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Jde o další z celé řady prací (ať již diplomových anebo disertačních), které 
podrobně mapují téma lidské sexuality. Zaměření předloženého textu je 
bezesporu důležité nejen ve smyslu poznávání zákonitostí sexuálního chování, 
ale i ochrany společnosti před možnými kriminálními dopady sexuálních 
deviací. Práce má přiměřený rozsah, seznam literatury a srozumitelné členění. 
K seznamu literatury mám však hned také dotaz: např. odkaz na zdroj „Kožnar, 
J. …“ dala autorka vědomě (tedy asi podle výslovnosti a ne podle začátečního 
písmena) za „Craissati…“ a před „Douglas…“? A dále: podle jaké logiky 
autorka řadila např. práce Hansona, R.K. …? Podle roku vydání to není. Totéž 
platí o publikacích „Weiss, P. …“. 
Vcelku podle očekávání a podle logiky výkladu autorka v teoretické části 
postupuje od definice, přes klasifikace, léčbu k otázkám recidivity. Téma 
recidivity začíná straně 42 a je pro předkládanou práci podstatné. Těch prvních 
čtyřicet stran (což je vlastně polovina celé práce) nejsou v tomto smyslu tak 
podstatné a mohly by být stručnější, opřené výrazně na odkazy. Je to, jak to tak 
vnímám (i když nejsem v dané oblasti odborníkem), opakování už téměř 
učebnicových dat (např. jak se dělí deviace apod.). Část pojednávající o 
otázkách recidivity, jak je řešená zahraničními i domácími autory atp., je ale 
zajímavá a vnímám ji jako autorčin přínos v dané práci. Užitečný je přehled 
„Shrnutí“ (s. 53) v literatuře nalezených údajů. Ovšem – výrazně by užitečnost 
takové tabulky zvýšilo, kdyby za každým faktorem byl uveden i  zdroj (tedy 
autoři a studie). Z přehledu také není jasné, proč jsou některé faktory tištěny 
tučně. Snad je to někde v předchozím textu, ale jako čtenář bych to hledal přímo 
v tabulce. 
V Cílech výzkumu autorka píše, že cílem bylo „… opětné ověření dat u 
recidivujících pacientů po řádném ukončení ochranné sexuologické léčby“ 
v PLBo. Co znamená to „opětné ověření dat“? Myslí se ověření výsledků? 
Konkrétně autorka ověřuje funkci vybraných pěti prediktorů. Jak se tyto vybrané 
faktory vztahují k seznamu tzv. významných (viz s. 53)? Je to v textu někde 
uvedeno? Testován je soubor autorkou vybraný vůči souboru u nás testovaného 
v 80- a 90. letech. V Diskusi (vhodně členěné do jednotlivých podkapitol) 
autorka kriticky prochází zjištěné údaje, zamýšlí se nad limity svého i 
podobných zkoumání. To je všechno chvályhodné. Nicméně se domnívám, že 
autorka je přespříliš skromná v možné hlubším psychologickém uvažování a 
jakoby raději zůstává na rovině konstatovaných statistických výsledků. Tak 
například  v diskusi o významu prediktoru zaměstnání sledovaných osob:  
autorka konstatuje (s. 76-77), že to bylo ověřeno jako významný prediktor. Ale 
bylo by vhodné jasněji napsat, v jakém smyslu, směru. Čtenář to musí 



dohledávat (tj. že více recidivují ti, kdo zaměstnání mají!). Co si o tom autorka 
myslí? Takové úvaze skoro nahrává citované předchozí výzkumy Weisse se 
zmínkou o „profesionální maladaptaci“ (nemá být „profesní“?). Nemohla by být 
vyslovena hypotéza, že tyto problémy, maladaptace, reflektují obecnější potíže 
v sociálním přizpůsobení? A u zaměstnaných se to může evidentně projevit 
zřetelněji, než u těch, kdo zaměstnání t.č. nemají… Na jednom místě autorka 
navrhuje určitou svoji psychologickou představu (s. 79), ale hned dodává, že to 
jsou pouze úvahy, které by bylo nutné v dalším výzkumu ověřit. No ale jistě! 
Jde však o psychologem, tedy odborníkem formulované úvahy, které mají už 
jako takové značnou váhu a mohou dotvářet obraz pomáhající k porozumění, jak 
to všechno pravděpodobně je…

Předložená práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou diplomovou práci a 
já ji doporučuji k obhajobě. Jako hodnocení navrhuji: velmi dobře
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