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Posudek na diplomovou práci

Posudek vedoucího diplomové práce

„Možnosti a limity diagnostického využití Rorschachova testu u patologických sexuálních 

agresorů,“

kterou předkládá

Renáta Androvičová

Autorka se rozhodla věnovat ve své diplomové práci poměrně specifickému tématu – využití 

diagnostické metody Rorschachova testu u skupiny patologických sexuálních agresorů. 

V teoretické části postupuje od charakteristiky sexuálních deviací, uvádí typologii 

sexuálních deviací, zabývá se jejich etiologií z různých úhlů pohledu. Druhá kapitola je věnována 

psychosexuálnímu vývoji sexuálních deviantů. Třetí kapitola se zaměřuje na výzkum sexuálních 

deviací a přináší přehledné informace o užívaných diagnostických metodách. Ve čtvrté kapitole 

jsou obsaženy poznatky o terapii sexuálních deviací od farmakoterapie, psychoterapie až 

k chirurgickým zákrokům, včetně údajů o prognóze dalšího vývoje a prevence relapsu. V páté 

kapitole se autorka zaměřuje specificky na sexuální agresi manifestovanou v rámci znásilnění. 

Věnuje se etiologii sexuální agrese. Šestá kapitola se zaměřuje na jev znásilnění jako na trestný 

čin a také se věnuje podstatě tohoto jevu z psychologického hlediska. Pozornost je věnována 

m.j. charakteristikám pachatelů znásilnění. Autorka se zde vyrovnává i s důležitou problematikou 

diferenciace skupiny pachatelů znásilnění a kategorie sexuálních deviantů. Kapitolu uzavírá 

aplikací poznatků o znásilnění v kriminologické psychologii, např. v podobě psychologického 

profilování. V rámci sedmé kapitoly se autorka již specificky věnuje problematice patologické 

sexuální agrese. Neformální diagnózu patologické sexuální agrese porovnává s podobnými 

koncepty ze zahraničí. V osmé kapitole přistupuje k možnostem Rorschachovy metody 

v diagnostice sexuálních deviací. Seznamuje se zásadními pravidly interpretace. Zaměřuje se na 

charakteristiky využití metody v rámci diagnostiky sexuálních deviací.

V empirické části si autorka klade za cíl přispět k porozumění skupině patologických 

sexuálních agresorů na základě výstupů a zvolených charakteristik vyplývajících z užití 

Rorschachovy metody. Chce rovněž přinést informace pro využití této metody u zvolené skupiny. 

Dalším cílem je vytvoření souboru doporučení pro terapii – založeného na poznatcích 

z autorčina empirického šetření. Autorka dále podrobněji specifikuje sledované proměnné a 

výzkumné hypotézy. Charakterizuje výzkumný vzorek, který čítal celkem 30 respondentů, jež 

v rámci vyšetření odevzdali kompletní protokol, postup sběru dat. Dále zařazuje přehled 

výsledků, které stručně komentuje. Zvlášť se pak ještě zabývá výsledky pro menší, specifickou 

skupinu z celého testovaného vzorku, a to pro skupinu s dominantní klíčovou proměnnou –
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pozitivní CDI (Coping deficit index). V rámci diskuse autorka vyzdvihuje nejvýznamnější zjištění 

(např. týkající se kontroly impulzů) a uvádí je s podrobnějším komentářem vedeným na 

zasvěcené úrovni a velmi pečlivě. Konfrontuje výstupy s četnými tuzemskými i zahraničními 

výzkumy. Diskuse je uzavřena stručnou pasáží směřující k terapeutickému využití zjištění.

Svým zaměřením autorka v prvé řadě přispívá k užití Rorschachova testu u dané 

skupiny, přináší ale rovněž souborné informace o této skupině agresorů, což je také velmi 

cenné. Postupuje strukturovaně od obecnějších kapitol, které tvoří relevantní kontext klíčovým 

tématům – patologické sexuální agrese a možnosti její diagnostiky právě Rorschachovým 

testem. Mám za to, že práce je přínosem jak díky své rozsáhlé a erudované přehledové části, 

tak vlastním realizovaným šetřením. Práce má značný rozsah, obsahově je adekvátně 

strukturována do podkapitol a vychází z nadprůměrného množství relevantní odborné literatury, 

zejména zahraniční provenience. 

Na závěr otázka: Které by byly dle autorky ty nejvýznamnější implikace jejích zjištění pro 

terapeutickou práci?

Renáta Androvičová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze a navrhuji 

hodnocení: výborně.

Praha 27. 8. 2012                                                                           PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.




