich rodiče/opatrovníci), ve druhé řadě pak v tom, že dochází k opakované viktimizaci

zobrazovaných jedinců, jejichž snímky se opakovaně používají k vyvolání sexuálního

vzrušení převážně u sexuálních delikventů (Laws a Gress, 2004; Renaud a kol., 2014). Na

rozdíl například od Kanady a České republiky je ve Spojených státech amerických používání

fotografií znázorňujících nahé osoby pod 18 let věku trestně postižitelné, i pokud je jejich

využití omezeno pouze pro výzkumné účely. V důsledku toho tamní výzkumníci používají

pouze audionahrávky, popř. obrázky nahých dospělých osob a oblečených dětských jedinců

(Murphy a kol., 2015a). Např. výzkumy pedofilie prováděné v fMRI pracují zejména

s obrázky pořízenými buďto z databáze IAPS (The International Affective Picture Systém,

např. Ponseti a kol., 2012), případně obrázky pořízenými volně z internetu či

objednávkových katalogů (např. Walter a kol., 2007; Schiffer a kol., 2008; Sartorius a kol.,

2008). Podoba těchto obrázků se navíc do značné míry liší, jelikož v některých výzkumech

se používají obrázky dětí v plavkách, v dalších pouze osoby oblečené (přehledně viz Jordan

a kol., 2015). Recentnější studie však začaly využívat takových stimulových sad, které byly

vytvořeny s ohledem na jejich možné použití v globálnější perspektivě, neboť nezobrazují

skutečné osoby. Jednou z těchto běžně dostupných stimulových sad je již zmiňovaný tzv.

Not-Real-People (NRP) set (Laws a Gress, 2004, viz obrázek 5). Laws a Gress získali velký

soubor snímků skutečných osob, kteréžto byly využívány v sexuologických laboratořích po

celých Spojených státech a Kanadě. Na základě těchto snímků sestrojili nové, počítačem

upravené snímky, které byly „poslepovány“ z různých tělesných atributů různých osob (tělo,

hlava, úsměv, vlasy atp.). Tímto způsobem tedy snímky de facto nezobrazují skutečné osoby,

přestože snímky skutečných osob sloužily jako předloha. Celá sada obsahuje 160 snímků a

je rozdělena na sadu A a sadu B pro případné opakované testování jednoho jedince. 40

obrázků znázorňuje oblečené osoby (nesexuální stimuly) a 40 obrázků znázorňuje postavy

svlečené (sexuální stimuly), přesto nejde o explicitně pornografické vyobrazení aktivit či

držení těla u vyobrazených postav. Obrázky jsou navíc rozděleny do Tannerových 5 stádií

podle fyzické maturace, tzn., že osmdesáti snímková sada obsahuje 4 snímky pro každé

pohlaví a stupeň maturace v provedení oblečen/neoblečen. Mokros a kol. (2011) zjistili, že

NRP je vhodnou stimulovou sadou pro diagnostické účely, nicméně se ukázalo, že v testu

párového srovnání nejsou zdraví heterosexuální jedinci (muži i ženy) schopni v případě NRP

signifikantně rozlišovat mezi Tannerovými stádii 2, 3 a 4. Jinými slovy zdraví jedinci jsou
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schopni rozlišovat mezi oběma póly této stupnice (Tannerovo stádium 1 a 5), ovšem účelnost

a užitečnost použití ostatních Tannerových stádií v dalších výzkumech je podle autorů

pochybná. Na základě toho navrhují sjednotit stádia 2, 3 a 4 do jedné kategorie

„pubescentních jedinců“.

Tímto směrem se vydali Dombert a kol. (2013), kteří ve spolupráci s 3D umělci,

grafickými designéry, fotografy a počítačovými experty vytvořili tzv. Virtual People Set

(VPS, viz obrázek 6). Podobně jako NRP je VPS „poskládán“ z několika tělesných atributů

různých osob, které byly následně počítačově upravovány. Přestože původní verze

obsahovala podobně jako NRP vyobrazení osob ve všech Tannerových stádiích, po pilotním

výzkumu se autoři rozhodli sloučit stádia 2 a 3 do jednotné kategorie „pubescentů“, a stádia

4 a 5 do kategorie „adolescentů/dospělých“. Celý set byl tak ze 180 snímků zredukován na

108 snímků. V každé kategorii definované pohlavím, explicitou (nahý, oblečený) a úrovní

fyzického vývoje najdeme 9 snímků. K dnešnímu dni není znám žádný publikovaný

výzkum, který by tyto stimuly používal.

Obrázek 5: Ukázka dívčích obrázků NRP setu A (vlevo) a setu B (vpravo) Tannerova stádia 4. Převzato
z Laws a Gress (2004)



49

2.3.9.2 Dynamické vizuální stimuly (videosnímky a pohyblivé avatary)
Jedním z příkladů pohyblivé sady stimulů je popsán ve výzkumu Freunda a

Blancharda (1989). Jedincům byly pouštěny krátké videosekvence o délce 14 sekund, ve

kterých se prezentovaly osoby v různých věkových a pohlavních kategoriích (dospělá

žena/muž, adolescentní dívka/chlapec, 8-11 letá dívka/chlapec, 5-8 letá dívka/chlapec) spolu

s neutrálními obrázky krajiny. Tyto osoby byly nahé a pomalou chůzí směřovaly proti

objektivu kamery. Zároveň s prezentací videa byly jedincům do sluchátek pouštěny

nahrávky v délce 22-25 sekund. Ty popisovaly nesexuální aktivitu s jedinci vyobrazenými

na videu. Podoba nahrávek byla následující:

„Bill is 12 years old. His best friend, Peter, is sleeping over tonight. After Bill’s parents

have gone to bed, the boys decide to go skinny-dipping in the pool in the back yard. They

sneak outside quickly taking off their clothes, and jump in the water. The water feels hot

compared to the cool night air“ (Freund a Blanchard, 1989).

Obrázek 6: Ukázka oblečených stimulů stimulové sady Virtual People Set podle úrovně
fyzického vývoje. Převzato z Dombert a kol. (2013).
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Přestože jde o oddělené sety (audio a video), vzhledem k jejich společnému použití je

zařazuji do této sekce. Kromě těchto krátkých audiovizuálních setů se mi nepodařilo

dohledat žádné jiné výzkumy zaměřené na pedofilii, ve kterých by byly použity

videosekvence s reálnými osobami.

Zajímavou alternativou k videosnímkům se jeví používání pohyblivých animovaných

avatarů v prostředí virtuální reality. Využívání virtuální reality mimo herní průmysl je

v poslední době záležitostí, jejíž obliba roste rapidním tempem27. Rozličné výzkumné týmy

proto neváhají tuto moderní technologii zapojit do svých studií, těch zaměřených na pedofilii

nevyjímaje. Spolu s tím je však třeba, aby byly k dispozici takové stimuly, které v tomto

prostředí navodí dostatečně reálnou zkušenost a eliminují tak etické problémy spojené se

zobrazováním svlečených nedospělých osob. Renaud a kol. (2010) proto vytvořili pohyblivé

3D avatary (Obrázek 7), které vyobrazují nahé jedince obou pohlaví a simulují typicky

bělošskou mezomorfní postavu. K dispozici je celý set pokrývající fyzický vývoj jedince od

prepubescenta po dospělého (Renaud a kol., 2009; 2010; 2011; 2014). Tvorba těchto avatarů

probíhala formou systému „motion capture“2829. Díky tomu je možné dosáhnout věkově

specifických pohybů, které lze u jednotlivých věkových skupin pozorovat (jako je například

držení těla, mrkání, pohyby hlavou atp.).

Ukazuje se, že při použití ve virtuální realitě jsou schopny diferencovat mezi

sexuálními delikventy s dětskými oběťmi a kontrolní skupinou zdravých jedinců (Renaud a

kol., 2010). Participantům byly promítány pouze avatary znázorňující sexuální znaky 10 -

27 Více informací např. zde: http://virtualnarealita.eu/
28 Krátká ukázka průběhu vytváření avatarů viz zde: http://www.behavrsolution.com/
29 Motion capture je systém, jímž je snímán pohyb skutečné osoby, který je následně převeden do digitální
podoby.

Obrázek 7: Virtuální 3D avatary znázorňující 6-7 leté děti, 10-12 leté děti, adolescenty a dospělé. Převzato z Renaud
a kol. (2011).
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12 letých dětí spolu s avatary dospělými. Ty bylo možné pozorovat v životní velikosti ve 3D

prostředí s nasazenými stereoskopickými brýlemi. Skupina sexuálních delikventů

vykazovala větší penilní reaktivitu na stimuly, které vyobrazovaly právě dětské avatary.

Kontrolní skupina reagovala více na avatary dospělé. Autoři se domnívají, že využití

mobilních avatarů je účinnou a mnohem vhodnější volbou při zjišťování pedofilních

preferencí než prezentace klasických vizuálních či auditorních stimulů (viz další kapitola).

Později bylo potvrzeno, že přesnost klasifikace jednotlivých skupin (sexuální delikventi x

zdraví jedinci) je u těchto počítačově vytvořených avatarů vyšší než u stimulů auditorních

(Renaud a kol., 2014).

Původní verze těchto stimulů však avatary prezentovala pouze v neutrálním

afektivním naladění – v nečinné pozici se sotva patrnými pohyby těla a hlavy, takříkajíc

„panákovitě“. Je velmi pravděpodobné, že to, zdali se někdo odhodlá k sexuálnímu deliktu

(obecně k sexuálnímu aktu jako takovému) či nikoliv, závisí na mnoha faktorech. Mezi nimi

je samotná afektivní naladění a „vyzývavost“ dotyčné osoby. Dennis a kol. (2014) proto

graficky vylepšili sadu Renaudových avatarů tak, aby jejich mimika a postoje těla odrážely

vnitřní psychickou naladění. Sada tak byla mimo neutrálního naladění rozšířena o afektivní

stavy smutku, strachu, radosti a svůdnosti. V pilotní studii bylo zjišťováno, zdali jsou

účastníci (z řad zdravých vysokoškoláků) schopni u jednotlivých avatarů správně určit věk

zobrazovaného jedince a jeho afektivní naladění. Participanti studie měli hodnotit avatary

znázorňující 5-7 leté dítě, 10-12 leté dítě a dospělého jedince (vždy obou pohlaví pro

všechny tři kategorie). Ukázalo se, že jednotlivé afektivní stavy mají významný efekt na

určení věku téměř u všech zobrazovaných jedinců. Dětští avataři byli shledáváni

signifikantně staršími, pokud byli vyobrazeni ve svůdné pozici (oproti neutrální pozici).

Naopak byli hodnoceni jako signifikantně mladší, pokud byli prezentováni v pozici smutné.

U dospělých byl nalezen trend, kde byla svůdná pozice hodnocena jako signifikantně mladší.

Participanti studie byli daleko přesnější v rozlišování toho, zdali jde o stav negativní (strach,

smutek) či pozitivní (radost, svůdnost) spíše než v samotné identifikaci jednotlivých

afektivních stavů. Předpokladem pro druhou část tohoto výzkumu bylo, že zdraví, převážně

heterosexuální muži, budou penilně reagovat více na dospělého avatara ve svůdné pozici.

Bylo zjištěno, že tito účastníci reagovali signifikantně více na dospělého avatara ženského

pohlaví oproti dětskému avataru. Co se týká samotných afektivních stavů, oproti neutrálnímu

stavu, smutku a strachu účastníci signifikantně více reagovali na vyobrazení radostného a

svůdného stavu. Mezi svůdným a radostným stavem nebyl nalezen signifikantní rozdíl.
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Tento výzkum patrně zatím nebyl replikován jak na sexuálních delikventech, tak na

pedofilních jedincích. Autoři zmiňují, že právě toto rozpoznávání afektivních stavů (a nejen

jich) hraje klíčovou roli v percepci celkové otevřenosti k potenciální sexuální aktivitě. Stavy

jako je radost či svůdnost jsou indikátory sexuální otevřenosti, zatímco opak platí pro stavy

strachu a smutku (Dennis a kol., 2014). Zajímavým zjištěním však podle autorů bylo, že

míra sexuální reaktivity se signifikantně nelišila u dospělého ženského avataru v neutrální

pozici a avatary dětskými. To koresponduje s teorií sexuálního motivačního systému, podle

nějž jsou afektivní stavy a jiné neverbální signály zásadním vodítkem pro percepci sexuální

otevřenosti.

Je pravděpodobné, že se stále zdokonalující se technologií bude možné naprosto

detailně a realisticky zpracovat sebesubtilnější neverbální projevy lidského těla. V tomto

ohledu není nezajímavé zmínit projekt tzv. „Sweetie“, avatarské dívky s detailními

mimickými pohyby obličeje. Podle všeho až 20 tisíc lidí po Sweetie požadovalo, aby na

webkameru ukázala rozličné sexuální aktivity a pózy. To vše pod domněnkou, že jde o reálné

dítě z Filipín.30 Přestože Sweeite není používána ani v klinické praxi ani ve výzkumném

prostředí (nejde o stimul jako takový), příběh, který je s ní spjatý by mohl naznačovat, kam

by se mohlo vytváření stimulů v budoucnosti odebírat.

2.3.9.3 Auditorní stimuly
Alternativou k obrazovým stimulům jsou audionahrávky. Někdy bývají používány

dohromady s promítáním vizuálních stimulů, ovšem již zmíněné Spojené státy americké

využívají převážně stimulů auditorních. Oproti využití obrázkových stimulů, jejichž cílem

je zjistit věkové a pohlavní preference, jsou auditorní stimuly zaměřeny převážně na zjištění

preferované aktivity (Dennis a kol., 2014).

30 Více např. zde: http://www.businessinsider.com/sweetie--the-scary-new-face-of-a-war-on-pedophiles-
2013-11

Obrázek 8: Vyobrazení Sweetie, která byla přemlouvána k performaci rozličných sexuálních aktivit na kameru.
Převzato z http://www.pressherald.com/2014/04/17/avatar_joins_high-tech_child_porn_battle_/
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Looman a Marshall (2001) se zaměřili na využití audio nahrávek společně s prezentací

obrázků pro zjišťování sexuálních preferencí u 2 skupin parafiliků: sexuálních agresorů a

pedofilních delikventů. Participantům bylo prezentováno 21 barevných obrázků

prepubescentů, pubescentů a dospělých obou pohlaví. Pro druhou stimulující sadu bylo

zvoleno 22 audionahrávek popisujících sexuální interakce dospělého muže s chlapci,

dívkami, muži a ženami. Z výsledku vyplynulo, že audionahrávky a obrázky jsou stejně

efektivní ve vyvolání sexuálních reakcí. K tomuto závěru došla i Letourneau (2000), která

však dodává, že pro opakovaná měření jsou auditorní nahrávky nevhodné, jelikož dochází k

habituaci na daný stimul a je tudíž vhodné je používat pouze při prvním vyšetření.

Výzkum Freunda a Blancharda (1989) mj. využíval pouze auditorních stimulů, které

popisovaly explicitně sexuální kontakt s muži, ženami, prepubescentními dívkami a chlapci

a neutrální aktivitu. Tyto nahrávky byly přibližně 46 sekund dlouhé,. Transkripce jedné z

těchto nahrávek je uvedena v Blanchard a kol. (2001) v následujícím (zde zkráceném) znění:

„You are babysitting a five-year-old girl for the evening. She is taking a bath before she gets

ready for bed. Through the open bathroom door, she calls you to come in and scrub her

back. You strip off your clothes and get into the bathtub with her.“ atp. Nahrávky popisující

heterosexuální aktivity byly nahrány ženským hlasem, homosexuální mužským hlasem, a

byly prezentovány spolu s obrázky uvedenými v předchozí podkapitole.

Jiné nahrávky byly použity ve výzkumu Müller a kol. (2014). Byly namluveny

monotónním mužským hlasem a popisovaly sexuální aktivity s dospělými a dětmi. Každá

z nich trvala přibližně 3 minuty.  V každé nahrávce se vyskytoval dospělý muž, který

sexuálně interagoval buďto s dospělými osobami (muži a ženami) či s dětmi. Dětské stimuly

se od dospělých lišily v tom, že popisovaly jak dítě iniciující sexuální aktivitu, tak

vzájemnou participaci obou zúčastněných jedinců (dospělé stimuly popisovaly pouze

vzájemnou ochotu účastnit se sexuální aktivity). S těmito nahrávkami operuje zejména

kanadská oblast v čele s The Royal’s Sexual Behaviours Clinic Laboratory v Ottawě

(Murphy a kol., 2015b). U této sady byla na nepublikované studii delikventů s dětskými

oběťmi a kontrolními jedinci zjištěna dobrá diskriminační validita, se sensitivitou 77,8% a

specificitou 76,3% (Müller a kol., 2014). S touto stimulovou sadou operuje i tato diplomová

práce.

Netradiční typ audionahrávek použili Cohen a kol. (2002b) ve výzkumu

neurodynamiky pedofilních jedinců. Participanti poslouchali nezvykle dlouhé 30 minutové

popisy situací, ve kterých se muž zapojoval do sexuálních aktivit buďto s prebupescentní
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dívkou (8-10 let) či dospělou ženou (30 let). Jako neutrální stimul bylo použito 30 minutové

předčítání slov ze slovníku. Všechny nahrávky byly namluveny mužem, ovšem ukázalo se,

že pedofilní muži oproti kontrolním jedincům reagovali v průměru více na všechny tři

kategorie stimulů, signifikantně více (oproti kontrolní skupině) pak na neutrální a dětský

stimul. Autoři si výsledky vysvětlují hypervzrušivostí u pedofilních jedinců.

Za zmínku též stojí výzkum Chaplin, Rice a Harris (1995), kde byly použity

audionahrávky popisující sexuální kontakt mezi mužem a dívkou (ve věku 8 let), přičemž

v tomto případě byl příběh mj. vyprávěn z dívčí perspektivy. Tyto „dívčí“ nahrávky byly

navíc rozděleny do tří kategorií podle toho, do jaké míry byla popisovaná zkušenost pro

dívku traumatizující (neutraumatizující, středně traumatizující, extrémně traumatizující).

Zajímavé na těchto nahrávkách je, že hlas dívky byl nahrán dospělou ženou, jejíž hlasová

výška (pitch) byla poté počítačově upravena. Podle předpokladů sexuální delikventi

s dětskými oběťmi na tyto nahrávky reagovali více než skupina kontrolní. Podoba extrémně

traumatizujících nahrávek vypadala následovně:

„Everybody’s gone except for him. We go into the cottage. I hate him touching me, but

he said he’d tell my parents if I stopped letting him. He says it’ll stop hurting if I don’t worry.

This freaks me out. (…) He takes off my underpants and touches me between my legs. His

fingers go inside me. Oh no, I’m going to bleed down there again (…)“ atp.

S reálnými dětskými hlasy však nakládají nové, moderní nahrávky vytvořené

výzkmuným týmem v Medical University of South Carolina’s Sexual Behaviors Clinic

Laboratory (autorem je William Burke PhD. a Gregg Dwyer, MD, viz např. Murphy a kol.,

2015a; Murphy a kol., 2015b). Autoři těchto stimulů vycházejí z předpokladu, že uměle

upravovaná výška hlasu není „realistická“ a tudíž méně efektivní ve vyvolání sexuálních

reakcí oproti hlasům „přirozeným“ (Murphy a kol., 2015a). Nahrávky opět popisují různé

interakce (sexuální, nesexuální a násilné) mezi dospělými a dětmi, přičemž dětské subjekty

zahrnují všechny věkové kategorie od kojenců po adolescenty. Další zajímavostí je, že

nahrávky jsou vylepšeny o zvukové efekty, tudíž se odehrávající příběh jeví mnohem

reálnějším (oproti jiným nahrávkám, ve kterých je situace popisována obvykle monotónním

hlasem). K nahrání byli přizváni studenti divadelních škol. Dětské hlasy byly získány

způsobem splňujícím veškerá etická nařízení, neboť povaha scénářů pro dětské herce nebyla

kontextově sexuální (např. byl dítěti ukázán narozeninový dort, načež dítě mělo prohlásit

„Wow, ten je ale veliký!“).
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3 Empirická část
Metodika při vyhodnocování pedofilních preferencí je ve výzkumné a klinické praxi

značně nejednotná, zejména s ohledem na používané stimuly. Na základě toho je

přenositelnost dat získaných na různých pracovištích mezi těmito pracovišti značně ztížena.

Výzkumníci zaměřují svou pozornost převážně na fMRI studie, jejichž množství je však

obecně relativně malé. Vedle toho neexistuje žádná fMRI studie, která by využívala

auditorních stimulů, a o to spíše studie, která by prováděla simultánní fMRI a PPG měření.

Tento cíl si vytyčili výzkumníci z kanadské Ottawy (Sexual Behaviors Clinics, The Royal’s

Institute of Mental Health Research Center, vedoucí kliniky Prof. Paul Fedoroff) a Americké

Medical University of South Carolina (Sexual Behaviors Clinic and Lab, vedoucí kliniky

Dr. Gregg Dwyer). Cílem výzkumu bylo otestovat heterosexuální pedofilní delikventy na

auditorní stimuly (násilné i nenásilné povahy) v fMRI za současného snímání fyziologických

reakcí PPG. Tato studie je v České republice replikována laboratoří evoluční sexuologie a

psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech (vedoucí laboratoře Mgr.

Kateřina Klapilová, PhD.). Oproti kanadsko-americké studii ovšem zařazuje do vzorku osob

též homosexuální pedofilní jedince a kromě jedinců delikventních i jedince nedelikventní.

Tato diplomová práce se zaměřuje pouze na výsledky sexuální reaktivity měřené PPG.

3.1 Cíle studie
Cílem této diplomové práce je zjistit, zdali jsou auditorní stimuly využívané v

kanadské Ottawě (Sexual Behaviors Clinics, The Royal’s Institute of Mental Health

Research Center, vedoucí kliniky Prof. Paul Fedoroff) schopny na základě sexuální

reaktivity rozlišovat mezi pedofilními a nepedofilními jedinci i v českém prostředí. Dílčí

hypotézy se poté vztahují na rozdílnou reaktivitu s ohledem na obsah stimulu.

Hypotézy studie jsou:

H01: Mezi pedofilní a nepedofilní skupinou nebudou existovat rozdíly v subjektivním

hodnocení jednotlivých kategorií stimulů.

Ha1: Pedofilní skupina bude oproti kontrolní skupině signifikantně výše hodnotit

dětskou (nenásilnou) kategorii stimulů31.

31 Pokud dále v textu bude referováno k dětské kategorii stimulů, je tím myšlena kategorie nenásilná.
V případě referování o kategorii dětské násilné (resp. násilné) tak bude vyplývat z textu.
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Ha2: Kontrolní skupina bude oproti pedofilní skupině signifikantně výše hodnotit

kategorii dospělého stimulu preferovaného pohlaví.

H02: Mezi pedofilní a nepedofilní skupinou nebudou existovat rozdíly v sexuální

reaktivitě na jednotlivé kategorie stimulů.

Ha1: Pedofilní skupina bude oproti kontrolní skupině vykazovat signifikantně větší

sexuální reakce na dětskou (nenásilnou) kategorii stimulů.

Ha2: Kontrolní skupina bude oproti pedofilní skupině vykazovat signifikantně větší

sexuální reakce na kategorii dospělého stimulu preferovaného pohlaví.

3.2 Design, metody a materiál výzkumu 
3.2.1 Vzorek

Pro nábor participantů jsme použili několik různých způsobů, které byly navíc odlišné

pro pedofilní populaci a kontrolní, nedeviantní populaci.

Pedofilní jedinci byli v první řadě nabíráni po dohodě s příslušnými administrátory na

webových stránkách, které slouží jako informační a diskuzní centra zejména pro pedofilní

komunitu, ale též pro běžnou veřejnost. Jedním z webů je již několikátým rokem fungující

www.pedofilie-info.cz. Zde bylo v sekci Fórum vytvořeno diskuzní vlákno Mezinárodní

výzkum sexuálních preferencí, kde byl umístěn náborový leták spolu s obecnějšími

informacemi o studii. Bylo tak možné s komunitou diskutovat a osvětlovat jí cíle výzkumu

předtím, než uživatelé vyjádřili svůj zájem o účast. Druhou stránkou, na které se sdružují

pedofilní jedinci, je poměrně nová pedonia.com. Zde bylo opět po domluvě

s administrátorem umístěno totožné diskuzní vlákno se stejným obsahem. Ve druhé řadě

jsme oslovili několik psychiatrických léčeben zaměřených na ochrannou sexuologickou

léčbu delikventních jedinců. Mezi nimi byla Psychiatrická nemocnice Bohnice – Oddělení 5

spolu s Ambulancí pro veřejnost (vedoucí MUDr. Slavoj Brichcín) a dále potom

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. Do všech tří zařízení byly odeslány náborové

letáky, přičemž bylo naším cílem získat jedince na dobrovolné bázi. Lze předpokládat, že

mimo tyto způsoby se uplatňovala i metoda tzv. sněhové koule (snowball sampling), kdy

někteří pedofilní jedinci účast na výzkumu doporučili svým sexuálně stejně zaměřeným

známým.
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Pro komunikaci s potenciálními zájemci o účast na výzkumu jsme mimo výše zmíněná

diskuzní fóra pro obavy z nedostatečné protekce anonymity běžných emailových schránek

vytvořili institucionální emailovou schránku Národního ústavu duševního zdraví

vyzkumpreferenci@nudz.cz, kam se účastníci mohli přihlašovat.

Základními podmínkami pro vstup do studie byla sebeproklamovaná pedofilní

sexuální preference (i hebefilní) a věk v rozmezí 18-50 let (na základě stejných kritérií

výzkumu, který replikujeme). Později jsme však usoudili, že získání pedofilního vzorku je

pro plánované výzkumy do budoucna (pro vytvoření poolu účastníků) velmi cenné, tudíž

jsme od horní věkové hranice v zásadě upustili (nejstaršímu účastníkovi bylo 56 let).

Poté, co jsme byli kontaktováni s pozitivní reakcí ze strany participanta na výše

uvedenou emailovou adresu, jsme mu položili několik základních otázek, abychom

vyhodnotili další nutná kritéria pro vstup do studie.

1. Jaký je Váš preferovaný věk a pohlaví u nedospělých jedinců?

2. Vyskytuje se u Vás sexuální preference i na dospělé jedince (jakého pohlaví)?

3. Byl jste někdy vyšetřován na sexuologické ambulanci/jste v současnosti

v sexuologické léčebně? Popř. jaké?

4. Máte zkušenosti s měřením sexuální vzrušivosti penilním pletysmografem?

5. Uveďte prosím zvláštní omezení, o kterých se domníváte, že bychom měli vědět

(např. ostatní psychiatrické diagnózy, klaustrofobie, handicap, hormonální léčba,

kovové implantáty, kardiostimulátor atp.).

6. Nemáte prosím nějaká omezení sluchu?

7. Jste pravák či levák?

Cílem bylo zejména selektovat ty jedince, kteří jednak oznámili přítomnost vážnějšího

sluchového omezení, ale zejména ty jedince, kteří nesplňovali podmínky pro vyšetření v

magnetické rezonanci (kardiostimulátor je zásadní kontraindikací tohoto vyšetření).

S ohledem na již zmíněnou hodnotu tohoto vzorku jsme neodmítali pacienty z léčeben, kteří

v té době podstupovali hormonální léčbu (např. lék Provera). Do vzorku byli (oproti

americko - kanadské studii) vybráni i ti jedinci, kteří uváděli preference hebefilní. Odměna

za účast na výzkumu pro pedofilní skupinu činila 1000 Kč.

Nábor kontrolního vzorku probíhal též několika způsoby. Pro tuto skupinu osob jsme

v mírně změněné podobě vytvořili nový náborový leták (pro homosexuály a heterosexuály

zvlášť). Jedince do této skupiny jsme začali nabírat až po otestování většiny účastníků ze
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strany pedofilní komunity. V první řadě jsme oslovili jedince z databáze Pokusných králíků

prof. Jaroslava Flegra (www.pokusnikralici.cz), kteří v předchozích výzkumech uvedli

zájem účastnit se budoucích studií v magnetické rezonanci. Dále byl leták umístěn na

stránky facebookové skupiny Českého klubu skeptiků Sisyfos, ze které se šířil metodou

sněhové koule. Pro nábor převážně homosexuálních účastníků jsme oslovili MUDr. Ivo

Procházku, CSc., který informace o studii inzeroval na webových stránkách homosexuální

komunity a údaje rozeslal mezi své pacienty s homosexuální orientací. Podmínky pro vstup

kontrolních jedinců do studie byly vyjma pedofilních preferencí shodné jako u skupiny

pedofilních jedinců. Naším záměrem bylo vytipovat jedince, kteří se shodovali

v demografických charakteristikách (věk, vzdělání) s naší pedofilní skupinou. Odměna za

účast na výzkumu pro kontrolní skupinu činila 400 Kč.

3.2.2 Průběh výzkumu
Testování probíhalo v Klecanech u Prahy v Národním ústavu duševního zdraví

(NÚDZ) v Klecanech. Většina participantů se dopravila vlastním způsobem, některé ústavně

léčené pacienty však bylo nutné dopravit buďto z léčeben, kam byli po skončení testování

opět navráceni). Účastníci byli instruováni, aby se alespoň týden před vlastním testováním

zdrželi nadměrného užívání alkoholu a drog, a alespoň 2 dny sexuálně abstinovali (včetně

masturbace), abychom zamezili vstupu dalších proměnných v reaktivitě participantů do

následných analýz. Nadto byli požádáni, aby se v den testování vyhýbali kofeinovým

nápojům, neboť se ukazuje, že konzumace kávy může mít vliv na rozličné mozkové funkce

(a obecně vliv na celkové prokrvení mozku) a tím modifikovat výsledky fMRI měření (např.

Laurienti a kol., 2002).

Procedura pro pedofilní komunitu vypadala následovně. Každému participantovi byl

přidělen unikátní kód, čímž byla veškerá data plně anonymizována. Každý účastník podepsal

informovaný souhlas se studií, zároveň s tím informovaný souhlas s vyšetřením

v magnetické rezonanci a souhlas s držením mlčenlivosti. Tyto formuláře pak byly vloženy

do obálky, jež byla zapečetěna a uložena do uzamčeného prostoru v laboratoři Evoluční

sexuologie na NÚDZ (vedoucí laboratoře Mgr. Kateřina Klapilová, PhD.). Každý pedofilní

participant poté podstoupil přibližně 60-90 minutové anamnestické interview se školeným

psychologem, ve kterém byl tázán na podrobnosti spjaté s jeho sexuální parafilií. Po

skončení interview byli účastníci instruováni o průběhu testování v magnetické rezonanci.

Obsluhou rezonance byli seznámeni zejména s bezpečnostními faktory a pravidly pro vstup

do místnosti s magnetickou rezonancí. Dále byli obeznámeni s délkou celého fMRI
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protokolu, který činil přibližně hodinu a patnáct minut. Účastníkům byla sdělena podoba,

počet a přibližný obsah prezentovaných nahrávek. Též byli vyzváni k tomu, aby po každé

přehrané nahrávce hodnotili své vnímané sexuální vzrušení na Likertově škále od 1 do 10,

kde 1 představovala možnost „nahrávka mě vůbec nevzrušovala“ a 10 představovala

možnost „větší vzrušení si neumím představit“ (tato výzva k hodnocení byla též promítána

na plátno, které každý účastník viděl pomocí zrcátek umístěných nad jeho hlavou).

K hodnocení jednotlivých nahrávek sloužilo jednoduché tlačítko, které bylo účastníkům

umístěno do ruky. Ještě předtím, než se účastník bez veškerého spodního oděvu položil na

lehátko magnetické rezonance, byl instruován, jakým způsobem manipulovat se sondou

cirkumferenčního penilního pletysmografu, kterou si sám nasadil, a jejíž nasazení bylo

následně zkontrolováno obsluhou. Poté byl účastník přikryt přikrývkou pro větší komfort

z celé procedury. Následně si sám nasadil sluchátka, přes která poslouchal prezentované

nahrávky, a které též odhlučňovaly zvuky magnetické rezonance. Bylo dbáno na to, aby byl

účastníkovi zajištěn maximální komfort při celé proceduře.

Samotný protokol v fMRI sestával z cca 7 minutového pořizování strukturálních

snímů, následně z cca 45 minutového poslouchání nahrávek, a posledně cca 18 minutového

dodatkového snímkování (dohromady i s prodlevami cca jedna hodina a patnáct minut). Ve

fázi prezentace audionahrávek byla účastníkům puštěna nahrávka v délce přibližně dvou

minut (viz 3.2.3 Tvorba a podoba použitých stimulů). Po prezentaci byli účastníci na

projekčním plátně vyzváni k ohodnocení stimulů na výše zmíněné škále a následně sledovali

cca 2,5 minuty distraktorní podnět v podobě bílého křížku na černém pozadí. Tato procedura

se opakovala osmkrát, dohromady tedy každý účastník slyšel 8 nahrávek. Nahrávky byly

prezentovány v pseudorandomizovaném pořadí skrze interní software NÚDZ StimSys a

penilní reakce byly zaznamenávány programem PrefTest 1.1.0.0. K dispozici byly 2 varianty

řazení nahrávek (podle preferovaného pohlaví):
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Tabulka 1: Řazení stimulů. NEUT=neutrální stimul; CHILDINI=dětský stimul iniciační; CHILDMUT=dětský stimul
konsenzuální; ADULTPREF=dospělý stimul konsenzuální; ADULTNONPREF=dospělý stimul (nepreferovaného pohlaví);
CHILDASS= dětský stimul násilný

Po skončení tohoto protokolu byl s účastníkem proveden debriefing a oproti podpisu

předána odměna za účast32. Každému testování přihlížel školený personál a celá procedura

trvala přibližně 4 hodiny. Pro kontrolní skupinu účastníků se celý průběh obešel bez

anamnestického interview, doba průběhu tak byla o tuto část kratší.

Autor této diplomové práce měl na starost většinu těchto úkonů (nábor participantů,

komunikace s participanty, administrativa, instruktáž, manipulace s měřicími přístroji,

správa softwaru a dat) a většině měření byl přítomen.

3.2.3 Tvorba a podoba použitých stimulů
Transkripce nahrávek používaných v kanadské Sexual Behaviors Clinics, The Royal’s

Institute of Mental Health Research Center nám byla poskytnuta zabezpečenou formou na

sdílené a zaheslované úložiště umístěné v Národním ústavu duševního zdraví. Tyto

transkripce byly přeloženy do českého jazyka. Audionahrávky byly následně vytvořeny

pomocí volně dostupného software Audacity verze 2.1.2. za použití profesionálního

studiového mikrofonu značky Rode. Nahrávky byly nahrány monotónním mužským hlasem.

Jelikož nahrávky po nahrání nebyly vždy stejně dlouhé, byly následně upraveny na stejnou

délku 1:58 min. Následně se u nahrávek softwarově redukoval šum a upravila hlasitost.

Dohromady sada zahrnovala 18 nahrávek následujících typů: Neutrální stimuly,

Dospělé stimuly a Dětské stimuly.

32 Účastníci dále obdrželi sadu různých dotazníků k vyplnění „na doma“ pro možné budoucí analýzy. Každý
dotazník byl označen pouze unikátním kódem participanta. Dotazníky obdrželi v nadepsané obálce opatřené
známkou.

Pořadí stimulu Řazení 1 Řazení 2

1 NEUT1 NEUT1

2 CHILDNI1 ADULTPREF2

3 ADULTPREF1 CHILDINI2

4 NEUT2 ADULTNONPREF2

5 ADULTPREF2 CHILDMUT2

6 CHILDMUT1 NEUT2

7 ADULTNONPREF1 ADULTPREF1

8 CHILDASS1 CHILDASS2
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3.2.3.1 Neutrální stimuly
Neutrální stimuly byly v naší studii zastoupeny pouze dvěma nahrávkami. Vždy šlo o

popis situace bez sexuálního podtextu, v obou případech s poměrně dramatickou zápletkou.

Rozhodli jsme se zachovat stejné reálie jako v nahrávkách kanadských. Níže uvádím přepis

jedné z nich:

„Je brzké pondělní ráno koncem července a ty jsi celý nedočkavý vydat se na cestu do

Winnipegu, abys navštívil místa, která léta toužíš spatřit. Tenhle rok jsi rozhodnutý strávit

dovolenou v Kanadě a vidět její krajinu a místa, která běžně vídáš jen v dokumentech. Během

jízdy po Ontarijských kopcích na Trans-Kanadské dálnici ti chvilku trvá, než si zvykneš na

krkolomné zatáčky jednoproudé silnice. Na sklonku prvního dne vysilujícího řízení přijíždíš

do města, ve kterém strávíš noc v motelu. Setkáváš se zde se skupinou přátelských

amerických turistů  a následující ráno s nimi strávíš několik hodin na rybářském výletu. Ještě

nikdy předtím ses podobné vyjížďky neúčastnil, ale přijde ti to zábavné, přestože rybaření

nemáš rád. Dostat se do zálivu  Thunder Bay ti trvá celý zbytek dne. Zde se ti podaří chytit

vyhlídkovou loď na jezeře Superior, a tak si užíváš nádherný výhled na přístav a celé pobřeží.

Poté, co navštívíš muzeum v místním málem městě, narazíš v blízkém obchodě se suvenýry

na nějaké dárky pro své příbuzné. Další den ráno konečně opouštíš Ontario a vjíždíš na

rozlehlé prérie. Na rovné dálnici je řízení najednou o dost snazší, a co by dup přijíždíš do

Winnipegu. Představuješ si, jak se k tobě line vůně tradičního kanadského jídla, které již

jistě chystají v místě tvého pobytu. Už cítíš teplo sálající z domácího krbu. Uvědomuješ si

však, že od té doby, co jsi vjel do Manitoby, nepřestalo pršet. Na předměstí Winnipegu si

všímáš, že je všude spousta vody a v rádiu hlásí, že ve městě jsou záplavy. Doufáš, že pension,

v němž máš bydlet, nebyl zasažen. Najít přesnou adresu není v hustém dešti snadné, ale

jakmile dorazíš na místo, přivítají tě promočení majitelé spolu s několika dobrovolníky.

Žádají tě, aby ses k nim připojil a pomohl jim vysušit sklep od veškeré té vody a bláta. Je to

to nejmokřejší léto v historii Kanady a ty můžeš po příjezdu každému říkat, že jsi ho zažil.“

3.2.3.2 Dospělé stimuly
Celkem jsme měli k dispozici čtyři dospělé stimuly, z nichž dva byly heterosexuální a

dva homosexuální. Všechny stimuly popisovaly konsenzuální sexuální interakci mezi dvěma

dospělými osobami, a až na pár detailů byly co do narativu velmi podobné. Rozdíly se

objevovaly v jednotlivostech, jako např. v jedné z nahrávek se příběh odehrával venku na

louce, v jiné v posteli. Jedna nahrávka končila ejakulací, jiná končila bez zmínky o

proběhlém vyvrcholení. Níže uvádím příklad heterosexuální nahrávky:
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„Je odpoledne. Jsi venku na louce. Nikdo kolem není kromě tebe a ženy, kterou jsi

právě potkal. Je jí necelých 30, je velmi atraktivní s nádhernou postavou. Zdá se, že jsi ji

zaujal. Přichází k tobě a objímá tě. Tře se o tebe prsy, tiskne svoje prsa na tvou hruď. Cítíš

teplo, které sálá z jejího těla. Má o tebe zájem. Objímáš ji, bereš ji kolem pasu, rozepínáš jí

podprsenku. Vypadá vzrušeně, je opravdu rozpálená. Zajíždí ti prsty za okraj kalhot a

rozepíná ti poklopec. Chystá se tě vykouřit. Pomalu ti sáhne do kalhot a dotýká se tvého

penisu. Cítíš její doteky na svém penisu. Je z tebe vážně vzrušená. Je vzrušená, vzrušuje ji,

jak pohybuje rukama ve tvých kalhotách. Cítíš doteky jejích rukou, cítíš, jak drží tvůj penis.

Je víc a víc vzrušená a ty také. Kleká si k tobě. Cítíš, jak její ústa objímají tvůj penis. Máš

pěknou tvrdou erekci. Jsi hodně vzrušený, víc a víc vzrušený, rozpaluje tě to. Cítíš teplo

v jejích ústech, přímo na svém penisu. Je hodně vzrušená a rozpálená. Dotýkáš se jejích

prsou, jejího těla, jejích ramen. Má tvůj penis v ústech a pohybuje jím tam a zpátky. Vzrušuje

ji to víc a víc, dýchá zrychleně a ty také. Každou chvíli se uděláš. Ona se tím nechává unášet.

Moc ji to vzrušujete, dotýká se tvých stehen. Cítíš její doteky na stehnech, na penisu, její ústa

na tvém penisu. Nechává se unášet, je vzrušená víc a víc. Chce ti udělat dobře. Uvolňuješ

se. Záleží ti na ní. Necháváš se unášet. Uděláš se do ní.“

3.2.3.3 Dětské stimuly
Dětských stimulů jsme měli k dispozici dohromady 12 – 6 homosexuálních a 6

heterosexuálních. Tyto dětské stimuly se navíc lišily v tom, že 2 popisovaly sexuální

interakci mezi dospělým a dítětem, kterou iniciuje samo dítě, dále 2 sexuálně interakční

stimuly, kde je k interakci přistoupeno konsenzuálně a 2 stimuly popisující násilnou scénu

na dítěti bez sexuálního podtextu. Z právního hlediska zde nemohu uvést přepis celých

nahrávek, ale pro představu uvádím alespoň části z nich:

Iniciační:

„Přichází přímo k Tobě. Vidíš, že je velmi atraktivní. Je mu asi tak 8 nebo 10 let. Je

krásný, jeho tvář je velmi krásná a jeho kůže velmi hebká. Chce se jenom dostat blíž k Tobě.

Přichází těsně k tobě a začíná tě objímat pažemi kolem pasu.“ Atd.

Konsenzuální:

„Je odpoledne a ty se nacházíš na louce. Není tu nikdo kromě tebe a asi 8 nebo 10

letého chlapce. Právě jste se na sebe podívali, vaše pohledy se setkaly a cítíš, že vás to k sobě

z nějakého důvodu přitahuje. (…) Je mladý. Vidíš jeho tělo, asi 8 nebo 10 leté. Je malý, má

malé dlaně, ruce, nohy. Má jemnou pleť. Krásnou tvář.“ Atd.
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Násilný:

„Jsi s dívkou, které je méně než 10 let, je to mladá dívka s krásnou tváří, drobným

tělíčkem, hubenýma rukama a nohama. Máš na ni vztek, jsi na ni vážně naštvaný. Nevíš

proč, ale jsi vážně naštvaný, naštvaný a za chvíli vybouchneš a vybiješ si na ní svou zlost.

Chystáš se ji zbít, zfackovat ji. (…) Vidíš, jak jí z úst teče krev. Pláče, snaží se tě zastavit,

pláče a prosí tě, abys přestal. Je jí to k ničemu, prostě potřebuješ tu zlost ze sebe vymlátit,

chceš, aby cítila, jak strašně jsi naštvaný.“ Atp.

3.2.4 Měření sexuálního vzrušení
K měření sexuálního vzrušení jsme měli k dispozici cirkumferenční penilní

pletysmograf DataPac_PPG od společnosti Limestone Technologies Inc., jenž nám byl

zapůjčen Dr. Greggem Dwyerem z Medical University of South Carolina (Sexual Behaviors

Clinic and Lab). Jde o jednoduché kompaktní a přenosné zařízení schopné zaznamenávat

psychofyziologickou veličinu v podobě tumescenčních změn, které se k PC připojuje

pomocí USB konektoru.

Jak již bylo zmíněno v kapitole věnované penilní pletysmografii, cirkumferenční

falograf snímá obvod penisu pomocí sondy fungující na principu gumičky naplněné

některým z kovů (např. rtuť). K dispozici jsme měli sondy s výplní směsi kovů india a galia

Obrázek 9: Kompaktní přístroj firmy Limestone Technologies Inc. k zaznamenávání
tumescenčních změn. Převzato z: http://limestonetech.com/wp-
content/uploads/2015/01/limestone_rack.jpg
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v různých velikostech od průměru 6cm do 14cm. Před každým měřením byla sonda

kalibrována pomocí kalibračního nástavce v programu PrefTest pro dosažení přesných

výsledků měření. Původním záměrem pro tento přístroj je jeho bezprostřední umístění vedle

testovaného participanta. To však není možné, pokud se výzkum provádí v magnetické

rezonanci, jelikož by mohlo dojít k poškození samotného přístroje. Sondy, které se k PPG

připojují pomocí 24 karátových pozlacených konektorů, jsme museli propojit s PPG na větší

vzdálenost pomocí speciálního kabelu, který byl veden skrze otvor ve zdi spojující fMRI

místnost s obslužnou místností. Největším problém však představuje datový šum (noise),

který nevyhnutelně fMRI svou elektromagnetickou radiací veškerou elektroniku umístěnou

v její blízkosti ovlivňuje, a to včetně kabeláže. Proto jsme kabel, kterým jsme sondy s PPG

propojili, opatřili několika magnety, které šum do určité míry redukovaly. Zároveň s tím

jsme kabel propojili s kovovou trubkou ve stěně, čímž jsme vytvořili tzv. Faradayovu klec33

a podstatně jsme redukovali elektromagnetické záření ovlivňující samotný PPG přístroj.

33 Faradayova klec se používá zejména tam, kde je třeba chránit osoby před elektromagnetickým polem.
V našem případě se osvědčilo použít princip Faradayovy klece pro ochranu kabelu propojujícího sondu s
PPG.

Obrázek 10: příklad datového šumu při simultánním měření PPG a fMRI. Rozpětí šumu v tomto konkrétním případě
dosahovalo před prezentací stimulu až 20mm. Docházelo však i k případům, kdy šum přesahoval hodnotu 40mm.
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I přes všechna tato opatření však redukce šumu nebyla ideální a při každém měření se

šum nepredikovatelně měnil (viz obrázek 10).

Každý účastník byl instruován tak, aby si sondu nasadil sám. Důraz byl kladen zejména

na to, aby sonda na penis nebyla rolována (podobně jako kondom), nýbrž pouze mírně

roztažena a umístěna doprostřed délky neerektovaného penisu. V případě

psychofyziologického měření se obvykle čeká, než účastník dosáhne své „baseline“, tedy

základní hodnoty v klidovém stádiu. Doba k dosažení „baseliny“ byla stanovena na cca 7

minut podle první fáze fMRI protokolu popsaného výše. Běžným postupem při vyšetřování

pomocí PPG metody je vyčkat, dokud se po prezentaci stimulu hodnota erektilních změn

nevrátí do výchozí hodnoty (baseline). Jelikož je však protokol v fMRI nastaven fixně, bez

možnosti pozastavení, nebyli jsme schopni se tohoto postupu držet. Tím pádem občas

docházelo k tomu, že prezentace dalšího stimulu započala tehdy, kdy nebylo dosaženo

výchozí hodnoty. Byť trvání každého stimulu bylo přibližně 118 vteřin, přístroj

zaznamenával sexuální reaktivitu ještě určitý úsek po dohrání nahrávky. Dohromady jsme

měli k dispozici ke každému stimulu měření v délce cca 155 sekund. PPG značky Limestone

zaznamenává hodnoty každých 100ms, dohromady tedy 10 hodnot v každé vteřině.
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Všechny sondy byly po každém použití sterilizovány roztokem Desident CaviCide

podle platných hygienických předpisů. Veškeré vyšetření probíhalo v fMRI přístroji značky

Siemens typ Magnetom 3T Prisma s velikostí magnetického pole 3 Tesla.

3.2.5 Etické otázky
Výzkumy lidské sexuality jsou ze své povahy velmi intimní a delikátní záležitostí. O

to více, pokud jsou prováděny na sexuálních menšinách, na něž je ze strany většinové

Obrázek 11: místnost s přístrojem fMRI Siemens Magnetom 3T Prisma v NÚDZ. Z bezpečnostních důvodů
foceno přes sklo.
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společnosti pohlíženo negativně, což v důsledku může vést k různým sankcím a

stigmatizaci. Již bylo řečeno, že každý účastník podepsal informované souhlasy, ve kterých

bylo uvedeno, že účast na výzkumu je dobrovolná, účast lze kdykoliv přerušit bez udání

důvodu, a že získaná data budou anonymizována a využita pouze k výzkumným účelům

(publikování článků, psaní diplomových prací atp.). Účastníci měli při měření vždy zakryté

intimní partie pokrývkou. K účastníkům jsme vždy přistupovali s ohledem a klidem tak,

abychom vytvořili dostatečně příjemnou atmosféru během celého průběhu testování.

V průběhu měření byl vždy k dispozici trénovaný psycholog, rovněž tak v případě potřeby

na telefonním příjmu sloužící lékař – psychiatr.

Všechny získané informace jsou vedeny pod unikátními kódy. V systému nelze

dohledat, kteří účastníci výzkumu patří ke kontrolní a kteří k experimentální skupině. Mimo

účastníků jsou i výzkumníci zavázáni prohlášením o mlčenlivosti, tzn., že žádná získaná data

nebudou použita mimo výzkumné účely, a že se všemi daty bude nakládáno v souladu se

zásadami Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů.

Výzkum byl schválen etickou komisí Národního ústavu duševního zdraví pod číslem

113/15 (k nalezení v sekci Přílohy).

3.3 Analýza dat a výsledky
K analýze dat byly využity programy SPSS verze 20.0. K čištění dat byl využíván

program Microsoft Excel 2016. Pro zjištění rozdílu průměrného věku v pedofilní skupině a

kontrolní skupině byl použit t-test nezávislých vzorků. Ke zjištění rozdílů mezi skupinami

ve vzdělání byl použit neparametrický chí kvadrát (Fisherův exaktní test). Mixed ANOVA

s opakovanými měřeními (repeated measures) byla použita ke zjištění interakcí mezi

hodnocením jednotlivých kategorií stimulů a jednotlivými faktory (příslušnost ke skupině,

sexuální orientace). Konkrétní rozdíly v subjektivním hodnocení nahrávek a sexuální

reaktivitě mezi kontrolní a pedofilní skupinou byly zjišťovány t-testem nezávislých vzorků.

Stejné testy byly použity pro analýzy sexuální reaktivity. Vztah mezi subjektivním

hodnocením nahrávek a sexuální reaktivitou byl zjišťován pomocí Pearsonovy korelace.

3.3.1 Deskriptivní analýza 
3.3.1.1 Soubor osob

Celkem se výzkumu účastnilo 55 osob, z nichž původně bylo 29 pedofilů a 26

kontrolních subjektů. Ze studie byl však vyřazen 1 kontrolní subjekt, který nepodstoupil

celou měřící proceduru. Dále byl 1 kontrolní subjekt přeřazen do pedofilní skupiny, jelikož
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po proběhnuvší proceduře přiznal, že jej vzrušují pubertální chlapci a je tedy hebefilních

preferencí. V neposlední řadě byl ze studie vyřazen 1 „pedofilní“ subjekt, z jehož

anamnestického interview vyplynulo, že s největší pravděpodobností není pedofilem. To

potvrzovalo i hodnocení a sexuální reaktivita prezentovaných nahrávek, kde tento jedinec

hodnotil atraktivněji nahrávky s dospělými, a na tyto nahrávky reagoval více než na dětské.

Na základě podezření ze středně těžké mentální retardace jsme usoudili, že nejde o

„zapírače“ pedofilních preferencí a rozhodli jsme se tohoto jedince ze souboru vyřadit.

Celkově nám tedy zbyl soubor 53 účastníků, z nichž 29 (54,7%) bylo pedofilních/hebefilních

preferencí34 a 24 (45,3%) kontrolních participantů.

3.3.1.2 Orientace
U kontrolní skupiny byl náš soubor zastoupen 12 (50%) jedinci s homosexuální

orientací a 12 (50%) jedinci s heterosexuální orientací. Skupina pedofilních jedinců čítala

15 heterosexuálů a 14 homosexuálů. Je však třeba poznamenat, že do kategorie

homosexuálních pedofilů jsem zařadil též 2 případy, u kterých se objevovala jiná pohlavní

preference pro dětské subjekty a jiná pohlavní preference (šlo tedy vždy o neexkluzivní

jedince) pro dospělé. Primárním důvodem tohoto kroku byla homosexuální preference

dětského objektu (u obou osob). Sekundárním pak nutnost doplnit vzorek homosexuálních

jedinců do počtu podobného heterosexuální skupině (těmto dvěma účastníkům byly nicméně

prezentovány nahrávky preferovaných dospělých).

Tabulka 2: Zastoupení sexuální orientace podle příslušnosti ke skupině

34 K této skupině se v různých analýzách budu vyjadřovat jako o skupině „pedofilní“. Pokud nebude logicky
vyplývat z textu (např. při rozlišování jednotlivých věkových preferencích), pak pedofilní označení zahrnuje
soubor všech jedinců, kteří nepatří do skupiny kontrolní.

Skupina N Heterosexuální muži Homosexuální muži

Pedofilní 29 15 14

Kontrolní 24 12 12
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3.3.1.3 Věk
Věkové rozložení v pedofilní a kontrolní skupině viz tabulka níže:

Tabulka 3: Věk účastníků podle příslušnosti ke skupině

Po provedení t-testu jsme zjistili, že průměrný věk mezi oběma skupinami se
statisticky významně neliší, t(21) = .51, p = .62).

3.3.1.4 Věkové preference
Pedofilní skupina byla následně rozdělena do několika dalších kategorií podle

věkových preferencí, které jednotliví účastníci při vstupu do studie uváděli. Tyto kategorie

byly rozděleny na pedofilní jedince, hebefilní jedince a pedohebefilní jedince. Jak již bylo

zmíněno v teoretické části, věková hranice mezi pedofilií a hebefilií je podle diagnostických

Skupina N Minimum Maximum Průměr Medián SD

Pedofilní 29 20 56 35,17 35 9,555

Kontrolní 24 21 50 33,88 32 8,965

Graf 1: Věkové rozložení podle příslušnosti ke skupině.
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manuálů arbitrární. Ukázalo se ale, že ani samotné věkové rozpětí udávané našimi účastníky

není napříč pedofilní komunitou vnímáno jednotně. Pro toto rozdělení byla prostudována

anamnestická interview se zaměřením na popis preferovaných jedinců

(prepubescentních/pubescentních/obou). Pokud bylo například zmíněno, že jedinec

preferuje výskyt sekundárních pohlavních znaků, pak byl zařazen do hebefilní kategorie.

Vyloženě pedofilní jedinci často zmiňovali, že na dětech se jim nelíbí „klackovitost“

dětských objektů, přítomnost sekundárních pohlavních znaků (výskyt ochlupení, růst poprsí)

a také akné. Tabulka 4 ukazuje udávaný věkový rozsah jednotlivých participantů, u nějž je

možné si povšimnout, že i jedinci udávající preferenci pro subjekty starší 13 let byli zařazeni

do pedofilní kategorie. Stejně tak platí, že jedinci udávající věkovou hranici pod 13 let

mohou preferovat pubescenty (viz Tabulka 4). Tyto případy jsou v tabulce žlutě zaznačeny.
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Tabulka 4: Rozdělení do jednotlivých skupin podle věkových preferencí uvedených v anamnestickém interview.

ORIENTACE VĚKOVÝ ROZSAH PŘIDRUŽENÁ KATEGORIE

HETERO: 4-10 pedofil
5-9 pedofil

2,5-12 pedofil

4-10 pedofil

7-11 pedofil

4-10 pedofil

8-11 pedofil

5-11 pedofil

8-10 pedofil

1-9 pedofil

12+ hebefil

12-15 hebefil

13-14 hebefil

9-12 pedohebefil

6-12 pedohebefil

HOMO: 10-12 pedofil

3-9 pedofil

8-13 pedofil

11-12 pedofil

9-14 pedofil

6-14 pedofil

5-6 pedofil

8-11 pedofil

10-15 hebefil

13+ hebefil

9-14 pedohebefil

9-14 pedohebefil

HOMO DÍTĚ/HETERO
DOSPĚLÝ:

10-12 pedofil

8-14 pedofil
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Z tabulky 4 tedy vyplývá, že celkově se v naší „pedofilní“ skupině (n=29) objevuje

celkem 5 hebefilů (z nichž 3 jsou heterosexuální a 2 homosexuální) a 4 pedohebefilové (z nichž

2 jsou heterosexuální a 2 homosexuální).

Tabulka 5: Počet jednotlivých věkových preferencí podle orientace

3.3.1.5 Vzdělání
Vzdělání našich participantů bylo předběžně rozděleno do tří skupin

(základní/střední/vysoké), jelikož v době psaní této diplomové práce nebyly k dispozici

dotazníky od všech participantů, ve kterých byly zjišťovány demografické údaje. Do

kategorie středního vzdělání byli zařazeni účastníci s vyučením i maturitou, do kategorie

vysokého vzdělání absolventi vyšších odborných škol i univerzit. V současné době studující

na vysoké škole byli zařazeni do kategorie středoškoláků. 5 jedinců v „pedofilní“ skupině

(n=29) dosáhlo základního vzdělání, 19 středního vzdělání a 5 vysokého. Ve skupině

kontrolní (n=24) jeden jedinec dosáhl základního vzdělání, 11 středního vzdělání a 12

vzdělání vysokého. Přehled jednotlivých zastoupení podává graf níže.

K tomu, abychom zjistili, zdali je zastoupení dosaženého vzdělání v „pedofilní“ a

kontrolní skupině obdobné, byl proveden Fisherův exaktní test (Fisher’s exact test).

Z výsledků vyplývá, že dosažené vzdělání se pro skupinu „pedofilních“ a kontrolních

jedinců liší a tento výsledek je signifikantní, X2 (N = 53) = 6.96, p = .03. V našem souboru

bylo základní (83,3% vs 16,7%) a střední (63,3% vs 36,7%) vzdělání zastoupeno

signifikantně více u pedofilní skupiny, oproti tomu vysoké vzdělání (70,6% vs 29,4%) bylo

zastoupeno více u skupiny kontrolní.

Skupina
N

celkem
N Heterosexuální

N
Homosexuální

N
Homo dítě/Hetero dospělý

Pedofilní 20 9 8 2

Hebefilní 5 3 2 0

Pedohebefilní 4 2 2 0
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3.3.1.6 Exkluzivita preference
V „pedofilní“ skupině (n=29) se vyskytovalo 7 (24,1%) exkluzivních jedinců (tedy

jedinců preferujících výhradně dětské objekty) a 22 (75,9%) neexkluzivních jedinců. Z toho

exkluzivních pedofilů bylo 5 (71,4%) jedinců a exkluzivních pedohebefilů 2 (28,6%)

s žádným exkluzivním hebefilem. Neexkluzivních bylo 14 (63,6%) pedofilů, 6 (27,3%)

hebefilů a 2 (9,1%) pedohebefilové.

Tabulka 6: Počet exkluzivních a neexkluzivních pedofilů/hebefilů/pedohebefilů

Exkluzivita
N

celkem
Procenta

N
pedofilů

N
hebefilů

N
pedohebefilů

Exkluzivní 7 24,1 5 0 2

Neexkluzivní 22 75,9 14 6 2

Graf 2: Rozdělení dosaženého vzdělání mezi pedofilní a kontrolní skupinou.
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3.3.1.7 Delikvence
Jako delikventní jedinci byli označeni ti, kteří se v minulosti dopustili nějakého

sexuálně motivovaného přečinu vůči dítěti (z něhož byli soudně usvědčeni), stejně tak jako

usvědčení držitelé dětské pornografie. Někteří delikventi byli rekrutováni přímo z některých

již zmíněných psychiatrických sexuologických zařízení, kde v době výzkumu podstupovali

soudem nařízenou léčbu, ale též jedinci, kteří byli pouze v ambulantní léčbě.

Počet delikventních jedinců v „pedofilní“ skupině (n=29) představoval 12 (41,4%)

jedinců oproti 17 (58,6%) jedincům. Náš vzorek tedy obsahoval z větší části pedofily

nedelikventní.

Tabulka 7: Počet delikventních a nedelikventních jedinců v pedofilní skupině

Delikvence N Procenta

Delikventní 12 41,4

Nedelikventní 17 58,6
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Graf 3: Rozdělení jednotlivých věkových preferencí podle exkluzivity.
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3.3.1.8 Lateralita
Pro účely analýz spojených s lateralitou byl 1 participant, který při dotazu na lateralitu

uvedl obourukost, zařazen podle doporučení Fazio a kol. (2014) do kategorie praváků. U

dvou účastníků informace o preferenci levé či pravé ruky chyběla. Dostává se nám

následujícího souboru: v pedofilní skupině bylo celkem 20 (77,8%) pravorukých jedinců a

6 (22,2%) levorukých, zatímco v kontrolní skupině byl počet 22 (84%) pravorukých a 2

(15,7%) levorucí. Pokud bychom dále skupiny rozdělili podle sexuální orientace, pak

zjistíme, že pro pedofilní skupinu máme k dispozici 8 (61,5%) heterosexálních praváků a 5

(38,5%) heterosexuálních leváků, stejně tak 13 (92,9%) homosexuálních praváků a 1 (7,1%)

homosexuálního leváka. Pro kontrolní skupinu platí, že je zde 12 (100%) heterosexuálních

praváků a žádný homosexuální levák, a zároveň 10 (83,3%) homosexuálních praváků a 2

(16,7%) homosexuální leváci.

Tabulka 6: Deskriptiva laterality pedofilní a kontrolní skupiny

I přes velmi limitovaný vzorek (navíc roztříštěný do skupin podle sexuálních

orientací) jsem se rozhodl statisticky otestovat rozdíly mezi těmito skupinami v lateralitě,

byť získané výsledky nebude možné brát za zcela platné. Fisherův exaktní test za použití

Bonferonniho korekce nezjistil významné statistické rozdíly mezi pedofilní a kontrolní

skupinou v zastoupení leváků a praváků (p = .26), a to ani v případě rozdělení vzorku na

heterosexuály (p = .04) a homosexuály (p = .58). Přesto je možné u heterosexuálních

jedinců vypozorovat trend vyššího zastoupení leváků v pedofilní skupině oproti skupině

kontrolní.

3.3.2 Subjektivní hodnocení nahrávek
Rozhodli jsme se zjistit, které faktory mají vliv na hodnocení nahrávek, k čemuž byl

použit statistický test Mixed ANOVA s opakovanými měřeními (repeated measures).

Skupina Orientace N

Lateralita

N
Pravorucí

N
Levorucí

Pedofilní Hetero 13 8 5

Homo 14 13 1

Celkem 27 21 6

Kontrolní Hetero 12 12 0

Homo 12 10 2

Celkem 24 22 2
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Nejprve však byla z nahrávek, které byly testovanému jedinci prezentovány dvakrát (dětské

stimuly, dospělé (preferované) stimuly a neutrální stimuly), vytvořena průměrná hodnota.

Tím jsme získali celkem 5 různých kategorií stimulů – dětskou kategorii stimulů, dále

kategorii preferovaných dospělých, nepreferovaných dospělých, neutrálních stimulů a

kategorii násilnou. Po exploraci dat byl vyřazen 1 participant, který v případě násilného

stimulu vytvářel odlehlou hodnotu (SD > 5), a dále 1 participant z důvodu nehodnocení

stimulů.

Zjišťovali jsme, jaké faktory interagují s hodnocením jednotlivých nahrávek, jinými

slovy, zdali se hodnocení nahrávek pro tyto faktory statisticky signifikantně liší. Jako závislá

proměnná je v tomto případě subjektivní hodnocení jednotlivých kategorií (na škále od 1 do

10 pro 5 kategorií stimulů – dětskou, dospělou, dospělou nepreferovaného pohlaví, neutrální

a dětskou násilnou). Jako vnitrosubjektová nezávislá proměnná (vnitrosubjektový faktor)

jsou v tomto případě jednotlivé kategorie nahrávek. Mezisubjektovou nezávislou

proměnnou (mezisubjektový faktor) jsou zde „příslušnost ke skupině“ (tzn. pedofilní a

kontrolní) a sexuální orientace (heterosexuální a homosexuální).

Jelikož bylo Mauchlyho testem sféricity zjištěno porušení předpokladu sféricity (p <

.001), byla použita Greenhouse-Geisserova korekce stupňů volnosti. Výsledky ukázaly

statisticky signifikantní efekt pro hodnocení nahrávek všech stimulů, F(3.09, 145.10) =

82.70, MS35 = 249.92, p < .001, z čehož vyplývá, že pokud budeme ignorovat všechny

ostatní proměnné (příslušnost ke skupině, sexuální orientace), hodnocení některých

nahrávek se od jiných signifikantně lišilo. Z analýzy dat nebyla zjištěna statisticky významná

interakce mezi sexuální orientací a hodnocením nahrávek, F(3.09, 145.10) = 2.01, MS =

6.08, p = .11), stejně tak nebyla zjištěna statisticky významná interakce mezi proměnnými

„orientace“, „příslušnost ke skupině“ a hodnocením jednotlivých nahrávek, F(3.09, 145.10)

= .73, MS = 2.21, p = .54. Tento efekt nám říká, že homosexuální pedofilové, heterosexuální

pedofilové, homosexuální teleiofilové a heterosexuální teleiofilové nehodnotili mezi sebou

nahrávky signifikantně odlišně. Podle předpokladů byla však efekt této interakce zjištěn

mezi příslušností ke skupině (pedofilní a kontrolní) a hodnocením nahrávek, F(3.09, 145.10)

= 38.06, MS = 115.02, p < .001. Z tohoto výsledku plyne, že kategorie prezentovaných

stimulů měly různý efekt na subjektivní hodnocení nahrávek u kontrolní a pedofilní skupiny.

35 Mean Square
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Test mezisubjektových efektů ukázal signifikantní efekt příslušnosti ke skupině, F(1,

47) = 6.09, MS = 28.96, p = .017. Tento efekt pouze naznačuje, že nezávisle na kategorii

(typu) prezentovaných stimulů se hodnocení nahrávek pedofilních jedinců signifikantně

lišilo od hodnocení kontrolních jedinců, přičemž pedofilní skupina hodnotila nahrávky výše

než skupina kontrolní (průměrné hodnocení pro pedofilní skupinu bylo 3,54, průměrné

hodnocení pro kontrolní skupinu 2,87)36.

Pro ověření, v jakých kategoriích nahrávek se tento rozdíl objevuje, byl proveden t-

test nezávislých vzorků za použití Bonferroniho korekce k tomu, aby byla snížena

pravděpodobnost výskytu chyby typu I (falešně pozitivní). V tabulce níže lze najít

deskriptivní údaje hodnocení jednotlivých stimulů obou skupin.
Tabulka 7: Deskriptivní informace subjektivního hodnocení jednotlivých kategorií stimulů podle příslušnosti ke skupině

Podle předpokladů se ukázalo, že statisticky významný rozdíl se objevil

v subjektivním hodnocení dětského stimulu, t(49) = 8.21, p < .001, kdy pedofilní skupina

hodnotila dětské nahrávky v průměru jako více sexuálně vzrušivé (7.11, SD = 2.49) než

skupina kontrolní (2.17, SD = 1.69). Stejně tak jsme zjistili statisticky signifikantní rozdíl

v průměrném hodnocení dospělých nahrávek preferovaného pohlaví, t(42.77) = -4.02,

p < .001, kde kontrolní skupina hodnotila tyto nahrávky jako sexuálně vzrušivější (6.94, SD

= 1.44) než skupina pedofilní (4.70, SD = 2.45). Jak pro kategorii násilného stimulu, tak pro

kategorii dospělého stimulu nepreferovaného pohlaví, nebyl nalezen statisticky signifikantní

36 Platí pro všechny kategorie nahrávek dohromady.

Kategorie stimulů Skupina N Průměr SD Std. chyba průměru

Dětský stimul
Pedofilní 27 7.11 2.49 .48

Kontrolní 24 2.17 1.69 .34

Dospělý stimul (pref)
Pedofilní 27 4.70 2.45 .47

Kontrolní 24 6.94 1.44 .29

Dospělý stimul (nepref)
Pedofilní 27 2.33 1.71 .33

Kontrolní 24 2.67 1.93 .39

Neutrální stimul
Pedofilní 27 2.13 1.50 .29

Kontrolní 24 1.31 .67 .14

Násilný stimul
Pedofilní 27 1.41 .84 .16

Kontrolní 24 1.25 .85 .17
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rozdíl v hodnocení mezi skupinami, t(49) = .51, p = .51 pro násilný stimul, t(49) = -.66, p =

.52 pro dospělý stimul nepreferovaného pohlaví. Je však zajímavý výsledek rozdílného

hodnocení neutrální kategorie stimulů mezi oběma skupinami, kde můžeme zpozorovat

trend, t(36.91) = 2.55 p = .01537, kdy pedofilní jedinci tuto kategorii hodnotili v průměru

více sexuálně atraktivní (2.13, SD = 1.50) než jedinci z kontrolní skupiny (1.31, SD = .67).

Tabulka 8: T-test průměrného rozdílu subjektivního hodnocení jednotlivých kategorií nahrávek u obou skupin.

37 Hladina signifikance alfa za použití Bonferroniho korekce je v tomto případě 0.1.

Kategorie stimulů t df Sig. (2 směrná) Průměrný rozdíl Std. chyba rozdílu

Dětský stimul 8.21 49 < .001 4.94 .60

Dospělý stimul (pref) -4.02 42.77 < .001 -2.23 .56

Dospělý stimul (nepref) -.65 49 .516 -.33 .51

Neutrální stimul 2.55 36.91 .015 .82 .32

Násilný stimul .66 49 .510 .16 .24
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3.3.3 Sexuální reaktivita
Pro hodnocení sexuální reaktivity měřené penilním pletysmografem bylo nejprve

potřeba vyčistit získaná data, která, jak již bylo řečeno, byla do značné míry kontaminována

elektromagnetickou radiací produkovanou magnetickou rezonancí. Jak již bylo řečeno

v popisu penilního pletysmografu zn. Limestone, jednotlivé hodnoty byly zaznamenávány

každých 100ms. Software Preftest si data obvykle vyhodnocuje sám, čehož z pochopitelných

důvodů nebylo možné využít. Jelikož vytvořit opravdu efektivní metodiku čištění dat je

záležitost značně časově a technicky náročná, byl pro účely této diplomové práce zvolen

jednodušší způsob analýzy: pro každých 50 naměřených hodnot byla vytvořena průměrná

hodnota, tzn., že jsme průměrovali vždy interval 5 sekund od začátku měření. Jinými slovy

by se také dalo říci, že jsme získali průměrnou hodnotu 1.-51. naměřené hodnoty (vždy po

100ms). Stejným způsobem jsme hodnoty průměrovali pro celou sekvenci stimulu (byla tedy

vytvořena průměrná hodnota z 1.-51. hodnoty, dále 2.-52. hodnoty, dále 3.-53. hodnoty atd.).

Tímto způsobem jsme byli schopni odstranit poměrně velkou část datového šumu. I přes

všechnu snahu však tento způsob nepřinesl vždy kýžený výsledek (frekvence šumu nebyla

konstatní, popř. byl rozptyl šumu příliš velký). Z toho důvodu jsme nebyli prozatím schopni

u všech participantů využít doporučení z jiných studií (např. Muller a kol., 2014), ve kterých

je hraničním bodem pro konstatování přítomnosti sexuální reakce objemová změna penisu

3 mm. Navíc bylo nutné eliminovat zjevné artefakty způsobené např. pohyby účastníka,

zakašláním apod., které se na křivce projevují jako krátké úseky výrazné změny penilní

reakce směrem vzhůru a následným rychlým poklesem.

Jako číselné vyjádření sexuální reaktivity jsem se rozhodl využít rozptylu jednotlivých

(zprůměrovaných) hodnot každého stimulu. U těch participantů, u kterých nebylo možné

šum redukovat natolik, aby byla křivka PPG relativně „stabilní“ co do kolísání frekvence,

jsem se rozhodl jako přítomnou reakci vyvodit z observace jednotlivých křivek a následně

zjistit poměrový rozdíl mezi největší naměřenou hodnotou a nejmenší naměřenou hodnotou

(vyjádřenou rozptylem jednotlivých hodnot). Jako příklad uvádím participanta č. 21, u nějž

nejmenší zaznamenaný rozptyl 1,80 mm u stimulu s dospělým jedincem preferovaného

pohlaví, zatímco největší rozptyl byl přibližně 4,7 násobkem nejmenšího, 8,37 mm pro

dětský nenásilný iniciační stimul. Tento násobek je zároveň nejmenším poměrovým

rozdílem u všech participantů, kteří byli tímto způsobem zařazeni do analýz. Nutno

podotknout, že u všech těchto participantů byla tumescenční změna větší nebo rovna 3 mm

alespoň na jeden stimul. Hodnoty rozptylu byly dále převedeny na z-skóry kvůli

mezisubjektové variabilitě (např. ve velikostech penisu, celkové schopnosti dosahovat
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erekce atp.). Z-skór byl pro každého participanta vytvořen na základě jeho individuálních

výsledků reaktivity, tzn. z rozdílu hodnoty rozptylu reakce na daný stimul a průměrné

hodnoty rozptylů všech stimulů, vydělený směrodatnou odchylkou.

Stejný postup jako u analýz subjektivního hodnocení nahrávek byl zvolen i pro analýzy

sexuální vzrušivosti, tudíž bylo vytvořeno celkem 5 kategorií, z nichž dětská, dospělá a

neutrální sestávala z průměrů z-skórů obou prezentovaných nahrávek v dané kategorii.

Z důvodu nepoužitelnosti některých dat (neredukovatelný šum, absence sexuálních

reakcí) tak bylo do analýz zařazeno 24 pedofilních subjektů (11 heterosexuálních a 13

homosexuálních) a 14 kontrolních subjektů (8 heterosexuálních a 6 homosexuálních).

K analýze byl opět použit statistický test Mixed ANOVA s opakovanými měřeními (použit

byl stejný model jako pro subjektivní hodnocení nahrávek, přičemž závislou proměnnou zde

představovala míra sexuálního vzrušení v z-skórech), kde bylo zjišťováno, zdali se sexuální

reaktivita na jednotlivé nahrávky statisticky významně liší pro faktory příslušnosti ke

skupině a orientace. Mauchlyho testem sféricity bylo zjištěno porušení předpokladu sféricity

porušen (p < .001), tudíž byla opět použita Greenhouse-Geisserovu korekce stupňů volnosti.

Z výsledků vyplynulo, že statisticky signifikantní efekt byl nalezen u sexuální reaktivity na

prezentované nahrávky, F(2.19, 74.53) = 18.07, MS = 10.89, p < .001. Tyto výsledky

naznačují, že sexuální reaktivita se u některých nahrávek se od jiných signifikantně lišila,

přičemž ignorujeme všechny ostatní faktory jako příslušnost ke skupině a sexuální orientaci.

Nebyla zjištěna statisticky významná interakce mezi faktorem sexuální orientace a sexuální

reaktivitou, F(2.19, 74.53) = 2.94, p = .06)38, podobně v případě interakce obou faktorů

(příslušnost ke skupině, sexuální orientace) a sexuální reaktivitou, F(2.19, 74.53) =.73, MS

= .44 p = .50. Zjistili jsme však, že příslušnost ke skupině (pedofilní, kontrolní) signifikantně

interagovala se skóry sexuální reaktivity pro jednotlivé kategorie nahrávek, F(2.19, 74.53)

= 34.04, MS = 20.52, p < .001, z čehož vyplývá, že kategorie prezentovaných stimulů měly

různý efekt na subjektivní hodnocení nahrávek u kontrolní a pedofilní skupiny.

Test mezisubjektových efektů neukázal signifikantní efekt příslušnosti ke skupině F(1,

34) = 1.10, MS = .06, p = .30, což pouze naznačuje, že nezávisle na kategorii prezentovaných

stimulů se sexuální reaktivita u pedofilní a kontrolní skupiny signifikantně nelišila.

38 Po provedení t-testu nezávislých vzorků bylo zjištěno, že lze pozorovat trend v rozdílu v případě nahrávek
dospělé kategorie nepreferovaného pohlaví, kdy homosexuální jedinci (pedofilní i kontrolní skupiny) reagovali
na tuto kategorii průměrně více (.13) než heterosexuální jedinci (-.40), t(26.76) = 13.27, p = .078.
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K tomu, abychom zjistili, ve kterých nahrávkách se kontrolní a pedofilní skupina

signifikantně lišila, byl použit t-test s Bonferroniho korekcí, abychom podobně jako

v analýze subjektivního hodnocení nahrávek předešli chybě I. typu. Tabulka níže podává

deskriptivní přehled sexuální reaktivity na jednotlivé kategorie stimulů.

Tabulka 9: Deskriptivní informace sexuální reaktivity na jednotlivé kategorie stimulů podle příslušnosti ke skupině

Z výsledků t-testu bylo zjištěno, že se signifikantní rozdíl v sexuální reaktivitě

vyskytoval u kategorie dětského stimulu, t(36) = 10.08, p < .001, kde průměrná sexuální

reaktivita u pedofilní skupiny byla signifikantně vyšší (1.24, SD = .53) než u skupiny

kontrolní (-.43, SD = .42). Další signifikantní rozdíl byl zjištěn u sexuální reaktivity na

kategorii dospělých nahrávek preferovaného pohlaví, t(17.52) = -10.41, p < .001. Větší

průměrné sexuální reaktivity tak dosahovala skupina kontrolní (1.07, SD = .48) oproti

skupině pedofilní (-.37, SD = .26). Statisticky významné efekty nebyly nalezeny pro všechny

tři zbývající kategorie: neutrální, t(36) = -.27, p = .79; násilné t(36) = .84, p = .40; a dospělé

nepreferovaného pohlaví t(20.84) = -1.36, p = .19, viz tabulka 10 a graf 5.

Kategorie stimulů Skupina N
Průměr

(z-skórů)
SD

(z-skórů)
Std. chyba průměru

(z-skórů)

Dětský stimul
Pedofilní 24 1.24 .53 .11

Kontrolní 14 -.43 .42 .11

Dospělý stimul (pref)
Pedofilní 24 -.37 .26 .05

Kontrolní 14 1.07 .48 .13

Dospělý stimul (nepref)
Pedofilní 24 -.30 .78 .16

Kontrolní 14 .15 1.10 .29

Neutrální stimul
Pedofilní 24 -.49 .38 .08

Kontrolní 14 -.46 .27 .07

Násilný stimul
Pedofilní 24 -.39 .36 .07

Kontrolní 14 -.49 .34 .09



82

Tabulka 10: T-test průměrného rozdílu sexuální reaktivity na jednotlivé kategorie nahrávek u obou skupin.

3.3.4 Korelační analýza sexuální reaktivity a subjektivního hodnocení stimulů
Ke zjištění, zdali mezi sebou souvisí subjektivní hodnocení jednotlivých stimulů a

sexuální reaktivitou na tyto stimuly, byla provedena Pearsonova korelační analýza

Kategorie stimulů t df Sig. (2 směrná) Průměrný rozdíl Std. chyba rozdílu

Dětský stimul 10.08 36 < .001 1.67 .17

Dospělý stimul (pref) -10.41 17.52 < .001 -1.43 .14

Dospělý stimul (nepref) -1.36 20.84 .19 -.45 .33

Neutrální stimul -.27 36 .79 -.03 .12

Násilný stimul .84 36 .40 .10 .12
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s dvousměrnou hladinou signifikance .05. Do korelační analýzy vstupovalo celkem 38

participantů (24 pedofilních jedinců a 14 kontrolních subjektů).

Nejprve byla provedena Pearsonova korelační analýza pouze pedofilních jedinců

(N=24). Z výsledků nicméně nevzešel žádný signifikantní vztah mezi subjektivním

hodnocením jednotlivých kategorií a sexuální reaktivitou kategorií příslušných (pro dětskou

kategorii r = .03, p = .90; pro kategorii dospělou r = .27, p = .20; pro kategorii dospělou

nepreferovaného pohlaví r = .01, p = .98; pro kategorii neutrální r = .02, p = .93; pro kategorii

násilnou r = -.18, p = .39).

Stejná analýza byla provedena i pro skupinu kontrolní (N=14). Zde se objevily

výsledky obdobné, totiž nesignifikantní výsledky pro kategorii dospělou (r = .01, p = .97);

pro kategorii dospělou nepreferovaného pohlaví (r = .46, p = .10); pro kategorii neutrální (r

= -.14, p = .65); a pro kategorii násilnou (r = .08, p = .78). Nicméně jeden signifikantní

výsledek se objevil v případě dětské kategorie stimulů, r = .70, p = .006, což znamená, že u

kontrolní skupiny existoval pozitivní vztah mezi sexuální reaktivitou a subjektivním

hodnocením nahrávek. Jinými slovy čím větší vykazovaná sexuální reaktivita u kontrolní

skupiny, tím vyšší hodnocení dětské kategorie stimulů (a naopak).

Kvůli větší síle statistického testu byla tato analýza provedena pro všechny

participanty bez ohledu na příslušnost ke skupině (N=38). Výsledky ukázaly, že existuje

statisticky významná pozitivní souvislost mezi sexuální reaktivitou na dětskou kategorii

stimulů a subjektivním hodnocením stejné kategorie, r = .72, p < .001, což naznačuje, že čím

větší sexuální reaktivita se u jedince při poslechu dětské kategorie stimulů objeví, tím spíše

bude hodnotit tuto kategorii jako sexuálně vzrušivější (resp. opačně, čím menší sexuální

reaktivita, tím menší subjektivní hodnocení). Další signifikantní výsledek byl nalezen

v kategorii dospělého stimulu preferovaného pohlaví, r = .55, p < .001, jenž nám říká, že čím

více bude daný jedinec sexuálně vzrušen (na základě penilně tumescenčního ukazatele) při

poslechnu dospělých nahrávek, tím spíše bude hodnotit tyto nahrávky jako více sexuálně

vzrušující (resp. čím méně bude vzrušením reagovat, tím spíše bude tyto nahrávky hodnotit

jako nevzrušující). U ostatních kategorií nebyla nalezena signifikantní korelace mezi

sexuální reaktivitou a subjektivním hodnocením (pro dospělou kategorii nepreferovaného

pohlaví, r = .20, p = .24; pro neutrální kategorii r = -.02 , p = .92; pro násilnou kategorii r =

-.09, p = .57), viz tabulka níže.
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Tabulka 11: Korelační analýza sexuální reaktivity a subjektivního hodnocení kategorií nahrávek.

Dětský
stimul

Dospělý stimul
(pref)

Dospělý stimul
(nepref)

Neutrální
stimul

Násilný
stimul

Dětský stimul

Korelační

index
.720

Sig.

(2směrná)
< .001

Dospělý stimul
(pref)

Korelační

index
.550

Sig.

(2směrná)
< .001

Dospělý stimul
(nepref)

Korelační

index
.20

Sig.

(2směrná)
.24

Neutrální stimul

Korelační

index
-.02

Sig.

(2směrná)
.92

Násilný stimul

Korelační

index
-.09

Sig.

(2směrná)
.57
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3.4 Diskuze
Hlavním cílem této diplomové práce bylo otestovat v rámci širšího výzkumu, zdali

existuje rozdíl v sexuální reaktivitě pedofilních a teleiofilních mužů na sadu audionahrávek.

Stejně tak bylo testováno, zdali se tyto dvě skupiny liší v subjektivním hodnocení

jednotlivých nahrávek. V neposlední řadě, zdali existuje vztah mezi subjektivním

hodnocením těchto nahrávek a sexuální reaktivitou na tyto nahrávky.

V první řadě bych se však rád vyjádřil k výsledkům, které byly zjištěny z analýz socio-

demografických údajů. Jelikož jsme výběr kontrolního vzorku přizpůsobovali z hlediska

věku vzorku pedofilnímu, rozdíl mezi oběma skupinami byl minimální a statisticky

významně se nelišil. To však neplatí pro vzdělanostní úroveň obou skupin. Blanchard a kol.

(2007) zaznamenali, že úroveň vzdělání pedofilů je statisticky významně nižší než úroveň

kontrolní, nedeviantní skupiny, a to včetně skupiny hebefilní. Odpovídala by přibližně

nedokončené střední škole. Je však nutné poznamenat, že tato data nepochází z nějakého

celonárodního výzkumu, nýbrž od jedinců, kteří byli odeslání k sexuologickému vyšetření

(šlo tedy převážně o sexuální delikventy). Analýza provedená v této práci zjistila, že existuje

statisticky významný rozdíl ve vzdělání pedofilních a kontrolních jedinců, přičemž kontrolní

skupina v našem vzorku dosahovala vyššího (obvykle vysokého/univerzitního) vzdělání než

skupina pedofilní. Tento výsledek podporuje výsledky Blancharda a kol. (2007), přesto bych

rád uvedl důvody, proč tyto výsledky brát s velkou rezervou. Za prvé byl náš vzorek v tomto

směru velmi malý (N=53), tudíž nebyly vytvořené kategorie vzdělání naplněny dostatečným

počtem osob tak, aby byly výsledky ze statistického testu průkaznější. Za druhé jsme byli

omezeni vytvořenými kategoriemi, neboť v době psaní této práce nebylo možné analyzovat

data z dotazníků. Za třetí se podobně jako ve výzkumu Blancharda a kol. (2007) nejedná o

plošný výzkum, který by byl zaměřen přímo na testování socio-demografických údajů. Za

čtvrté zde došlo k tzv. systematické chybě způsobené nenáhodným výběrem pokusných

subjektů. Většina našich kontrolních participantů byla rekrutována skrze databázi

„Pokusných králíků“, u které se dá předpokládat, že bude z větší části obsahovat osoby

z vysokoškolského prostředí. Stejně tak je důvod domnívat se, že podobně tomu bude u

sdružení skeptiků Sysifos, ze kterého byli tito jedinci taktéž nabíráni. V současné době

probíhá v rámci grantu GAČR 16-18891S průzkum sexuálních preferencí, ve kterém lze

očekávat daleko větší vzorek osob, ze kterého bude možné vyvodit závěry ohledně vzdělání

parafilních jedinců.
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Další analýza, která byla na našem vzorku provedena, se týkala toho, zdali existuje

významný rozdíl ve výskytu levorukosti mezi pedofilní a kontrolní skupinou. Výzkumy totiž

poukazují na fakt, že pedofilní delikventi vykazují v daleko větší míře preferenci levé ruky

(Boagert, 2001; Cantor a kol., 2005; Fazio a kol., 2014). Přestože platí stejné důvody pro

omezenou generalizaci těchto výsledků jako u předchozí analýzy vzdělanostní úrovně,

leváctví bylo v našem vzorku skutečně více zastoupeno u pedofilní skupiny ve statisticky

významném poměru vůči skupině kontrolní. Tento výsledek byl však nalezen pouze u

heterosexuálních jedinců, což znamená, že heterosexuální pedofilové v našem vzorku byli

spíše levorucí než heterosexuální kontrolní jedinci. Tento závěr však není překvapivý

vzhledem k tomu, že v rámci běžné sexuální orientace nalézáme mezi homosexuálními

jedinci více levorukých než mezi heterosexuálními (Cantor a kol., 2012). Tyto výsledky

korespondují s domněnkou, že pedofilní preference (byť často vyvozovaná z delikventního

jednání) souvisí s neurovývojovými patologiemi (Fazio a kol., 2014).

Co se týká zásadních výsledků z oblasti subjektivního hodnocení nahrávek, bylo

v případě této studie zjištěno, že pedofilní jedinci oproti kontrolním hodnotí (na 10 bodové

škále) jako signifikantně vzrušivější dětskou, nenásilnou kategorii stimulů. Obdobně

kontrolní skupina hodnotí jako signifikantně vzrušivější oproti pedofilní skupině nahrávky

dospělé kategorie (preferovaného pohlaví). To koresponduje např. s výsledky Ponseti a kol.

(2012), ve kterých byly hodnoceny stejným způsobem obrázky dětí a dospělých, podobně

jako ve výzkumu Frombergera a kol. (2012a,b). Na základě výsledků statistických testů jsme

tedy zavrhli nulovou hypotézu, a přiklonili jsme se k hypotézám alternativním. Zajímavý je

výsledek trendu v případě neutrálního stimulu, kdy pedofilní populace hodnotila tento stimul

oproti kontrolní jako sexuálně vzrušivější,  t(36.91) = 2.55, p = .015. To je poněkud matoucí

zjištění, neboť popisované situace jsou nesexuálního rázu (v jednom případě výlet do

Kanady a následná potopa, ve druhém havárie automobilu) a není tedy zcela jasné, jakým

způsobem by tyto nahrávky mohly vyvolávat sexuální vzrušení. Výzkum Cohen a kol.

(2002b) však zjistil vyšší sexuální reaktivitu pedofilní skupiny na neutrální stimuly (čtení

slov ze slovníku) oproti skupině kontrolní, což si autoři vysvětlují hypersexualitou

pedofilního vzorku. Vysvětlení v našem případě však bude daleko prozaičtější. Tento

výsledek lze interpretovat tak, že pedofilní skupina nehodnotila v případě neutrálních

stimulů vzrušení sexuální, nýbrž vzrušení obecně. Je možné, že při tom, kdy tito účastníci

byli instruováni jak nahrávky hodnotit, nebylo specifikováno, že jde o vzrušení sexuální.

Další možností je, že tento aspekt specifikován byl, ovšem z neznámého důvodu pedofilní
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skupina ve větší míře instrukce v tomto směru nepochopila. Tak či onak výsledky

z penilního pletysmografu nenaznačily, že by neutrální stimuly vyvolávaly u pedofilní

skupiny signifikantně vyšší sexuální vzrušení. Naopak se ukazuje, že v průměru na neutrální

kategorii stimulů pedofilní skupina reagovala nejméně ze všech kategorií (a tedy

nekorespondují s výsledky Cohen a kol., 2002). Výsledky sexuální reaktivity ukázaly

obdobné výsledky jako u subjektivního hodnocení. Pedofilní skupina tumescenčně

reagovala signifikantně více na dětské nahrávky, kontrolní skupina naopak na nahrávky

dospělé (preferovaného pohlaví). Výsledky subjektivního hodnocení i sexuální reaktivity

pro kategorii dospělých stimulů preferovaného pohlaví nebyl překvapivě ovlivněn počtem

neexkluzivních jedinců v našem vzorku, kteří preferují kromě dětských subjektů i subjekty

dospělé (N=22). Je však třeba zmínit, že subjektivní hodnocení dětských (nenásilných) a

dospělých stimulů u pedofilní skupiny nedosahovalo takového rozdílu, jako tomu bylo u

sexuální reaktivity na tyto stimuly. V případě sexuální reaktivity jsme tedy na základě

výsledků zavrhli nulovou hypotézu a přiklonili se k hypotézám alternativním.

Následná korelační analýza ukázala, že v případě dětské nenásilné kategorie stimulů a

dospělé kategorie stimulů (preferovaného pohlaví) existuje signifikantní vztah mezi

subjektivním hodnocením a sexuální reaktivitou. To by odpovídalo i závěrům z výzkumu

Blancharda a kol. (2009), kde korespondovala sexuální reaktivita s udávanou mírou

atraktivity jednotlivých kategorií (byť v případě výzkumu Blancharda a kol. šlo zejména o

různé věkové kategorie). Lze předpokládat, že subjektivní hodnocení bude odpovídat

tělesným reakcím tehdy, pokud jde o sexuálně relevantní podněty. Hodnotitel těchto

nahrávek si je vědom svých preferencí, což znamená, že o nich v minulosti pravděpodobně

vědomě přemýšlel, a tudíž k nim zaujal určitý postoj. Zejména u dětských nahrávek je toto

zjištění důležité, jelikož poukazuje na fakt, že v našem souboru bylo jen velmi málo

„zapíračů“ dětských preferencí, případně, jak se domníváme, se takoví jedinci nevyskytovali

vůbec (neboť všichni své preference otevřeně přiznávali). Ostatní kategorie stimulů nebyly

sexuálně relevantní, tudíž nelze očekávat jednoznačný vztah mezi hodnocením a tělesnými

reakcemi, jelikož škála je poměrně široká a každý v těchto hodnoceních přistupuje

k nahrávkám jinak. Důvod, proč nebyl nalezen vztah mezi hodnocením sexuálně

relevantního stimulu v podobě kategorie dospělých jedinců nepreferovaného pohlaví lze

interpretovat z hlediska nebinární povahy sexuální orientace. Jelikož naše studie sexuální

orientaci nezjišťovala na Kinseyho škále 1-7 (popř. 1-5) jak je běžným zvykem, je možné,

že někteří jedinci (zejména z řad homosexuálů) by se označili spíše za bisexuály (resp. ne
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vyhraněné homosexuály) a tudíž by mohlo docházet k tomu, že stimul nepreferovaného

pohlaví mohl být ze subjektivního hlediska vzrušující (hodnocen vysoko), ovšem z hlediska

tělesných reakcí nebyla zpozorována žádná změna, případně jen velmi malá (a naopak).

Ostatně byl zpozorován trend, ve kterém homosexuální jedinci (pedofilní i kontrolní)

reagovali na dospělé nahrávky nepreferovaného pohlaví průměrně více než heterosexuální

jedinci, t(26.76) = 13.27, p = .078.

Dalším ze stěžejních zjištění této studie je, že pedofilní jedinci se výrazně neliší v tom,

jak reagují na násilné nahrávky s dětmi. Výzkum Chaplin, Rice a Harris (1995) ukázal, že

na násilné nahrávky reagují pedofilní jedinci obdobně jako nenásilné (a signifikantně více

než jedinci zdraví). V tomto výzkumu však byl použit vzorek pouze sexuálních delikventů

s dětskou obětí. Výsledek této studie je velmi důležitým postřehem, neboť podtrhuje ten fakt,

který většina teoretiků a výzkumníků pedofilních preferencí důrazně doporučuje rozlišovat,

totiž že jedinec s pedofilními preferencemi se zásadně odlišuje od sexuálního delikventa,

jenž se dopustil přečinu vůči dítěti (např. Seto, 2008ab, 2009; Hall a Hall, 2007). Byť se

v našem souboru nacházeli i jedinci delikventní, jejich počet byl menší než počet

nedelikventních a statistické testy výrazně neovlivnili. Je však třeba poznamenat, že

některým jedincům z tohoto delikventního souboru osob byla soudem nařízena sexuologická

léčba na základě držení dětské pornografie. Již bylo zmíněno, že držení tohoto druhu

pornografie predikuje výskyt pedofilních preferencí (Seto, Cantor a Blanchard, 2006). To

však nutně nemusí znamenat to, že držitelé (resp. konzumenti) dětské pornografie se s větší

pravděpodobností dopustí (násilného) sexuálního přečinu vůči dítěti. Přední český sexuolog

prof. Petr Weiss již delší dobu zastává názor, že zákaz držení dětské pornografie ukotvený

v české legislativě není zcela dobře promyšlený. Domnívá se, že ventilace sexuálních

choutek skrze obdobnou pornografii může být prevencí vůči sexuálním deliktům vůči

dítěti.39 Tuto myšlenku by bylo zajímavé výzkumně ověřit, totiž zdali je u držitelů dětské

pornografie větší pravděpodobnost ke spáchání deliktu či nikoliv. Nelze však zcela

zaměňovat sexuální delikt vůči dítěti za sexuální delikt vůči dítěti s prvky násilí. Násilná

nahrávka, která byla použita v tomto výzkumu, byla nesexuální povahy. Bylo by v tomto

případě vhodné do budoucna vytvořit takovou nahrávku, která by pro delikventní osoby

obsahovala prvky násilí a zároveň sexuální interakci.

39 Výše uvedeným Weiss nikterak neobhajuje tvorbu hrané, realistické dětské pornografie. Stejně tak autor
této práce. Více zde:
http://zpravy.idnes.cz/sexuolog-weiss-videochat-on-line-d45-
/domaci.aspx?c=A160906_161625_domaci_pku
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Předběžné výsledky získané z této studie v rámci měření sexuální vzrušivosti penilním

pletysmografem ukazují, že tyto nahrávky jsou spolehlivým nástrojem k určování

pedofilních preferencí a rozlišování mezi pedofilními a nepedofilními jedinci. Zejména

z etického hlediska jde o obrovský krok vpřed, jelikož jak někteří autoři poznamenávají,

vyobrazení reálných osob pro vyvolávání sexuálního vzrušení u delikventů je z hlediska

etického značně kontroverzní (Laws a Gress, 2004). V České republice se navíc auditorní

stimuly nepoužívají vůbec, a proto by bylo záhodno uvést je do praxe a ozkoušet je i

v prostředí mimo magnetickou rezonanci. Je však třeba zmínit několik nedostatků, kterými

tyto nahrávky trpí, a kterým by bylo záhodno předejít v přípravě alternativních nahrávek v

budoucnu.

Stimulová sada, kterou jsme po vzoru kanadsko-americké studie používali, operovala

pouze s jednou kategorií dětských subjektů. Velmi často v nahrávkách bylo opakováno, že

interagujícímu dítěti je okolo deseti let. Jak bylo patrné z tabulky 4, preference našich

účastníků se pohybovaly v různých rozpětích. Námi používané nahrávky byly vytvořeny

pouze pro pedofilní jedince (nikoliv hebefilní) a v tomto ohledu jsou tedy naprosto

nevyhovující. Přestože naše výsledky ukázaly rozdíl mezi hodnocením a reaktivitou na

dětské a dospělé stimuly u pedofilní a kontrolní skupiny, bylo by zajímavé zjistit, zdali se

v reaktivitě a hodnocení hebefilní jedinci liší při stimulaci těmito nahrávkami od pedofilních

jedinců. Podobně jako v případě výzkumu Blancharda a kol. (2009), který tento předpoklad

zkoumal na kombinaci obrazových a auditorních stimulů (tyto stimuly byly popsány

v kapitole Auditorní stimuly), v němž se ukázalo, že selektivita věkových charakteristik

hraje důležitou roli ve vyvolání odpovídající sexuální reakce. Stejně tak dnešní obrazové

stimuly pro vyhodnocování přítomnosti pedofilních preferencí již operují s různými

věkovými kategoriemi, jako např. zmíněné Not-Real-People set (Laws a Gress, 2004) či

verze mobilních avatarů (Renaud a kol., 2011). Pro tyto analýzy však nebyl k dispozici

dostatečný počet hebefilních jedinců.

Byť některá srovnání ukazují, že auditorní stimuly jsou ve vyvolání sexuálního

vzrušení stejně spolehlivé jako obrazové stimuly (Looman a Marshall, 2001; Letourneau,

2000), mají oproti nim jednu zásadní nevýhodu. V tomto směru polemizuji s Murphy a kol.

(2015a). Lze předpokládat, že množina možností sexuálně vzrušivých faktorů a znaků bude

u obrazových stimulů menší než u auditorních. Jinými slovy sexuálně relevantní části

stimulů budou u obrazových stimulů daleko lépe zachytitelné a (nejen) pro forenzní praktiky

lépe interpretovatelné. To potvrzují např. zmíněné eye trackingové výzkumy (Fromberger a
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kol., 2013; Trottier a kol., 2014), u kterých bylo zjištěno, že většina pozornosti je upřena na

oblast obličeje a genitálií. Bylo již řečeno, že oblast obličeje je zásadní pro zjištění emočního

naladění (Dennis a kol. 2014). Toto emoční naladění by mohlo představovat jednu

z klíčových charakteristik, která spouští a potencuje případný zájem o sexuální interakci (v

případě zachycení dalších atraktivních znaků). Ostatně výzkum Dennis a kol. (2014) ukázal,

že tyto afekty mají podstatný vliv na percepci atraktivity prezentovaného jedince. Tato

percepce však není omezena pouze na obličej, ale na neverbální pohyby celého těla

(vyzývavé pozice, bojácná postava, pohyby rukou a nohou atp.) V případě auditorních

stimulů je však tato část ponechána na fantazii toho, jenž je testován, a nelze tak bez dalšího

prozkoumání určit, která část stimulu (a který faktor) je pro daného jedince atraktivní (zdali

jde o popisovanou aktivitu, či fyzické aspekty prezentovaného jedince). V součastnosti

v laboratoři evoluční sexuologie v Národním ústavu duševního zdraví probíhá studie

(nikoliv však zatím na pedofilních jedincích), která vychází z teorie sexuálního motivačního

systému (viz např. Kolářský a Brichcín, 2000) v rámci grantového projektu Studium

sexuálních variací: popis populační prevalence a fyziologických a neurálních korelátů při

experimentální expozici cíleným videostimulům (GAČR 16-18891S). Tvorba video stimulů

(ale též mobilních avatarů), které jsou v této studii použity, sleduje právě rozdílné naladění

a neverbální projevy prezentovaného jedince (dospělého, nikoliv dětského) v různých fázích

„dvořivé“ interakce tak, jak je postuluje teorie sexuálně motivačního systému: fáze

atraktivity, fáze proceptivity a fáze receptivity, přičemž v případě pedofilie hraje zásadní roli

fáze proceptivní (Kolářský a Brichcín, 2000; Klapilová a kol., 2016).

Je nasnadě domnívat se, že jednotlivé sexuální preference (prezentovaného chování,

charakteristik atp.) se budou u účastníků lišit. V naší studii penilní pletysmograf

zaznamenával sexuální reaktivitu po dobu přibližně 154 vteřin. Ukázalo se však, že někteří

jedinci reagovali až po doznění nahrávky, kdy měli pozorovat distraktorní stimul. Verze

záznamového softwaru, který nám byl k dispozici, však nebyla schopna exportovat data

naměřená mezi jednotlivými stimuly, tudíž jsme v některých případech byli o tato data

ochuzeni. Jako příklad variability preferovaných charakteristik a aktivit lze uvést odpověď

homosexuálního účastníka z kontrolní skupiny na dotaz, která nahrávka se mu líbila nejvíce

a proč: „Ta druhá s tím chlapem. Protože tam na konci ejakuloval. To se mi líbilo a to v té

první nebylo“. V tomto případě lze vznést výtku k průměrování sexuálních reakcí na

jednotlivé kategorie stimulů, které bylo v analýzách této diplomové práce použito. Müller a

kol. (2014) např. pracují pouze s nejvyšší dosaženou reaktivitou, tzn., pokud jedinec
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zareaguje na konsenzuální sexuální interakci a méně (či vůbec) na interakci iniciující

dítětem, pak do analýz vstupuje pouze hodnota prvního zmíněného stimulu. Vzhledem

k tomu, že v našem případě nebyl datový šum dokonale odfiltrován, rozhodl jsem se

jednotlivé stimuly průměrovat. V následujících analýzách a při případné tvorbě

alternativních stimulů by mělo být tedy bráno v potaz, že variabilita sexuálně relevantních

podnětů je značně široká, a bylo by tedy vhodné stimuly připravit tak, aby vyhovovaly pokud

možno co nejvíce kritériím. Zdá se, že tento krok již byl učiněn v stimulové sadě ze série

RCV (Real Child Voices, nepublikováno), ve kterých je jasně patrné například emocionální

naladění prezentovaného dítěte. Oproti nahrávkám, které se v zámoří běžně používají (a

které jsme měli k dispozici i my), jde o výrazný krok vpřed, jelikož naše nahrávky o

emocionálním vyladění dítěte nic neříkají (dítě je i přes konsenzuální povahu některých

stimulů dosti pasivním aktérem). Stejně tak je důležité, aby nahrávky byly vždy namluveny

osobami obojího pohlaví tak, aby testovaný jedinec vždy poslouchal tu sadu stimulů, jež je

namluvena pohlavím, které sexuálně nepreferuje. To z důvodu, že samotný hlas narátora

(mužský či ženský) může mít podstatný vliv na vyvolání sexuální reakce. Naše nahrávky

byly namluveny pouze mužem, a někteří homosexuální participanti zmiňovali, že samotný

hlas vypravěče byl vzrušující, a že by bylo lepší, kdyby poslouchali hlas ženský.

I přes více než uspokojivé předčasné výsledky této studie je třeba poznamenat několik

překážek, se kterými se výzkumný tým potýkal. V první řadě je nejdůležitější vymyslet

způsob, jakým zbavit záznam dat šumu, který je vytvářen elektromagnetickým zářením

magnetické rezonance. V tomto směru je doporučeno úzce spolupracovat s profesionálními

techniky, kteří by připravili takové řešení, díky kterému by odpadlo pracné (a poměrně

neefektivní) čištění datových křivek PPG. Jelikož je tento výzkum replikační, nebylo

z důvodů komparability dat možné využít jiné zařízení pro měření sexuální vzrušivosti.

Výhodou volumetrického pletysmografu Heinrich SOM-04, který má laboratoř evoluční

sexuologie a psychopatologie NÚDZ k dispozici, je absence elektromagmetických prvků

v těsné blízkosti vyšetřovaného. Sada se skládá ze skleněné trubičky zachycené v plastové

konstrukci, která je propojena se samotným pletysmografem dlouhou plastovou trubicí. Bylo

by záhodno otestovat, zdali použití tohoto typu pletysmografu v magnetické rezonanci není

vhodnější volbou, a to i přesto, že nasazení této konstrukce způsobuje vyšetřovanému mírný

diskomfort (Trojan, 2000). Jelikož je tato replikační studie zaměřená zejména na

hemodynamické změny aktivity mozku u pedofilní a kontrolní skupiny za současného

měření sexuální reaktivity penilním pletysmografem, je vhodné zmínit, že již samotný
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průběh měření v fMRI je značně diskomfortní. Nabízí se tedy otázka, zdali u těch, kteří

nevykazovali žádnou penilní reakci na žádný stimul, nebyl příčinou jejich nereaktivity tento

diskomfort. Samotné měření probíhalo hodinu a patnáct minut, přičemž někteří účastníci

zmiňovali, že s postupujícím časem stráveným v magnetické rezonanci byly jejich tělesné

pocity čím dál nepříjemnější.
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4 Závěr
Cílem studie řešené v této diplomové práci bylo zjistit, zdali jsou audionahrávky

používané pro vyhodnocování pedofilie v USA a Kanadě schopné rozlišovat mezi

pedofilními a teleiofilními jedinci na základě jejich sexuální reaktivity. Drtivá většina

výzkumů zaměřených na pedofilii sice reflektuje rozdíl mezi sexuálními delikventy

s dětskými oběťmi a „pravými“ pedofily, ovšem výsledky těchto studií vycházejí převážně

z dat získaných od sexuálních delikventů. Je poměrně obtížné do studie získat ty jedince,

kteří jsou nedelikventní a zároveň si jsou vědomi své parafilní sexuální preference. V tomto

ohledu je naše studie, spolu s několika dalšími, unikátem, jelikož většina účastníků byla

nedelikventní. Taktéž je velká část studií zaměřena pouze na heterosexuální pedofilní

preference. V tomto ohledu tato studie dále vyniká především v tom, že zkoumá zároveň

heterosexuální i homosexuální jedince. V neposlední řadě je studie přínosná v tom smyslu,

že zkoumá na české populaci auditorní stimulovou sadu. V České republice se zejména pro

forenzní účely využívá pouze obrazových stimulů, které však nejsou standardizované a

jejichž využití jak pro forenzní tak výzkumné účely je z hlediska etiky kontroverzní. Jde tak

o první krok k modernizaci (ve smyslu „držení kroku se západním světem“) a standardizaci

výzkumných materiálů.

Výsledky práce i přes některé technické problémy ukázaly, že jsou tyto nahrávky

vhodné k rozlišování mezi pedofilními a teleiofilními jedinci, přičemž se ukázalo, že

v sexuálně relevantních podnětech se tyto dvě skupiny zásadním způsobem liší jak

v sexuální reaktivitě, tak v subjektivním hodnocení nahrávek. Jedním z dalších zajímavých

zjištění bylo, že pedofilní jedinci se výrazně nelišili v hodnocení a reaktivitě na násilnou

kategorii stimulů, což podtrhuje fakt, že pedofilie nesouvisí s násilím na dětech. Přesto tyto

audionahrávky z několika důvodů nevyhovují současným poznatkům ohledně preferencí na

prepubescentní a pubescentní objekty. Nahrávky pracují pouze s jednou dětskou věkovou

kategorií, a to okolo 10 let. Stejně tak jsou namluveny pouze mužem, což je problematické

z hlediska testování homosexuálních mužů (pedofilních i teleiofilních). Tyto nedostatky

vychází především z faktu, že nahrávky jsou již více než 30 let staré. V diskuzi byly

předloženy některé návrhy na tvorbu nahrávek nových.

Jedním ze zajímavých směrů, kterými by se mohla tvorba stimulů pro testování

různých druhů parafilií ubírat, je teorie sexuálního motivačního systému. Některé kroky již

v tomto ohledu byly učiněny při tvorbě mobilních avatarů. Je však třeba se zaměřit nejen na

výraz obličeje, ale taktéž na samotné neverbální signály v podobě pohybů, které mohou do
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velké míry osvětlit to, proč jsou někteří jedinci přitahováni tělesně nedospělými osobami, a

zároveň, proč je u některých jedinců větší pravděpodobnost ke spáchání sexuálního deliktu

(bez ohledu na sexuální preference).
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