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Anotace 

Sexting se v posledních letech stal běžnou součástí komunikace online. Tato diplomová 

práce se zabývá analýzou tohoto mediálního fenoménu v online prostředí a chováním 

internetových uživatelů v rámci sextingu. Jedním z cílů práce je zjistit, zda jsou 

v sexuálním chování na sítích patrné rozdíly mezi muži a ženami. Ke sběru dat jsem 

použila kvantitativní metodu výzkumu a data z dotazníkového šetření jsem analyzovala 

pomocí statistických metod. Výzkum neprokázal signifikantní rozdíl ve frekvenci sexuální 

komunikace online mezi pohlavími, muži však byli více otevřeni sextování mimo 

partnerský vztah. Ačkoliv výzkum nepotvrdil předpoklad o větší míře negativních dopadů 

sextingu na ženy, u žen se více projevily obavy z rizikovosti sextingu a stigmatizace žen 

v sexuálním chování online. Na těchto obavách se mohou podílet genderové stereotypy 

v sexuálním chování, které jsou přítomné ve společnosti. 

 

 

Annotation 

In recent years, sexting has become common part of online communication. This thesis 

aspires to analyse this media phenomen and sexting behavior among online users. One 

of the aim of the thesis is to find out if gender differences among online sexual 

communication occur. For purpose of this thesis, I used quantitative method of research 

and analysed data extracted from the questionnare distributed among internet users with 

use of statistics. Research did not prove gender difference in frequency of sexting, however 

men were more open to sexting outside of stable relationship. Although research did not 

confirm presumption suggesting that women deal with greater negative impact of sexting, 

women displayed higher concerns about risk and stigma related to online sexual 

communication. These concerns could be effected by gender stereotypes in sexual behavior 

sustained by society. 
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Úvod  

S rozvojem nových technologií prošly mezilidské vztahy, jejich utváření a sexuální 

chování velkou proměnou. Sociální interakce s příchodem internetu změnily své původní 

struktury, hranice mezi intimní a veřejnou komunikací se postupně stírají a lidé běžně 

diskutují o sexu na sociálních sítích (McKenna et. al., 2002). S popularizací internetu se 

mnoho vědců věnovalo výzkumu sexuálního chování online uživatelů. Část vědeckého 

světa se pak snažila poukázat na rozvíjející se sexualizaci společnosti, která se projevuje 

také na internetu a v médiích. Rozvoj veřejných projevů sexuality může měnit, jaké 

sexuální chování považujeme v dnešní době za normativní. Dle vědců je právě sexualizace 

jedním z důvodů, proč sexuální témata přestávají být mezi veřejností tabuizována 

(Attwood, 2006). 

 

S nárůstem popularity sociálních sítí se pozornost zaměřila také na způsob, jak se mediální 

vztahy promítají do reálných vztahů. Lidé si vyznávají lásku, sexuální touhy a averze 

online a společnost se stává svědkem soužití dvou osob, které si diváky dobrovolně pouští 

do svého soukromí. Postupná digitalizace společnosti způsobuje, že hranice mezi online 

a offline světem se pomalu vytrácí a realita je nejen ta, kterou prožíváme ve skutečném 

světě, ale také na obrazovkách našich telefonů, počítačů, tabletů a jiných technologických 

zařízeních (Baumgartner et. al., 2012). 

 

Právě mobilní telefony se staly efektivním komunikačním kanálem, kterým se lze spojit 

s člověkem z kteréhokoliv místa na světě. Propojení internetu s mobilním zařízením tuto 

komunikaci ještě více usnadnilo. Jak upozorňuje Lenhart (2009), mobilní telefony a 

textování mohou mít značný vliv nejen na sociální, ale také na sexuální život teenagerů a 

mladých lidí. Nové technologie umožnily lidem své sexuální chování projevovat nejen 

tváří v tvář, ale také pomocí mediální komunikace. Ta se označuje anglickým výrazem 

sexting. Definice a zmapování tohoto fenoménu moderní komunikace je tématem mé 

diplomové práce.  

 

Sexting je diskutovaným tématem mezi odbornou i laickou komunitou, často považovaný 

za negativní jev doby sociálních médií (Döring, 2014). V mnoha odborných pracích je 

přímo spojován s kyberšikanou, sexuálním obtěžováním a vydíráním (Henry, Powell, 
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2015; Drouin et. al. 2015). Zasílání nahých obrázků cizím osobám vyvolává také otázku 

ochrany soukromí na internetu. V sociálních aplikacích je umožněno zaslat zprávu 

s libovolným obsahem jakémukoliv uživateli, který ji má nainstalovanou. Reakce na 

kontakt od cizí osoby jsou mezi uživateli rozporuplné (Silva et. al., 2016). Přes výše 

zmíněné poznatky ze studií vyplývá, že sexting může být také neškodnou formou zábavy, 

cestou k objevování vlastní sexuality a zdroj potěšení ve vztahu (Weisskirch, Develi, 

2011). 

 

Cílem práce je zanalyzovat sexting jako chování mediálních uživatelů, kteří se na něm 

aktivně i pasivně podílejí. Práce se zajímá o to, jaká část internetových uživatelů sexting 

užívá, na jakých platformách k sextingu dochází a zda na frekvenci sextingu působí 

demografické faktory. Zásadní otázkou práce je, jak se sexuální komunikace online 

projevuje do života internetových uživatelů, jaké motivace je podněcují sextovat a zda se 

v sexuální komunikaci online projevují genderové stereotypy. Zvláštní pozornost věnuji 

rozdílnému chování a postojům mužů a žen vůči sextingu. K zodpovězení výše zmíněných 

otázek zvážím, jak sociální média posouvají hranice toho, co je přijatelné sdílet s ostatními.  

Odpověď na tyto otázky by měl poskytnout vlastní výzkum společně s analýzou 

teoretických poznatků z odborné literatury.  

 

Tato práce je rozdělena na 2 části: teoretickou, která zachycuje obecné poznatky sextingu; 

a praktickou, obsahující vlastní výzkum. V teoretické části popisuji nová média a jejich 

ukotvení v mediální teorii, vliv médií na tvorbu vztahů a jak se sexualizace společnosti 

projevuje na internetu a ovlivňuje chování mediálního publika.  V druhé kapitole 

představím základní terminologii ohledně sextingu a faktory ovlivňující sexuální 

komunikaci online. Genderu, odlišným motivacím k sexuálnímu chování online mezi 

pohlavími a genderovým stereotypům v sexuálním chování se věnuji ve třetí kapitole. 

V poslední kapitole teoretické části poukazuji na rizika i pozitiva, která sebou sexting jako 

socio-mediální jev přináší, a genderové rozdíly ve vnímání těchto pozitiv a negativ. 

 

V praktické části poukazuji na to, jakou roli sexting zaujímá v životě internetového 

publika. V této části nejprve popisuji metodologii výzkumu a poté se věnuji výsledkům 

výzkumu. Výsledky rozděluji do tří oblastí – mapování obecných poznatků o používání 

sextingu mezi uživateli, rozdíly v sextingu mezi pohlavími a genderové stereotypy 
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v sexuálním chování online. V diskuzi pak tyto výsledky porovnávám s poznatky 

z mezinárodních výzkumů. Ke konci praktické části poukazuji také na limity výzkumu. V 

závěru práce shrnuji, jak se sexting jako forma mediální komunikace projevuje do života 

síťových uživatelů a jaké rozdíly jsou v sextingu přítomné mezi pohlavími. 

 

V práci jsem se nakonec odchýlila od stanovených tezí. Ačkoliv jsem původně měla 

v úmyslu k analýze sextingu použít smíšenou metodu výzkumu, po prostudování značného 

množství literatury o sexuálním chování online jsem upustila od kvalitativní metody. 

Jelikož jsem dospěla k závěru, že vzory chování uživatelů v sextingu jsou již předešlými 

studiemi dostatečně podchyceny, předpokládala jsem, že kvalitativní výzkum 

internetového publika by nepřinesl nové či odlišné podněty v rámci této problematiky. 

Rozhodla jsem se tedy postupovat kvantitativně a ověřit, zda chování česky mluvících 

uživatelů internetu v sextingu odpovídá výsledkům předchozích studií. Také z důvodu 

obsáhlosti samotného kvantitativního výzkumu jsem nakonec nepřikročila ke 

kvalitativnímu výzkumu. K dalšímu odchýlení od tezí došlo také ve struktuře teoretické 

části. Aby měla práce koherentní a logickou strukturu, postupovala jsem nakonec od 

obecné tématiky nových médií ke konkrétnějším tématům spojených se sextingem. 

Představení nových médií a sexualizace společnosti zachycuji v první kapitole, která je 

úvodem do tématu sexuální komunikace online. Poté shrnuji kapitolu definující sexting a 

jeho publikum. Dále nastiňuji otázku genderu, motivací a genderových stereotypů 

v sextingu a až v poslední kapitola zmiňuji, jaký vliv má sexting do života síťových 

uživatelů. 
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1 Nová média a sexuální komunikace 

Jelikož se v práci věnuji sexuální komunikaci online, v první kapitole stručně nastíním, jak 

spolu souvisí rozvoj nových médií a nárůst sexuální tématiky ve společnosti. V rámci 

tohoto tématu definuji, jak se online prostředí podílí na tvorbě vztahů a sexuálního obsahu. 

1.1 Nová média 

Termín nová média poprvé popsal mediální teoretik Marshall McLuhan v 80. letech. 

Samotný pojem médium se v prostředí sociální komunikace definuje jako nástroj 

komunikačního sdělení. Nová média jsou technologické nebo digitální prostředky, které 

nabízí široké možnosti, jak se efektivně spojovat s lidmi a předávat informace. Jinak se 

také označují jako média počítačová, digitální nebo síťová. Kyberprostor neboli 

kybernetický prostor pak tvoří prostředí, ve kterém se spolu společnost vzájemně 

komunikuje ve virtuální realitě. Společnost 20. a 21. století se díky užití nových 

komunikačních technologií stala společností globalizovanou, digitální a informační 

(Macek, 2011). 

1.1.1 Nová média a jejich role ve vztazích  

V informační společnosti lidé nové technologie, které slouží ke zlepšení komunikace a 

přenosu dat, integrují do svého sociálního života do té míry, až jim ho začnou měnit 

(Jonák, 2003). Tato představa koresponduje s myšlenkou takzvaného technologického 

determinismu, která se objevuje již v polovině 20. století mezi mediálními 

teoretiky Torontské školy. Tato teorie staví technologie do hlavní role ve společenském 

dění a předpokládá, že dopady nových technologií na společnost jsou jasně 

identifikovatelné (McQuail, 2007). Přesto se ještě v devadesátých letech 20. století někteří 

mediální odborníci drželi představy, že mezi online a offline chováním existuje 

dichotomický vztah – že virtuální svět funguje sám o sobě stejně jako ten skutečný a 

vzájemně jsou odděleny (Macek, 2011). Se zapojením internetu do každodenního života 

společnosti se ukázalo, že virtuální svět je spíše součástí než opakem reality (Lévy, 2000) a 

že internetová komunikace ovlivňuje životy jejích uživatelů podobně jako interpersonální 

komunikace. Mezi druhy internetové komunikace patří například emailing, 

videokonference a chatování, textování a sociální sítě. Právě sociální média jsou v dnešní 
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době jedny z nejpoužívanějších komunikačních sítí na internetu (Alexa, 2018). 

1.1.2 Sociální sítě 

McLuhan (1991) vidí média jako extenzi člověka. Stejně tak sociální sítě mohou být 

extenzí vztahových sítí, které si lidé vytváří v reálném životě. Sociální sítě jsou webové 

stránky, které umožňují sociální komunikaci a na jejichž rozhraní si mohou lidé vyměňovat 

názory v rámci diskuzí (O’Keefe, Clarke-Pearson, 2011). Dle Boydové a Ellisonové (2007) 

slouží jako platforma pro navazování a udržování interpersonálních vztahů a aktivit, 

zahrnující společenskou interakci, participaci na skupinových aktivitách, učení a zábavu. 

Kromě toho jsou sociální sítě nástrojem seberealizace a sebeprezentace (Burkett, 2015). 

Uživatel si s pomocí informací, které o sobě zveřejňuje, personalizuje svůj profil a vytváří 

odkaz sám sebe v online rozhraní. 

1.1.3 Internet a sociální sítě v ČR 

Na tom, v jaké míře užívá publikum nová média, se mohou kromě osobních preferencí 

podílet také kulturní odlišnosti. Jelikož se v práci věnuji sexuální komunikaci z hlediska 

uživatelů v českém online prostoru, uvádím níže krátké shrnutí o užití internetu a 

sociálních sítí u českého publika. 

Přes 75 % Čechů řadí mezi aktivní uživatele internetu a 60 % je online denně (Český 

statistický úřad, 2017). V českém prostředí jsou mladí uživatelé na internetu aktivnější než 

starší část populace. Tento jev je podobný jako u amerických uživatelů (Pew Reseach 

Center, 2018). Češi nejvíce surfují na internetu na noteboocích a stolních počítačích (téměř 

50 % a 39 %). Užití internetu v mobilních telefonech však od roku 2011 do roku 2016 

vzrostlo z 9 na 45 % (Český statistický úřad, 2017). Zvýšená potřeba lidí být online může 

být způsobena několika faktory: světové firmy za posledních 7 let rozšířily nabídku 

chytrých telefonů s inovativními funkcemi, které dělají jejich každodenní komunikaci více 

intuitivní; telefonní operátoři posílili v rámci zvýšené poptávky po mobilním připojení na 

internet datový signál; a česká populace následovala světový trend nárůstu připojení 

k internetu z mobilních telefonů (Pew Research Center, 2018). 

Také sociální sítě v ČR využívá velká část populace, přes 41 % obyvatel od 16–74 let 

(Český statistický úřad, 2017). Jak vychází z dat průzkumu z roku 2016, mezi 
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nejoblíbenější sociální sítě v České republice patří Facebook, YouTube a Instagram (Focus 

Marketing and Research, 2016), což se shoduje s užíváním sociálních sítí ve světě (Smith, 

2018). Dle průzkumu v posledních letech vzrostl také počet uživatelů online seznamek.
1
 

1.1.4 Interaktivní publikum a kultura prosumers 

Popularitu novým médiím zajistilo to, že nové technologie svým uživatelům umožňují 

podílet se na podobě výsledných mediálních sdělení (McLuhan, 2014). V mediální teorii se 

tito uživatelé označuje jako aktivní nebo také interaktivní publikum (Jirák, Köpplová, 

2015). Mobilní i počítačové uživatele láká možnost se s pomocí svého zařízení podílet na 

tvorbě mediálního obsahu. Přesně tuto potřebu tvořit i konzumovat popisuje kultura 

takzvaných prosumers, která je spojena s příchodem internetu a technických vymožeností. 

Termín prosumers popsal poprvé Alvin Toffler už v roce 1980. Prosumers jsou uživatelé, 

kteří jsou jak producenty, tak konzumenty mediálních sdělení. V interaktivním prostředí 

digitálních médií se těmto uživatelé označují pod pojmem produsers – producent a user 

(Jenkins, 2006).  

 

Jenkins (2006) v této souvislosti mluví o takzvané konvergenční (participační) kultuře, kdy 

se z původně pasivního publika médií stává hlavní aktér v mediální komunikaci a moc nad 

obsahem a distribucí sdělení se přesouvá do jeho rukou. Výrobci nových technologií se 

snaží na kreativní potřebu publika reagovat, a proto přichází s novými softwarovými i 

hardwarovými vylepšeními mobilních telefonů, notebooků a jiných technologických 

vychytávek. Uživatelé tak mohou pořizovat různé formy fotek a videí a s pomocí 

speciálních aplikací je upravovat či jinak přetvářet a sdílet s otatními uživateli. 

V současnosti je mobilní telefon nejrozšířenějším komunikačním nástrojem, který všechny 

tyto funkce nabízí. Dle amerického průzkumu The Pew Internet and American Life Project 

při sobě mobily denně nosí 90 % dotázaných nad 21 let (Smith, 2015). Uživatelé tak mají 

tak možnost tvořit a sdílet s ostatními uživateli personalizovaný obsah. Na tom, v jaké míře 

je tento obsah osobní, se podílí představy o tom, jak bezpečná je komunikace v online 

prostoru. 

                                                 
1
 Více se tomuto trendu věnuji v podkapitole 1.2 Sexuální komunikace online. 
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1.1.5 Internet a představy o jeho bezpečnosti 

Internet je médiem, které postupně nahrazuje tradiční formy médií, jako jsou noviny 

či televize (Bialik, Matsa, 2017). Kombinace tří jeho vlastností umožnila internetu stát 

se nejpoužívanějším mediálním kanálem ve společnosti: cenová dostupnost, snadná 

přístupnost a anonymita (Cooper, 1998). Poslední z těchto zmíněných vlastnostní výrazně 

ovlivňuje, jak se lidé chovají online prostoru. 

Internet vyvolává ve svých uživatelích představu, že se po připojení pohybují 

v anonymním prostředí. Pocit, že díky anonymitě sítí může být interakce mezi jeho 

uživateli více uvolněná, popsala už teorie příznaků redukce sociálního kontextu (Sproull, 

Kiesler, 1986). Dle této teorie jsou ve virtuálním prostředí lidé schopni komunikovat bez 

zábran a ztratit část své sociální sebekontroly, kterou zachovávají v komunikaci tváří 

v tvář. Právě anonymita u lidí vyvolává pocit neviditelnosti. Uživatelé mají pocit, že jejich 

chování nepřesahuje do skutečného života, a to omezuje jejich mechanismy sociální 

kontroly. Lidé tak mohou jednat agresivněji nebo spontánněji, například u komentování 

online diskuzí nebo flirtování na online seznamkách během navazování nových známostí. 

Ve výsledku se tedy virtuální prostředí může zdát více nepřátelské oproti tomu ve 

skutečném světě, zároveň se však lidé na sítích jsou schopni uvolnit a oprostit od 

předpokladů, jaké chování je pro člověka společensky přijatelné. Možnost svobodně se 

vyjádřit v nich vyvolává ochotu poznávat sám sebe a více experimentovat než ve 

skutečném světě. V kyberprostoru se uživatelé oproti skutečnému světu nebojí otevřeně 

diskutovat například o sexuálních přáních, obavách a fantaziích (Branwyn, 1993). 

Anonymní prostředí internetu v lidech vytváří pocit, že jsou schovaní za zdí imaginárních 

bariér, za kterými jsou v potenciálním bezpečí. Internet tedy ovlivňuje lidské představy o 

tom, co je bezpečné sdílet, koho nechat nahlížet do svého osobního života a s kým na 

internetu navazovat kontakt (Henry, Powell, 2015). 

1.2 Sexuální komunikace online 

Dle Bargha a McKennové (2004) komunikace online napomáhá nejen udržovat pevné 

vazby mezi přáteli či partnery, ale formuje také úplně nové vztahy. Není výjimkou, že 

uživatelé sítí spolu budují vztahy pouze na internetu, aniž by se setkali osobně (Rau, Gao, 

Ding, 2008). V online prostředí může být pro člověka s komunikačním hendikepem 
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jednodušší navázat kontakt s osobou, která se jim zdá atraktivní. Proto se mohou lidé 

uchylovat k hledání nových vztahů či intimních zážitků v online prostředí pomocí 

seznamovacích aplikací, jejichž užití se v posledních letech prudce zvýšilo (Newark-

French, 2011).
2
 Na těchto platformách se lidé setkávají za účelem rozšířit svou síť 

sociálních kontaktů, najít si stálý vztah nebo partnera na nezávazný sex – pro takzvaný 

online sex-dating (Sumter, 2017). V posledním případě pak může mít tato komunikace 

ryze sexuální charakter. Někteří odborníci se domnívají, že na posunu sexuální 

komunikace do online prostředí se podílí sexualizace společnosti a médií (Attwood, 2006; 

Hasinoff, 2013). 

1.2.1 Sexualizace společnosti 

Sex představuje téma, které přitahuje pozornost celé společnosti (Simon, 2003). Dle 

Attwoodové (2006) se pozdně moderní kultura již na začátku století vyznačovala 

liberálním přístupem k sexu. Za posledních 20 let však vrostl počet sexuálních témat 

v médiích nejvíce (Wright, 2009). V současné době již bereme jako běžné, že média 

čtenářům nabízí články se sexuální tématikou, milování je vyobrazeno ve filmech, na 

internetu dohledáme návody k nejrůznějším sexuálním praktikám a lidé o sexu diskutují ve 

veřejném prostoru. 

Dle Plummera (2003) je v dnešní době sex zdrojem uspokojení, prvkem definující vztah a 

reprodukčním nástrojem. V moderní společnosti se zábava a uspokojení staly hlavní 

motivací k sexu. Na odklon od tradičního pojetí sexu jako výlučně vztahové záležitosti k 

rekreačnímu modelu sexuálního chování poukazuje například Bernsteinová (2001). Dnes 

kromě lásky a porozumění tvoří zdravý vztah také sexuální spojení partnerů. Sex je 

esenciální složkou vztahu a k spokojenému životu doporučují psychologové mít bohatý 

sexuální život (Whitbourne, 2017). Proto při výběru budoucího partnera lidé také 

zohledňují, zda si se svým potenciálním partnerem rozumí i po sexuální stránce. 

S tím, jak se rozvolnil náhled na sexualitu v partnerství, souvisí posun hranic intimity ve 

společnosti.  Sex už není výlučně spjat s partnerstvím, manželství nebo životním 

závazkem. Změna sexuálního chování se u lidí projevila zvýšeným zájmem o komerční 

                                                 
2
 Nárůst oblíbenosti seznamovacích aplikací koliduje s tvrzením Boydová a Elisonová (2007), dle kterého 

není původním účelem sociálních sítí navazovat kontakty s novými lidmi, ale udržovat spojení s lidmi 

z reálného světa. 
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sexuální služby: stripbary, noční kluby či hodinové hotely. Také se zvýšila dostupnost 

nových druhů pornografie. Bernsteinová (2001) v tomto smyslu mluví o takzvané 

striptýzové kultuře spojené se sexuálním konzumerismem. 

Velkou měrou se na rozvoji sexuality ve společnosti také přičinil rozvoj nových 

technologií. Lidem se přístup k sexuální tématice velmi usnadnil se zavedením internetu do 

domácností (Brown, 2002). V roce 2001 bylo slovo „sex“ nejvyhledávanějším výrazem 

online (CyberAtlas, 2001). Díky smartphonům, tabletům a ostatním přenosným zařízením 

mohou uživatelé obohatit slovní komunikaci fotografiemi nebo videi a vyjádřit tak svou 

potřebu více explicitně. 

Nové technologie napomohly rozvoji takzvané nové pornografie, o které mluví Hardy 

(2000). Na pornografických webech se objevily sekce s amatérskými sexuálními videi a 

odhalenými fotografiemi, které jsou natáčené neprofesionály tvořenými mladými 

dvojicemi či jednotlivci (Richardson er al, 2013). To, že dvojice jsou ochotny sdílet své 

sexuální prožitky, potvrzuje předpoklady o rozvolnění hranic mezi soukromým a veřejným 

prostorem, na které v dnešní době poukazuje například Attwoodová (2002). Dle ní a 

dalších autorů se dnešní doba vyznačuje přesunem sexuálních tématiky z intimního do 

veřejného prostředí. Toto sexuální uvolnění označují za důsledek sexualizace společnosti a 

médií (Attwood, 2002; Attwood, 2006; Davenport, Cronin, 2001). McNair nazývá toto 

uvolnění sexuálních hranic ve společnosti pornografikací. Pornografikaci popisuje jako 

proces, kdy se sexualita běžně vyobrazuje a diskutuje v umělecké i populární kultuře. Lidé 

sex přenáší ze soukromého do veřejného života, kde se stává součástí diskuze a společnost 

přestává tabuizovat sexuální témata. Pro člověka je tak přirozenější než kdy dříve se 

veřejně prezentovat svým sexuálním chováním (McNair, 1996).  

1.2.2 Sdílení sexuálního obsahu v rámci nových médií 

S rozvolňováním představ o tradičních milostných vztazích se obrátila k tématům 

sexuálního života i pozornost médií (McNair, 1996). V masových médiích se obsah 

spojený se sexem zvýšil o několik desítek procent – například v televizním primetimu 

za období 1998-2005 z 56 % na 70 % (Kunkel et. al., 2005).  

Jak ukázaly některé studie, pro mladé lidi jsou média snadno přístupným zdrojem, z 

kterého se mohou dozvědět více o sexu a sexuálním chování. Zvláště dospívající se 
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nechávají mediálními názory ovlivnit ve svých sexuálních přesvědčeních a preferencích, 

zjednodušeně co je v sexu běžné a co ne (Brown, 2002). Výzkum z roku 2015 například 

dokazuje, že masová média mají vliv na to, zda budou mladí lidé sdílet sexuálních obrázky 

a selfies na své sociální sítě (Vandenbosch, 2015). 

1.2.2.1 Sexy selfies a sexuální sebeprezentace 

Sexuální sebeprezentací se myslí jev, kdy člověk na sociálních sítích, jako je Facebook, 

Instagram a Twitter, dobrovolně zveřejňuje své fotografie, na kterých je v sexuálních 

pózách nebo s odhalenými částmi těla (Baumgartner et. al., 2015). Většinou se jedná o 

fotografie, na kterých je uživatel v sexy oblečení, v poslední době se však na sociálních 

sítích objevují také fotografie mužů bez trička ukazující své svalnaté tělo, žen v 

podprsenkách nebo kompletně nahých postav. Odhalená těla mají dle Hallové (2012) 

v některých případech vzbuzovat dojem, že jde o formu umělecké fotografie. 

Nárůst produkce digitálních fotografií má v současnosti velký vliv na vnímání lidského těla 

(Burkett, 2015). Distribuce odhalených těl v médiích i na internetu ovlivnilo názory lidí na 

to, co je sexy a líbivé, a jak je běžné se sexuálně prezentovat.
3
 To může být důvodem k 

tomu, že si lidé své tělo fotí ve svůdných pozicích, v sexy outfitech nebo kompletně nahé. 

Někteří odborníci (Burkett, 2015) vyjádřili obavy, že zvláště ženy se kvůli mediálnímu 

vlivu stavějí do pozice sexuálních objektů, někdy aniž by si to samy uvědomovaly. 

Mediální prezentace sexu způsobená sexualizací společnosti se tak podílí na nárůstu 

sexuálně sdíleného obsahu na internetu. Kromě takzvaného online sex-datingu a 

sexuálních selfies se na zvyšování popularity sexuální komunikace v online prostoru podílí 

také sexting. 

  

                                                 
3
 Tento jev popisuje takzvaná hypotéza znecitlivění. Pokud jsou lidé vystaveni v médiích emocionálnímu 

(v tomto případě sexuálnímu) obsahu, zvyknou si na něj a budou ho přijímat jako běžný (Jirák, Köpplová, 

2003). 
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2 Definice sextingu 

Sexting patří mezi novodobé společenské jevy způsobené vlivem technologického 

pokroku. Jeho název je sloučeninou slova sex a texting. Obecně tento jev označuje tvorbu, 

distribuci a přijímání zpráv se sexuálním obsahem prostřednictvím komunikačních 

technologií (Walker et. al., 2013). Lidé si pro tato sdělení (zvláště na americkém 

kontinentě) zpopularizovali název „sextovka“.
4
 V průběhu posledního desetiletí se sexting 

stal přirozenou součástí randění stejně jako například svádění či flirtování (Lenhart, 2009) 

a formou mediální komunikace, kterou muži i ženy vyjadřují své sexuální potřeby a touhy 

(Hasinoff, 2013). Sexting je v současné době definován různě: dle média nebo dle obsahu. 

Slovník Merriam Webster (2012) užití sextingu spojuje s mobilním telefonem a opomíjí 

počítačovou komunikaci. Macquarie Dictionary Online (2010) mluví o sextingu jako 

o zasílání a přijímání sexuálně explicitních obrázků a vynechává textovky, ačkoliv se 

nejvíce sextuje právě formou klasických textových zpráv (Delevi, Weisskirch, 2013). 

Hlavní diskuze o problematice sextingu se přesto týkají zasílání a přijímání provokativních 

obrázků (Dir, Cyders, 2015) nebo fotografií ukazující nahotu (Cooper, Quayle, Jonsson, 

Svedin, 2016; Siegle, 2010). Jak upozorňují někteří odborníci na sexuální komunikaci na 

sítích, ne všechny sexuální obrázky online lze posuzovat jako produkt sextingu. Videa či 

obrázky se sexuálním podtextem, které člověk stáhnul na internetu a nepořídil je osobně, 

nelze označit jako sexting. Aby se jednalo o sexting, člověk na fotografii musí vyfotit sám 

sebe a sdílet ji s jiným uživatelem pomocí telefonu, tabletu nebo počítače (Döring, 2014). 

Tím se sexting vymezuje od komerční sexuální produkce, jako je porno. 

Kromě mobilních telefonů se sextuje pomocí emailingu, různých druhů messengerů 

a sociálních sítí jako je Facebook, Instagram, YouTube a dalších, na kterých lze sdílet 

textový i vizuální obsah (NCPTUP, 2008). Zajímavou aplikací, kterou mají od jejího 

vzniku lidé spojenou se sextingem, je Snapchat. Snapchat je sociální síť založená na 

principu, že veškeré pořízené zprávy se po jejich otevření ze serveru smažou (Snap Inc., 

2018). Právě kvůli krátké době, po kterou fotografie zůstávají k náhledu u příjemce, se 

stala aplikace oblíbeným komunikačním kanálem pro sextování (Poltash, 2013). Dalšími 

sociálními platformami, na kterých lidé vzájemně sextují, jsou online seznamky jako je 

Tinder, Badoo, Grindr atd. Seznamovací rituály často vedou až k diskuzím o sexu, 

                                                 
4
 Anglicky sext. 
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sexuálním narážkám i explicitní sexuální komunikaci, do které sexting patří. 

2.1 Reakce médií, veřejnosti a vědců na sexting 

O takzvaném „sex textingu“ se média poprvé zmínila již v letech 2002 a 2003 v souvislosti 

se sexuální aférou australského hráče kriketu Shanea Warna. Samotný termín sexting 

se objevil v periodiku The Daily Telegraph v roce 2005 (Walker et. al., 2013). Tehdy ještě 

neodkazoval ke sdílení sexuálních obrázků, jako je tomu tak dnes. Přesto se během 3 let 

staly nahé fotografie sdílené přes mobily a sociální sítě běžnou součástí sexuální 

komunikace mezi lidmi (Lee et. al., 2015). 

Hlavní pozornost médií se na sexting zaměřila ve Spojených státech v roce 2008, kdy byl 

zveřejněn první celonárodní průzkum „Národní kampaň proti neplánovanému a 

náctiletému těhotenství“.
5
 Plošné šetření mezi americkou populací odhalilo, že téměř 20 % 

mladistvých se někdy účastnilo sextingu (Hasinoff, 2013). Dle kampaně NCPTUP se 

zasílání a zveřejňování nahých fotografií mezi mladými lidmi praktikuje již od roku 1998 a 

jak teenageři dospívají, stává se stále častějším jevem. Tato informace dala první impuls 

ke zkoumání této problematiky spojené zvláště s ožehavým tématem sexu nezletilých. 

 

Od roku 2005 se sextingu v novinách, televizních zpravodajstvích i na mediálních 

internetových serverech věnovala značná pozornost (Lee et. al., 2015). Sexting se stal 

jedním z populárních témat, které se objevilo celosvětově v prestižních mediálních 

kanálech, jako The Guardian nebo The New York Times (Drouin, 2011). Média se 

dokonce podílela na změně vnímání významu slova sexting mezi veřejností. Mezi lety 

2002 a 2007 byl v novinách a časopisech tento pojem spojován se sexuálními skandály 

celebrit (Lee et. al., 2015). Od roku 2008 se v nich však zvyšoval počet článků, které 

popisovaly sexting jako možný sociální problém – například jako formu sexuálního 

obtěžování na pracovišti (Potter, Potter, 2001). Téma, které se dříve pojilo s životem 

slavných, média postupně rámcovala tématy jako kyberšikana či sex nezletilých. 

V článcích a analýzách ho spojovala se škodlivými jevy společnosti jako sexuálním 

obtěžováním, dětskou pornografií a dalšími. Důvod jeho vzniku přiřazovala několika 

hlavním faktorům: novým technologiím, sexualizaci žen, celkové pornifikaci společnosti a 

                                                 
5
 Anglicky National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, zkráceně NCPTUP. 
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psychické nestabilitě a nevyzrálosti mladé, zvláště dospívající, části populace (Lee et. al., 

2015). 

 

V očích veřejnosti se sexting postupně přeměnil v běžný sociální fenomén (Lee et. al., 

2015). Jako příklad lze uvést americký populární časopis TIME se svým článkem z roku 

2014 Non-consensual sexting: sexy způsob, jak někoho uvést do rozpaků
6
 (Ray, 2014). 

Sexting čtenáře zajímal a zajímalo je také, kdo sextuje. V médiích byly ženy, ve většině 

případů mladé dívky, popisovány jako producenti sexuálního sdělení. Mladí muži pak dle 

médií byli ti, kteří nahé fotografie dostávali. Mladé dívky podle tohoto rámce sextovaly, 

pokud o to byly svými mužskými protějšky požádány – tedy ne ze své vlastní iniciativy 

(Draper, 2012). V současnosti je zřejmé, že nelze takto jednoznačně odpovědět na otázku, 

kdo sextovky zasílá a kdo přijímá. Jelikož popularita sextingu od roku 2008 mezi oběma 

pohlavími napříč všemi věkovými kategoriemi vzrostla, jednostranné paradigma o ženách 

přinucených sextovat nemůže být stoprocentně pravdivé. 

 

Od roku 2008 se výzkum vztahu mezi moderními technologiemi, milostnými vztahy 

a sexuálním komunikace online uživatelů stal předmětem zájmu mediálních expertů, 

psychologů a odborníků na sexuální chování (například Gordon-Messer, Baumeister, 

Zimmerman 2013; Drouin et. al., 2015). Většina z odborných studií se zaměřila na 

negativa spojená se sextingem (Döring, 2014). Tyto studie diskutují možné dopady 

sextingu na psychiku jedince, společenský statut nebo základní osobní svobody (Draper, 

2012; Karaian, 2012). Narůstající zájem o sexting mezi mediálními uživateli dokazuje, že 

do jejich života přináší také příjemné aspekty: zábavu, vzrušení a partnerské uspokojení 

(Drouin et. al., 2017). Zvláště mezi lety 2010-2017 byl tento fenomén podroben zkoumání 

desítkami odborníků. Mezi ty nejvýznamnější v oboru patří například Amy Hasinoffová, 

která se věnuje sexualizaci v médiích a sextingu mezi dospívajícími nebo Michelle 

Drouinová, která zkoumá vliv sociálních médií na lidskou psychiku. Nejčastěji citovanými 

jsou ve vědeckém světě také práce Deborah Gordon-Messerové, Allyson Dirové nebo 

dvojice vědců Robert Weisskircha a Raquel Deleviové.
7
 Témata jejich studií byla 

různorodě zaměřená a diskutovala o reálných i hypotetických důsledcích, která se 

                                                 
6
 Přeloženo z anglického názvu Non-consensual texting: the hot new way to make someone really 

uncomfortable. 
7
 Zajímavé je, že se zkoumání sextingu jako fenoménu novodobé mediální společnosti věnují převážně 

vědkyně. 
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sextingem pojí. Zamýšlela se nad tím, zda sexting podporuje rizikové chování lidí v sexu, 

rozkrývala jeho přínosy ve vztazích i sexuálním životě a analyzovala jeho negativní 

dopady na lidskou psychiku. Velká část výzkumů statisticky mapovala rozšíření fenoménu 

mezi lidmi a pokládala si otázky, jak často se lidé sextingu věnují, jaké komunikační 

kanály k tomu využívají, proč a v neposlední řadě s kým ho provozují. Níže shrnuji 

výsledky vybraných prací. 

2.2 Aktivní a pasivní sexting 

Sexting zahrnuje více druhů komunikačních směrů. Sextovat znamená sexuální sdělení 

nejen zasílat, ale také přijímat. Jeff Temple a HyeJeong Choi (2014) označují sexting dle 

těchto kritérií jako pasivní (příjem sexy fotek nebo sms) a aktivní (tvorba a sdílení 

sexuálních fotografií nebo sms). Většina výzkumů odhalila, že rozdíl mezi přijímáním a 

sdílením sextingu ve zkoumaných vzorcích stojí za povšimnutí. Došly k výsledku, že lidé 

lascivní fotky přijímají ve větší míře, než je sdílejí (Benotsch et. al. 2013, Gordon-Messer 

et al. 2013) a že rozdíl mezi mírou aktivního a pasivního sextingu je celkem vysoký. Přes 

31 % dotázaných v dotazníku výzkumného centra Pew Research Center (Lenhart, 2009) 

odpovědělo, že někdy obdrželo zprávu se sexy obrázkem, ale pouze 14 % z dotázaných 

podobně laděnou zprávu odeslala. Bohužel jejich průzkum nezodpověděl otázku, kolik 

procent dotázaných se někdy podílelo na obojím. Tuto mezeru doplnila studie Deborah 

Gordon-Messerové a jejího týmu. Z celkového počtu dotázaných, kteří se někdy na 

sextingu podíleli (30 % aktivně a 41 % pasivně), bylo 66 % z nich sextujících aktivně i 

pasivně (Gordon-Messer et. al., 2013). Ačkoliv některé studie rozdíl mezi pasivitou a 

aktivitou účastníků do svých prací nezahrnují vůbec, je to důležité kritérium pro zkoumání 

sextingu. 

2.3 Obsah sextovek 

Překvapivě nízký počet prací se snažil definovat, co přesně v sexuálních zprávách, ať 

už zaslaných nebo přijatých, uživatelé sdílí. Většina studií nechala respondenty vybrat 

mezi dvěma variantami sextingu: zda si pouze laškovně textovali nebo se uživateli 

vyfotografovali nazí (například Drouin, Ross, Tobin, 2015). 
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Heather Hudsonová a Alexandra Marshallová na tuto otázku odpověděly komplexněji 

a statisticky zmapovaly obsah sexuálních sdělení – jak textový, tak vizuální. Textové 

zprávy jejich respondentů (20-26 let) ve více než polovině případů mluvily o sexu napřímo 

(60,9 %), v náznacích (51,5 %) nebo vyzývaly k tomu, aby se uživatelé osobně setkali 

za účelem sexu (50,9 %). Z jejich vzorku sextujících studentů se téměř 2/3 uživatelů někdy 

do chatu vyfotilo pouze ve spodním prádle, stejný počet jako bez trička. Přes 48 % z nich 

v konverzaci sdílelo svůj penis nebo vagínu (Hudson, Marshall, 2016; Drouin et. al, 2012). 

Kromě toho studie zmiňuje ještě videa nebo fotografie masturbace nebo sexu a sex online 

(například přes Skype nebo jinou aplikaci využívající webkameru). 

2.4 Pohlaví a věk sextujících uživatelů 

Během zkoumání sexuálního chování online u různých skupin populace se ukázalo, 

že hlavně dva faktory mají vliv to, jak uživatelé sextují – otázka věku a pohlaví. Nejvíce 

vědeckých studií se v oblasti sextingu zaměřilo na tyto dvě demografické skupiny (van 

Oosten, Vandenbosch, 2017). Sexting je relativně novodobý jev (2005), který je úzce 

spojen s užitím moderních technologií. Je tedy logické, že největší oblibu má mezi 

mladými lidmi, kteří počítače a telefony vlastní v populaci nejvíce. Nejaktivnějšími sextaři 

bývají teenageři, adolescenti a mladí do 35 let (Gámez-Guadix et. al., 2015; NCPTUP, 

2008). Výsledky některých studií zkoumající zapojení mladých lidí do sextingu oscilují 

někde mezi 30 % až 89 % u dospělých (Benotsch, Snipes et. al., 2013; Delevi, Weisskirch, 

2013; NCPTUP, 2008; Wysocki, Childers, 2011) a 4 % až 39 % u mladistvých (Dowdell, 

Burgess, Flores, 2011; Lenhart, 2009). 

Z průzkumu amerického výzkumného centra Pew Research Center (Smith, 2012) vyplývá, 

že nejvíce spolu sexuálně komunikují online uživatelé ve věku 25–34 let, následují čerstvě 

dospělí lidé (18–24 let) a s narůstajícím věkem se číslo aktivních „sextařů“ snižuje. 

K podobným výsledkům došel také výzkum Gámez-Gaudixe (2015). To může být 

způsobeno tím, že s narůstajícím věkem klesá u lidí zájem o technologie a schopnost 

udržet krok s novými vymoženostmi. Výzkumné centrum však do těchto statistik 

nezahrnulo teenagery, mezi kterými je sexting také velmi oblíbenou formou komunikace 

online. Nejnovější analýza z roku 2018 shrnula dostupná data za posledních 9 let a zjistila, 

že počet mladistvých, kteří někdy poslali (14, 8 %) či obdrželi (27,4 %) sexuálně laděnou 

zprávu, se od posledního průzkumu mezi adolescenty z roku 2009 zvýšil (Madigan et. al., 
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2018). Tato rozsáhlá analýza potvrdila přesvědčení akademiků i veřejnosti, že obliba 

sextingu mezi síťovými uživateli roste (například Gordon-Messer et. al., 2012). 

Výsledky studií věnující se rozdílům v sextingu mezi pohlavími nepřináší shodná tvrzení, 

zda sexting praktikují častěji muži či ženy. Závěry studií se pohybují mezi tvrzeními, 

že muži zasílají sextovky více než ženy (Dir, Coscunpinar et. al., 2013; Gordon-Messer et. 

al., 2012), ženy sextují více než muži (Wysocki, Childers, 2012) nebo není žádný větší 

rozdíl v sextingu mezi pohlavími (Benotsch et. al., 2013; Weisskirch, Drouin a Delevi, 

2016). Ve většině výzkumů jsou ale muži častějšími příjemci sextovek než ženy (Lenhart, 

2009; Gordon-Messer et. al., 2013; Lee et. al., 2015) a za poslední rok také průměrně 

sextovali s více uživateli, než tomu bylo u jejich ženských protějšků (Lee et. al., 2015). To 

může být způsobeno tím, že muži se mezi sebou rádi „chlubí“ nahými obrázky od žen, 

se kterými jsou v kontaktu (Burkett, 2015). Přes 40 % mužů (v porovnání s 24 % žen) již 

obdrželo nahou fotografii, která jim původně nebyla určena (NCPTUP, 2008).
8
 Dostupná 

literatura se neshoduje v odpovědi na otázku, jak frekventovaně sextují jednotlivá pohlaví. 

Na potřebu odpovědět na tuto otázku zčásti navazuji v praktické části této práce, která 

se zaměřuje na mapování genderových rozdílů v sextingu. 

Ačkoliv se některé studie ve svých výsledcích rozcházejí, není pochyb o tom, že sexting je 

oblíbenou aktivitou mezi muži i ženami. Jak často a ochotně sextují závisí také na tom, zda 

jsou zadaní či ne. Ženy jsou více nakloněny sexuální komunikaci online ve stálém 

partnerském vztahu než v tom nezávazném (Delevi, Weisskirch, 2013). Muži jsou naopak 

více otevřeni sdílet sexuální komunikaci s partnerem bez hlubšího emočního spojení. Dle 

studie Michelle Drouinové a jejích kolegů (2017) zaslali muži ve dvojnásobném počtu 

případů svou poslední sextovku osobě, s kterou měli pouze sexuální vztah, než poslali 

svému partnerovi. U žen tomu bylo přesně naopak. Muži mají menší zábrany se sexuálně 

prezentovat online. Svědčí o tom, že mezi muži je rozšířenější se odhalovat na fotografiích 

a videích než u žen (Jonsson et. al., 2014). Rádi si fotí zvláště oblast pánve a genitálií, 

takzvané dick pics, na kterých mají vyfocen pouze svůj penis. Ženy naopak nejčastěji 

ukazují svá prsa (Meyer, 2016). 

                                                 
8
 Šiřitel intimních fotografií však může způsobit nepříjemnosti těm, kteří je pro něj pořídili. Rizika spojená 

s šířením nahých fotografií online více rozpracovávám v kapitole 4 Sexting a jeho negativní a pozitivní 

dopady do života jeho uživatelů. 
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2.5 Sexting ve vztazích 

Výzkum centra Pew Research Center pod vedením Amandy Lenhartové (2009) poukázal 

na 3 druhy situací, ve kterých sexting probíhá: 1) ve stálém vztahu jako výměna sexuálních 

fotografií mezi dvěma partnery, 2) ve stálém vztahu, kdy jsou sexuální fotografie sdíleny 

i s osobami mimo partnerský vztah, 3) mezi dvěma lidmi, z nichž aspoň jeden doufá, 

že jejich komunikace povede k intimnímu vztahu. 

 

Nejčastěji se sextingu věnují páry, což potvrzuje většina odborné literatury (Lenhart, 2009; 

Drouin et. al. 2012; Drouin et. al., 2017 a další). Vysvětlení, proč je tomu tak, není složité. 

Zaprvé mají partnera, s kterým mohou sdílet všechny aspekty sexuálního života, a zadruhé 

mohou sexting využít jako předehru, iniciovat s jeho pomocí sex nebo oživit sexuální 

stereotyp (Weisskirch, Delevi, 2011). Michelle Drouinové (2012) ve svém výzkumu 

sextingu v partnerských vztazích uvádí, že až 1/3 z respondentů ve vztahu sextuje aspoň 

příležitostně. 

 

Často se tato sexuální praktika využívá také ve vztazích založených pouze na sexu (sex-

dating), které v posledních letech získaly na popularitě (zvláště u studentů, viz Grello et. 

al., 2006). Ve společnosti se také zvyšuje počet svobodných lidí (takzvaných singles), kteří 

jsou ve svém nejproduktivnějším věku a nechtějí omezovat vůči svému partnerovi 

(Statista, 2017). Tento trend sexuálních vztahů umožnil společnosti pochybovat o 

tradičním nastavení partnerských vztahů (Drouin et.al., 2012). K uspokojení sexuálních 

potřeb využívají svobodní lidé buď takzvané vztahy s výhodami, nebo si užívají 

jednorázových sexuálních zážitků s lidmi v barech nebo na online seznamkách. Jak 

dokládá průzkum studentů na vybrané americké univerzitě, přes 31 % někdy zažilo první 

sex s až poté, co s danou osobou sextovali (Benotsch et. al., 2013). Nezávazný sex má však 

i svá úskalí. Ze vztahů založených na sexu se podle některých autorů (Lewis et. al. 2011; 

Lewis et. al., 2012; Mark et. al., 2015) vytrácí intimní spojení, romantika i závazky. Po 

sexu na jednu noc může člověk prožívat nepříjemné pocity (například emocionální 

vyprázdnění) mnohem častěji než během sexu v plnohodnotném vztahu. Časté střídání 

sexuálních partnerů také zvyšuje riziko sexuálně přenosných nemocí (Bisson, Levine, 

2009; Fortunato, Young, Boyd, Fons, 2010). Sexting ve spojení s nezávaznými vztahy tak 
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může podporovat riskantní sexuální chování u mladistvých i dospělých jedinců (Cook, 

Clark, 2005; Benotsch et. al., 2013). 

 

Internet umožnil lidem budovat úplně nový typ vztahů, takzvané virtuální vztahy. V těch 

se většina nebo celá komunikace mezi účastníky odehrává v kyberprostoru, a to i ta 

sexuální. Stává se, že si nahé fotografie mezi sebou posílají i uživatelé, kteří se znali pouze 

z online komunikace (Lenhart, 2009). Už v roce 2008 poslalo dle amerického průzkumu 

19 % z 627 dotázaných lidí mezi 20 až 26 lety lechtivý materiál člověku, kterého nikdy 

nepotkali osobně. Uživatelé se takto riskantně na internetu chovají z několika důvodů. 

Začít konverzaci s neznámým člověkem je s pomocí chatovacích a seznamovacích aplikací 

pro uživatele velmi jednoduché. Dalším faktorem je také pocit bezpečí a anonymity, který 

sítě jejich uživatelům poskytují (Cooper, 1998).
9
 

2.6 Homosexuálové a sexting 

Velice specifickou skupinou, která by neměla být ve spojení se sextingem opomenut, jsou 

homosexuálové. Většina uvedené literatury se nezabývala korelací homosexuální orientace 

uživatelů a sexuálního chování online. Proto jsem se rozhodla věnovat jednu samostatnou 

podkapitolu otázce užití sextingu mezi homosexuály. Během analýzy literatury jsem 

vycházela z obecné představy, že sdílení sexuálních obrázků na sociálních sítích a online 

aplikacích je mezi homosexuály populární. Průzkum mediálních expertů Kath Alburyové 

a Paula Byrona z roku 2014 zaměřený na homosexuální komunitu toto stanovisko 

podpořil. Z průzkumu dotázaných jasně vyplývalo, že vyměňovat si sexuální zprávy je 

pro homosexuální muže i ženy během randění běžnou praxí.
10

 

Není náhodou, že první online seznamka sloužila k propojení nezadaných mužů v gayské 

komunitě. Aplikace Grindr, Gaydar nebo Hornet byly vytvořeny k tomu, aby se staly 

databází pro muže hledající nezávazný sex. Jaime Woo (2013) ve své analýze chování 

na Grindru popsal typickou konverzaci mezi dvěma muži, kdy je běžné, že se účastníci 

hned na začátku konverzace vzájemně požádají o zaslání fotografií tváře i nahého těla. 

Sexting je v gayské komunitě považován za normální chování a „ten, kdo se ho neúčastní, 

                                                 
9
 Viz kapitola 1 Nová média a sexuální komunikace. 

10
 Zajímavé je, že toto sdílení nahých, sebe prezentujících obrázků v homosexuální komunitě nepovažuje 

většina tematicky zaměřené literatury problematické chování, jako je tomu u mladých heterosexuálů. 
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je divný a pravděpodobně se s ním (uživatelé) nebudou chtít setkat osobně“ (Albury, 

Byron, 2014; 142). 

 

Pro gaye plní sexting důležitou funkci. Dle jejich tvrzení mohou u objektu svého zájmu 

odhadnout jeho sexuální chutě a preference podle toho, jak explicitně na fotografii ukazuje 

svou nahotu (Tudor, 2012). Sexting je pro ně způsobem, jak si před osobním setkáním 

zjistit, že bude sex mezi potenciálními milenci fungovat. Pro lesby je sexting více spojený 

s intimitou a budováním pout v novém vztahu. Způsob namlouvání potenciálních partnerů 

na online seznamkách potvrzují výsledky rozsáhlé studie Murraye Leeho a Thomase 

Croftsa (2015) mapující sexting mezi více než 2000 účastníky, kde homosexuálové 

představovali 4 % procenta respondentů. Gayové se sextingu účastnili ve více případech 

(81 % aktivně a 92 % pasivně) než lesby (65 % pasivně i aktivně) a bisexuálové (67 % 

pasivně a 77 % aktivně). Všechny tři skupiny však dle výsledků studie sextují častěji než 

heterosexuálové (45 % aktivně a 65 % pasivně). Stejně tak homosexuálové a bisexuálové 

uvedli vyšší počet partnerů, s kterými sdíleli fotografie obsahující nahotu nebo sexuální 

videa. Kvůli představám o vyšší sexuální aktivitě homosexuálů (online i offline) ve 

společnosti převládá představa, že se gayové a lesby v sexuálních chatech vystavují ve 

zvýšené míře rizikového sexuálního chování, spojeného například s přenosem viru HIV 

(Adam et. al., 2011). Rizikovému chování homosexuálů se věnuje například studie 

Bauermeistera (2014). 
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3 Sexuální chování u mužů a žen, genderové 

sexuální stereotypy a sexting 

Každá kultura si utváří představy o tom, jaké vlastnosti jsou typické pro muže a jaké 

pro ženy. Gender je jakousi sociální kategorií, jejímž prostřednictvím vnímá společnost 

odlišnosti mezi jedinci v závislosti na jejich pohlaví. Tento pojem se také zjednodušeně 

označuje jako sociální pohlaví (Velký sociologický slovník, 1996). Rozděluje se na 

mužský a ženský, kdy mužský zastupuje ve společnosti maskulinitu a ženský prezentuje 

feminitu (Karsten, 2006). Gender tedy představuje soubor charakteristik, které definují 

maskulinní a feminní chování. Na rozdíl od pohlaví je gender pojem konstruovaný 

společností. Navazuje na myšlenku teorie sociální konstrukce reality od Petera Bergera a 

Thomase Luckermanna. Dle této teorie neexistuje předurčená realita, ale mění se na 

základě společenských procesů. Společnost tedy determinuje lidské chování nebo vnímání 

toho, co je běžné (Berger, Luckmann, 1999). Stejně tak společnost působí na povědomí lidí 

o tom, jaké chování vnímají jako ženské a mužské. 

3.1 Pohled společnosti na genderové rozdíly 

Pokud se bavíme o vlivu společnosti na představy, které si její zástupci tvoří o genderu, je 

třeba osvětlit problematiku genderových stereotypů. Stereotyp jako termín poprvé zavedl 

v sociálních vědách Walter Lippman. Stereotypní chování je takové chování jedince 

ve společnosti, kterému byly v sociálním prostředí přiřazeny určité charakteristiky, 

způsoby nebo rysy jednání. Na základě předem stanovených představ lidé vnímají a 

posuzují chování jedinců ve společnosti. Dle Komárkové jsou stereotypy negativní, 

protože zjednodušují a zobecňují rozdíly mezi jedinci a mají vliv na rozdělení moci mezi 

určitými sociálními skupinami (Komárková, 2006). Genderový stereotyp je předsudek, dle 

kterého společnost v dlouhodobém horizontu posuzuje chování mužů a žen. Veřejnosti i 

média jedince vnímají na základě jejich pohlaví v takzvaných genderových rolích. 

Genderové role jsou souborem vlastností, na jejichž základně společnost očekává u jedinců 

určité vzorce chování, vzhledu nebo hodnotovým postojům v závislosti na pohlaví. 

Zjednodušeně lze říci, že s pohlavím se člověk rodí, ale povědomí o genderových rozdílech 

a předpokladech získává až během socializačního procesu. Někteří odborníci dávají za 

pravdu teorii, že rozdíly v chování u mužů a žen tedy nejsou způsobeny primárně 

fyzickými předpoklady (pohlaví), ale rozdělením mužských a ženských rolí během 
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socializace (Šmausová, 2007). Dle Renzettiho a Curana (2003) je chování v rámci 

genderových rolí ve společnosti od sebe oddělené – muži nenesou ženské rysy a naopak. 

Stereotypizace pohlaví a rozdělení genderových rolí jsou zakořeněny v předpokladu 

společnosti, že ženy i muži se liší na základě biologických, fyziologických 

a psychosociálních aspektů. Konkrétně, že ženy a muži jsou odlišní na základě osobních 

schopností, zájmů, přístupů a vzorců chování. Tyto předpoklady vědců popisuje takzvaná 

hypotéza genderových rozdílů (Gray, 1992; Tannen, Tannen, 1991). Mezi muži a ženami 

se často liší způsob jejich uvažování, citové zapojení, vzorce chování v určitých situacích 

nebo priority ve vztahu. Tyto rozdíly přisuzuje jak Renzetti a Curran (2003), tak 

Poněšinský (2004) působení odlišné míry hormonů. Dle autora jsou ženy pod vlivem 

kombinace estrogenu a progesteronu (a nízké hladině testosteronu) klidnější a 

starostlivější. Mladí muži jsou kvůli vysoké hladině testosteronu více agresivní i sexuálně 

útoční.
11

 

3.1.1 Odlišné sexuální chování u mužů a žen 

Jak uvádí výzkumy zabývající se rozdíly v sexualitě u jednotlivých pohlaví, muži a ženy se 

odlišují ve svém přístupu k sexu, reakcích na sexuální podněty a sexuálním chování.  Dle 

Freuda (1964) že lidi k sexu jejich instinktivní sexuální touha. Incentivní motivační teorie 

tuto myšlenku rozvádí a tvrdí, že sexuální touha se probouzí v lidském těle na základě 

sexuálních podnětů, které v lidském těle spustí pudový sexuální systém (Both et. al., 2007). 

Jaké podněty však spustí tuto pudovou reakci, se odvíjí na základě předchozích zkušeností 

se sexem, osobních preferencí a také pohlaví. Pod vlivem hormonů a sociálních zkušeností 

muži i ženy vnímají sexuální podněty různorodě. Z toho důvodu může u žen i mužů 

totožný sexuální stimul způsobit odlišnou reakci (Peterson, Hyde, 2010). Tím lze vysvětlit 

odlišné sexuální preference mezi muži a ženami. 

                                                 
11

 Proti klasické teorii, která považuje genderové odlišnosti mezi pohlavími za dané, vyvstala takzvaná 

hypotéza genderových podobností (Hyde, 2005). Tato hypotéza nepopírá, že mezi pohlavím existují rozdíly, 

ale snaží se upozornit, že nejsou tak velké, jak je vidí společnost. Hydeová potvrdila svá stanoviska z roku 

2005 ve své další komparativní studii, kde analyzovala rozdílnost a shodnost charakteristik pohlaví. 

Genderové rozdíly rozlišuje do třech skupin: kognitivní proměnné, proměnné spojené s pocity duševní 

pohody a sociální a povahové proměnné. Mezi kognitivní proměnné řadí pozornost, paměť nebo schopnost 

řešit problémy. Deprese, přemýšlení a sebevědomí spadaly pod proměnné, které se vztahovaly 

k psychickému a zdravotnímu stavu. Mezi sociální a povahové proměnné patřily hlavně individuální rozdíly 

mezi jedinci v jejich sociálním vnímání, jako například temperament, zájem, agrese, mezilidská komunikace, 

solidarita nebo sexuální chování (Hyde, 2014). 
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Výzkumy věnující se sexualitě potvrdily, že mezi muži a ženami se odlišují jejich sexuální 

tendence. Muži požadují sexuální styk častěji než ženy, inklinují k vyššímu počtu 

sexuálních partnerů, jsou liberálnější v sexuálních praktikách i sexuálních fantaziích a 

častěji jsou jeho iniciátory (Baumeister, Catanase, Vohs, 2001; Peplau, 2003). Muži jsou 

vzrušováni explicitně sexuálními podněty. Ženy naproti tomu nejčastěji vzrušuje intimita 

s partnerem. Jak zmiňuje Basson (2000), pocity důvěry a intimity, které ženy pociťují 

během sexuálního styku, spouští v jejich těle emoční reakce, které podporují chuť na sex 

(Basson, 2000). Proto si ženy častěji spojují sex i sexuální fantazie s romantikou a 

partnerskými vztahy (Peplau, 2003; Kimmel, Plante, 2004).  

I přesto, že muži jsou obecně aktivnější v sexu, však může sexuální potěšení žena 

pociťovat stejně nebo dokonce silněji než její partner. Ženy mohou být plně sexuálně 

spokojeny vztahu stejně nebo více než jejich partner a během intimního spojení mohou 

ženy pociťovat stejnou nebo dokonce vyšší sexuální potřebu jako muži (Baumeister, et. al., 

2001; Peplau, 2003). U mužů a žen tedy lze specifikovat odlišné sexuální motivace, ale ne 

míru jejich sexuální touhy (Baumeister et. al., 2001). 

3.1.2 Motivace k sextingu u mužů a žen 

Jak bylo zmíněno výše, potřeby žen a mužů v sexu se různí na základě podmíněných 

fyziologických a psychických odlišností. Lze tedy předpokládat, že se budou lišit i jejich 

motivace k sextingu. V následující podkapitole předkládám názory vybraných studií 

o možných příčinách, které vedou uživatele k sextingu. Některé z těchto studií věnovaly 

pozornost genderovým rozdílům v těchto motivacích (Burkett, 2015; Mitchell et. al., 

2011). 

3.1.2.1 Sexting jako zábava 

Jak vyplývá z průzkumů, které byly ohledně sextingu publikovány, muži i ženy sexting 

využívají jako formu zábavy a nástroj k flirtování (NCPTUP, 2008; Drouin et.al., 2012; 

Henderson, Morgan 2011). Hlavním důvodem k sextingu je inciovat sex (Lenhart, 2009) 

a přitáhnout pozornost partnera (Henderson, Morgan, 2011). Velké procento lidé také 

zasílá sextovku recipročně jako odpověď na sexuální zprávu od partnera (NCPTUP, 2008). 

Za zasíláním nahých fotek může stát také snaha vypadat sexy, cítit se sexuální nebo 
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sexuálně nabudit svůj protějšek. Tuto potřebu podle některých odborníků způsobila 

zvětšující se otevřenost společnosti vůči sexualitě (Attwood, 2006). 

3.1.2.2 Sexting jako sebereflexe 

V psychologických studiích se často objevuje sexting ve spojení s termíny jako je 

sebepojetí, sebeprezentace a sexuální experimentování (Burkett, 2015). Jak je zmíněno v 

kapitole 1 Nová média a sexuální komunikace, lidé se v současnosti zaměřují na kvalitu a 

prožívání svého sexuálního života. Zkoušejí různé nové techniky v sexu, chodí na 

sebevzdělávací workshopy, nakupují sexuální hračky. Sexting může sloužit také jako 

nástroj poznávání lidské sexuality. Stejně jako sex je i jeho online varianta způsobem, 

kterým si lidé dotváří svou sexuální identitu, osobnost a vymezují si svou roli ve 

společnosti (Attwood, 2006). Jakákoliv sexuální komunikace, ať už se jedná o sexting, 

sledování porna nebo jiné formy mediálního sdělení se sexuálním podtextem, formuje 

sexuální identitu jedince. Zvláště dospívající jedinci, u kterých se sexualita teprve vyvíjí, 

podléhají vlivu svého okolí v online i offline prostředí. U adolescentů bylo prokázáno, že 

média jsou jedním z hlavních zdrojů, s jejichž pomocí si tvoří představy o normách 

v sexuálním chování (Lippman, Campbell, 2014). 

3.1.2.3 Sexting jako součást vztahu 

Motivace sextovat se mění v závislosti na tom, v jakém vzájemném vztahu jsou jeho 

uživatelé. Řada studií prokázala, že v partnerství sexting napomáhá ke spokojenému 

sexuálnímu životu jak u mužů, tak u žen (Gordon-Messer, 2012). Páry využívají sexting 

jako pravidelnou součást svého milostného života nebo k ozvláštnění sexuální rutiny 

(Lenhart, 2009). Sexting praktikují často dvojice, které jsou dlouhodobě separováni. 

Zvláště vztahy na dálku trpí nedostatečnou fyzickou blízkostí a tím také sexuální frustrací. 

Odloučeným párům pomáhá sexting udržet ve vztahu sexuální napětí pomocí síťové 

komunikace. Online sex a sextování jim fyzickou blízkost částečně nahrazuje (Drouin, 

2013; Walker et. al. 2013). Sexting páry používají také k ozvláštnění milostného života. 

Sexuální rutinu se snaží nabourávat novými sexuálními praktikami, do kterých zapojují 

také novodobé technologie. S jejich pomocí se například fotí v prádle nebo natáčejí během 

sexu (Burkett, 2015). 
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3.1.2.4 Sexting bez sexuálního podtextu 

Sexting nemusí vždy směřovat k sexu. Nahá fotografie může sloužit jako zdroj pobavení 

mezi přáteli. Zvláště muži mají potřebu si navzájem zasílat fotografie svých genitálií. Děje 

se tak často v rámci sportovních týmu v šatnách, kde se spoluhráči vzájemně provokují 

(Burkett, 2015; Yeung at al’s, 2014). Dle Burkettové (2015) si v některých případech nahé 

fotografie posílají kamarád s kamarádkou. Takové konverzace však mají spíše zábavný 

než sexuální podtext. 

 

V mužských skupinách je časté, že si muži navzájem ukazují intimní fotografie svých 

přítelkyň, milenek či úlovků na jednu noc. Nahé fotografie v jejich telefonu představují 

určité sociální trofeje, které jim zvyšují jejich popularitu ve skupině, a tím si zvyšují svůj 

sociální status mezi svými vrstevníky (Yeung et al. 2014). Jako příklad uvádím poznámku 

respondenta, kterou sdílela ve svém výzkumu o sextingu Burkettová (2015: 844): „Je to 

spíš jako když ti tvůj kámoš pošle ‚mrkej na prsa mý holky‘, čímž říká něco jako ‚mrkej, 

co mám a ty ne‘“. Některé výzkumy dokonce zmiňují, že ve skupinách je na muže vyvíjen 

tlak ukazovat si navzájem své přítelkyně. Pokud účastník podobné chování odmítne, může 

mu hrozit posměch, přijít o svůj status v rámci skupiny nebo ho ostatní z kolektivu vyřadí 

(Ringrose et. al., 2012; Walker et. al., 2013). 

 

Sexuální komunikace bez sexuálního podtextu je přítomná také mezi ženami, ale má jinou 

funkci než u mužů. Odhalené obrázky si posílají kamarádky, aby se navzájem pochválily 

a tím si zvýšily sebevědomí (Burkett, 2015). 

3.1.2.5 Sexting pod tlakem 

Z některých studií lze vyvozovat, že ženy častěji sextují kvůli nátlaku svého partnera. Ženy 

jsou častěji než muži svými partnery nuceny zasílat fotky svého nahého těla (Walker et. al., 

2013; Henderson a Morgan, 2011). Stává se také, že sdílení fotografií dospěje z partnerovy 

strany až k vydírání, kdy je dívka pod hrozbou zveřejnění jejích odhalených fotografií 

donucena posílat další fotografie. Značné množství žen se sextingu účastnilo, aby 

uspokojilo primárně potřeby partnera (Burkett, Hamilton 2012; Gavey 2005).
12

 

                                                 
12

 Více se tématu nechtěného sextingu věnuji v kapitole 4 Sexting - negativní a pozitivní dopad do života jeho 

uživatelů. 
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3.1.3 Genderové stereotypy v sexuálním chování 

Do jaké míry projevují svou sexualitu muži a ženy závisí kromě jejich vnitřních motivací 

také na tom, jak jejich chování vnímá okolí. Z literatury vyplývá, že společnosti 

v sexuálním chování mezi muži a ženami měří dvojím metrem. V současné společnosti je 

vyvíjen značný tlak na lidskou sexualitu (Attwood, 2006). Zvláště ženy mají pak potřebu 

být ve vztazích víc sexuálně otevřené, než je pro ně přirozené (Hasinoff, 2014). 

K obecným ideálům ženské krásy přibyly další vlastnosti, kterými by žena v dnešním světě 

měla disponovat. Kromě spolehlivé partnerky, manželky a matky by měla ve vztahu 

zastávat i roli zkušené a náruživé milenky. Zároveň je však problém s tím, že společnost 

rozdílně nahlíží na mužské i ženské vyjadřování sexuality. K otázce projevování dívčí 

sexuality existuje ve společnosti stigmat, a to jak v komunikaci online, tak offline. Pro 

muže je sociálně akceptovatelné reagovat na sexuální podněty, zatímco ženy se mohou cítit 

stydlivě nebo rozpačitě přiznat otevřeně, že mají rády sex (Alexander, Fischer, 2003). 

Společnost tak stále uznává koncept rozdělených genderových rolí v sexu (Ogletree, 

Fancher, Gill, 2014). Kimová (2017) mluví o takzvaném heterosexuálním skriptu ve 

spojitosti s genderovými stereotypy v komunikaci mezi ženami a muži. Dle jeho studie 

jsou ženské stereotypy založeny na představě, že ženy by se měly starat o svůj vzhled, 

cenit si mužské pozornosti a předpokládat, že muži se primárně zajímají o jejich tělo. 

Mužské stereotypy naopak indikují, že by muži měli ženám věnovat sexuální pozornost, 

aktivně vyhledávat vztahy založené na sexu a neměli by být monogamní. Dle této teorie 

stereotypy vyobrazují ženy jako sexuální objekty a muže jako sexuální iniciátory (Kim et. 

al., 2017). 

Také představy o tom, jak by se ženy měly chovat v rámci sexu, jsou více normativní než 

u mužů (Tolman et. al., 2007). Proto se ženy více setkávají s negativními odezvami na 

jejich otevřenost v sexu (Renold, Ringrose, 2011), zatímco sexuální role mužů se ve 

společnosti oslavuje (Jewell, Brown, 2013). Tímto přístupem veřejnost podporuje 

stereotypní chování mužů vůči ženám v sexu. Muži obecně projevují více sexuálních 

stereotypů vůči ženám než naopak (Greenberg et al. 1993; Ward 2002) - například obtěžují 

druhé pohlaví nepřístojnými komentáři, vtípky a gesty (Jewell, Brown, 2013). Muži, kteří 

uznávají nastavená genderová stigmata ve společnosti, častěji podléhají stereotypnímu 

chování než ti ostatní. 
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Společnost tedy vnímá muže primárně jako sexuálně aktivní a ženy jako sexuálně pasivní, 

ačkoliv tento předpoklad může být mylný u mnoha z nich. Zmíněný stereotyp částečně 

vyvrací i některé studie zmíněné v kapitole 2 Definice sextingu, které potvrdily, že sexting 

iniciují a praktikují ženy častěji než muži (Dir, Coscunpinar et. al., 2013; Gordon-Messer 

et. al., 2012). 

3.1.3.1 Genderové stereotypy v sextingu 

I v sextingu, jako v ostatních typech sexuálního chování, se projevují genderové 

stereotypy. Jedním z těchto stereotypů je představa, že muži budou iniciovat sexting, 

protože pro mužskou sexualitu je přirozené být sexuálně aktivní. Ženský charakter je 

posuzován dle toho, zda žena odolá mužským výzvám a zůstane „hodnou holkou“, nebo 

podlehne naléhání mužů sextovat (Hird et.al, 2001: 37). Ženy se obecně cítí být více 

vystaveny společenské hanbě a obavám o ztrátu reputace, pokud by jejich sexuální chování 

vyšlo mezi jejich známými najevo (Walker et. al., 2013). Zatímco u mužů sexting zlepšuje 

jejich sexuální pověst (Williard, 2010), ženy zažívají silnější pocity ponížení a posměchu, 

ztrácí sociální postavení nebo dostávají různé společenské nálepky (Ringrose et. al, 2012; 

Walker et. al., 2013). 

 

Průzkum Walkerové (2013) se zaměřil na názory mladých mužů a žen a zaznamenal jejich 

reakce na sexuální fotografie. Mužští i ženští respondenti vnímali sexting u mužů a žen 

odlišně. U mužů byl sexting označován jako normální mužské chování, zatímco u žen, 

které sextovaly, se v očích respondentů snížily jejich kvality. Nazývaly je naivními idioty, 

děvkami, courami a podobnými přízvisky, která odkazovala na jejich promiskuitu (Walker 

et. al., 2013; 699). S podobnými výsledky přišel již výzkum Wolaka a Finkelhora z roku 

2011, kde se ještě objevovalo tvrzení, že si ženy nemohou samy sebe vážit, pokud se 

sextingu účastní. V souvislosti s muži výzkum podobné komentáře nezaznamenal. 

 

Kromě společenského tlaku být ukázněná jsou ženy vystaveny také strachu z odmítnutí 

nebo ztráty zájmu z mužské strany (Walker, et. al., 2013). Pokud odmítnou sextovat, jsou 

„prudérní“ nebo „hodné holčičky“ (Lippmann, Campbell, 2014: 371). Proto je pro ně těžké 

balancovat mezi nároky společnosti a jejich potenciálních partnerů. Právě potřeba být 

sexuálně aktivní způsobená posunutím hranic lidské intimity se často uvádí jako jedna 

z příčin, která mladé dívky k sextingu nabádá (Hasinoff, 2014). 
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Po analýze kampaní proti rizikovému chování na internetu lze vypozorovat, že nynější 

společnost vnímá ženu zodpovědnou za důsledky, které jí sexting přinese. Panuje názor, 

že dívky, které zasílají své nahé fotografie svým partnerům, jsou zodpovědné za negativní 

dopad, který by mohl jejich chování následovat. Ženy jsou jak oběťmi negativního 

sexuálního chování, tak jeho viníky. Hasinoffová předpokládá, že „ženy jsou obecně 

viněny ze sexualizace. Ve společnosti se setkávají s názorem, že by jejich sexuální 

fotografie nemusely být zneužity, pokud by měly dostatečné sebevědomí a nevyobrazovaly 

samy sebe jako sexuální objekty“ (Hasinoff, 2014; 103). Toto dogma staví ženy do pozice 

dozorce sexuální komunikace (Ringrose et. al., 2013). 

 

Možnosti internetu a sociálních sítí dovolily šířit intimní fotografie skrze sociální média. 

Neschopnost jakoukoliv síťovou distribuci plně korigovat vyvolala v lidech obavy, 

že veškeré soukromé fotografie se nakonec dostanou do rukou pedofilů či skonči jako 

materiál pro pornografii. Jakékoliv zveřejňování osobních informací či fotek je 

považováno za nezodpovědné a nebezpečné (Hasinoff, 2013). Pokud si to dívka není 

schopna uvědomit, může si za následky svého chování sama, jelikož byla předem 

varována, že mohou být její fotografie zneužity. Tímto varováním jsou osvětové kampaně 

v médiích, které se snaží upozornit na rizika jejich chování na internetu, hlavně mezi 

mladistvými. Tyto kampaně se formou naučných videí a online zdrojů snaží dostat do 

podvědomí mladých uživatelů informaci, jak nebezpečné důsledky pro ně může mít 

komunikace online (Walker et. al., 2013). Zvláště v Americe proběhla na počátku milénia 

řada z nich, například kampaň ‘2SMRT4U’ z roku 2006. Tato kampaň konkrétně řadila 

mezi velmi rizikové chování na sítích chatování s neznámými lidmi. Zvláště mladým 

dívkám, které byly nejohroženější skupinou na internetu, se doporučovalo vyvarovat se 

schůzkám s neznámými lidmi přes internet či jim zasílat osobní údaje a nahé fotografie 

(Hasinoff, 2013). Kampaně ovšem mezi mladými lidmi nejsou příliš úspěšné. 

Problematické jsou ze dvou důvodů. Původní myšlenka jejich tvůrců (většinou organizací 

na ochranu adolescentů před negativními vlivy digitálních technologií) byla založena na 

předpokladu, že mladí lidé si nejsou vědomi rizik, které jim chování na sítích může přenést 

do osobního života. Osvěta měla tedy logicky vést ke snížení sextingu mezi mladistvými a 

předejít legislativním i psychologickým důsledkům u dětí a adolescentů (Muscari, 2013). 

Výzkumy mezi sextujícími však ukazují, že 1) mladí lidé jsou si vědomi rizik, s kterými se 



 31 

sexting pojí a 2) jejich aktivita v sextingu v závislosti na této vědomosti neklesá (Chalfen, 

2009). V mnoha odborných textech sklidily kampaně kritiku, protože přesouvají veškerou 

zodpovědnost za potenciální následky sextingu na producenta fotek (většinou dívky) a tím 

posilují genderové stereotypy v sexuálním chování (Walker, et. al., 2013). Odborníci z řad 

sexuologů a pedagogů se shodují, že informovanost o sextingu mezi mladými lidmi je 

potřeba, ale osvěta zaměřená pouze na rizika je příliš restriktivní. Navíc nezahrnuje 

perspektivu lidí, kteří se sextingu účastní (Lee a Croft, 2015; Ringrose et. al., 2012). 

Doporučují, aby se osvětové kampaně přestaly zaměřovat na obviňování účastníků 

sextingu a spíše poukázaly na to, jak během sextování omezit rizika s ním spojená 

(Galloway, 2015). 

 

Ačkoliv většina dostupné literatury kritizuje, že sexuální komunikace online podporuje 

sexuální stigmata ve společnosti (Walker et. al., 2013; Chalfen, 2009, Ringrose et. al., 

2012), Hasinoffová ve své práci argumentuje ve prospěch sextingu. Dle této expertky 

sexting může pomoci genderové stereotypy v sexu změnit. Tradičně se od mužů očekává, 

že dostojí své genderové roli a budou iniciovat sexuální styk. Pokud ale ženy zašlou své 

nahé fotografie a iniciují sexuální konverzaci jako první, sexting může být cestou, jak 

prozkoumat své sexuální možnosti (Hasinoff, 2013). Mladí lidé jsou si vědomi stigmat, 

kterými společnost posuzuje sexuální chování mužů a žen, přesto je pro ně těžké jim 

nepodléhat (Walker et. al., 2013). Sexting jako nástroj mediální komunikace by mohl 

ženám pomoct vymanit se ze své pasivní role, se kterou si společnost ženskou sexualitu 

asociuje.  
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4 Sexting – negativní a pozitivní dopady do 

života jeho uživatelů 

Dle Jiráka a Kopplové (2015) média ovlivňující vnímání i chování na individuální 

i společenské úrovni. Pokud sexting zkoumáme jako mediální fenomén, pak i ten bude mít 

určité pozitivní a negativní vlivy nebo dopady na člověka a společnost. S pomocí 

vybraných empirických studií, které pátrají po povaze působení sextingu na online 

uživatele, analyzuji pozitiva a negativa v psychickém prožívání, komunikaci i sexuálním 

životě jeho uživatelů. 

4.1 Negativní vlivy sextingu na jeho uživatele 

Se sexuální komunikací online se pojí množství sociopatologických jevů. Ty zahrnují 

například kyberšikanu, sexuální agresi mezi dvojicemi, společenské ponížení, psychické 

problémy nebo riziko, že budou obrázky sdíleny s dalšími osobami nebo distribuovány 

na internetu (Dir et. al., 2013). 

Se síťovou komunikací se objevily nové možnosti, jak vytvářet a sdílet vlastní obsah. 

Všechny tyto možnosti však podpořily obavy z potenciálního zneužití osobních obrázků 

či videí, a to hlavně ze sdílení sexuálního obsahu na internetu. S mobilními technologiemi 

je jednoduché rozesílat obdržené fotografie bez vědomí osoby, která je na nich zachycena. 

Jakmile je obrázek uživatele vyslán do kyberprostoru, ztrácí dohled nad tím, ke komu 

všemu se nakonec dostane. Adresát obrázku tak získává možnost nakládat se sextovkou, 

jak uzná za vhodné (Wastler, 2010). 

4.1.1 Nonconsensual sexting 

V odborné literatuře autoři rozlišují sexting na dva druhy podle toho, zda se příjemce 

i odesílatel účastní dobrovolně a vědomě (Hasinoff, 2013; Henry, Powell, 2014; Krieger, 

2016; Walker, Sleath, 2017). Jak ve své studii poznamenal Krieger (2016), sexting má 

různé důsledky pro jeho uživatele v závislosti na tom, který druh praktikují. Consensual 

sexting je anglické označení pro komunikaci, ve které oba komunikátoři se sdílením 

sexuálních fotografií souhlasí. Jedná se tedy o každou sexuální komunikaci, při které si 

spolu uživatelé sextují vědomě. V tomto smyslu je sexting vnímán jako běžná součást 

intimní komunikace v partnerských a sexuálních vztazích jak u dospělých, tak mladistvých 
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uživatelů, kteří si chtějí budovat dospělé vztahy (Döring, 2014). Tento druh sextingu 

probíhá nejčastěji ve vztahu, kde se partneři navzájem respektují. Představa, jak by zradili 

vzájemnou důvěru a ublížili svému partnerovi, je odrazuje od sdílení intimních okamžiků 

s třetí osobou. 

Když jsou nahé fotografie sdíleny s neoprávněnou osobou či v horším případě pak veřejně 

kolují po internetu, jedná se o takzvaný nonconsensual sexting (Gordon-Messer, 

Bauermeister, Grodzinski, & Zimmerman, 2013; Strassberg et al., 2013; Strassberg, Rullo, 

Mackaronis, 2014). Non-consensual sexting označuje online komunikaci, během které 

účastníci nahé obrázky šíří mezi další uživatele, které do původní konverzace nebyli 

zahrnuti (Krieger, 2016). Nonconsensual sexting je rizikovým chováním, o kterém jeho 

účastník ani nemusí vědět nebo s ním souhlasit. 

Tento druh sextingu je často přítomný ve vztahu, kde si oba partneři nenastaví hranice 

vzájemné sexuální interakce – nejvíce během nevěr a nezávazných vztahů (Drouin, Vogel, 

Surbey, Stills, 2013). Některé výzkumy poukazují na to, že rozesílání nahých fotek 

potenciálního partnera souvisí s dvěma lidskými charakteristikami: sebevědomím a touze 

po pozornosti. Dle průzkumu z roku 2016 si jedinci, u kterých byla vypozorována vysoká 

míra sebevědomí, nahé fotografie svých partnerů nechávali pro sebe, zatímco lidé zvyklí 

vyhledávat pozornost měli potřebu se s obrázky pochlubit dále (Scholes-balog et. al., 

2016). Jak ve své analýze podotýká Krieger (2016), 70 % literatury o sextingu upozorňuje, 

že riziku nonsonsensual sextingu se vystavuje každý odesílatel odhalených fotografií. Pro 

mladé dívky (a chlapce) je stresující představa, že by se jejich fotografie dostaly do rukou 

cizím osobám. V několika výzkumech se mladé dospívající dívky přiznaly, že byly jejich 

soukromě zaslané fotografie sdíleny bez jejich souhlasu dále, což v nich zanechalo 

nepříjemné pocity nebo byly vystaveny veřejnému posměchu. Pro mnoho dívek se tak 

sexting stal traumatickým zážitkem (Powell, 2010; Ringrose et al., 2012). 

Jak dokazují statistiky, sdílené fotky s lechtivým obsahem byly v mnoha případech použity 

s úmyslem jejich majitele sexuálně obtěžovat, ponížit nebo vydírat (Powell, Henry, 

2014).  Sexting je tak snadno zneužitelný jako nástroj kyberšikany, může být formou 

sexuálního obtěžování online (Dake et. al., 2012; Lee, Moak, Walker, 2013) a jeho 

uživatelé jsou vystaveni zvýšenému riziku viktimizace na sítích.
13

 

                                                 
13

 Vikitimizace je přisuzování viny ze sexuálního obtěžování oběti sexuálního násilí. 
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4.1.2 Kyberšikana a obtěžování online 

Kyberšikana je formou šikany, která se přizpůsobila kybernetickému prostředí. Je 

definována jako „záměrné agresivní chování, které je prováděno buď jednotlivcem, nebo 

skupinou prostřednictvím elektronických médií vůči člověku, jenž se v danou chvíli 

nemůže vůči útokům bránit“ (Černá et. al., 2014). Je druhem násilí, které využívá 

„ponižování, nadávání, urážení, zastrašování, vyhrožování, vydírání a pronásledování 

jedinců moderních médií, jako internetu, mobilních telefonů aj“ (Vašutová, 2010). 

Agresivní chování na sítích se označuje za kyberšikanu, pokud (Černá et. al., 2014): 

- se děje na sítích nebo jiných digitálních médiích, 

- probíhá opakovaně, 

- útočník je vůči oběti záměrně agresivní, 

- jsou strany konfliktu nevyrovnané, 

- se oběť cítí znevýhodněna a ublížena. 

Pokud chybí jeden z těchto prvků (kromě síťového připojení), mluví odborníci o 

takzvaném obtěžování online. Internet a technologické vymoženosti umožnily uživatelům 

rozvinout nové násilné praktiky vůči svým uživatelům. Někteří odborníci argumentují, že 

právě anonymita kyberprostoru (Jane, 2014; Lapidot-Lefler, Barak, 2012) a liberální 

hodnoty, na kterých byl internet vystavěn, umožňují nebo dokonce eskalují míru 

obtěžování online (Herring, 1999: 163). 

Na rozdíl od šikany nebo obtěžování v reálném prostředí se v kyberprostoru stírají hranice 

mezi pachatelem a publikem. Z každého člověka, který sdílí posměšný materiál, účastní se 

veřejného zostuzení uživatele nebo jeho ponížení sleduje, se může stát potenciální 

spolupachatel. Síťové komunikace se v jednu chvíli účastní velká skupina uživatelů a 

každý z nich se v danou chvíli může podílet na agresi vůči oběti. Obtěžování na sítích je 

tak často pro oběti mnohem intenzivnější a destruktivnější než klasické obtěžování 

v offline prostředí (Citron, 2014). 

Obtěžování online je v mnoha případech spojeno se sexuální agresí. Se sexuálním násilím 

online se pojí socio-patologické jevy jako (Henry, Powell, 2014): 

- nevyžádaný sexting, do kterého spadá zasílání nevyžádaných fotek se sexuálním 

obsahem nebo jejich šíření po internetu, 
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- tlak nebo výhružky sexuální povahy komunikované prostřednictvím sociálních 

médií, 

- revenge pornography, 

- tvorba a distribuce sexuálních obrázků zachycujících sexuální útoky, 

- kyberstalking,
14

 

- virtuální znásilnění. 

Obdobný výčet riskantních jevů popisuje Vitisová a Gilmourová jako druhy sexuálního 

obtěžování online (Vitis, Gilmour, 2016).  

4.1.3 Sextování bez vyzvání 

Distribuce a zneužití fotek není jedinou nepříjemností, které jsou uživatelé v rámci 

sextingu lidé vystaveni. Sexting, který je z jedné strany nevyžádaný, může na příjemce 

působit stresově. V situaci, kdy recipient obdrží intimní fotografie, aniž by si o ně řekl 

nebo na to byl připraven, v něm může zanechat velmi nepříjemné pocity, jako je trapnost, 

znechucení či zneužití (Reed et. al., 2016).  Ani v pevném vztahu, ve kterém si partneři 

rekreačně sextují pro své vzájemné potěšení, neprojevují obě strany nadšení při každé 

zaslané sextovce. Zvláště sociální sítě zvyšují riziko nedobrovolného sextingu. Tinder, 

Badoo ale i Instagram a Facebook dovolují svým uživatelům se vzájemně kontaktovat a 

zasílat si zprávy, fotografie, videa a jiná komunikační sdělení s neznámými lidmi. Tím je 

však vystavuje riziku, že budou kontaktováni lidmi, s nimiž komunikaci navazovat 

nechtějí. 

Ačkoliv se nároky uživatelů na ochranu osobních dat a soukromí stále zvyšují, postupy sítí 

proti zásahům do soukromí uživatelů je ještě nedokážou zcela ochránit od pobuřujících 

zpráv a příspěvků. Sociální sítě mažou příspěvky a blokují podezřelé uživatele zpětně, 

takže nejsou plně schopni zabránit, aby uživatel nebyl nevhodnému obsahu prvotně 

vystaven. Každý uživatel má dle podmínek sítí právo určit, jaký uživatel nebo materiál je 

pro ně obtěžující, a nahlásit ho nebo ho blokovat. Na základě jejich požadavků Instagram i 

Facebook zpětně mažou ze svých kanálů materiály, které uživatelé nahlásily, nebo si je síť 

sama našla a neakceptuje je. Ve většině případů se jedná o obsah zobrazující nebo 

podporující násilí, nahotu, rasismus, zneužívání nebo jakékoliv příspěvky, které jsou proti 

                                                 
14

 Kyberstalking je dlouhodobý kontakt uživatele s jím zvolenou obětí, která o komunikaci nemá zájem a je jí 

nepříjemná (Reyns et. al., 2013). 
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jejich politice.
15

 Problém, že uživatel již nahou fotografie nebo nenávistný příspěvek viděl, 

však zůstává nevyřešen. Sítě zkrátka nejsou svými dosavadními opatřeními schopny 

zabránit negativnímu dopadu, který příjemci zpráva či příspěvek způsobí. 

4.1.4 Partnerské násilí online 

Digitální svět, konkrétně sociální sítě, umožňují uživatelům sledovat životy cizích lidí, 

známých a svých partnerů. Mobilní telefony tlačí své uživatele být neustále na příjmu. 

Zvláště pro páry je tak v dnešní době velmi složité nastavit si hranice soukromí, když jeden 

z partnerů má možnost pozorovat život svého 24/7 (Duran, Kelly, Rotaru, 2011; Melander, 

2010). V párech mohou jedinci podlehnout potřebě na partnera dohlížet a být s ním 

neustálém ve spojení. Touha být si alespoň virtuálně nablízku však může sklouznout až ke 

snaze monitorovat aktivity svého partnera, jeho denní komunikaci s přáteli a uživateli na 

sítích. Ve vyhrocených případech se partneři (nebo expartneři) komentují a zesměšňují 

svého druha nebo družku veřejně, například na Facebooku, tlačí ho k sexuálnímu chování 

na sítích nebo zveřejňují jeho/její sexuálních či trapné fotografie. Sexting se tak v rukou 

původně milostných partnerů mění v nástroj k zastrašování a šikanování (Baker, Carreňo, 

2015) a je jednou z forem partnerského násilí, stejně jako nátlak k sexuálnímu styku 

(Henry, Powell, 2015). 

4.1.4.1 Tlak sextovat 

Termín consensual but unwanted sexting označuje jev, kdy se jeden z uživatelů na sexuální 

komunikace podílí, aniž by sám chtěl. Na tento jev se zaměřila studie Douinové z roku 

2014, během které se autoři poukázali na analogii mezi fyzickou formou sexuálního 

chování a sextingem. V reálném prostředí se v průběhu života setká s nátlakem provozovat 

sex většina dospělých (78 % dotázaných žen a 58 % mužů, viz studie Struckman-Johnson 

et. al., 2003).
16

 Tým Michelle Drouinové předpokládal, že pokud na sebe partneři vytváří 

násilný či nenásilný tlak, aby jeden druhého přiměli k sexu, může se tak dít i v sextingu. 

Studie ukázala, že téměř polovina respondentů se někdy nechala přemluvit k sdílení 

nahých fotek či videí, aniž by v tu chvíli skutečně chtěla. Mezi tímto vzorkem převažovaly 

ženy (55 %) nad muži (48 %) (Drouin, Tobin, 2014). Jak vyplývá z psychologických 

                                                 
15

 Viz Instagram, INC. (2017) a Facebook (2018). 
16

 Struckman-Johnson (2003) uvádí, že formy sexuálního nátlaku lze dělit do 4 úrovní: sexuální nabuzení, 

citová manipulace, intoxikace a fyzické násilí.  
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průzkumů, partneři nejčastěji souhlasí se sextingem, který je jím nepříjemný, aby 

uspokojili svého partnera či posílili vztahovou intimitu nebo předešli napětí v partnerství. 

Ženy většinou k sextingu svolí z prvního důvodu, jelikož se více než muži na úkor sebe 

sama snaží, aby byl ve vztahu jejich partner spokojený (Drouin et. al., 2014). Jejich 

mužské protějšky se snaží spíše zachovat klid ve vztahu, a tak radši sextují, než aby 

riskovali naštvání své přítelkyně (Drouin, Tobin, 2014). 

Dle studie z roku 2015 je nátlak k sextingu spojen také s nátlakem k sexu a partnerským 

násilím. Dle Drouinové a jejího týmu se ¾ dotázaných z jejich výzkumu setkala s formou 

fyzického, psychického nebo sexuálního násilí ze strany svého posledního partnera a přes 

1/5 z jejich vzorku respondentů byla někdy tlačena k sextingu. Potvrdili domněnku 

odborníků, že sextování může sloužit jako nástroj partnerské agrese a šikany (Dake, et. al, 

2012). 

Jak se ukázalo, čím více byli respondenti vystaveni sexuálnímu tlaku od svého partnera, 

tím více zaslali sextovek, které původně vytvářet ani nechtěli. Respondenti nejčastěji 

uváděli, že „se cítili povinni partnerovi nahou fotografii zaslat“ (10 %) a „partner se fotky 

vytrvale dožadoval. . . ačkoliv věděl, že ji zasílat nechci“ (12 %) (Drouin et. al., 2015; 

201). Tlak sextovat byl ve většině případů nenásilný a pouze malé procento respondentů se 

setkalo s agresivním nátlakem nebo přímo s vyhrožováním. I tak se však cítili 

traumatizovaní. Nátlak partnera k sextingu jim dokonce způsobil více stresu, než když se je 

partner snažil dotlačit k sexuálnímu styku. Vyšší diskomfort v tomto případě může 

způsobovat obava, že sexuální fotky by mohly být partnerem zneužity zpětně při hádce 

nebo po rozchodu. 

4.1.4.2 Revenge pornography 

Kombinací kybešikany, sexuálního obtěžování a partnerské agrese online může být 

chování označované jako revenge pornography. Revenge pornography je termín spojený 

s užitím nových technologií a médií a šířením nahých fotografií a videí se sexuálním 

podtextem na internetu. Popisuje tvorbu a šíření pornografického materiálu, s jehož 

distribucí nesouhlasí lidé na nich zachyceni. Zahrnují jak materiál pořízený bez souhlasu 

například s pomocí schovaných kamer v ložnici, tak i fotografie a videa pořízená v rámci 

intimního vztahu pro soukromé účely (Citron, Franks, 2014). Často tuto formu odplaty 

používají bývalý či současní partneři za účelem zastrašit nebo kontrolovat své současné 
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druhy (Henry, Powell, 2015). Ex-partneři, kteří se cítí ublíženi neoprávněným rozchodem, 

mohou zneužít sexuální videa či fotografie, které spolu dvojice pro soukromé účely 

pořídila. Jako pomstu sdílí tato videa či fotky na sociálních sítích, aby svého bývalého 

partnera ponížili, rozeštvali ho s novým přítelem/přítelkyní nebo ho na základě vydírání 

získali zpět. V některých situacích se jedinci neštítí sdílet fotky svých bývalých partnerek 

na sítě, které byly speciálně vytvořené k veřejnému zostuzování ex-přítelkyň.
17

 Navzdory 

předpokladu, že revenge pornography pochází pouze z mužské iniciativy, na sítích typu 

„ukaž svého ex“ se vyskytují fotky jak žen, tak mužů (Stroud, 2014). Ve většině případů 

však fotografie a videa současných nebo bývalých přítelkyň šíří muži (Powell, Henry, 

2014). 

4.1.5 Psychické potíže spojené se sextingem 

Z výše uvedených příčin můžeme usuzovat, proč je sexting v médiích prezentován jako 

negativní společenský a mediální jev. V řadě případů může sexting u jeho uživatelů 

vést   ponížení nebo psychickým potížím, stejně jako je tomu u jiných forem sexuálního 

nátlaku v offline prostředí. Jak uvádí Drouinová (2015), pokud je sexting vyžadován 

pod nátlakem partnera nebo kamarádů, může vést k depresím, stresu nebo traumatizujícím 

pocitům. Bylo zjištěno že sexting souvisí také s nízkým sebevědomím (Sorbring, Skoog, 

Bohlin, 2014). Odesílatel fotografií se může se potýkat s ponížením, smutkem, zoufalstvím 

nebo myšlenkami na sebevraždu (Dake et. al., 2012). Existují případy, kdy traumatická 

zkušenost se sextingem skončila tragédií. Velkou pozornost věnovala média v roce 2008 

sebevraždě Jessicy Loganové, která se stala jednou z prvních obětí sextingu. Mladá 

Američanka, jejíž nahé fotografie expřítel po rozchodu zveřejnil na internetu, byla několik 

měsíců vystavena posměchu a šikaně ze strany svého okolí. V depresích se měsíc 

po skončení střední školy rozhodla svůj život ukončit (Meyer, 2009). Takových případů 

mezi mladistvými se bohužel odehrálo více. Obětí, jejichž sexuální fotografie kolují 

veřejně na internetu, jsou často vystaveni následnému sexuálnímu obtěžování či výsměchu, 

s kterými se nejsou schopni psychicky vyrovnat (Celizic, 2009). Mladiství jsou v tomto 

ohledu nejvíce ohroženou skupinou, protože jsou silněji ovlivňovány názory svých 

vrstevníků (Coleman, 1961), potýkají se se sníženým sebevědomím, jsou emocionálně 

nestabilní a jednají impulzivně (Hess, Goldblatt, 1957). 

                                                 
17

 Jako příklady lze uvést UGotPosted, Cheaterville a My Ex (Citron, Franks, 2014). 
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4.1.6 Riskantní chování spojené se sextingem 

Některé studie tvrdí, že sexting je u lidí spojen také s riskantním chováním (Reyns et al., 

2013). Ačkoliv rozsáhlý výzkum z roku 2013 neprokázal korelaci mezi sextingem 

a riskantním sexuálním chováním mladých (Gordon-Messer et al., 2013), více výzkumů 

poukázalo, že sexting souvisí s vyšší mírou užíváním návykových látek (Temple et. al., 

2014; Dir, Cyders, Coskunpinar, 2013), nechráněným sexem (Benotsch, Snipes, Martin, 

Bull, 2013) a častějším střídáním partnerů (Benotsch et. al., 2012; Ferguson, 2011). Dle 

výzkumů sextující uživatele mají sex častěji než ti, jenž nesextují (Kim et. al., 2017; Dake 

et. al., 2012; Dir, Cyders et. al., 2013; Rice et. al., 2012; Temple et. al., 2014). Jedna ze 

studií také poukázala na spojitost sexuálního chování online a jeho korelaci s pohlavně 

přenosnými chorobami lidí, kteří sextovali (Dir, Cynders, et. al. 2013). Výsledky studií se 

tedy v některých případech rozcházejí. Je proto potřeba nebrat tvrzení jejich tvrzení jako 

stoprocentní a nechat je otevřená k dalšímu zkoumání. 

4.1.7 Právní aspekty sextingu mezi nezletilými 

Jak se ukazuje, negativní rámcování sextingu v médiích koresponduje s obavami, které má 

společnost ohledně užití internetu mezi mladými (Mascheroni et al., 2010). Veřejnost je 

nejistá ohledně toho, jak se stavět k sexuálnímu chování mladistvých. O to více, pokud se 

tak děje na webu, ve veřejném prostoru, kde je mohou lidé zneužít například k dětské 

pornografii (Henry, Powell, 2014). Sexuální konverzace, do které jsou zapojeni mladiství, 

může její účastníky dostat do sporu se zákonem (Zhang, 2010). Nahé fotografie 

mladistvých osob na internetu jsou totiž ve většině států klasifikovány jako dětská 

pornografie. A tak je sexting mezi adolescenty nelegální a právně postihnutelný. 

Jak se ukázalo, původní zákony vytvořené k ochraně dětí na internetu v mnoha případech 

přispívají k jejich kriminalizaci. V Americe byly dokonce vedeny soudní řízení 

s nezletilými dívkami kvůli zaslání jejich nahých fotografií svému příteli (například Crofts, 

Lee, 2013; Arcabascio 2010; Karaian 2012). Díky negativnímu přístupu k sextingu státní 

složky přišly s řadou neefektivních způsobů, jak komunikační nový fenomén mladých 

řešit. Řada osvětových kampaní na téma, jaká rizika se se sextingem pojí, proběhla mezi 

mladými lidmi v Americe, Austrálii a Evropě. Jejich problém však spočívá v tom, že jsou 

zaměřené jednostranně a nabádají mladé k sextingové abstinenci nebo kriminalizují sexting 
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v jakékoliv formě (Hasinoff, 2015). Tímto přístupem však nepřímo podporují viktimizaci 

oběti (Albury & Crawford, 2012; Albury, Funnell, & Noonan, 2010; Karaian, 2012; Salter, 

Crofts, & Lee, 2013). Proto někteří odborníci navrhují, aby se postup kampaní proti 

sextingu změnil (například Hasinoff, 2014). Argumentují tím, že pro mladé lidi je sexting 

jedna z cest, jak odhalit svou rozvíjející se sexualitu, a proto je proti nepřirozené jejich 

chování kriminalizovat. 

4.1.8 Rozdílný vliv negativních dopadů sextingu na gender 

V reálném světě jsou ženy více sexuálně obtěžovány a častěji podléhají partnerskému 

násilí než muži (Ariaga, Foshee, 2004). Jelikož i sexting může být nástrojem sexuálního 

agrese mezi partnery, lze předpokládat, že negativní aspekty s ním spojené budou mít 

rozdílné důsledky pro ženy a muže. 

Anastasie Powellové a Nicola Henryové (2014) upozorňují, že míra sexuální násilí se 

v současnosti zvyšuje jak u žen, tak u mužů. Muži jsou vystaveni na internetu například 

klasickému obtěžování, kyberšikaně, trollingu,
18

 flamingu
19

 a distribuci obrázků bez jejich 

souhlasu. Dle průzkumů na toto téma jsou však obtěžování, nenávistným projevům 

a sexuální agresi v kyberprostoru mnohem častěji vystaveny ženy (Barak, 2005; Citron, 

2010; Finn, Banach, 2000). Ženy a dívky jsou veřejností odsuzovány za své sexuální 

chování na internetu. Také bylo dokázáno, že ženy sextující s neznámými lidmi byly 

vystaveny vyššímu riziku sexuální viktimizace online (Gámez-Gaudix et. al., 2015), 

zvláště pokud se jednalo o vydírání, šikanování nebo distribucí jejich provokativních 

fotografií na základě sextingu. To může souviset s tím, že muži se častěji účastní 

nonconsensual sextingu (Morelli et al., 2015). 

S tím může souviset také fakt, že ženy se častěji setkávají s mužským tlakem k tomu 

zasílat sexuální zprávy (Englander 2012; Henderson, Morgan 2011; Wysocki, Childers 

2011; Drouin et. al., 2015), stejně jako jsou více tlačeny k sexu. Muži na internetu více 

vyhrožují a zastrašují své partnerky, aby jim poslali sexuální fotografie (Reed et. al., 2016). 

                                                 
18

 „Trollem “ je myšlen uživatel internetu, který nevhodným obsahem, která sdílí v diskuzích, úmyslně 

provokuje ostatní účastníky diskuzního fóra. Takový uživatel má radost z emocionálně vypjatých ohlasů 

od ostatních. Výsledkem trollingu je rozklad diskuze (Kopecký, 2011). 
19

 Flamer je agresorem v diskuzích na sociálních sítích. Nadávkami a výhružkami reaguje na uživatele, 

s jejichž názory nesouhlasí (e-bezpečí, 2008). 
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Způsoby, kterými muži a ženy tlačí na své partnery, se liší. Jak zjistila ve své studii z roku 

2015 Michelle Drouinová, partneři své přítelkyně manipulovali tím, že apelovali na jejich 

vztahovou loajalitu. Argumentovali tím, že dobrá přítelkyně by v jejich očích měla být 

sexuálně otevřená a občas zaslat provokativní sextovku. Pokud chtěly ženy donutit své 

partnery k novým sexuálním praktikám, použily emocionální vydírání a vyhrožovaly, že už 

s partnery nebudou mít sex nebo že si najdou jiného muže. 

Ženy, jak se ve studii potvrdilo, jsou vůči nátlaku méně rezistentní než muži, a proto 

zasílají více sextovek, které původně zaslat nechtěly (Drouin et. al., 2015). Na tuto 

submisivitu může mít vliv také stereotypizace sexuálního chování u žen, které jsem 

zmiňovala v předchozí kapitole. Autoři studií o sextingu ve svých pracích upozorňují na 

další problém, který iniciují předsudky společnosti vůči pohlavím. Chování, během kterého 

jsou ženy tlačeny svými partnery k sextingu, není vždy zařazeno do kategorie sexuálního 

násilí (Abeele et al., 2014; Ringrose, Harvey, Gill, Livingstone, 2013). Tento fakt 

potvrzuje společenské paradigma, že u mužů je sexuální chování, včetně toho agresivního, 

přijatelnější než u žen. 

Obrázky nahých žen jsou také častěji přeposílány muži než naopak. Nonconsensual sexting 

je aktivitou praktikovanou spíše v mužských kolektivech (Morelli et. al. 2015; Gordon-

Messer, 2013; Walker, 2013) Jak už bylo řečeno, souvisí s tlakem jejich okolí na to 

pochlubit se se svými sexuálními úlovky (viz kapitola 3.1.2 Motivace k sextingu u mužů a 

žen). Ne všichni muži se však ztotožňují s tímto genderově vyhraněným chováním. Melissa 

Burkettová (2015) v rozhovorech s mužskými respondenty zjistila, že s narůstajícím věkem 

u mužů narůstá odpor a nesouhlas s podobným „předváděním“ svých přítelkyň bez jejich 

svolení. 

4.2 Pozitivní vlivy sextingu na jeho uživatele 

Vědecká komunita se mimo záporů zaměřila také na zkoumání možných výhod, které by 

sexting mohl přinést do sexuálního života uživatelů internetu. Z výsledků jejich prací 

vyplývá, že sexting vskutku přináší benefity do sexuálního života partnerských vztahů 

(Parker, et. al., 2013; Stasko a Geller, 2015) a mužů (McDaniel, Drouin, 2015). 

Respondentům pomáhá zlepšovat partnerské vztahy, protože do vztahu přináší zábavu, 

hravost a zvyšuje spokojenost v sexu (Wiederhold, 2015; Burkett, 2015; Drouin et. al., 

2012; Lee, Crofts, 2015; Parker et. al., 2013). Dokonce bylo zjištěno, že zmírňuje strach 
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z opuštění u lidí trpící vztahovou úzkostí, kterou popisuje takzvaná teorie citové vazby 

(Drouin, Landgraff, 2011; Weisskirch, Delevi, 2011).
20

 

Sexting může být neškodným způsobem, jak zdravě vyjádřit touhu ke svému protějšku 

(Crimmins, Seigfried-Spellar, 2014). Zvláště pro mladé lidi zkoumající svou sexualitu 

může být pozitivní zkušeností (Burkett, 2015; Parker et. al., 2013). Už v roce 2008, kdy se 

sexting objevil jako trend nových technologií, s ním měli mladí lidé spojené velmi 

pozitivní pocity. Polovina účastníků prvního celostátního průzkumu sextingového chování 

v Americe, kteří se sextingem přišlo do styku, sextovka pobavila, vzrušila nebo potěšila 

(NCPTUP, 2008). Proto někteří odborníci doporučují do budoucna analyzovat přínosy, 

které může lidem sexting nabídnout, a nezdůrazňovat veřejnosti pouze jeho zápory (Davis, 

Powell, Gordon, Kershaw, 2016; Wiederhold, 2015). Pozitivní vliv sextingu na sexuální 

život je jednou z možných příčin, proč jeho obliba mezi uživateli roste. „Pokud by sexting 

pro lidi představoval pouze nebezpečí, nebyl by mezi nimi tak oblíbený.“ Takto se 

vyjádřila k sextingu Emily Stasková, autorka studie z roku 2015 mapující pozitivní vliv 

sextingu ve vztahu (Stasko, Geller, 2015). Tato studie prokázala, že lidé praktikující sextig 

jsou sexuálně spokojenější. Ačkoliv u sextujících jedinců nenašla studie znatelné rozdíly 

v míře sexuálního uspokojení mezi pohlavími, našla rozdíly mezi zadanými a svobodnými 

respondenty. Lidé ve vztahu nebo nezávazném vztahu měli vyšší míru sexuálního 

uspokojení než lidé bez partnera. 

 

Dle Staskové má sexting nevyužitý potenciál zlepšovat milostný život. Pokud by lidé lépe 

porozuměli roli, kterou sexting ve vztahu představuje, přestali by z něho mít obavy. Pak by 

jim mohl pomoci lépe pochopit, jaký druh vztahu jim vyhovuje. Navrhuje, že by mohl být 

aplikovaný ve vztahových terapiích. V případě sexuálního odcizení by mohl sexting 

rozproudit komunikaci a obnovit ztracenou intimitu mezi partnery (Rettner, 2015). Pokud 

by nebylo jasné, odkud se problém ve vztahu vzal, sexting by mohl pomoci terapeutovi 

navést, v jaké oblasti (sex, vzájemná komunikace) to partnerům neklape. 

                                                 
20

 Teorie citové vazby, nebo také teorie přilnutí, je původně jedna z teorií vývojové psychologie. Popisuje 

citové přilnutí dítěte s matkou nebo jinou blízkou osobou. V kontextu partnerského vztahu ovšem představuje 

vazbu mezi jedním z partnerů, který je emocionálně fixován na druhého. Jedinec pak může trpět zvýšenou 

obavou, že ho partner opustí.  
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4.3 Pohled na sexting mezi muži a ženami 

Jak jsem popsala výše, sexting je spojený s negativními i pozitivními dopady na život 

různých skupin jeho uživatelů. Proto se také liší názory a pocity v závislosti na pohlaví, 

zda je uživatel zadaný nebo nezadaný, a věku. Pozitivní pocity se sextingem dle statistik 

(Dir, Cyder et. al., 2013) převládají u 3 typů uživatelů: 

- lidí v mladém věku, kteří během sextingu pociťují vzrušení a nezabývají se studem 

nebo výčitkami, 

- lidí ve vztahu, kteří se nebojí důsledků svého jednání, protože důvěřují svému 

partnerovi, 

- a mužů. 

Odlišně vnímají zasílání sexuální povahy fotografií muži a ženy. Muži, kteří se sextingu 

účastní, ho vnímají často jako nedílnou součást navazování kontaktu s partnerkou, zvláště 

pak v oddaném vztahu. Pro muže je častěji zábavným a bezstarostným zážitek, který nabízí 

nová k prozkoumávání lidské sexuality, a posiluje jim jejich společenského statusu mezi 

svým mužským okolím (Walker et. al., 2013). Asi proto mají muži pozitivnější reakce 

na sexuální zprávy obdržené od cizích lidí online, než ženy (Perkins et. al., 2013). Ženy 

naopak častěji vnímají sexting negativně a obávají se možných dopadů do jejich života 

(Henderson, Morgan, 2011; Dir et. al., 2013). Nejvíce tak smýšlí v nezávazném vztahu, 

kde se obávají se o ztrátu své reputace (Drouin et.al., 2017; Walker et. al., 2013). Bez 

závazků a důvěry, která je přítomná v pevném partnerském svazku, se vystavují většímu 

riziku, že se nahé fotky dostanou na veřejnost. Proto zadaní lidé hodnotí sexting pozitivněji 

než osoby bez stálých partnerů (Dir et. al., 2013, Drouin et. al., 2017). Ačkoliv jsou si 

vědomy záporů, které sexting ve vtahu může vyvolat, sexting je láká svými výhodami 

v prožívání sexu. Berou ho jako zábavu a počítají s tím, že se sextování od nich ve vztahu 

očekává (Stasko, Geller, 2015). Oproti tomu se respondenti, kteří sextovali v nezávazném 

vztahu, setkávali častěji s obavami, lítostí, psychickými traumaty a narušením jejich 

intimního vztahu (Drouin et. al. 2017).  

 

V průzkumu Melissy Burkettové z roku 2015 důvěra mezi partnery pro respondentky 

nejdůležitější podmínkou, aby své nahé fotografie se svými protějšky sdílely. Burkettová 

tím potvrdila původní tvrzení Deleviho a Weisskircha (2013), že ženy k sextingu svolí 

spíše v dlouhodobých a intimních vztazích. I tak si však z opatrnosti dávají pozor, aby se 
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na nahých fotografiích neobjevila jejich tvář nebo nějaký jiný poznávací znak (například 

tetování). To může být způsobeno tím, že ženy jsou vystaveny mnohem většímu 

společenskému tlaku nesextovat. Proto ve vztazích potřebují stálé a důvěrné spojení 

s partnerem k tomu, aby se během sextingu cítily komfortně (Drouin, et. al. 2017). Nejvíce 

negativ mají se sextingem spojené mladé dívky, které více než ženy mají strach ze 

společenských následků svého chování (van Oosten, Vandenbosch, 2015). Mladé dívky 

jsou častěji vystaveny v médiích a školách tvrzením, že sexting je nevhodné a nebezpečné 

chování (Chalfen, 2009). Z toho plynou jejich obavy a neochota se do sextingu zapojovat, 

než je tomu u dospělých žen (Dir et. al., 2013, Drouin et.al., 2014). 

 

Velkou roli v tom, jak ženy vnímají sexting, hraje jejich sebevědomí. Například mladé 

ženy jsou sextingu více nakloněny sexuálním experimentům na sítích než dospívající 

dívky, protože jsou již sexuálně vyzrálé. S tím, jak ženy dospívají, se proměňuje jejich 

sexuální uvědomení, připouští si své sexuální potřeby a stojí si za nimi (Jandourek, 2001). 

Proto více odolávají tlakům společnosti než mladé dívky, které proměnou v dospělou ženu 

zodpovědnou za své sexuální vztahy teprve procházejí (Hensel, Fortenberry, O’Sullivan, 

Orr, 2011). 

 

Nejen ženy jsou však ohledně sexuální komunikace online ostražité – i muži mají ze 

sextingu obavy. Průzkum z roku 2015 zkoumal, jaké důvody odrazují od sextingu muže i 

ženy všech věkových kategorií. Hlavním faktorem pro mladé muže byly obavy, aby se 

nezapletli se se zákonem, například při sextingu s mladšími partnerkami. Mezi oběma 

pohlavími se pak často objevovala možnost, že by po zaslání sextovky zpětně litovali (Lee 

et. al., 2015). 
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5 Praktická část 

V praktické části práce popisuji metodologický postup výzkumu, analyzuji jeho výsledky 

a diskutuji je s odbornou literaturou. Na konci této části věnuji pozornost limitům 

výzkumu. 

5.1 Výzkumný cíl 

Diplomová práce se zaměřuje na relativně nový fenomén mezi uživateli nových médií, 

sexting. Hlavní pozornost v teoretické i praktické práci věnuji mediálním uživatelům, kteří 

ho užívají. Cílem této práce je zmapovat tuto formu sexuálního chování mezi 

internetovými uživateli. Konkrétněji práce zkoumá rozdíl v užití a vnímání sextingu mezi 

muži a ženami. Jedním z cílů práce je také nastínit, zda se sexting negativně projevuje 

v životě jeho uživatelů. 

5.2 Výzkumné oblasti 

V rámci výzkumného cíle jsem práci strukturovala do tří oblastí výzkumu. 

1) Sexting a online uživatelé 

První zkoumaná oblast se týká obecného užití sextingu mezi internetovými uživateli a jeho 

možný přesah do reálného života. Tato část by měla nastínit: 

- zda je sexting aktuálním mediálním tématem, 

-  jak často uživatelé sextují, 

- s kým sextují nejčastěji, 

- jakými kanály si odhalené fotografie posílají nejčastěji, 

- jaké zastoupení mají různé druhy obsahu sexuálních fotografií, které uživatelé 

zasílají a přijímají. 

V této části se zaměřím na otázku, do jaké míry má vliv věk na užití sextingu mezi 

uživateli a zda lze nalézt pozitivní vztah mezi sexem a sextingem. 

2) Sexting a pohlaví 

Druhá zkoumaná oblast porovnává rozdíly v sextingu mezi pohlavími, například: 

- jak často ženy a muži sextují, 

- kdo je v sextingu aktivnější/pasivnější (neboli kdo častěji zasílá fotografie a kdo 

je naopak pouze přijímá), 



 46 

- co nejčastěji motivuje k sextingu muže a ženy, 

- které pohlaví má větší tendenci přeposílat sexuální fotografie dalším uživatelům 

(nonconsensual sexting). 

V této části se více zaměřím na míru negativních dopadů sextingu do života mužů a žen, 

například zda ženy pociťují tlak svého partnera i okolí sextovat nebo zda jsou jejich 

sexuální fotografie, které v rámci sextingu posílají, zneužívány více než u mužů. 

S tím se také budu snažit popsat, do jaké míry vnímají muži a ženy otázku stigmat vůči 

pohlaví v sextingu rozdílně a zda ho považují za riskantní jev v online prostředí. 

3) Genderové stereotypy v sexuálním chování online a pohlaví 

Třetí část výzkumu se zabývá otázkou, zda muži a ženy pociťují genderové stereotypy 

v sexuálním chování online. Tato část popisuje, do jaké míry se liší pohled na genderové 

stereotypy v sexuálním chování mezi muži a ženami. 

5.3 Výzkumná strategie 

K zodpovězení výzkumného cíle byla využita kvantitativní metoda výzkumu. Kvantitativní 

výzkum patří mezi tradiční metodu akademického výzkumu, jinak nazývaného jako 

empiricko-analytický (Hendl, 1999). Keith F. Punch (2008) popisuje kvantitativní výzkum 

jako metodu zkoumání vztahů mezi proměnnými. „V kvantitativním výzkumu se realita 

zachycuje pomocí proměnných, jejich hodnoty se zjišťují měřením a primárním cílem je 

nalézt, jak jsou proměnné rozloženy, a zvláště jaké jsou mezi nimi vztahy a proč tomu tak 

je“ (Punch, 2008; 12).   

 

Typicky míří kvantitativní výzkum na velký vzorek zkoumaných respondentů. Čím větší 

výzkumný vzorek je, tím se zvyšuje přesnost vztahů mezi proměnnými. Kvantitativní 

výzkum využívá nejčastěji ke sběru dat techniku dotazníku. Při kvantitativním výzkumu 

jsou výsledky vyhodnoceny pomocí statistických metod. Aby bylo výsledná data možné co 

nejpřesněji porovnat, jsou kvantitativní šetření vyjádřena v číselných hodnotách, nebo se 

do číselných hodnot převádí. V sociologické oblasti se tato data využívají k popisu četnosti 

určitého sociologického jevu ve společnosti. S pomocí statistických metod pak výzkumník 

interpretuje výsledky. 

 

Stěžejní metodou výzkumu je dotazování, mezi které patří různé formy dotazníkových 

šetření, od tradičních papírových po dotazníky distribuované v online prostoru. Pomocí 
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těchto metod sběru dat se výzkumníci v mediálním oboru zaměřují na jedince účastnící se 

mediální komunikace. V dotazníkových šetřeních převládají strukturované otázky, jelikož 

kvantitativní výzkum je založený na standardizaci postupu shromažďování dat od 

respondentů (Trampota, Vojtěchovská, 2010). 

 

Dotazníkové šetření má své výhody i nevýhody. Výhodou dotazníků je například možnost 

sesbírat data od velkého počtu respondentů v krátkém časovém úseku. Také se snižuje 

finanční náročnost výzkumu a zpracování dat je jednodušší než například u rozhovorů. 

Z pohledu respondenta je výhodou také téměř stoprocentní záruka, že bude dotazník 

anonymní. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že respondent na otázky odpoví pravdivě. 

Největší výhodu představuje fakt, že jsou výsledky replikovatelné a přesnější než u 

kvalitativního šetření (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Omezením dotazníkového šetření 

může být to, že se otázky nedají přizpůsobit v průběhu sběru dat jako u kvalitativních 

metod. Respondent také nemusí položenou otázku správně pochopit, což narušuje 

interpretaci výsledných dat (Ferjenčík, 2000 v Trampota, Vojtěchovská, 2010). Také se 

může stát, že během tohoto zkoumání mohou být opomenuty neměřitelné prvky, které však 

mohou mít pro výzkum stěžejní význam (Berger, 2000 v Trampota, Vojtěchovská, 2010). 

5.4 Formulace hypotéz 

Podle Dismana (2011) je cílem kvantitativního šetření testovat již stanovené hypotézy. 

Hypotéza je „neověřený, ale verifikovatelný teoretický výrok o vztahu mezi jevy nebo 

jejich určitými stránkami“ (Kerlinger, 1972, s. 33). 

 

V práci jsem si stanovila 7 hlavních hypotéz. Některé z nich se dále větví na alternativní 

hypotézy. Ke každé hypotéze byla přiřazena takzvaná statistická hypotéza, která má v mém 

výzkumu podobnu nulové hypotézy. Na základě jejich testování jsem byla schopna 

potvrdit či zamítnout statistickou hypotézu.
21

 Předložené hypotézy vychází z výsledků 

studií zpracovaných v teoretické části práce, zaměřené na zkoumání problematiky sextingu 

a uživatelů nových médií. Ke každé hypotéze uvádím v poznámkách pod čarou odkaz na 

tyto studie. Většina z těchto výzkumů se zabývalo obecnými poznatky o frekvenci sextingu 

mezi uživateli a vztahy mezi genderem a sexuálním chování na internetu. 

                                                 
21

 Nulové hypotézy jsou pro lepší přehlednost práce zahrnuty v kapitole 5.9 Výsledky kvantitativního 

výzkumu. 



 48 

 

H1: Mladší generace sextuje častěji než starší generace.
22

 

H2: Uživatelé, kteří sextují, mají sex častěji než ti, kteří nesextují.
23

 

H3: Muži jsou v sextingu otevřenější než ženy. 

H3a: Muži sextují častěji než ženy.
24

 

H3b: Muži častěji sextují mimo partnerský vztah v porovnání se ženami.
25

 

H3c: Muži jsou ochotni posílat své fotografie cizím lidem na sociálních sítích 

častěji než ženy.
26

 

H3d: Muži mají pozitivnější reakce na sexuální fotografie, které obdrželi 

od neznámých uživatelů online.
27

 

H4: Existuje rozdíl mezi motivacemi, které muže a ženy pobízejí k sextingu. 

H5: Muži se více účastní agresivního chování v sextingu než ženy. 

 H5a: Muži více nutí své partnery sextovat než ženy.
28

 

H5b: Muži mají větší tendence k nonconsensual sextingu než ženy.
29

 

H5c: Muži dostávají více sexuálních fotografií, které nebyly primárně určeny právě 

jim.
30

 

H6: Ženy vnímají rizika sextingu více než muži. 

H6a: Ženy se více ztotožňují s tvrzením, že sexting je rizikové chování mezi online 

uživateli.
31
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H6b: Ženy jsou přesvědčeny, že ženské chování spojené se sextingem je 

ve společnosti stigmatizováno.
32

 

H7: Ženy zažívají více negativních projevů spojených se sextingem. 

H7a: Ženy jsou k sextingu nuceny ve větší míře než muži.
33

 

H7b: Ženy častěji cítí tlak svého okolí sextovat.
34

 

H7c: U žen jsou jejich sexuální fotografie častěji zneužívány než u mužů.
35

 

H7d: Zneužití sexuálních fotografií u žen má ve větší míře dopad na jejich 

společenskou reputaci než u mužů.
36

 

H7e: Ženy mají se sextingem negativnější zkušenost než muži.
37

 

5.5 Metoda sběru dat 

Ke sběru dat jsem zvolila metodu dotazování, konkrétně pomocí dotazníkového šetření. 

S pomocí této metody jsem se zaměřila na sexuální aktivity online u internetového publika, 

konkrétně na sexting. Jako nástroj ke kvantitativnímu šetření jsem zvolila standardizovaný 

a strukturovaný typ dotazníku. Dotazník jsem zkonstruovala tak, aby bylo možné odpovědi 

na položené otázky využít k ověření hypotéz, které jsem si v práci stanovila. Jelikož 

dotazník schraňoval velmi citlivé údaje od respondentů, zaručoval kompletní anonymitu. 

Dotazník jsem vytvořila v programu Google Forms, který umožňuje dotazník jednoduše 

vytvořit i distribuovat. Výhodou programu je také jeho jednoduchá struktura, přehlednost a 

snadná dostupnost pro internetové uživatele. Při výběru dotazníkového formuláře jsem 

vzala také v úvahu jeho přehlednost a optimalizaci pro obrazovky mobilních telefonů. 

V tom měl z mého pohledu Google v době, kdy většina lidí navštěvuje sociální sítě přes 

mobilní telefony, velkou výhodu oproti ostatním dotazníkovým programům. 
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5.6 Výběr vzorku 

Vzhledem k tomu, že je téma sextingu spojené výhradně s užitím nových technologií 

a chováním lidí online, jsem dotazník šířila výhradně mezi uživatele internetu. Jelikož jsem 

si výběr vzorku podmínila aktivitou respondentů online, zvolila jsem způsob 

nepravděpodobnostního výběru vzorku pro výzkum (viz dále). U nepravděpodobnostního 

výběru „každý prvek systému/populace nemá stejnou šanci být vybrán“ (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 28). U tohoto výzkumu zároveň nelze podchytit respondenty z celé 

populace. Jsem si tedy vědoma toho, že výsledky výzkumu nelze vztáhnout na celou 

populaci. 

Odkaz na dotazník jsem nejdříve zveřejnila na osobní profilové stránce sociální sítě 

Facebook s prosbou o pomoc. Lidé dotazník vyplňovali na základě vlastní iniciativy, 

využila jsem tedy metody výběru výzkumného vzorku na základě dobrovolnosti. Tento 

výběr se používá hlavně v případech, kdy je sběr dat omezen, například z hlediska času, 

finančních prostředků nebo když výzkumník nemá možnost definovat si celý vzorek pro 

výzkum (Ferjenčík, 2000 v Trampota, Vojtěchovská, 2010). U dobrovolného výběru 

respondentů ovšem existuje velké riziko, že určité skupiny obyvatel budou mít větší zájem 

podílet se na výzkumu, zatímco z jiných skupin se výzkumu zúčastní pouze marginální 

část (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Proto je třeba poznamenat, že výsledky výzkumu 

není možné vzhledem k nízké reprezentativnosti vzorku vztáhnout ke všem internetovým 

uživatelům. 

Příspěvek jsem také umožnila dále sdílet svým přátelům. Požádala jsem je, aby link 

na dotazník sdíleli mezi své přátele nebo na svých osobních profilech. V tomto případě 

jsem k rozšíření základny respondentů použila metodu sněhové koule (označovanou také 

jako řetězový výběr, viz dále). Tato metoda funguje na základě předpokladu, že výzkum 

dále rozšíří sami respondenti, kteří se ho již zúčastnili. Výhoda této metody spočívá hlavně 

v rychlém a snadném navýšení sběru dat od publika, které by sám výzkumník distribucí 

dotazníku neměl šanci zasáhnout (Sedláková, 2014). Dále jsem dotazník distribuovala 

v různých univerzitních skupinách na Facebooku (například ve skupinách pro studenty 

oborů mediálních studií z Univerzity Karlovy), u kterých jsem předpokládala, že dotazník 

vyplní díky principu recipročního altruismu. V těchto skupinách tedy proběhl takzvaný 
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příležitostný výběr. Některým jedincům jsem dotazník rozeslala napřímo, messengerem 

nebo e-mailem. Data jsem sbírala po dobu 14 dní.  

Dotazníky byly určeny pouze pro česky hovořící jedince starší 18 let. V práci jsem 

se záměrně nezaměřovala na adolescenty, přestože jsou z hlediska sextingu velmi 

významnou aktivní skupinou uživatelů sociálních sítí. Jejich zkoumání jsem se rozhodla 

vynechat hlavně kvůli rozsahu práce. Komplexnost tohoto tématu je podmíněna mnoha 

faktory. Míra jejich sexuálního chování na sítích souvisí hlavně s odlišnou výší právní 

ochrany a zvýšenými fyziologickými a sociálními vlivy, kterým jsou během dospívání 

vystaveni. Toto téma by si proto zasloužilo samostatný výzkum.  

 

Dotazník obsahoval 34 strukturovaných otázek, které byly rozděleny do 4 tematických 

skupin:
38

  

1) obecné otázky o respondentech, 

2) otázky zaměřené na užívání sextingu, 

3) otázky týkající se sexingu jako nástroje zneužívání mezi respondenty, 

4) otázky týkající se názorů respondentů na předsudky vůči pohlaví. 

 

Pracovní verzi dotazníku jsem nejdříve distribuovala mezi 3 pokusné respondenty, kteří 

byli vyzváni, aby dotazník vyplnili a upozornili na chybějící možnosti odpovědí 

či nesrozumitelné otázky. Dle jejich stanoviska jsem pak upravila finální podobu 

dotazníku.  

 

V dotazníku jsem použila více druhů otázek. Nejčastější byly otázky binomické, ve kterých 

lidé zaškrtávali varianty ano/ne. V případě dotazů na názor respondentů ohledně 

genderových stereotypů jsem použila trichotomické otázky, kde jsem k variantám 

odpovědí souhlasím a nesouhlasím přidala ještě neutrální odpověď nemám na to názor.  

 

V dalších otázkách si mohli respondenti vybrat z více než ze 3 možných odpovědí. Tyto 

otázky měly výběrový (selektivní) nebo výčtový (alternativní) charakter. Ze selektivních 

otázek měl respondent možnost vybrat pouze jednu odpověď, u alternativních otázek si 

                                                 
38

 Viz příloha č. 1: Vzor dotazníku. 
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mohl zvolit více než jednu variantu odpovědi. Ačkoliv se jednalo o celkem početné 

množství otázek, vyplnění dotazníku nezabralo více než 10 minut. 

5.7 Etické aspekty výzkumu 

Respondenty jsem předem obeznámila s obsahem výzkumu a také s tím, na co bude 

výzkum použit. Zároveň jsem je upozornila na jeho absolutní anonymitu a následně je 

vyzvala, aby v dotazníku odpovídali stoprocentně upřímně. Dotazník respondenti 

vyplňovali na základě vlastní iniciativy. Kterákoliv otázka mohla být vynechána a 

respondenti mohli s vyplňováním přestat, kdy chtěli. Z hlediska zachování informovanosti 

a zachování anonymity respondentů byla tedy etika výzkumu dodržena. 

5.8 Analýza dat 

V rámci výzkumu jsem si za jeden z cílů stanovila analyzovat vztahy mezi proměnnými. 

Konkrétně jaký je vztah mezi pohlavím, jejich názorem na genderové stereotypy, 

postavením muže a ženy v sexuálních vztazích a jejich chováním v sextingu. 

 

Kvantitativní šetření využívá k interpretaci výsledků takzvaný deduktivní postup, kdy 

na základě teoretického poznatku lze vyvozovat konkrétní závěry (Hendl, 2005). V 

souladu s tímto logickým postupem jsem pracovala s daty získanými z distribuovaných 

dotazníků. 

K analýze sesbíraných dat z dotazníkového šetření jsem využila kombinací dvou 

statistických metod – deskriptivní/popisné statistiky a inferenčního statistického testování. 

Odpovědi na popisné otázky, jak uživatelé sextují, jsem vyjádřila pomocí veličin 

deskriptivní statistiky, tedy zjištěním četnosti (popřípadě relativní četnosti) jevů, na které 

směřovaly otázky dotazníku. Tyto údaje pak byly interpretovány pomocí grafů.  

 

K testování hypotéz, které předpokládaly vztahy mezi proměnnými, jsem použila metodu 

inferenční statistiky. Ke každé pracovní hypotéze jsem zvolila nulovou hypotézu, kterou 

jsem statisticky testovala pomocí takzvaného testu dobré shody, jinak známého jako 

Pearsonův chí-kvadrát test. Tato metoda patří mezi základní metody statistické analýzy 

a testuje shodu mezi reálnými a očekávanými hodnotami (Řeháková, 1979). Metodu jsem 

zvolila, jelikož data získaná z dotazníků byla ve formě kategoriálních proměnných, které 
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měly slovní charakter (například pohlaví, souhlas/nesouhlas, ano/ne). Výsledky testu 

uvádím jako hodnotu χ2, stupně volnosti (df) a hladinu významnosti testu (p).
39

 Hladina 

významnosti udává, s jakou pravděpodobností je testovaný vztah mezi proměnnými čistě 

náhodný (Disman, 2011). Data z dotazníku jsem nejdříve upravovala v Excelu a následně 

jsem je na základě výzkumných částí a hypotéz testovala v počítačovém programu R 

studio, který umožňuje práci se programovacím jazykem R určeným pro statistickou 

analýzu. Pokud výsledek statistického testu vyšel na hladině významnosti 0,05 a nižší, pak 

jsem testovaný vztah pokládala za signifikantní a nulovou hypotézu vyvrátila. Na základě 

porovnání relativních četností jednotlivých proměnných pak mohla být potvrzena 

alternativní hypotéza, která ve většině případů předpokládala vyšší relativní četnost u jedné 

hodnoty proměnné než u druhé. 

  

                                                 
39

 Tato hodnota byla do statistiky zavedena Ronaldem Fisherem v roce 1925. Ve statistice se je tato hodnota 

vědeckou komunitou stanovena jako hranici signifikance vztahu mezi testovanými proměnnými (Soukup, 

2010). 
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5.9 Výsledky kvantitativního výzkumu 

5.9.1 Složení respondentů dotazníku 

V této podkapitole shrnu složení vzorku respondentů. Dotazník nakonec vyplnilo 

332 respondentů. Celkem vysoká návratnost dotazníku implikuje, že téma sexuální 

komunikace je mezi internetovými uživateli atraktivním tématem. Sami respondenti 

webový odkaz na dotazník sdíleli dále mezi své přátele a vyzývali je k jeho vyplnění. 

 

V první části dotazníkového šetření jsem zkoumala obecné charakteristiky respondentů. 

Mezi hlavní charakteristiky v dotazníku jsem zařadila pohlaví, věk, sexuální orientaci 

a vztahový status. Z kompletních dat jsem byla nakonec nucena vyřadit 6 dotazníků, 

jelikož v nich respondenti nespecifikovali nejméně jednu z těchto 4 kategorií. Za vhodné k 

deskripci jsem nakonec shledala 326 dotazníků. Jelikož bylo vyplňování otázek 

dobrovolné, stávalo se, že respondenti některé z otázek vynechali. V takové situaci jsem 

pak během statistické analýzy pracovala pouze s respondenty, kteří odpověděli na 

testovanou otázku. Vzorek pro zkoumání vztahů mezi proměnnými jsem vždy přizpůsobila 

specifikům jednotlivých hypotéz – například jsem během testu analyzovala pouze ženskou 

část výzkumného vzorku, pouze uživatele souhlasící s uvedeným výrokem atd. 

 

V rámci pohlaví se dotazníku zúčastnilo 211 (65 %) žen a 115 (35 %) mužů. Mezi 

pohlavími byl tedy ve vzorku celkem výrazný nepoměr, který bylo nutné brát v potaz 

během interpretace dat. Proto je většina výsledků uváděna v procentech, aby bylo možné 

určit rozdíl mezi různými proměnnými na základě poměru.  

 

Z hlediska věku si účastníci mohli zvolit ze 4 kategorií: 

- 18–24 (120 respondentů), 

- 25–34 (180 respondentů), 

- 35–44 (18 respondentů), 

- 45+ (7 respondentů). 

Početně nejsilnější skupinou respondentů tedy byli lidé mezi 25 až 34 lety, dále pak 18 až 

24. Důvodem k tak vysokému číslu u těchto skupin může být, že právě tato část populace 

je v současnosti nejaktivnější v online prostoru (Tapscott, 2009). Také je to věková 
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skupina mých vrstevníků, se kterými jsem na sociálních sítích ve spojení, nebo se známe 

z univerzitního prostředí. 

 Graf č. 1: Věk respondentů 

 

V další otázce specifikovali účastníci svou sexuální orientaci. Valná většina z respondentů 

se hlásila k heterosexuální orientaci (celkem 292 z 326), pouze malé zastoupení bylo 

bisexuálních uživatelů (n=18) a homosexuálů (n=10). Z hlediska korektnosti jsem přidala 

také možnost nazvanou „nespecifikuji svou orientaci“ (n=5). Kvůli malé významnosti 

vzorku jsem tyto skupiny statisticky netestovala. 

Graf č. 2: Sexuální orientace uživatelů 
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V další otázce uživatelé odpovídali na to, v jaké formě vztahu jsou. Převaha respondentů 

uvedla stav „zadaný/á“ (n=191) a poté „single“ (n=90). Pouze 45 uživatelů uvedlo, že jsou 

již v manželství nebo registrovaném partnerství. 

Graf č. 3: Vztahový status uživatelů 

 

5.9.2 Sociální sítě a sexuální sebeprezentace 

Další dvě otázky se týkaly chování uživatelů na sítích. Otázka č. 5 směřovala ke zjištění, 

jak aktivní jsou respondenti na sociálních sítích. Jelikož jsem dotazník distribuovala 

přes nejpoužívanější sociální síť Facebook, vycházela jsem z předpokladu, 

že nejvíce respondentů bude aktivní velmi často (denně) a postupně se bude jejich počet 

snižovat.
40

 Skutečně nejvíce dotázaných své sociální sítě navštěvuje denně (n=277), 

následovala skupina uživatelů aktivních několikrát týdně (n=32) a vícekrát za měsíc 

(n=12). Pouze 1 uživatel své sociální sítě kontroloval několikrát ročně a 3 uživatelé 

v současné době sociální sítě nepoužívali vůbec. 

                                                 
40

 Jak vychází ze statistik Facebooku z roku 2018, počet denních uživatelů tvoří přes 66 % celkových 

měsíčních uživatelů (Statista, 2018). 
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Graf č. 4: Aktivita uživatelů na sociálních sítích 

 

Samostatná otázka se také věnovala dalšímu typu sexuálního chování online, sexuální 

sebeprezentaci na sociálních sítích. Z analýzy dat vyplývá, že většina z respondentů nemá 

tendence zveřejňovat své sexuální fotografie na internetu (n=281). Potřeba uživatelů 

zveřejňovat své odhalené fotografie online klesá od nejméně častého (jednou za posledních 

12 měsíců = 33 respondentů; vícekrát za posledních 12 měsíců = 9; asi jednou za měsíc = 

2; asi jednou týdně = 1). 

Graf č. 5: Četnost zveřejňování sexuálních fotografií na sociálních sítích 
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5.9.3 Sexting a online uživatelé 

Druhá, nejobsáhlejší, část dotazníkového šetření se zabývala obecnými otázkami na užití 

sextingu mezi respondenty. Otázky směřovaly k zjištění základních informací definující 

chování uživatelů v sextingu. Mezi otázky, které jsem chtěla zodpovědět, patřily 

například otázky, s jakou frekvencí uživatelé sextují, zda jsou pasivní nebo aktivní 

účastníci, na jakých platformách digitálních médií se se sextingem nejčastěji setkávají nebo 

jaký obsah sexuální povahy mezi sebou sdílejí. Tato část práce deskriptivně podchycuje 

chování vzorku respondentů v rámci sextingu. Jedním z kritérií, které jsem testovala, bylo, 

jaký vliv má věk na otevřenost vůči sextingu – tedy míry participace v sextingu. Další 

hypotéza se pak týkala otázky, zda mezi sexem a sextingem lze u síťových uživatelů najít 

pozitivní korelaci. 

5.9.3.1 Sexting v médiích 

Během výzkumu jsem na základě literatury analyzující mediální pokrytí tématu sextingu 

vycházela z předpokladu, že sexting je fenomén, kterému média věnují značnou mediální 

pozornost.
41

 První otázka, kterou jsem otevřela tematickou část dotazníku zabývající 

se sextingem, mapovala, zda tento předpoklad odpovídá skutečnosti. Valná většina 

z dotázaných (72 %) pojem sexting již někdy zachytila v médiích. Mezi média jsem 

zařadila jak tradiční média zpravodajská a zábavní, jako jsou noviny a televize, tak sociální 

sítě, jejichž význam jako zdroje nových sdělení v posledních letech narůstá (Shearer, 

Gottfried, 2017). Toto číslo potvrzuje, že i česky mluvící uživatelé mají přístup k tématice 

o sexuálním chování online.  

                                                 
41

 Média ve spojení sexuální komunikace online a mladých uživatelů nových médií mluví o takzvané 

„sextingové a morální panice“. Tomuto tématu se blíže věnuje například Hasinoff (2015) nebo McGovern 

(2018). 
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Graf č. 6: Odpovědi uživatelů, zda zachytili sexting v médiích 

 

5.9.3.2 Aktivita a frekvence uživatelů v sextingu 

Dále se dotazník zabýval aktivitou online publika v rámci sextingu. Otázka č. 9 

rozdělovala možné odpovědi na základě toho, zda již uživatelé sextovali aktivně (14 %), 

pasivně (19 %) nebo vyzkoušeli obojí (47 %).
42

 Nulovou účast uvedlo 20 % dotázaných. 

Graf č. 7: Uživatelé a jejich aktivita v sextingu 

 

                                                 
42

 Otázka byla koncipována ve stylu dokončete větu pravdivým tvrzením „Byl/a jste někdy účastníkem 

sextingu (obdržel/a nebo zasílal/a jste někdy své nahé nebo odhalené fotografie/videa někomu na sociálních 

sítích, telefonem či pomocí seznamovacích aplikacích)? Pokud ano:“. 
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U otázky č. 14 Jak často sextujete? měli dotázaní možnost vyjádřit se k tomu, zda 

se pravidelně věnují sextování. Jak se ukázalo, největší zastoupení měla skupina uživatelů, 

která sexting párkrát v životě vyzkoušela (51 %). Dále 20 % uživatelů nikdy nesextovalo. 

Menší část respondentů pak sextuje vícekrát ročně (14 %) a měsíčně (9 %). Pouze 6 % 

ze všech dotázaných sextuje nejvíce frekventovaně – týdně. Lze tedy říci, 

že nejvíce respondentů sexting aspoň párkrát vyzkoušelo, ale nelze tvrdit, že by většina 

z nich sextovala pravidelně nebo často. 

Graf č. 8: Porovnání frekvence sextingu mezi uživateli 

 

5.9.3.3 Sextingoví partneři 

Mnoho výzkumných studií o sextingu se zaměřilo na otázku sextingu a vztahů.
43

 Proto i 

tento výzkum mířil ke zjištění, v jakých formách vztahů se respondenti účastní sexuální 

komunikace online. 

 

Otázka č. 11 se zajímala o to, s kým uživatelé v životě již sextovali. Respondenti měli 

možnost zvolit několik variant, aby mohli uvést více druhů partnerů, s kterými si kdy 

posílali odhalené fotografie. Ze všech sesbíraných odpovědí mezi nejčastější patřil sexting 

s přítelem či přítelkyní ve vážném vztahu (n=216).
44

 Téměř stejný počet respondentů 

uvedl, že lechtivé fotografie sdílel s mužem či ženou, o kterého/kterou měl zájem, (n=85) a 

                                                 
43

 Viz kapitola 2 Definice sextingu. 
44

 Do výsledku nebyla zahrnuta skupina lidí, kteří u odpovědi uvedli, že s nikým nesextovali (n=66). 
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také obdržel/sdílel sexuální fotografii v takzvaném vztahu na sex (n=81). Nejméně pak 

respondenti sextovali s kamarády nebo kamarádkou, přesto však jejich počet není 

zanedbatelný (n=55). 

Graf č. 9: Srovnání četnosti odpovědí respondentů v rámci partnerů na sexting 

 

Otázka č. 14 zkoumala sexuální aktivity online také v rámci vztahu, ale respondent měl 

možnost selektivně vybrat pouze jednu odpověď ohledně osob, se kterými uživatel sextuje 

nejčastěji. Z výsledků vyplývá, že nejvíce dotázaných (n=131) nesextuje pravidelně s 

nikým. Z respondentů, kteří svou aktivitu v rámci sextingu považovali za dostatečně 

pravidelnou, si nejvíce z nich sexting užívá s partnerem či partnerkou (n=130). Méně 

početná skupina respondentů pak sextuje se svým sexuálním partnerem (n=41), s cizími 

lidmi na sociálních sítích (n=12) nebo přáteli (n=10). 
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Graf č. 10: S kým uživatelé sextují nejčastěji 

 

5.9.3.4 Platformy pro sexting 

U sexuální komunikace online se také nabízí otázka, na jakých kanálech její uživatelé 

sexuální fotografie sdílejí. První místo zaujalo médium s nejpočetnější skupinou uživatelů, 

Facebook. Přes 40 % (n=124) uživatelů se se sextingem nejčastěji setkalo právě zde. Další 

silné zastoupení mělo mezi uživateli sextování na mobilním telefonu pomocí SMS (n=42). 

Velký počet respondentů (n=72) zvolil jako možnost jiné médium než to, které bylo 

uvedeno v dotazníku. Často se objevovala také aplikace Snapchat (n=18). Dále s 5 % email 

(n=17) a seznamovací aplikace – 5 % uživatelů nejčastěji sextuje na Tinderu (n=16) a 

pouhá 3 % na Badoo (n=8). Na Instragramu se se sextingem pravidelně setkává 4 % 

uživatelů (n=14). 
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Graf č. 11: Nejčastější platformy k sextingu 

 

5.9.3.5 Obsah sexuálních fotografií  

Velmi zajímavá je také otázka věnující se tomu, které části svého těla si uživatelé 

na lechtivých fotografiích vyměňují. Otázky vztahující se k sexuálnímu obsahu byly dvě – 

pro sextovky zaslané a obdržené.
45

 Brala jsem ohled na to, že tyto dvě kategorie mohou 

mít jiné výsledky a nebylo by vhodné je spojovat do jednoho celku, jako tomu je u 

některých studií zmíněných v teoretické části. V obou otázkách si uživatelé mohli zvolit 

více možností, které zahrnovali sex, masturbaci, vagínu, penis, ženské bradavky, ženské 

poprsí, nahé tělo, poodhalené tělo a provokativní pózu. Tabulky č. 1 a 2 shrnují četnosti 

jednotlivých odpovědí mezi uživateli. Grafy č. 12 a 13 pak představují percentuální 

zastoupení odpovědí mezi uživateli, kteří se někdy účastnili sextingu ať už jako aktivní 

zasílatelé, tak pasivní příjemci. 
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Tab. č. 1: Obsah lechtivých fotek zaslaných uživatelem 

Obsah lechtivých fotek zaslaných uživatelem Četnost odpovědí 

(n=860) 

sex 11 

masturbace 64 

vagína 51 

penis 44 

ženské bradavky 64 

ženské poprsí 115 

nahé tělo 107 

poodhalené tělo 190 

provokativní póza 125 

nikdy jsem nic neposlal/a 89 

Graf č. 12: Obsah lechtivých fotek zaslaných uživatelem 

 

Z dostupných dat bylo možné zjistit, že nejvíce uživatelů posílá své polonahé tělo 

(n=190). Druhý nejčastější typ sextovky zahrnoval provokativní pózu (n=125) a třetí 

ženské poprsí (n=115). Explicitní obsah, jako jsou ženské bradavky nebo genitálie obou 
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pohlaví, uživatelé sdíleli méně než 1/10 dotázaných. Výsledky shrnuji v tabulce č. 2 a 

grafu č. 13. 

Tab. č. 2: Obsah lechtivých fotek obdržených uživatelem 

Obsah lechtivých fotek přijatých uživatelem Četnost odpovědí 

(n=1024) 

sex 25 

masturbace 111 

vagína 65 

penis 154 

ženské bradavky 67 

ženské poprsí 70 

nahé tělo 178 

poodhalené tělo 174 

provokativní póza 120 

nikdy jsem nic neposlal/a 51 

Graf č. 13: Obsah lechtivých fotek obdržených uživatelem 

 

Pořadí nejčastějších obsahů přijatých sexuálních fotografií se od těch zaslaných mírně 

lišilo. Nejčastěji se uživatelé setkali se sextovkou, na které byl jiný uživatel kompletně 

nahý (n=178). Následovaly fotografie s poodhaleným tělem (n=174) a poté takzvané dick 
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pics (n=154). Z výsledků tedy mohu usuzovat, že lidé přijímají od jiných uživatelů obrázky 

či videa s explicitnějším sexuálním podtextem – s vyšší mírou nahoty, vyobrazených 

genitálií či sexuálního sebeuspokojování. 

5.9.3.6 Věk a sexting 

Jeden z faktorů, u kterého jsem chtěla testovat existenci vztahu se sextingem, byl věk. 

 

H1: Mladší generace sextuje častěji než starší generace. 

H10: Mezi mladší a starší generací neexistuje průkazný rozdíl ve frekvenci sextingu. 

 

Hypotéza H1 vycházela z poznatků odborné literatury, která se zabývala otázkou, zda má 

věk určitý vliv na to, jak lidé v dnešní době sextují. Do mladší generace jsem zahrnula 

respondenty, kteří spadali do věkové kategorie 18–34 let. Jako starší generaci jsem 

označila respondenty v kategorii 35-44 a 45+. Výsledek testu vyšel signifikantní na hladině 

významnosti 0,05, a proto je možno zamítnout nulovou hypotézu, že neexistuje rozdíl mezi 

starší a mladší generací v jejich frekvenci sextování. Z grafu lze vyčíst, že mladší generace 

spíše než starší generace sextuje častěji týdně (7 % ku 4 %), vícekrát za měsíc (9 % ku 0 

%) i vícekrát ročně (15 % ku 0 %). Zároveň mladší respondenti odpovídali častěji tak, že 

sexting párkrát vyzkoušeli (52 % ku 36 %). Dotazovaní 35+ převyšovali početně mladší 

respondenty pouze v odpovědi nikdy jsem to nedělal/a (17 % ku 60 %), což jen potvrzuje 

generační rozdíl v sextování. 

 

Lze tedy vyvozovat, že mladší generace je aktivnější v sextingu než starší generace. 
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Graf č. 14: Srovnání frekvence v sextingu mezi mladší a starší generací uživatelů 

 

5.9.3.7 Sex a sexting 

Některé odborné studie předpokládají, že sextující lidé jsou více sexuálně aktivní než ti, 

kteří nikdy nesextovali. Další hypotézu jsem testovala na základě předpokladu, že bude 

existovat pozitivní vztah mezi frekvencí v sexu a sextováním. 

 

H2: Uživatelé, kteří sextují, mají sex častěji než ti, kteří nesextují. 

H20: U sextujících a nesextujících uživatelů není rozdíl v tom, jak často mají sex. 

 

Jako sextující uživatele jsem označila na základě otázky č. 14. ty respondenty, kteří vybrali 

jednu z následujících odpovědí – týdně, vícekrát za měsíc, vícekrát za rok a párkrát jsem to 

zkusil/a (n=259). Nesextující byli všichni, kteří zvolili odpověď nikdy jsem to nedělal/a 

(n=66). Výsledek statistického testu nevyšel na hladině významnosti 0,05 signifikantní, 

není tedy možné zamítnout nulovou hypotézu a nelze tvrdit, že uživatelé, kteří sextují, mají 

sex častěji než nesextující uživatelé. Výsledky použité k testování shrnuji v tabulce níže. 

  

17% 

52% 

15% 

9% 

7% 

60% 
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4% 

nikdy jsem to nedělal/a

zkusil/a jsem to párkrát

vícekrát ročně

vícekrát za měsíc

týdně

χ2 = 28.471, df = 4, p = 1.001e-05  

35 - 45+ (n=32) 18 - 34 (n=293)
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Tabulka č. 3: Četnost odpovědí sextujících a nesextujících uživatelů ohledně 

frekvence v sexu
46

 

 Sextující respondenti 

(četnost, relativní četnost) 

Nesextující respondenti 

(četnost, relativní četnost) 

Méně než jednou za rok 7 (3 %) 4 (6 %) 

Párkrát do roka 29 (11 %) 14 (21 %) 

Vícekrát za měsíc 105 (41 %) 23 (35 %) 

Vícekrát týdně 118 (46 %) 25 (38 %) 

  

                                                 
46

 χ2 = 6.8776, df = 3, p = 0.0759 
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5.9.4 Sexting a pohlaví 

V první části výzkumu jsem popsala základní údaje ohledně sextingu mezi respondenty 

a testovala vztahy mezi sextingem a věkem a sextingem a sexem. V druhé části výzkumu 

jsem se zaměřila na to, do jaké míry existují rozdíly mezi pohlavími v sextingu. Mezi tyto 

rozdíly jsem zahrnula otevřenost vůči sextingu mezi pohlavími, míra agresivního chování 

pohlaví v sextingu, odlišné vnímání sextingu mezi pohlavími a negativní vliv na život 

mužů a žen. 

5.9.4.1 Otevřenost pohlaví vůči sextingu 

Hlavní hypotéza vztahující se k otevřenosti mužů a žen vůči sextignu zní: 

H3: Muži jsou vůči sextingu otevřenější než ženy. 

 

Dílčí alternativní hypotézy k H1 uvádím níže. 

 

H3a: Muži sextují častěji než ženy. 

H3a0: Není rozdíl mezi frekvencí sextingu mezi pohlavími. 

 

K testování jsem zvolila vzorek respondentů z otázky č. 14.
47

 Do skupiny sextujících 

uživatelů jsem zahrnula respondenty, kteří sdělili, že sextují týdně, měsíčně, ročně nebo 

párkrát již sextovali (n=259). Nesextující uživatele tvořili ti, kteří zvolili možnost nikdy 

jsem to nedělal/a (n=66). Výsledek testování vyšel nesignifikantní na hladině významnosti 

0,05. Výsledky testování shrnuje tabulka č. 4. 

 

Hypotézu, že muži sextují více než ženy, tedy nelze potvrdit. 

Tab. č. 4: Četnost odpovědí ohledně sextingu u mužů a žen
48

 

 muži (n=115) ženy (n=210) 

sextující 90 (78 %) 169 (80 %) 

nesextující 25 (22 %) 41 (20 %) 

 

                                                 
47

 Otázka č. 14 Jak často sextujete? 
48

 χ2 = 0.22534, df = 1, p = 0.635 
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Další hypotéza se váže k otázce, zda mezi ženami a muži existuje rozdíl v tom, s jakými 

osobami sdílí své lechtivé obrázky či videa. 

 

H3b: Muži častěji sextují mimo partnerský vztah v porovnání se ženami. 

H3b0: Není rozdíl v tom, zda muži nebo ženy sextují mimo partnerský vztah častěji. 

 

Na základě testování proměnné pohlaví (otázka č. 1) a proměnné frekvence sextingu 

(otázka č. 14) jsem získala signifikantní výsledek na hladině významnosti 0,05. Graf č. 15 

popisuje v procentech, do jaké míry jsou jednotlivé odpovědi rozdílné. Ze všech 

dotázaných mužů i žen respondenti nejčastěji udržují sexuální komunikaci online ve stálém 

vztahu (celkem 41 a 89). V druhé nejčastější odpovědi nejčastěji sextuji se svým sexuálním 

partnerem však měla vyšší zastoupení mezi muži (14 % odpovědí mužů ku 12 % odpovědí 

u žen). Téměř totožně sextují ženy (7) i muži (3) se svými přáteli.
49

 Nejmarkantnější rozdíl 

mezi pohlavím bylo možno pozorovat v sextování s uživateli online, které respondenti 

osobně neznali. Ukázalo se, že muži sextují s cizími lidmi v 9 % (10 respondentů) a ženy 

pouze v 1 % (2 respondentky). 

 

Lze tedy tvrdit, že muži spíše než ženy sextují mimo partnerský vztah, nejvíce 

se sexuálními partnery a s cizími lidmi na sociálních sítích. 

Graf č. 15: S kým sextují muži a ženy 

 

                                                 
49

 V této otázce nebylo specifikováno, zda se jedná o přítele stejného či odlišného pohlaví. 

9% 

3% 

39% 

36% 

14% 

1% 

3% 

41% 

42% 

12% 

s cizími lidmi na sociálních sítích

s kamarádkou/kamarádem

s nikým nesextuji pravidelně

s partnerem/partnerkou

se svým sexuálním partnerem/partnerkou

χ2 = 13.486, df = 4, p = 0.00913  

ženy (n=210) muži (n=114)
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Další hypotézu jsem testovala, abych odhalila, do jaké míry jsou muži spíše než ženy 

ochotni sdílet své intimní fotografie s uživateli, s kterými se na internetu potkali poprvé 

(například na seznamovacích aplikacích). 

 

H3c: Muži jsou ochotní posílat své sexuální fotografie cizím lidem na sociálních sítích 

častěji než ženy. 

H3c0: Mezi ochotou mužů a žen posílat své sexuální fotografie cizím lidem na 

sociálních sítích není rozdíl. 

 

Testování vztahů dvou proměnných (pohlaví a ochota posílat sexuální fotografie cizím 

lidem) prokázalo signifikantní rozdíl. Výsledky četností odpovědí mužů a žen na otázku 

č. 19 jsou popsány v grafu č. 16. Jak je vidět, muži by byli ochotni poslat své odhalené 

fotografie cizím lidem častěji než ženy, a to ve všech 3 kladných odpovědích (7, 11 a 8 

respondentů). Naopak ženy odpovídaly častěji záporně (n=194). Většina respondentů obou 

pohlaví by však s neznámými lidmi nesextovala vůbec (n=282). 

 

Lze tedy potvrdit hypotézu, že muži jsou ochotní posílat své sexuální sexuální fotografie 

neznámým lidem ve větší míře než ženy. 

Graf č. 16: Ochota zasílat sexuální fotografie cizím lidem na sociálních sítích  

 

Otevřenost vůči sextingu jsem si také definovala tím, zda uživatelé reagují pozitivně na 

sexuální obsah zaslaný neznámými lidmi. 

77,2% 

7% 

9,6% 

6,1% 

92,4% 

5,7% 

1,4% 

0,5% 

nebyl/a bych ochotný/a poslat své nahé fotografie
člověku, kterého jsem potkal/a na sítích poprvé

do měsíce od začátku konverzace

do týdne od začátku konverzace

ihned po navázání kontaktu

χ2 = 23.318, df = 3, p-value = 3.466e-05 

ženy (n=210) muži (n=114)
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H3d: Muži mají pozitivnější reakce na sexuální fotografie, které obdrželi od 

neznámých uživatelů online. 

H3d0: Není rozdíl v tom, jaké reakce mají muži a ženy na sexuální fotografie, které 

obdrží od neznámých uživatelů online. 

 

Výsledek testování vztahu mezi pohlavím
50

 a reakcí na sexting od cizích lidí
51

 vyšel 

statisticky signifikantní. Test ukázal, že existuje rozdíl mezi těmito proměnnými, a umožnil 

zamítnout nulovou hypotézu. Graf č. 17 ukazuje percentuální zastoupení reakcí na sexting 

od cizích lidí mezi muži (n=115) a ženami (n=211). Většina dotázaných nedostala žádné 

neočekáváné fotografie od cizí osoby (n=126). Na základě výsledků analýzy dat u otázky 

č. 10 lze předpokládat, že je tomu tak, protože lidé sextují nejčastěji na platformách jako je 

Facebook či SMS, kde komunikují se svými přáteli a známými. Pouze malá část 

respondentů sexting nejvíce užívá v rámci médií, kde se potkávají převážně s lidmi, které 

osobně neznají, například na seznamovacích aplikacích. 

 

Muži v dotazníku uvedli, že je sexuální fotografie cizích osob velmi často sexuálně 

nabudila (n=25), zatímco ženy pouze ve 2 % (n=4).  Ženy sexuální fotografie zaslané 

neznámými lidmi v 17 % případech buď pobavila (n=36) nebo znechutila (n=35). 

Na rozdíl od žen žádného muže sexuální fotografie cizí osoby neznechutila ani 

nepohoršila. 

 

Z grafu lze vyčíst, že muži reagují pozitivněji na sexting od cizích lidí – buď sexuálním 

vzrušením, pobavením, nebo neutrální reakcí – zatímco ženy se cítí spíše pohoršeny, 

znechuceny, v menší míře pobaveny nebo nemají žádnou reakci. 

                                                 
50

 Otázka č. 1. 
51

 Otázka č. 18. 
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Graf č. 17: Reakce na sexuální fotografie zaslané cizími lidmi 

 

5.9.4.2 Motivace k sextingu a gender 

V další části výzkumu jsem se zabývala tím, jaké pohnutky motivují uživatele sextovat. 

Předpokládala jsem, že tyto motivace mají u žen a mužů odlišné zastoupení – například 

že ženy zasílají sexuální fotografie kvůli vážnému vztahu či partnerovi, muži naopak 

častěji sextují se záměrem svést nového partnera nebo kvůli svému okolí. 

 

H4: Existuje rozdíl mezi motivacemi, které muže a ženy pobízejí k sextingu. 

H40: Neexistuje rozdíl mezi motivacemi, které muže a ženy pobízejí k sextingu. 

 

Na základě statistického testu vyšel výsledek o rozdílnosti motivací u jednotlivých pohlaví 

statisticky signifikantní na hladině významnosti 0,05. Graf č. 18 znázorňuje, které 

motivace převažují u žen a které u mužů. Nejvíce obě pohlaví sextují jako formu 

sexuálního uspokojení ve vztahu, ženy však signifikantně více. Muži naopak více sextují 

v nových vztazích a proto, že to dělají ostatní. Četnosti jednotlivých odpovědí jsem shrnula 

v tabulce č. 5. 

 

Hypotézu H4 mohu na základě výsledků potvrdit. 

0% 

6% 

15% 

22% 

57% 

17% 
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17% 
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57% 

byl/a jsem znechucen/a a pohoršen/a

měl/a jsem neutrální reakci

pobavilo mě to

sexuálně mě to navnadilo
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χ2 =52.5, df = 4, p = 1.084e-10  
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Tab. č. 5: Četnost odpovědí u motivací k sextingu 

 Muži (n=132) Ženy (n=236) 

Sexting je kořením 

sexuálního života s 

partnerem 

59 123 

Sexting partner vyžaduje/má 

to rád 

8 30 

Sextingem si zvedáte 

sebevědomí 

10 18 

Sextingem lze dobře začít 

konverzace na sociálních 

sítích/seznamovacích 

aplikacích 

5 2 

Sexting je příjemná forma 

svádění v nových sexuálních 

vztazích 

34 42 

Pod vlivem alkoholu nebo 

jiných látek vypadá sexting 

jako dobrý nápad 

13 20 

Sexting dělají ostatní, tak vy 

taky 

3 1 
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Graf č 18: Motivace žen a mužů k sextingu

 

5.9.4.3 Nonconsensual sexting, nátlak a pohlaví 

Velké množství studií o sexuálním chování online diskutuje, v jaké míře se muži či ženy 

podílí na chování v sextingu, které může být jejich partnerovi v sextingu nepříjemné. Mezi 

něj patří například nátlak k sextingu nebo nonconsensual sexting. Pracovní hypotézu, která 

předpokládá rozdíl v tomto chování u mužů a žen, jsem si stanovila takto: 

H5: Muži se více účastní agresivního chování v sextingu než ženy. 

 

Výše uvedené tvrzení lze testovat na základě 3 alternativních hypotéz – že muži více tlačí 

partnery k sextingu (H5a), více přeposílají sexuální obsah osobám, kterým primárně nebyl 

určen (H5b) a dostávají sexuální obrázky, které nebyly původně míněny pro ně (H5c). 

 

H5a: Muži více nutí své partnery sextovat než ženy. 

H5a0: Mezi pohlavími není rozdíl v tom, kdo své partnery nutí více sextovat. 

 

Na základě statistické analýzy vztahu proměnné pohlaví a tlaku k sextingu vyšel 

signifikantní výsledek. Jak lze dedukovat z výsledků zachycených v grafu níže, muži na 

své partnery vyvíjeli nátlak k sextingu ve 13 % (n=15), což je o 12 % více než u žen (n=2). 

 

Tyto výsledky potvrzují, že muži své partnery nutí sextovat častěji než ženy ty své. 

44,7% 
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7,6% 
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0,4% 
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flirtování, příjemná předehra, vztah na dálku atd.)

to po Vás partner vyžaduje/má to rád

si tím zvedáte sebevědomí
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sítích/seznamovacích aplikacích

je to příjemná forma svádění v nových sexuálních vztazích

pod vlivem alkoholu nebo jiných látek to vypadá jako
dobrý nápad

to dělají ostatní

χ2 = 13.856, df = 6, p = 0.03129 

ženy (n=236) muži (n=132)
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Graf č. 19: Porovnání míry tlaku k sextingu vyvíjeného na partnera mezi muži a 

ženami 

 

Dále se ve výzkumu zabývám tím, v jaké míře se pohlaví účastní přeposílání sexuálních 

fotografií mezi jiné uživatele. 

 

H5b: Muži mají větší tendence k nonconsensual sextingu než ženy. 

H5b0: Mezi tendencemi mužů a žen k nonconsensual sextingu není rozdíl. 

 

Výsledek statistického testu vztahu dvou proměnných (pohlaví a aktivní noncensensual 

sexting) vyšel signifikantní na hladině významnosti 0,05. Graf č. 20 zachycuje rozdíl 

v přeposílání lechtivých fotografií v rámci pohlaví, kdy 31 mužů a 34 žen přeposlalo někdy 

sexuální obrázek cizímu uživateli. 

 

Lze tedy potvrdit, že muži mají větší tendence k nonconsensual sextingu než ženy. 

87% 
99% 

13% 

1% 

muž (n=115) ženy (n=211)

χ2 = 22.032, df = 1, p = 2.682e-06  

ne ano
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Graf č. 20: Porovnání odesílatelů nonconsensual sextingu mezi pohlavími 

 

Pasivní formu nonconcensual sextingu mezi uživateli představuje stav, kdy uživatelé 

přijímají sexuální fotografie bez vědomí osob, které jsou na nich zachyceny. 

 

H5c: Muži dostávají více sexuálních fotografií, které nebyly primárně určeny právě 

jim. 

H5c0: Mezi tím, jaké množství sexuálních fotografií dostávají muži a ženy, není 

rozdíl. 

 

Rozdíl mezi pohlavími se v testu vztahu dvou proměnných (pohlaví a pasivní 

nonconsensual sexting) statisticky potvrdil na základě hladiny významnosti 0,05. Níže 

tento rozdíl vyobrazuji graficky (23 % = 27 mužů; 14 % = 29 žen). 

 

Na základě výsledků tedy potvrzuji hypotézu, že muži častěji než ženy dostávají sexuální 

fotografie, které jim primárně nebyly určeny. 

73% 
84% 

27% 
16% 

muži (n=115) ženy (n=211)

ne ano
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Graf č. 21: Porovnání příjemců nonconsensual sextingu mezi pohlavími  

 

5.9.4.4 Vnímání sextingu mezi muži a ženami 

V rámci svého výzkumu jsem pokládala za stěžejní zjistit, zda vnímají sexting jeho 

uživatelé jako riziko a zda se mění přístup k sextingu v závislosti na pohlaví. 

 

H6: Ženy vnímají rizika sextingu více než muži. 

 

Tuto hypotézu jsem testovala na základě 2 předpokladů: že mezi pohlavím existuje rozdíl 

v názoru na to, zda je sexting rizikové chování online; a že ženy vnímají, že společnost 

stigmatizuje jejich sexuální chování na internetu. 

 

H6a: Ženy se více ztotožňují s tvrzením, že sexting je rizikové chování mezi online 

uživateli. 

H6a0: Neexistuje rozdíl mezi pohlavím v tvrzení, že sexting je rizikové chování mezi 

online uživateli. 

 

Na základě testování
52

 výše zmíněné hypotézy se rozdíl mezi pohlavími statisticky 

prokázal na hladině významnosti 0,05. Celkem 65 (57 %) mužů a 155 žen (73 %) si myslí, 

že sexting je rizikovým chováním na internetu. 

                                                 
52

 Testování vztahu proměnných pohlaví a sexting jako riziko, viz otázka č. 1 a č. 34. 

77% 
86% 

23% 
14% 

muži (n=115) ženy (n=211)

χ2 = 4.9573, df = 1, p = 0.02598 

ne ano
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Hypotézu H6a tedy na základě výsledků zachycených v grafu č. 22 potvrzuji. 

Graf č. 22: Vnímání sextingu jako riskantního chování na internetu mezi pohlavími 

 

Faktorem, který může ovlivňovat vnímání sextingu mezi uživateli, je to, zda společnost 

stigmatizuje chování s ním spojené. Zvláště ženy jsou vystaveny mnoha společenským 

předsudkům v sexuálním chování online.  

 

H6b: Ženy jsou přesvědčeny, že ženské chování spojené se sextingem je ve společnosti 

stigmatizováno. 

H6b0: Mezi tím, zda jsou ženy nebo muži přesvědčeni, že ženské chování spojené se 

sextingem je ve společnosti stigmatizováno, není rozdíl. 

 

Výsledek statistického testu výše zmíněné hypotézy vyšel signifikantní na hladině 

významnosti 0,05. Na základě výsledků statistického testu zobrazených v grafu č. 23 lze 

potvrdit rozdíl mezi muži a ženami v názoru, zda ve společnosti existují stigmata vůči 

ženám, které sextují (49 mužů a 116 žen se vyjádřilo souhlasně). 

 

Hypotézu H5b potvrzuji. 

43% 

27% 

57% 

73% 

muži (n=114) ženy (n=211)

χ2 = 9.1491, df = 1, p = 0.002488 

ne ano
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Graf č. 23: Názor na stigmata vůči ženám mezi pohlavím 

 

5.9.4.5 Negativní vliv sextingu v životě žen a mužů 

Jedním z cílů mého výzkumu bylo blíže testovat, do jaké míry má sexting negativní 

důsledky pro jeho uživatele. Pracovní hypotéza vycházela z předpokladu odborné 

literatury, že existuje rozdílné rozprostření negativ v rámci pohlaví. Konkrétně tak, že ženy 

budou nevýhodami sextingu více postiženy. 

 

H7: Ženy zažívají více negativních projevů spojených se sextingem. 

 

Statistické hypotézy byly celkem 4 a na jejich základě jsem testovala následující faktory: 

tlak partnera, tlak okolí sextovat, zneužívání sexuálních fotografií a zkušenost se 

sextingem.  

 

H7a: Ženy jsou k sextingu nuceny ve větší míře než muži. 

H7a0: Není rozdíl mezi tím, jak jsou ženy a muži nuceni k sextingu. 

 

Z výsledku statistického testu lze vyvozovat, že rozdíl v tom, jak jsou ženy a muži nuceni 

k sextování, není statisticky průkazný na hladině významnosti 0,05. Proto jsem nemohla 

zamítnout hypotézu H70. Výsledky testování lze vidět v tabulce č. 6. 

 

57% 
45% 

43% 
55% 

muži (n=114) ženy (n=211)

χ2 = 4.2597, df = 1, p = 0.03903 

ne ano
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Hypotézu H7a zamítám. 

Tab. č. 6: Četnost odpovědí na otázku ohledně nátlaku sextovat u mužů a žen
53

 

 Muži (n=115) Ženy (n=211) 

Ne 112 (97 %) 197 (92 %) 

Ano 3 (3 %) 17 (8 %) 

 

H7b: Ženy častěji cítí tlak svého okolí sextovat. 

H7b0: Není rozdíl v tom, pod jakým tlakem k sextingu se cítí muži a ženy.  

 

Po provedení statistického testu se ukázalo, že rozdíl mezi vnímáním tlaku okolí k sextingu 

mezi pohlavími je statisticky nesignifikantní (hladina významnosti 0,05). Výsledky testu 

uvádím do tabulky č. 7. 

 

Ani v tomto případě tedy nelze vyvrátit nulovou hypotézu a potvrdit alternativní hypotézu 

H7b, že ženy častěji pociťují společenský tlak sextovat. 

Tab. č. 7: Četnost odpovědí na otázku ohledně nátlaku okolí sextovat vůči pohlavím
54

 

 Muži (n=115) Ženy (n=211) 

Ne 109 (95 %) 195 (92 %) 

Ano 6 (5 %) 15 (8 %) 

 

H7c: U žen jsou jejich sexuální fotografie častěji zneužívány než u mužů. 

H7c0: Ve zneužívání sexuálních fotografií mužů a žen není rozdíl. 

 

K vyvrácení nulové hypotézy jsem testovala data na základě všech odpovědí mužů (n=118) 

a žen (n=219) uvedených v otázce č. 25.
55

 Dle výsledku analýzy rozdíl ve zneužívání fotek 

zaslaných v rámci sextingu není statisticky průkazný, viz tabulka č. 8. 

 

Hypotézu H7c také zamítám. 

                                                 
53

 χ2 = 3.8366, df = 1, p = 0.05014 
54

 χ2 = 0.66186, df = 1, p = 0.4159 
55

 Otázka č. 25 zní Stalo se Vám někdy, že byly Vaše fotografie, které jste soukromě zaslal/a, zneužity? Pokud 

ano, jak: .  
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Tab. č. 8: Četnost odpovědí na otázku zneužití sexuálních fotografií u jednotlivých 

pohlaví
56

  

 Odpovědi muži (n=118) Odpovědi ženy (n=219) 

Byly přeposílány mezi lidi, 

kterým nebyly určeny 

7 (6 %) 13 (6 %) 

Kolovaly po internetu 
1 (1 %) 3 (1 %) 

Partner je použil k vydírání 0 (0 %) 2 (1 %) 

Expartner je použil 

k vydírání 

0 (0 %) 8 (4 %) 

Někdo jiný je použil 

k vydírání 

0 (0 %) 2 (1 %) 

Nestalo se mi 
110 (93 %) 191 (87 %) 

 

Další testovaná hypotéza vycházela z předpokladu literatury, že spíše u žen než u mužů má 

sexting negativní dopad na jejich společenský status. 

 

H7d: Zneužití sexuálních fotografií u žen má ve větší míře dopad na jejich 

společenskou reputaci než u mužů. 

H7d0: Není rozdíl mezi tím, jaké dopady na reputaci mají zneužité fotografie zaslané 

v rámci sextingu u mužů a žen. 

 

Testovaná hypotéza přinesla nesignifikantní výsledek na hladině významnosti 0,05. Mezi 

první proměnnou (pohlaví) a druhou proměnnou (negativní dopad na reputaci) jsem 

nenalezla žádný statisticky významný vztah. Výsledky testu jsem zahrnula do tabulky č. 9. 

 

Proto nemohu potvrdit hypotézu, že pro ženy má sexting větší dopad na jejich společenský 

status. 

                                                 
56

 χ2 = 6.9517, df = 5, p = 0.2243 
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Tab. č. 9: Četnost odpovědí na otázku negativního dopadu sextingu na společenskou 

reputaci
57

 

 Muži (n=103) Ženy (n=189) 

Ne 97 (94 %) 179 (95 %) 

Ano 6 (6 %) 10 (5 %) 

 

Na základě poznatků z literatury předložené v teorii jsem vycházela z obecného 

předpokladu, že ženy mají všeobecně více negativní přístup k sextingu.  

 

H7e: Ženy mají se sextingem negativnější zkušenost než muži. 

H7e0: Ve zkušenostech se sextingem mezi pohlavími není rozdíl. 

 

Abych otestovala pouze relevantní data u proměnných pohlaví a zkušenosti se sextingem, 

vyřadila jsem ze zkoumaného vzorku respondenty, kteří uvedli v otázce č. 17 odpověď 

nemám zkušenost (n=54). Testování neukázalo statistický rozdíl mezi muži a ženami na 

hladině významnosti 0,05. Dle tabulky č. 10 je zřejmé, že u jednotlivých pohlaví převažuje 

spíše pozitivní zkušenost než negativní, rozdíl mezi pohlavími však nelze statisticky 

prokázat. 

 

Hypotézu, že ženy mají se sextingem negativnější zkušenost, zamítám. 

Tab. č. 10: Četnost odpovědí na otázku zkušenosti se sextingem u mužů a žen
58

 

 Muži (n=94) Ženy (n=177) 

Pozitivně 38 (40 %) 54 (31 %) 

Spíše pozitivně 47 (50 %) 91 (51 %) 

Spíše negativně 6 (6 %) 25 (14 %) 

Negativně 3 (3 %) 7 (4 %) 

  

                                                 
57

 χ2 = 0.036739, df = 1, p = 0.848 
58

 χ2 = 5.417, df = 4, p = 0.2471 
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5.9.5 Genderové stereotypy spojené se sexuálním chováním 

uživatelů na internetu a pohlaví 

Dle dostupné literatury se genderové stereotypy pojí nejen se sexuálním chováním 

v reálném životě, ale také s vyjadřováním sexuality na internetu. V poslední části 

dotazníkového šetření jsem se tedy zajímala o to, zda existuje rozdílný pohled žen a mužů 

na genderové stereotypy v sexuálním chování online, mezi které sexting spadá. Následující 

tabulka a graf ukazují zastoupení názorů na genderové stereotypy v otázkách č. 29, 31, 32 

a 33 formulovaných v dotazníku. U každé otázky jsem testovala, zda je rozdíl mezi názory 

žen a mužů statisticky signifikantní. Z testování jsem vyřadila všechny respondenty, kteří 

jako svou odpověď uvedli nemám na to názor. Tabulka níže zahrnuje výsledky testování. 

Tab. č. 11: Názory mužů a žen na genderové stereotypy v sexuálním chování online 

Otázka Odpověď muži ženy Výsledek chí-

kvadrát testu 

Otázka č. 29
59

 Souhlasím 58 (59 %) 89 (49 %) X = 2.5568  

df = 1 

p = 0.1098 
Nesouhlasím 40 (41 %) 92 (51 %) 

Otázka č. 31
60

 Souhlasím 99 (93 %) 177 (88 %) X = 2.1771 

df = 1 

p = 0.1401 
Nesouhlasím 7 (7 %) 24 (12 %) 

Otázka č. 32
61

 Souhlasím 62 (64 %) 154 (86 %) X = 18.086 

df = 1 

p = 2.112e-05 
Nesouhlasím 35 (36 %) 25 (14 %) 

Otázka č. 33
62

 Souhlasím 89 (85 %) 154 (78 %) X = 1.4854,  

df = 1 

p = 0.2229 

Nesouhlasím 16 (15 %) 41 (22 %) 

 

                                                 
59

 Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Pro muže je přirozenější chovat se sexuálně/svádět objekty svého 

zájmu než pro ženy.“ 
60

 Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy se v médiích prezentují sexuálně – například chtějí působit sexy 

na fotkách uveřejněných na svém profilu.“ 
61

 Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy jsou více perzekuovány společností za své sexuální chování 

online než muži – například dostávají společenské nálepky.“ 
62

 Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy jsou zodpovědné za distribuci svých nahých fotografií a videí, 

které poslaly v rámci sextingu jinému uživateli.“ 
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Jediný signifikantní rozdíl byl v otázce, zda si uživatelé myslí, že jsou ženy častěji 

perzekuovány za své sexuální chování online. Jinak kromě otázky č. 29 uživatelé 

(nezávisle na pohlaví) souhlasili s tvrzeními o přítomnosti genderových stereotypů 

v sexuálním chování online. 
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5.10 Diskuze 

Tato práce se zaměřovala na zmapování relativně nového fenoménu mediální komunikace, 

sextingu, mezi internetovými uživateli. Také se snažila potvrdit předpoklady stanovené 

na základě prostudované literatury, jak sextují muži a ženy a do jaké míry se v sextingu 

a sexuálním chování online projevují odlišnosti v závislosti na pohlaví.  

Hned na začátku lze říci, že v porovnání s dostupnými studiemi bylo číslo sextujících 

uživatelů celkem vysoké. Zatímco v tomto výzkumu sextující uživatele tvořilo 80 % všech 

dotázaných, Klettke a spol. (2014) ve své rešerši literatury uvádí průměrně 44 %. 

Důvodem tak velkého rozdílu může být fakt, že zájem o sexuální komunikaci online 

v posledních letech vzrůstá a sexting se tak stává normativní součástí milostných i 

sexuálních vztahů (Cooper, Quayle, Jonsson, & Svedin, 2016). Dále může uživatele 

k vytváření lechtivých fotek motivovat zlepšování novodobých mobilních technologií a 

rozvoj seznamovacích aplikací. 

Co se týče platforem, na kterých je sexting používán, výsledky výzkumu poukázaly 

na změnu v užívání telekomunikačních médií (jako jsou textové zprávy) směrem 

k sociálním médiím. Oproti práci Michelle Drouinové z roku 2013, ve které jako hlavní 

médium pro zasílání sexuálních sdělení lidé používaly SMS zprávy, sextuje nejvíce 

respondentů na Facebooku (40 %). Poté následuje forma SMS zpráv (14 %) a aplikace 

Snapchat (6 %), která mezi veřejností proslula jako médium ke sdílení sexuálních 

fotografií (National Center on Sexual Exploitation, 2018). 

Z hlediska nejfrekventovanější odpovědi se výzkum shoduje se studií Heather Hudsonové 

a Alexandry Marhsallové (2016). Autorky studie však uvádí mnohem vyšší počet 

zaslaných fotografií zachycující genitálie, než tomu bylo v případě tohoto výzkumu 

(48,5 % ku 13 %). Z výsledků se dá usuzovat, že co se týče obsahu, který uživatelé zasílají, 

jsou spíše obezřetní a posílají fotografie zachycující umírněný sexuální obsah (Drouin, 

2013). U přijatých sextovek má tendenci mít obsah sexuálních sdělení explicitnější 

sexuální podtext – s vyšší mírou nahoty, vyobrazených genitálií či sexuálního 

sebeuspokojování. 

 



 87 

V práci jsem statisticky prokázala, že faktor věku má vliv na to, v jaké míře uživatelé 

sextují. Tvrzení výzkumu, že mladší uživatelé (18-34) sextují častěji než starší uživatelé 

(35+), se shoduje s výsledky ze studie Gámez-Guadixe a spol. (2015). Jedním z důvodů 

může být fakt, že u mladší generace (někdy nazývaná jako síťová generace nebo generace 

Y) se předpokládá, že je aktivnější v kyberprostoru a má předpoklady osvojovat si nové 

technologie rychleji (Tapscott, 2009). Oproti tomu starší generace (takzvaní digitální 

imigranti, o kterých mluví Prenski, 2001), která nevyrůstala ve spojení s technologickými 

vymoženostmi, může tyto schopnosti postrádat. 

 

Dle studií je jeden z vlivů sextingu v životě jeho uživatelů, že lidé praktikující sexting mají 

aktivnější sexuální život. Testovala jsem tedy také předpoklad, že sexuální život v reálném 

i online prostoru se navzájem ovlivňují. Pozitivní vztah mezi sextingem a sexuální 

aktivitou, o kterém mluví například Kimberlyová a spol. (2017) nebo Dirová a spol. 

(2013), se však u respondentů nepotvrdil, ačkoliv většina respondentů je sexuálně aktivní 

relativně často (nejvíce týdně a měsíčně). 

 

Stěžejní část výzkumu se zabývala konkrétními rozdíly v sexuálním chování mužů a žen 

online. Velký počet studií se pojí s otázkou, zda jednotlivá pohlaví sexting praktikují 

a vnímají odlišně. Napříč výzkumy se různí stanoviska ohledně genderového rozdílu 

ve frekvenci v sextingu. Studie došly k výsledkům, že se sextingu častěji účastní ženy 

(Wysocki a Childers, 2012), muži (Dir et. al., 2013; Gordon-Messer et. al., 2013), nebo 

nenašly žádný rozdíl mezi pohlavím. Vycházela jsem z předpokladu práce Dirové (2013) 

a Gordon-Messerové (2013), že muži budou sextovat častěji než ženy. Ve výzkumu jsem 

však neprokázala žádný signifikantní rozdíl, stejně jako u studií Benotsche (2013) a 

Weisskircha (2016). Proč tomu tak je, můžeme pouze odhadovat. Je možné, že s tím, jak se 

normalizuje sexuální chování online, se oslabují společenská stigmata vůči ženám 

v sextingu (o kterých mluví například Ringrose, 2013; nebo Hasinoff, 2013). Dalším 

faktorem, proč je počet sextujících uživatelů ve výzkumu tak vysoký, může být fakt, že 

jsem zkoumala pouze dospělé jedince, kteří nemají sexting spojen s tolika obavami 

(například o zákonnost jejich počínání) jako adolescenti (van Oosten, Vandenbosch, 2015). 

Výsledky výzkumu se shodují s tvrzeními dosavadních studií ohledně vztahu mezi 

sextingem a partnerstvím. Stanovisko výzkumu indikuje, že lidé nad 18 let sextují 
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nejčastěji v partnerském vztahu (40 %) a že ženy mají větší tendenci sextovat častěji se 

svým partnerem než muži. Ke stejnému závěru se přiklání i názory odborníků (Drouin et. 

al., 2017; Delevi, Weisskirch, 2013; Weisskirch, Delevi, 2011). Tato skutečnost může být 

způsobena několika důvody. Sexting slouží uživatelům ve vztazích hlavně jako sexuální 

předehra nebo ozvláštňuje milostný život. Partneři ve stálém vztahu mezi sebou mají vyšší 

míru důvěry, a právě důvěra a intimita je pro ženy klíčová, aby se byly schopny sexuálně 

otevřít (Basson, 2000). Ženám může sexuální chování také způsobit více potenciálních 

emočních a sociálních ztrát (Lewis, 2012). Také možná proto muži sextovali častěji se 

sexuálními partnery než ženy. Nejmarkantnější rozdíl byl mezi muži a ženami u sextingu 

s osobami, které poprvé potkali na sociálních sítích (muži v 9 %, zatímco žen pouze 

v 1 %). Ke stejným výsledkům došel i tým Michelle Drouinové (2017). Tento fenomén 

Drouinová vysvětluje tím, že pro muže je přirozenější a také společensky přijatelnější mít 

volný vztah bez citového zapojení (Grello, Welsh, & Harper, 2006; Lewis et. al., 2012). 

Navíc pro ně může být sex aktivitou, ke které nepotřebují takovou míru intimního spojení 

s partnerem, jako je tomu u žen (Basson, 2000). Dle Kimmela a Planteové (2005) jsou 

mužské fantazie spojeny spíše se sexuálním obsahem fyzického charakteru než 

romantikou. Tento předpoklad může zdůvodňovat, proč mají muži pozitivnější reakce 

na sexuální fotografie přijaté cizími lidmi na sociálních sítích než ženy. Zatímco muže 

lechtivé obrázky cizích uživatelů potěší nebo jsou jimi sexuálně vzrušeni (22 %), ženy na 

ně reagují nejvíce znechucením a pohoršením (ženy 17 %). Zajímavé je, že žádný muž se 

nikdy necítil znechucen nebo pohoršen sextovkou od člověka, kterého znal pouze online. 

Pro obě pohlaví jsou tyto fotky také zdrojem pobavení. 

V motivacích byl rozdíl mezi pohlavím signifikantní. Nejčastější důvody k sextingu se 

shodovaly s motivacemi zmíněných ve studii Mitchellové (2011). Téměř polovina 

zástupců u obou pohlaví jako nejvýznamnější motivaci uvedla, že je sexuálním stimulem a 

osvěžením partnerského vztahu. Tyto výsledky se shodují s názorem odborníků, že pro 

uživatele je sexting aktivitou obohacující sexuální život uživatelů (Lenhart, 2009; 

Weisskirch, Delevi, 2011). Dále ženy ve vyšší míře sextovaly z důvodu, že jejich partner 

sexting vyžaduje nebo si ho oblíbil (téměř 13 %, což je o polovinu více než u mužů). Tento 

rozdíl lze interpretovat i tak, že ženy se ve větší míře snaží ve vztahu své partnery potěšit a 

sextují, i když to pro ně nemusí být příjemné (Drouin, Tobin, 2014). I když tato myšlenka 
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vychází z teoreticky ověřených podkladů, ve výzkumu jsem ji netestovala. Proto je nutné 

upozornit, že se jedná pouze o moji domněnku. 

Co se týče mužů, sextují také za účelem svést potenciální nebo nové partnery či partnerky. 

Se zastoupením 24 % mužů (a 18 % žen) bylo svádění nových partnerů druhou nejčastější 

motivací k sextingu. V otázce motivací lze tedy říci, že muži jsou více otevřeni k sextingu 

mimo partnerský vztah, což potvrzují výsledky práce Drouinové a jejího týmu (2017). Dále 

hrál významnou roli alkohol (okolo 10 % u obou uživatelů) a sebevědomí (7,6 % u obou 

pohlaví). Z literatury lze předpokládat, že možnost zvýšit si sebevědomí je jedním 

z důvodů, proč sdílet své sexuální fotografie s osobou, ke které ho nepoutá sexuální 

přitažlivost (například mezi kamarády v ženských i mužských kolektivech) (Walker, 

2013). Ačkoliv se zdají tyto motivace být marginální, přitahují právě tyto dva faktory 

akademickou pozornost. V rámci několika akademických studií byly zkoumány vztahy 

mezi sebevědomím a sextingem a užíváním omamných látek a sextingem, viz kapitola 4. 

Muži mají také vyšší tendence než ženy sextovat na popud okolí (2,4 % ku 0,4 %). Studie 

zabývající se genderovými stereotypy poukazují, že muži mohou podléhat představě 

společnosti, že se muži mají projevovat sexuálně více, než ženy (Jewell, Brown, 2013). 

Rozdíly mezi muži a ženami byly zřetelné hlavně v sexuálním chování, které jsem si 

v rámci výzkumu označila jako agresivní. Mezi ně v sextingu patří hlavně účast na 

nonconsensual sextingu, tedy sdílení nebo příjmání lechtivých fotografií, které se děje bez 

vědomí osob, které jsou na nich zachyceni, a tlak sextovat. Dle studie Bakerové a 

Carreňové (2015) jsou moderní technologie nástrojem, kterým mladí lidé zneužívali 

své partnery. V práci jsem prokázala, že muži mají větší tendenci se aktivně účastnit 

noconsensual sextingu (27 %) než ženy (16 %). Tyto výsledky odpovídají konsensu 

odborných studií, které zkoumají sexting jako možnou formu partnerského násilí (Morelli 

et. al., 2015). Výsledky testování hypotézy ohledně pasivního nonconsensua sextingu mezi 

pohlavími ukázaly, že mužští respondenti tento sexuální obsah ve větší míře i přijímají (23 

% ku 14 %). Na základě předešlých studií lze tedy soudit, že sexuální fotografie se 

přeposílají převážně v mužských kolektivech, kde si ukazují navzájem své milenky nebo 

partnerky. Důvodem je většinou potřeba být uznáván v mužském kolektivu (Burkett, 

2015). 
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Nátlak k sextingu může být také jednou z forem partnerského násilí. Výsledky ukázaly, 

že muži mají vyšší tendence nutit své partnery k sextingu – 13 % mužů již někdy nutilo 

někoho k sextingu oproti pouze 1 % žen. Tento výsledek je také v souladu s předpokladem 

studií zabývající se partnerským násilím, že muži mají silnější sklony projevovat vůči 

svým partnerům agresivitu a sexuálně je zneužívat, než ženy (Ménard, et. al. 2003). Původ 

agresivního chování v sextingu odůvodňují odborníci různě, jedna ze studií například 

spojuje mužskou agresivitu v sextingu s vyšší mírou sexismu ve společnosti (Morelli et. 

al., 2015). I přesto, že současná západní společnost se snaží odstraňovat nerovnosti mezi 

pohlavím, některé genderové stereotypy (které zobrazuje muže jako sexuální iniciátory), 

jsou zde stále přítomny (Jewell, Brown, 2013). Kvůli nim mohou muži smýšlet o své 

sexuální agresivitě vůči ženám jako o chování, které je ve vztahu ženy a muže přirozené. 

 

Často diskutovaným tématem v rámci sexuálního chování jsou negativní důsledky, které 

svým uživatelům v některých případech přináší. Odborníci na problematiku sexuálního 

a partnerského násilí online konstatují, že ženy jsou při sextingu oproti mužům vystaveny 

více negativům, například že jsou k němu častěji nuceny (Drouin et. al., 2013), jejich 

sexuální fotografie jsou veřejně distribuovány nebo používány k vydírání (Gámez-Guadixe 

et. al., 2015), nebo jim sexting zhorší jejich společenskou reputaci (Walker, 2013). Tyto 

předpoklady se však v mé práci nepotvrdily. Pokud bych negativa zkoumala na celém 

vzorku bez ohledu na pohlaví, s nátlakem sextovat nebo zhoršením pověsti ve společnosti 

měla zkušenost pouze marginální část všech dotázaných.  

 

Navzdory tvrzení studie Dirové (2013), že pro ženy sexting častěji představuje negativní 

zkušenost, jsem ani tento genderový rozdíl statisticky neprokázala. Je zajímavé, že ačkoliv 

jsem v práci nepotvrdila, že by ženy byly sextingem negativněji postiženy než muži, 

vnímají sexting ve větší míře jako rizikové a stigmatizované chování. Přes 55 % žen věří, 

že pokud se na internetu budou chovat sexuálně, budou společensky odsouzeny či jinak 

znevýhodněny. Muži jsou v tomto ohledu optimističtější a 57 % z nich si myslí, že ženské 

chování v sextingu společenským stigmatům nepodléhá. Možná proto majoritní skupina 

žen na sexting pohlíží jako na riskantní jev (73 %, muži v 57 %). Tyto obavy mohou být 

způsobeny i tím, že územ ve společnosti i médiích donedávna bylo se sextingu zcela 

vyhnout. Osvětové kampaně, které se snaží negativní dopady sextingu ve společnosti 

eliminovat, varují před nevhodným sexuálním chováním online výhradně ženy a mladé 
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dívky (Chalfen, 2009). Ty mohou mít pocit, že se újmy spojené se sextingem týkají pouze 

žen, a proto mají silnější obavy než muži. Tyto obavy však převládají u obou pohlaví, a to 

navzdory faktu, že spíše negativní a negativní zkušenost se sextingem uvedlo necelých 

13 % dotázaných.
63

 Tento fakt poukazuje na to, že ačkoliv reálný negativní vliv sextingu 

do života uživatelů je relativně malý, morální panika, kterou si média a státní instituce se 

sextingem spojují, působí na vnímání sextingu ve společnosti (Hasinoff, 2013). 

 

Jak zmiňuje literatura, v sexuálním chování se dnešní společnost stále potýká s 

genderovými stereotypy a stigmaty, které často postihují sexuální aktivitu žen (Alexander, 

Fisher, 2003). V rámci výzkumu jsem během analýzy genderových stereotypů v sexuálním 

chování potvrdila signifikantní rozdíl v názorech mužů a žen pouze v případě, kdy se ženy 

cítily být společností více perzekuovány za své sexuální chování než muži. Zde se s 

uvedeným tvrzením ztotožňovala většina žen oproti menšině mužů. Podobné stanovisko 

zastává také většina vědeckých prací zabývající se předsudky proti ženám, které sextují. 

Mezi ty nejvýznamnější patří studie Ringroseové (2013), Walkera (2013) nebo 

Hasinoffové (2013). 
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 (6+3) mužů + (25+7) žen/325 uživatelů, kteří odpověděli na otázku č. 17. 
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5.11 Limity výzkumu 

V této části práce bych ráda diskutovala některá omezení, která výzkum mohla ovlivnit. 

V případech dotazování není možné dojít k objektivním výsledkům ani v kvantitativní 

metodě, jelikož vždy prezentují pouze to, co oni sami považují za pravdivé.
64

 Tuto 

skutečnost komentoval Giddens (1999) tím, že dotazníkem zjistíme pouze ty informace, 

které nám respondent sdělit chce. Je tedy možné, že výsledky testované v rámci 

poskytnutých subjektivních dat nemusí odpovídat skutečnému zastoupení tohoto jevu 

ve společnosti. Jak ve své práci zmiňuje Ringrose (2012; 12): “Je těžké odhadnout, zda 

jsou data ohledně sextingu podhodnocená kvůli různým sociálním faktorům (například 

studu respondentů) nebo nadhodnocená kvůli tomu, že sextující uživatelé mají tendence 

dotazník vyplnit oproti nesextujícím uživatelům.“ I tento výzkum se potýká s podobným 

problémem, kdy respondent nemusí otázce stoprocentně porozumět nebo odpovídat 

pravdivě (Berger, 2000). 

Dále tuto práci limituje nerovnoměrné zastoupení vzorku respondentů. U některých 

proměnných, které jsem testovala, byl vzorek respondentů velmi malý (například u 

testování hypotézy H1 o vlivu věku na sexting). Při interpretaci dat je tedy potřeba vzít v 

úvahu, že výsledky nemusí být kvůli této skutečnosti stoprocentně relevantní a 

replikovatelné. Na nedostatečnou reprezentativnost vzorku z důvodů dobrovolného výběru 

respondentů jsem již upozorňovala v metodické části. Dotazník jsem distribuovala skrze 

své sociální sítě a tím mohlo být ovlivněno věkové složení respondentů. 

Jedním z možných faktorů, kvůli kterému se mohou výsledky výzkumu odlišovat 

od stanovisek jiných studií v podobné tématice, mohou být kulturní odlišnosti výzkumných 

prostředí. Většina studií, z kterých jsem ve své teoretické části čerpala, byly zkoumány 

na vzorku respondentů z angloamerických či australských zemí. Jelikož předpokládám, 

že většinu z mých respondentů tvořili Češi nebo česky mluvící uživatelé, je jasné, že 

výsledky mohou být ovlivněny tím, v jakém sociálním prostředí účastníci vyrůstali nebo 

jaký postoj česká společnost zastává k projevování sexuality. 

Dalším limitem, kterého jsem si vědoma, je nevyužitý potenciál dat z dotazníku. Jelikož se 

jedná o velmi komplexní téma, bylo by možné s daty dále pracovat a analyzovat větší 
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 Relativně objektivní data lze získat na základě nezávislého pozorování či experimentu. 
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počet odlišných vztahů mezi proměnnými. V rámci rozsahu diplomové práce jsem však 

téma omezila na popis obecných informací, které uvedly sexting do kontextu 

s internetovými uživateli, a analýzu jednotlivých vztahů mezi genderem a různými typy 

chování v sextingu. Otázka genderových stereotypů v sexuálním chování síťových 

uživatelů, které jsem se v práci dotkla pouze okrajově, by si určitě zasloužila bližší 

zkoumání.  
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Závěr 

Ačkoliv v minulosti převládaly ve společnosti představy o dichotomii mezi reálným 

a kybernetickým prostorem, v dnešní době je již jasné, že chování uživatelů v online 

prostředí ovlivňuje jejich vnímání offline světa a naopak. Mísení síťové komunikace 

a interakce tváří v tvář se projevuje také ve vztazích a v sexuálním chování. Právě 

problematiku sexuální komunikace online se snažila práce více přiblížit. 

 

Přestože práce obsahuje určité limity, které jsem popsala v praktické části, přináší zajímavé 

poznatky v sexuálním chování na internetu u českých uživatelů. Sexuální komunikaci 

online v českém prostředí již byla mezi akademiky věnována určitá pozornost,
65

 velkou 

mezeru však shledávám v absenci studií, které by blíže zkoumaly rozdílné chování a také 

percepci v sextingu mezi muži a ženami. Právě tuto mezeru jsem se svou práci snažila 

zčásti zaplnit. 

 

Z výsledků práce je patrné, že sexting je mezi internetovými uživateli běžnou součástí 

online komunikace. Více než ¾ respondentů výzkumu se sextingu již někdy věnovaly, což 

je vyšší počet uživatelů oproti studiím z předchozích let. Díky tomu lze sexting 

v současnosti označit jako trend mediální komunikace, který souvisí se sexualizací 

společnosti, nárůstem popularity sociálních médií a nových médií, které umožňující lidem 

zachytit sama sebe na kvalitní fotografii. Jak jsem předpokládala, sexting převažoval 

u mladší generace uživatelů online médií, kteří jsou technologickému pokroku více 

přizpůsobiví. 

 

Ve výzkumu jsem se zaměřovala hlavně na otázku, zda se chování spojené se sextingem 

liší v závislosti na pohlaví. V práci jsem zkoumala, zda platí tvrzení, že muži jsou 

v sextingu otevřenější než ženy – zda více sextují, mají pozitivnější postoj k sextingu či 

více sextují mimo stálý vztah. Ve frekvenci ani postojích k sextingu mezi muži a ženami 

jsem nenalezla rozdíl, ačkoliv u mužů jsem pozorovala, že jsou svolnější k sextování 

s jinými než stálými partnery. Muži jsou k sextingu také více motivováni v rámci nových 

sexuálních vztahů. Na základě tvrzení předchozích studií jsem potvrdila, že muži jsou 
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agresivnější v sexuálním chování online – tedy že své partnerky více tlačí k sextingu a mají 

tendence fotografie svých partnerů přeposílat či šířit dále. Větší míra nonconsensual 

sextingu u mužů může souviset s tlakem prezentovat se svými sexuálními úspěchy, 

kterému jsou v mužských skupinách členové vystaveni. 

 

V práci jsem také vycházela z předpokladu, že ženy jsou více postiženy negativními 

dopady sexuálního chování na internetu. Tato hypotéza se však nepotvrdila. Přesto ženy 

více než muži považovaly sexting za rizikové a stigmatizované chování. Jak se ukázalo, 

odlišné názory na sexting mezi pohlavími neurčovaly reálné rozdíly v negativních 

dopadech této komunikace na muže a ženy. Na základě teorie sociálního konstruktivismu 

lze tedy usuzovat, že tyto obavy mohou být způsobeny názorem společnosti na sexting 

a dichotomickým pohledem, kterým společnost pohlíží na sexuální chování mužů a žen. 

Proto bych v budoucích výzkumech doporučovala věnovat se více stereotypů v sexuálním 

chování síťových uživatelů a otázce, jakým způsobem ovlivňují genderové stereotypy 

sexuální chování online. Další zajímavé výsledky by mohl přinést vyváženější vzorek 

respondentů v otázce věku, například ohledně motivací k sextingu starší generace uživatelů 

v porovnání s mladšími uživateli, nebo sexuální orientace. 
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Summary 

At the end of the millenium, there has been prevalent belief about dichotomy between 

reality and cyberspace in media discourse. Currently, we are aware that online behavior 

effects perception of the real world of their users and vica versa and blending of online and 

offline communication leads to some changes in relationships and sexual behavior. This 

paper aimes to provide closer view to this shift and online sexual behavior. 

 

Although the research meets some limitations, which I have described in the previous 

chapter, this paper provided interesting findings about sexual behavior among Czech 

internet users. Little academician attention has been paid to sexual communication in 

Czech online landscape and even less effort has been made to study differences in sexting 

between Czech men and women.
66

 Main aim of my paper was to fill up this research gap. 

 

According to the results, sexting is common practice in online communication. More than 

¾ of respondents has sexted, which is higher amount than previous studies reported. 

According to this shift, it is possible to refer to sexting as a trend of media communication. 

Sexting relates to sexualization of society, rising popularity of social media and new 

technologies, which helps users to capture their selfie in very high quality. As I assumed, 

sexting has been more prevalent among younger generation than older one, since young 

people are highly adaptable to modern technology. 

 

My research aimed to discover if sexting behavior can differ in certain ways due to sex. 

This paper tested the presumption, that men are more open to sexting than women. The 

main research questions inquired if men sext more, have rather positive approach to 

sexting and sext more outside the relationship. This paper proved no difference regarding 

the frequency in or approach to sexting between men and women. However, men had 

greater tendency to sext with other than permanent partner. Also, the motivation to sext in 

new or casual relationships has been stronger among men than women. As the previous 

studies asserted, men are prone to aggresive sexual behavior in online communication, 

meaning the coercion to sext and nonconsensual sexting. Nonconsensual sexting among 
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men could be possibly caused by the pressure to present themselves with their sexual 

achievements that men experience from their peers. 

 

Another presumption of my paper, that women are more effected by negative impacts of 

sexting behavior, was not confirmed. However, women rather see sexting as risky and 

stigmatized behavior. As the research concluded, different view of sexting between men 

and women has not been driven by the real difference in negative effects of sexting men 

and women experienced. On the grounds of theory of social constructionism, I suppose 

that these concerns could be caused by stereotypical stance of society to sexual behavior 

among gender. Owing to this presumption, I would reccomend to insvestigate question of 

stereotypical behavior in online sexual communication in future research, mainly if gender 

stereotypes certainly determine sexting behavior. Also, balanced sample of respondents 

could bring some new contribution to knowledge about sexting behavior depending on age 

or sexual orientation (regarding sexting motivations of these two groups).  
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    V dnešním digitalizovaném světě se sociální média zastávají důležitou funkci komunikačního a 

informačního nástroje. V současné době můžeme pozorovat různé aspekty chování uživatelů online. 
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primárně označuje jako chování spadající do kyberšikany. Čím se však práce jmenovitě nezabývají, je 

rozdílná percepce tohoto tématu ženami a muži. Mimo to také chybí hlubší reflexe toho, jak se zasílání 
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 Práce si klade za cíl analyzovat sexting jako mediální téma a jeho přesah do života lidí, kteří ho sdílejí. 

Stěžejním záměrem práce je zjistit, jaké místo sexting zaujímá v síťové komunikaci a jaký je jeho vliv 

na život uživatelů sociálních sítí, kteří se s tímto jevem setkali. V práci budu porovnávat vybrané 

materiály zabývající se dopady sextingu na společnost a jedince. Zvláštní pozornost bude kladena na 

ženy/uživatelky, které se stávají často nechtěnými adresáty nahých fotografií. K tomuto účelu bude 

vytvořen vlastní výzkum. Ráda bych touto prací odpověděla na otázku, jak je v dnešní době mladými 

lidmi sexting ve skutečnosti vnímán, jak velkému publiku přijde jako součást každodenního života, jaké 

jsou jejich reakce na sdílení podobného sexuálního obsahu, jak ovlivňuje jejich vnímání intimity a zda 

má zmíněný jev přesah do jejich vztahů. K zodpovězení těchto otázek bude třeba zvážit, jak sociální 

média posouvají hranice toho, co je přijatelné sdílet s ostatními. Velkou roli ve zkoumání bude hrát 

rozdíl vnímání tohoto tématu mezi pohlavími, tedy jaký postoj mají k sextingu muži a ženy. 

K zodpovězení těchto otázek bude sloužit také výzkum. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

1. Úvod 

2. Teoretická část 

a) Charakteristika sextingu: V této kapitole si kladu za cíl zmapovat definici sextingu, kořeny 

jeho vzniku, jaké jsou druhy sextingu, na jakých platformách a jakým publikem je nejčastěji 

sdílen. V této kapitole uvedu příklady sextingu a na jejich analýze poukážu na základní 

společné rysy, které tyto sexuální zprávy obsahují. Téma budu zkoumat z hlediska 

mediocentrického přístupu ke zkoumání médií. Práce bude zpracovávána v souladu s 

tvrzením, že média mění vnímání společnosti k tomu, co je vhodné sdílet. 

b) Vývoj sextingu na sociálních médií: V rámci této kapitoly představím souvislost sdílení 

sexuálního obsahu s rozvojem sociálních sítí. Zároveň rozpracuji otázku sexuálního chování 

uživatelů sociálních médií. Analýza tohoto tématu by měla přímo poukázat na kauzalitu mezi 

užíváním sextingu a popularizací online seznamek, jako je Tinder nebo Badoo.  

c) Sexting, kyberšikana a gender: Rozdělení sextingu na chtěný a nechtěný, nastínění 

souvislosti sextingu a kyberšikany a rizik, která se sdílení sexuálního obsahu týkají. V této 

kapitole bude více zmíněna otázka genderu, rozdílného pohledu žen a mužů na sdílení 

sexuálního obsahu na internetu, stejně jako motivace obou pohlaví k sdílení zpráv sexuálního 

charakteru. 

d) Vliv sextingu na jeho účastníky: V této, dle mě stěžejní, kapitole se budu zabývat otázkou, 

jaké sociální jevy se sextingem souvisí. Analýzou vybraných psychologických, mediálních i 

sociologických studií popíšu, jaké dopady má sexting na společenské fungování jedince, 

jakou roli hraje v mezilidských vztazích či jak ovlivňuje chování jeho účastníků. V této části 

práce budu zjišťovat, zda na jedno z pohlaví dopadají důsledky sextingu ve větší míře než na 

to druhé. 

3. Praktická část 

V této části práce představím vlastní výzkum přístupu mediálního publika k sextingu, použité 

metody zkoumání a jeho cíle. K výzkumu použiji jak kvantitativní metodu sběru dat v podobě 

dotazníků, tak kvalitativní metodu hloubkových rozhovorů. 

4. Zhodnocení zjištěných informací, interpretace výsledků a porovnání s výstupy první, teoretické, 

části práce. 

5. Závěr 
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Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období):  

V první části práce budu analyzovat vybrané studie, které zkoumají témata spojená se sextingem, 

pojetím intimity jedince na internetu, body image a lidskou sexualitou či sociálními jevy spojenými s 

užíváním sociálních sítí, jako je kyberšikana a otázka genderu. Tyto studie doplním o jednotlivé 

příklady sextingu ze sítí jako Facebook, Instagramu, Tinderu či Badoo. Vzhledem k aktuálnímu 

charakteru tématu budou v teoretické části analyzovány práce novodobějšího data (především 

v posledních 7 letech). V druhé, praktické části práce použiju k výzkumu vlastních připravených 

materiálů (dotazníky a otázky pro hloubkové rozhovory). 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

    V první části práce budu pracovat s příslušnou literaturou na téma sexting a na jejím základě budu 

analyzovat teoretický podklad pro svou práci. Nejdříve charakterizuji sexting jako mediální jev a 

zanalyzuji problematiku, která se sextingem přímo souvisí: například kyberšikana, stereotypyzace 

genderových rolí v mediích a vliv sextingu na sociální život jedinců. V praktické části práce se zaměřím 

na zkoumání uživatelů sociálních sítí pomocí kvantitativní metody samostatně vytvořeného 

dotazníkového šetření, ve kterém budu cílit na co největší počet respondentů aktivních na sociálních 

sítích (min 100).  Metodou, která se zaměří na kvalitativní  zkoumání mediálního publika, bude sada 10 

hloubkových rozhovorů s respondenty (5 mužů a 5 žen), kteří budou vybráni na základě předem 

definovaných vlastností (dotazovaný by měl mít opakovanou zkušenost se sextingem, ať už aktivní či 

pasivní, a sexting považuje  za přirozenou součást současné komunikace). Následná kapitola zpracuje 

výsledky obou výzkumů a porovná je s teoretickou analýzou tématu a jeho dopadů (kapitola 2).  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Vzor dotazníku 

Název: Sexting: jeho vliv na ženy a muže 

Úvodní text:  

Jmenuji se Gabriela Veselá a jsem studentkou oboru Mediální studia na Karlově univerzitě 

v Praze.  

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku o novém trendu mediální komunikace, 

který se nazývá sexting. Dotazník bude sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci, 

která analyzuje vztah mezi tímto fenoménem a genderem. Výsledek práce by měl 

zodpovědět, jak se užití sextingu liší u žen a mužů a zda sexting posiluje genderové 

stereotypy.  

 

Dotazník je zcela anonymní a je určen pro lidi od 18 let. Má 34 otázek, které mají na výběr 

buď jednu možnost (kolečka) nebo více možností (čtverečky). 

 

Předem děkuji za Váš čas a trpělivost při vyplňování! 

 

1. Jsem … 

 muž 

 žena 

2.  Je mi … let. 

 18–24 

 25–34 

 35–44 

 více než 45 

3. Jsem: 

 single 
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 zadaný/á 

 ženatý/vdaná/v registrovaném partnerství 

4. Moje sexuální orientace: 

 heterosexuální 

 homosexuální 

 bisexuální 

 nespecifikuji svou orientaci 

5. Jak často jste aktivní na sociálních sítích? 

 denně 

 vícekrát za týden 

 vícekrát za měsíc 

 vícekrát za rok 

 nikdy 

6. Jak často máte sex? 

 vícekrát týdně 

 vícekrát za měsíc 

 párkrát do roka 

 méně než nebo jednou za rok 

7. Zveřejňujete někdy své lechtivé fotografie (s odhaleným zadkem, v 

podprsence, polonahý/á, nahý/á) na sociální sítě? Pokud ano, kolikrát? 

 asi jednou týdně 

 asi jednou za měsíc 

 vícekrát za posledních 12 měsíců 

 jednou za posledních 12 měsíců 

 nikdy nezveřejňuji 

8. Setkal jste se již v médiích (sociální sítě, noviny, televize) s pojmem sexting? 

 ano 

 ne 
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9. Byl/a jste někdy účastníkem sextingu (obdržel/a nebo zasílal/a jste někdy své 

nahé nebo odhalené fotografie/videa někomu na sociálních sítích, telefonem či 

pomocí seznamovacích aplikacích)? Pokud ano: 

 zasílal/a jsem své nahé/odhalené fotografie či videa 

 obdržela/a jsem své nahé fotografie či videa druhého uživatele 

 účastnil/a jsem se obojího 

 neúčastnil/a jsem se 

10. Na jaké platformě jste se sextingem setkal/a nejčastěji? 

 SMS 

 Instagram 

 Facebook 

 Snapchat 

 Tinder 

 Badoo 

 e-mail 

 jiné 

11. Někdy jste již sextoval/a: 

 s partnerem/partnerkou 

 s kamarádem/kamarádkou 

 s mužem/ženou, který/á se mi líbil/a 

 s partnerem/partnerkou na sex 

 nesextoval/a jsem 

12. Pokud jste někdy zaslal/a lechtivé fotografie či videa, zaškrtněte, co z níže 

uvedeného jste na nich zachytil/a: 

 provokativní pózu 

 poodhalené tělo 

 nahé tělo 
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 ženské poprsí 

 ženské bradavky 

 penis 

 vagínu 

 masturbaci 

 sex 

 nikdy jsem nic neposlal/a 

13. Pokud jste někdy obdržel/a lechtivé fotografie či videa, byl/o na nich 

zachycen/o: 

 provokativní pózu 

 poodhalené tělo 

 nahé tělo 

 ženské poprsí 

 ženské bradavky 

 penis 

 vagínu 

 masturbaci 

 sex 

 nikdy jsem nic neposlal/a 

14. Jak často sextujete? 

 týdně 

 vícekrát za měsíc 

 vícekrát ročně 

 zkusil/a jsem to párkrát 

 nikdy jsem to nedělal/a 

15. Sextujete nejčastěji: 
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 s partnerem/partnerkou 

 se svým sexuálním partnerem/partnerkou 

 s cizími lidmi na sociálních sítích 

 s kamarádem/kamarádkou 

 s nikým nesextuji pravidelně 

16. Sextujete, protože: 

 je to kořením sexuálního života s partnerem (způsob flirtování, příjemná předehra, 

vztah na dálku atd.) 

 to po vás partner vyžaduje/má to rád 

 je to příjemná forma svádění v nových sexuálních vztazích 

 se tím dobře začíná konverzace na sociálních sítích/seznamovacích aplikacích 

 to dělají ostatní 

 si tím zvedáte sebevědomí 

 pod vlivem alkoholu nebo jiných látek to vypadá jako dobrý nápad 

 nesextuji 

17. Jak obecně byste zhodnotil/a Vaše zkušenosti se sextingem? 

 pozitivně 

 spíše pozitivně 

 spíše negativně 

 negativně 

 nemám zkušenost 

18. Dostal/a jste někdy lechtivé fotografie od člověka, kterého jste znal/a pouze ze 

sociálních sítí? Pokud ano, jaká byla Vaše reakce? 

 pobavilo mě to 

 byl/a jsem znechucen/a a pohoršen/a 

 sexuálně mě to navnadilo 

 měl/a jsem neutrální reakci 
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 nedostal/a jsem žádné 

19. Byl/a byste ochotný/á poslat svou nahou fotografii člověku, s kterým jste na 

sítích setkal/a poprvé? Po jak dlouhé době? 

 ihned po navázání kontaktu 

 do týdne od začátku konverzace 

 do měsíce od začátku konverzace 

 nebyl/a bych ochotný/á poslat své nahé fotografie člověku, kterého jsem potkal/a na 

sítích 

20. Obdržel/a jste někdy lechtivé fotky nebo videa osoby, které nebyly určeny 

původně Vám? 

 ano 

 ne 

21. Přeposlal/a jste někdy lechtivé fotky nebo video někoho jiného? 

 ano 

 ne 

22. Byl/a jste někdy donucen/a jiným uživatelem podílet se na sextingu, ačkoliv 

jste to nechtěl/a? 

 ano 

 ne 

23. Nutil/a jste někdy jiného uživatele, aby Vám zaslal sexuální fotografie, i když 

jste věděl/a, že to nechce? 

 ano 

 ne 

24. Cítíte tlak ze strany svého okolí (například svých vrstevníků) se na sextingu 

podílet? 

 ano 
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 ne 

25. Stalo se Vám někdy, že byly Vaše fotografie, které jste soukromě zaslal/a, 

zneužity? Pokud ano, jak: 

 byly přeposílány mezi lidi, kterým nebyly určeny 

 kolovaly po internetu 

 partner je použil k vydírání 

 expartner je použil k vydírání 

 někdo jiný je použil k vydírání 

 nestalo se mi 

26. Pokud byly zneužity, měly dopad na Vaši reputaci? 

 ano 

 ne 

27. Myslíte si, že ve společnosti panují stigmata vůči mužům, kteří sextují? 

 ano 

 ne 

28. Myslíte si, že ve společnosti panují stigmata vůči ženám, které sextují? 

 ano 

 ne 

29. Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Pro muže je přirozenější chovat se 

sexuálně/svádět objekty svého zájmu než pro ženy.“ 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám na to názor 

30. Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Média vyobrazují ženy jako sexuální 

objekty.“ 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám na to názor 
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31. Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy se v médiích prezentují sexuálně – 

například chtějí působit sexy na fotkách uveřejněných na svém profilu.“ 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám na to názor 

32. Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy jsou více perzekuovány společností 

za své sexuální chování online než muži – například dostávají společenské 

nálepky.“ 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám na to názor 

33. Uveďte, zda souhlasíte s tvrzením: „Ženy jsou zodpovědné za distribuci svých 

nahých fotografií a videí, které poslaly v rámci sextingu jinému uživateli.“ 

 souhlasím 

 nesouhlasím 

 nemám na to názor 

34. Myslíte si, že je sexting pro dospělé lidi rizikovým chováním na sociálních 

sítích? 

 ano 

 ne 

 


