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Práce se zabývá zatím v odborném psychologickém písemnictví zatím ne příliš zpracovaným tématem. 

Téma recidivity sexuálních deviantů a úspěšnosti jejich léčby jsou velmi důležitou oblastí sexuální 

psychologie a aktuálnost výzkumů v této oblasti zvyšuje i současná celosvětová atmosféra ochrany práv 

pachatelů, a to včetně pachatelů sexuálních deliktů. Autorka na základě relevantní prostudované literatury 

v teoretické části poskytuje přehled výzkumů a teorií týkajících se uvedené problematiky, tedy především 

faktorů souvisejících s úspěšností léčby a faktorů, které mohou dle dosavadních zjištění souviset 

recidivitou deviantních i nedeviantních sexuálních delikventů. Tuto část považuji za odborně přínosnou a 

hezky zpracovanou. 

V části empirické pak autorka na základě zpracování dat získaných z chorobopisů pacientů, 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 (N=37) jejich srovnáním 

se stejným počtem nerecidivujících pacientů vybraných náhodně ze stejné diagnostické skupiny. 

Srovnávanými 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. Jako významné se z hlediska predikce ukázaly faktory nižší věk (do 

25 let), zaměstnání, předchozí nesexuální trestná činnost, neschopnost dokončit léčbu (tedy útěky během 

léčby), nižší vzdělání, tedy maximálně dokončená ZŠ, přítomnost abúzu alkoholu a jiných 

psychoaktivních látek, diagnostikovaná deviace v aktivitě, partnerské vztahy. Výsledky lze považovat za 

odborně přínosné a hodné dalšího zkoumání. Použité statistické zpracování výzkumné části je adekvátní.

V části diskusní pak autorka smysluplně srovnává své výsledky s údaji autorů podobných zahraničních 

výzkumů a nachází kromě mnoha analogií i některá specifika svého souboru. Uvažuje i o omezení 

platnosti získaných výsledků, způsobené především metodou sběru dat, respektive vytvoření kontrolní 

skupiny nerecidivujících pacientů. Sám bych polemizoval především s překladem názvu práce – anglický 

název nepovažuji za správný, i když je překladem doslovným. Mnohem vhodnější než „constitutional 

ordered protective sexological treatment“ bych považoval název „imposed treatment“ nebo „institutional 

tretament“, což dle mého názoru lépe vystihuje nucený charakter terapie.

Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala velmi dobrou schopnost práce s 

literaturou, dobrou orientaci v problematice a schopnost formulace vlastních názorů. Její práci proto k 

obhajobě
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  a navrhuji známku velmi dobře.
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