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Autorka ve své bakalářské práci informuje o rozsahu a důsledcích 

pornografie v současnosti. Ve své teoretické části vymezuje 

pornografii jako takovou, včetně právních aspektů a základních 

paragrafů. Velmi podrobně analyzovaný fenomén pornografie 

seznamuje se změnami zvláště v poslední dekádě, kde významnou 

roli hrají one-line služby v souvislosti se zvyšujícím se obchodním 

erotickým boomem. Konzument má možnost širokého výběru za 

minimální cenu. Tato uvolněná morálka a nabízející se informace 

v čím dál nižším věkovém rozmezí, vede v konečném důsledku k šíření 

pohlavních chorob, drogovou závislost nevyjímaje. Autorka poskytuje 

i genderová specifika. Pozitivně hodnotím podrobnou analýzu rizik, 

nárůst agresivity, násilí a vznik závislosti. Počítáme-li s tím, že počet 

frustrovaných, úzkostných jedinců se sociálním odcizením narůstá, 

pak je nasnadě, že únik i do těchto aktivit je jeden z možných 

kompenzací. Autorka se také zmiňuje o syndromu sociální intenzity. 

Vysvětlete. 

Hloubku a důraz kladené na rozbor dětské pornografie vítám. Pro 

užívání porno webů jsou sice zavedeny určité filtry, ovšem jsou 

nedostatečné. Vysvětlete v čem. 

Ve výzkumu autorka sleduje vliv pornografie na život jedince, který ji 

konzumuje. Metodou kvantitativního výzkumu, pomocí 

dotazníkového šetření na bezplatné internetové stránce, oslovila 507 

respondentů/214mužů a 293 žen/, ve věkovém rozpětí 16-57 let. 

Návratnost byla 77,2%. Získaná data zpracovala v Excelu. 



Volba tohoto způsobu řešení je logická, potvrdil to i nezájem 

některých společností s pornografickým obsahem komunikovat.  

Vlastní šetření bylo shrnuto do 8 hypotéz. Lze říci, že mladiství jsou 

nejsilnější skupinou sledující pornografický materiál. Ve všech 

věkových sledovaných kategoriích dominují muži, mimo sextingu, 

který je provozován naopak více ženami. V souhrnu jsou výsledky 

víceméně srovnatelné s informacemi, které poskytují zahraniční 

studie. 

Autorka ve své bakalářské práci uceleným, /na kvalitní teoretický 

rozbor navazující/, výborně metodicky zpracovaným šetřením 

poskytla zajímavý a z velké části nový pohled na řešenou 

problematiku, včetně akcentace rozsáhlých rizik a zmínky i možných 

pozitiv. 

Doplňující otázka: 

Které zjištění bylo pro Vás nejvíce překvapující? 
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