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Jana Morávková  si zvolila za téma své bakalářské práce problematiku pornografie, 

která v posledních desetiletích prošla v české společnosti výrazným vývojem. Zatímco do 

listopadu 1989 v česku neexistovaly žádné pornografické časopisy ani videa a obé se pašovalo  

ze zahraničí, po listopadu nastal až jakýsi boom pornografie, který byl posléze ještě umocněn 

snadnou dostupností na internetu. Neoliberalizmus a postmoderna přinesly rozvolnění norem 

chování a toleranci víceméně ke všemu. Zvláště mladá generace ve značné míře chápe 

pornografii, ale i prostituci jako něco zcela normálního. Tyto změny probíhají bez zvláštní 

reflexe společnosti.   

Do této situace vstupuje Jana Morávková se snahou ve své bakalářské práci téma 

pornografie teoreticky uchopit a určité jevy spjaté s pornografií empiricky zkoumat. 

V teoretické části příkladně začíná vymezením pornografie, následuje geneze tohoto 

fenoménu v historii lidstva, a dále si všímá právní stránky pornografie.   

Autorka dále sleduje sociální příčiny a důsledky pornografie a vliv na sexuální chování 

populace, včetně agresivity a násilí v oblasti sexu.   

Ve zvláštní kapitole se autorka věnuje zvláště zavrženíhodné oblasti pornografie, kterou 

je dětská pornografie a sexuální zneužívání dětí. Internet přinesl nové formy dětské 

pornografie a pedofilie a s postupující tolerancí k deviaci stoupá i tolerance k dětské 

pornografii a pedofilii. Již zcela veřejně se objevují požadavky ve smyslu, že i pedofilové 

mají svá práva.  

V praktické části autorka seznamuje čtenáře s přípravou empirického výzkumu. Správně 

je vymezen základní a výběrový soubor a vztah mezi nimi a z toho odvozeno, že se jedná o 

výzkumnou sondu a výsledky nelze zobecňovat pro celou populaci, i když lze předpokládat, 

že odchylky celku populace nebudou zásadní. Výběrový soubor má více než 500 respondentů. 

Jedná se o kvantitativní empirický výzkum se sběrem dat pomocí dotazníku.  

Velmi dobře jsou formulovány výzkumné cíle i hypotézy, které vhodně směrují výzkum 

a je možné pomocí daného výzkumu výzkumné cíle naplnit a hypotézy ověřit. Při interpretaci 

dat je autorka vedena hypotézami. Systematicky porovnává u hypotéz data a na základě 

analýzy hodnotí zda byla hypotéza potvrzena či vyvrácena.  



Výzkumem a interpretací dat autorka vymezila místo pornografie v životě českých 

mužů a žen a popsala některé souvislosti mezi pornografií a dalšími sociálními jevy. 

Jana Morávková svou bakalářskou prací prokázala schopnost orientovat se v sociálních 

jevech a rozlišovat hranice mezi normalitou a deviací. Její analýzy a hodnocení jevů vykazují 

tvořivost a osobitost a při práci s literaturou nezůstává pouze na úrovni kompilace a rešerše. 

Při přípravě, realizaci a interpretaci výzkumu překračuje publikované poznatky a obohacuje 

pohled na fenomén pornografie. 

Při práci na bakalářské práci lze ocenit důslednost a pečlivost, kterou  Jana Morávková 

po celou dobu vykazovala. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.   
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