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Diplomová práce V. Vagenknechta má bez příloh 104 stran (cituje cca 140 zdrojů, českých i 
zahraničních). Cílem práce bylo zjistit použitelnost audionahrávek používaných pro 
vyhodnocování pedofilních preferencí v USA a Kanadě pro české prostředí, a zda je možno 
pomocí nich spolehlivě rozlišit mezi pedofilními a teleiofilními jedinci na základě jejich 
sexuální reaktivity. Tato studie byla rovněž unikátní v tom, většina účastníků experimentální 
skupiny byla nedelikventních – jednalo se tedy o jedince s pedofilní preferencí, kteří se 
nedopustili sexuálního deliktu proti dítěti. V kontrastu s velkou většinou zahraničních studií 
byli testováni i jedinci s homosexuální pedofilní preferencí, nikoliv pouze heterosexuální. 
Tyto specifika studie pak poskytovaly prostor pro kladení řady dílčích otázek a rozšíření 
interpretačního rámce výsledků.  

Jedná se o práci výzkumnou, je členěna tradičním způsobem. V rozsáhlé teoretické 
části student velmi kvalitně zpracovává problematiku měření a diagnostiky poruch sexuální 
preference s ohledem na věk objektu. Důsledně rozlišuje mezi preferencemi 
pedo/hebe/efebofilními, uvádí rovněž řadu etiologických teorií těchto poruch. Za přínosné 
považuji části týkající se konkrétního popisu stimulů používaných v předchozích výzkumech, 
podobný souhrn by byl velmi žádoucí k publikaci i v mezinárodním kontextu. Zejména 
vzhledem k tomu, že se v současné době objevují výzkumníci, kteří apelují na standardizaci 
stimulů pro detekci pedofilních preferencí – tento krok je nevyhnutelný vzhledem k používání 
diagnostických materiálů ve forenzní praxi – považuji tuto práci za velmi teoreticky a 
zejména prakticky přínosnou. Dostupnost většího množství kvalitních materiálů pomůže 
snížit možnost chyb v rámci posuzovaných osob. 

Metodika práce je z velké části převzata od kanadských partnerů, neznamená to však, 
že by měl V. Vagenknecht snadnou práci při její realizaci. Bylo nutné design zcela 
přizpůsobit českému prostření, stimuly kvalitně přeložit a připravit nahrávky v českém jazyce, 
vypořádat se s rozdílností diagnóz a dostupností pacientů/dobrovolníků v našem prostředí, 
podílet se technické synchronizaci přístrojů na měření sexuální reaktivity s MR a ošetřit 
etická specifika práce pro české prostředí (projekt schválen etickou komisí NÚDZ). Všechny 



své rozhodovací procesy v rámci své práce pečlivě zdůvodňuje. Velmi bych chtěla 
vyzvednout diskusní část, v níž autor poměrně nemilosrdně (avšak teoreticky zcela správně) 
kritizuje negativa svého projektu a nabízí možnosti řešení pro výzkum příští. 

Otázky pro obhajobu:  

1) Zajímalo by mne, jak si autor vysvětluje fakt, že se věkové preference 
heterosexuálních pedofilních subjektů pohybovaly v nižších kategoriích (věkových 
rozmezích) než u homosexuálních pedofilů 

2) Jak reagovaly pedofilní muži, kteří udávali „sekundární preferenci“ na dospělý objekt 
na stimul s dospělou osobou? 

3) Ne zcela dobře jsem porozuměla tomu, jaké nevýhody mají podle autora práce 
auditorní stimuly v porovnání se stimuly vizuálními. Mohl by to autor u obhajoby více 
vysvětlit? 

 

Shrnutí: V rámci svého magisterského studie završeného touto prací prokázal V. Vagenknecht 
skvělé výzkumné dovednosti v rámci přípravy a provedení projektu, citlivost v rámci práce 
s osobami s minoritními preferencemi, pečlivost v nakládání s daty a ve vyhledávání odborné 
literatury, samostatnost v rámci složitých analýz psychofyziologických dat a schopnost 
samostatně uvažovat v rámci interpretací výsledků. Toto jsou podle mého názoru dovednosti, 
jež by měl mít správný absolvent studijní specializace etologie člověka, a proto doporučuji 
jeho práci k obhajobě s hodnocením 
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