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O akú liečbu ide ?

 Súdom nariadená, počas výkonu trestu 
odňatia slobody.

 pozostáva z farmakologickej – útlmovej liečby 
antiandrogénmi a náhľadovej psychoterapie, 
ktorej cieľom je priviesť odsúdeného 
k porozumeniu svojej sexuálnej deviácii 
a rozvinúť schopnosť realizovať ju 
v medziach zákona. 

 odsúdený absolvuje spravidla 2 liečebné
pobyty v trvaní 3 – 12 mesiacov.



Kontexty zásadne ovplyvňujúce 
terapeutický proces

Kontext verejnosti – predsudky ohľadom sexuálnych deviácií

Kontext súdneho nariadenia liečby – jej nedobrovoľnosť, snaha 
zbaviť sa liečby sociálne žiaducim správaním, povrchnosť

Kontext legislatívy a kultúry ÚVTOS – potreba dodržiavať 
zásady VT, stret kultúry VT a liečby

Kontext  terapeutickej komunity 
podporujúcej vlastnú iniciatívu k liečbe



O aký typ výskumu ide ?

 Výskum významných udalostí v psychoterapii 
si kladie za cieľ zachytiť najviac plodné 
momenty psychoterapeutickej práce. 

 Účel výskumu: rozvoj a úprava 
psychoterapeutických postupov.



Súbor 

 17 parafilných sexuálnych delikventov 

Vek Priemer: 40 Minimum: 27 Maximum: 56 

Typ sexuálnej 
deviácie

Hebefília: 6X Sexuálna 
agresivita: 5X

Efobofília: 2X Iné: 4X 
(tigatrofília, 
pirofília,...)

Dignóza F 65.8: 14X F 65.6 2X F65.2 1X

Počet mesiacov 
na liečbe:

Priemer: 11 Minimum: 1 Maximum: 20

Počet liečebných 
pobytov:

Priemer: 1,8 1 pobyt: 5X 2 pobyty: 11X 3 pobyty: 1X



Metóda

 1. etapa: všetci účastníci spísali dôležité 
udalosti vlastnej liečby a prostredníctvom 
série fokusových skupín formulovali 44 
rôznych dôležitých momentov v liečbe

 2. etapa: účastníci vybrali dôležité momenty 
liečby, ktoré oni sami prežili ako významné 
a zoradili ich do vlastného poradia podľa 
časovej postupnosti reálne prežitých udalostí

 3. etapa: účastníci vybrali subjektívne 
kľúčové či zlomové momenty vlastnej liečby 
(1-3 momenty)







Výsledky

Kľúčové momenty liečby sme rozdelili podľa 
časovej chronológie do troch skupín:
 kľúčové momenty pred nástupom na výkon 

liečby,
 kľúčové momenty prvého liečebného pobytu,
 kľúčové momenty opakovaného liečebného 

pobytu.



Výsledky

Do publikovaných výsledkov sme zaradili iba tie 
položky, ktoré splnili nasledovné kritériá:
 v tretej fáze výskumu boli vybrané aspoň 

jedným účastníkom ako kľúčové či zlomové,
 v druhej fáze výskumu boli vybraté cca 

polovicou účastníkov ako subjektívne 
významné (konkrétne 8 účastníkmi 
z celkového počtu 17 pri položkách prvého 
liečebného pobytu a 6 účastníkmi 
z celkového počtu 12 pri položkách 
opakovaného liečebného pobytu).



Kľúčového momenty liečby pred 
nástupom na samotný výkon liečby

Poradové číslo položky a znenie 
položky

Medián (v akom 
chronologickom poradí 
respondenti umiestnili 
príslušnú situáciu)

1. Informácie z médií – všeobecná 
povedomie o deviáciách, deviantoch –
podvedomý odpor

1,5

2. Znalecké vyšetrenie 2,6

3. Získavanie informácií o liečbe na 
súde a od advokáta 

3,15

4. Podpora rodiny počas výkonu trestu 5,5



Kľúčového momenty liečby počas 
prvého terapeutického pobytu

Poradové číslo položky a znenie položky
Medián (v akom chronoligic. poradí 
respondenti umiestnili situáciu)

1. Príchod na oddelenie ochrannej liečby, prvé dojmy a obavy 8,15
2.  Aklimatizácia – zvykanie si na oddelenie ochrannej liečby po 
vstupných pohovoroch, prvých terapiách, otvorených 
rozhovoroch s inými odsúdenými

10,5

3. Prvá diagnóza a vyrovnávanie sa s ňou, vyrovnávanie sa 
s deviáciou – som alebo nie som deviant ?

11,6

4. Dohoda s terapeutom o postupe v liečbe 12,4
5. Odhodlanie byť úprimný, začať rozprávať a počúvať ostatných 13,9
6. Analýza trestného činu 17,4
7. Nadobudnutie dôvery voči terapeutovi a skupine 20
8. Opadnutie hanby 20,3
9. Snaha pochopiť veci, ktorým nerozumiem 22
10. Schopnosť nájsť odvahu v kľude rozprávať (napr. bez 
vnútorného napätia, že nepoviem niečo, čo by som nemal)

22,9

11. Analýza svojej osobnosti 23,4
12. Krízy počas liečby (medzi najčastejšie krízy patrilo zvládanie 
dlhého odlúčenia od rodiny, pocitu krivdy, odmietania spätných 
väzieb na liečbe, zvládanie zlých správ z civilu, problémov 
spojených s riešením predčasného prepustenia a únavy).

26,1

13. Prevzatie zodpovednosti za trestný čin 31,2



Kľúčového momenty liečby počas 
opakovaného terapeutického pobytu

Poradové číslo položky a znenie 
položky

Medián (v akom 
chronoligickom 
poradí respondenti 
umiestnili príslušnú 
situáciu)

1. Prevzatie zodpovednosti za svoj 
trestný čin.

35,4

2. Spoznanie svojej sexuality 37,7

3. Rozvinutie predstavy 
o realizácii svojej sexuality 
v civile

42,2



Využitie ?

Reflexia pacientovej cesty liečbou
 Kde sa pacient na svojej ceste liečby 

približne nachádza (čo je za ním a čo pred 
ním) ?

 Čo má podobné s ostatnými ?
 V čom je originálny ?
 Nakoľko je pripravený z liečby vystúpiť 

(pokračovať napr. ambulantnou formou) ?



Limity

 malá výskumná vzorka, 
 heterogenita vzorky čo do dĺžky absolvovanej 

sexuologickej liečby



Záver

 Štúdium zmeny parafilného pacienta počas 
liečby je významné pre zabezpečovanie 
efektivity liečby i prevenciu recidivity.

 Ďakujem za pozornosť.


