
Abstrakt: 

Studie se zabývá predikčními kritérii recidivy u sexuálně deviantních pacientů a navazuje na 

předchozí starší výzkumy, které se pokoušely zmapovat, jaké prediktory recidivity jsou 

významné u sexuálních deviantů po absolvování úspěšné ústavní léčby.  Cílem bylo ověřit, 

zda udávané prediktory jsou opravdu významné pro recidivitu parafiliků. Danými faktory byl 

věk pacientů při nástupu do ústavní léčby, zaměstnání, bydlení, vzdělání, původní rodina a 

vztahy v ní, partnerský vztah, trestná činnost sexuální a nesexuální (předchozí sexuologická 

léčba), neschopnost dokončit léčbu (útěky z ochranné léčby sexuologické), sexuologická 

diagnóza a psychiatrická diagnóza.  

Výsledky dané práce byly srovnány jednak se staršími českými výzkumy, které byly 

provedeny na toto téma na konci 80. let, ale také se zahraničními výzkumy. Tyto práce na 

téma recidivita sexuálních delikventů jsou uvedeny v teoretické části této studie, společně 

s vymezením pojmu deviace a možnosti léčby u nás i v zahraničí. 

Katamnestický výzkum byl proveden na pacientech, kteří úspěšně absolvovali ústavní 

sexuologickou ochrannou léčbou v Psychiatrické léčebně Praha Bohnice (od založení 

sexuologického oddělení v roce 1987 až do roku 2010) a následně recidivovali. Ze souboru 

pacientů, kteří prošli touto ústavní léčbou a dále docházeli do ambulantní léčby 

v Psychiatrické léčebně Praha Bohnice nebo na Sexuologický ústav 1. LF UK, byli vybráni ti, 

co zrecidivovali (37 pacientů). K nim byla vytvořena skupina pacientů nerecidivujících (37 

pacientů). Tyto dvě skupiny byly srovnávány v daných faktorech. Data byla zpětně 

dohledávána z chorobopisů a byla zpracována v MS Excel pomocí testu Chí-kvadrát. 

Z výsledků se potvrzuje, že významnými predikčními faktory recidivity je nižší věk (v tomto 

případě do 25 let). To znamená, že rizikovější skupinou jsou pacienti, kteří přicházejí do léčby 

velmi mladí, a tedy páchají svůj sexuální delikt velmi brzy. Dalším prediktorem je 

zaměstnání, předchozí nesexuální trestná činnost, neschopnost dokončit léčbu (tedy útěky 

během léčby) a partnerské vztahy. 

Naopak se nepotvrdil, jako významný prediktor, předchozí sexuologická léčba, tedy 

předchozí sexuální trestný čin, faktor bydlení nebo rodinné zázemí. U rodinného zázemí 

můžeme tedy usuzovat na teorii, že sexuální deviace nemusí být determinovány rodinou jako 

faktorem, který je stálý a nezměnitelný.  



Dalším prediktorem, který z dřívějších výzkumů vycházel jako méně významný nebo zcela 

nevýznamný, je faktor vzdělání. Z výzkumu vyplývá, že riziko recidivy je věší u pacientů 

s nižším vzděláním, tedy maximálně s dokončenou ZŠ. Z psychiatrických diagnóz vychází 

pouze jako rizikový faktor přítomnost abúzu alkoholu a jiných psychoaktivních látek.  

Z pohledu typu deviace nejvíce recidivují po absolvování ústavní sexuologické léčby pacienti, 

kteří mají diagnostikovanou deviaci v aktivitě. Dále jsou to pacienti s diagnostikovanou 

polymorfní deviací a nakonec pacienti s deviací v objektu. Nejvíce recidivujících (i z celého 

souboru) jsou patologičtí sexuální agresoři. Druhou nejčastější skupinou jsou polymorfní 

deviace, v tomto případě téměř všichni pedofilní agresoři. Téměř vyrovnaně jsou dále 

pedofilové, exhibicionisti, frotéři a tušéři. 

Výsledky z výzkumu potvrzují většinu z daných prediktorů a nabízejí tak možnou 

diagnostickou pomůcku při detekování rizikovějších pacientů při nástupu do léčby a následně 

při jejím ukončení. 
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