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„Srovnání přesnosti a spolehlivosti sexodiagnostického vyšetření metodami penilní 

pletysmografie a měřením vizuálního reakčního času.“ 

 

Práce je předložena r. 2017 na Katedře psychologie FF UK v Praze,  

obor Klinická psychologie 

 

I. Stručná charakteristika práce 

          Autor se zabývá zkoumáním významu a spolehlivosti vyšetření erotické preference mužů 

ve vztahu k nejčastější parafilní poruše, pedofilii. V úvodní a teoretické části práce autor 

popisuje teoretická východiska „sexodiagnostiky“, aniž by tento pojem exaktně definoval. 

Zabývá se také obecně teorií patologických sexuálních deviací, parafilií a významu jejich 

správné diagnostiky pro rozpoznání specificky nebezpečných jedinců mezi sexuálními 

delikventy. Svým souborem podnětů vyšetřil celkem šedesát respondentů, když jeden soubor 

tvořilo 11 mužů, kteří se sami deklarovali jako „pedofilové“ a 19 pachatelů sexuálních deliktů 

na dětech, kteří byli v terapii pro pedofilní delikty. Druhá skupina je složena z mužů, kteří sice 

spáchali sexuální delikt na dětech, jsou však považováni za „gynofilní heterosexuály“. Zabývá 

se podrobně jak metodikou falopletyzmografického vyšetření, tak rozdíly v reakcích mezi 

oběma vyšetřenými soubory. Výsledky práce jsou podnětná doporučení pro 

falopletyzmografickou diagnostiku a interpretaci výsledků takového testu v klinické praxi. 

 

II. Celkové zhodnocení práce 

      Jde o významný příspěvek k teorii sexuálních deviací a zejména k jejich diagnostice 

psychofysiologickými vyšetřovacími metodami. Logické je zaměření na nejčastější a zvolenou 

metodou zřejmě nejsnáze diagnostikovatelnou parafílii, tedy erotickou preferenci 

prepubertálních dětí a ranně pubescentních objektů. Zajímavé výsledky přinesl také dotazník, 

který byl administrován mužům v základním souboru. Zejména zjištěná poměrně vysoká 

četnost zkušenosti s pohlavním zneužitím v dětství těchto subjektů bude nepochybně inspirovat 

další průzkumy, stejně jako údaj o poměrně časném začátku zvědomování si erotické atraktivity 

dětí.  Studie také přináší praktické ověření schopnosti PPG testu, zjistit erotickou preferenci 

subjektu porovnáním reakcí na různé prezentované objekty. Autor analyzoval tyto možnosti 

velmi zajímavým způsobem, když jednak prokazuje význam reakcí, zjištěných při prezentaci 

podnětu a jednak se zabývá vlastním indexem „delta“, jehož význam pro PPG praxi bude jistě 

ověřována také v jiných souvislostech. Práce je nepochybně velmi významným příspěvkem 

k teorii i praxi práce s muži, kteří mají problémy se svou sexuální orientací. 

 

III. Podrobní zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

       Autor přistoupil k zvolenému tématu zodpovědně a v poměrně širokých souvislostech. 

K výzkumu validity PPG vyšetření zvolil sexuální deviaci poměrně dobře definovanou a 

zvoleným psychofysiologickým testem dobře rozpoznatelnou. Zvolil také moderní vyšetřovací 

technologii, pravděpodobně dnes ve světě nejčastěji používanou techniku odporového snímače 

vazomotorických reakcí penisu. Úvodní a teoretická část velmi obsažně shrnuje stav poznání a 

diagnostické praxe v této oblasti psychiatrie a sexuologie. Práce je členěna velmi přehledně a 



logicky popisuje volbu vyšetřených souborů, s objektivním hodnocením problémů, spojených 

s motivací respondentů k tomuto druhu vyšetření v nepochybně citlivé a problémové oblasti. 

Po formální stránce nemohu práci nic vytknout. Také prezentované tabulky, grafy a statická 

vyhodnocení dat jsou na velmi dobré úrovni a zcela korespondují se zaměřením studie.   

Použitá literatura je aktuální, nejsou opomenuty základní, zejména zahraniční prameny. Ocenil 

jsem zejména důkladnou citaci prací klasika PPG diagnostické metody, Kurta Freunda. Autor 

své výsledky interpretuje na základě vlastních dlouholetých zkušeností s touto skupinou 

sexuálních deviantů a také z dobře popsaných výsledků vlastní studie, kdy se mu podařilo 

shromáždit soubor 60 respondentů, což je v této oblasti nepochybně výrazně nadstandardní 

počet. Práce přináší jak ověření nepochybně validních možností, diagnostikovat PPG 

vyšetřením poruchu sexuální orientace, pedofilii, tak ukazuje meze této metody a její opatrné 

interpretace v klinické praxi. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

- Termín „sexodiagnostika“, používaný v předložené práci často, není myslím v české ani 

světové sexuologické praxi jednoznačně definován. Jeho pravděpodobný autor, Aleš 

Kolářský, tak definuje svůj specifický přístup, který kromě PPG reakcí hodnotí také 

defekty v sexuální motivaci, které pojednává velice subjektivně. Autorova definice? 

- Byl nějaký zásadní rozdíl v PPG reakcích pedofilů heterosexuálních a homosexuálních? 

- Není oněch 50 testovaných podnětů pro klinickou práci trochu mnoho? 

 

V. Závěr 

Předložená disertace splňuje nepochybně požadavky, kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 

 

 

 

 

 

V Praze 29. 4. 2017                                                  doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 

 

 

 


