UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Jana Drastíková
Vliv pornografie na ženy a muže v období mladé dospělosti
Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mgr. Lucie Krejčová, Ph.D.
Praha 2021

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a
literatura byly řádně citovány. Zároveň souhlasím se zveřejněním práce v tištěné nebo
elektronické podobě. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
V Praze dne 5. 1. 2021
…………………………….
Jana Drastíková

2

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych chtěla poděkovat především vedoucí práce Mgr. Lucii Krejčové, Ph.D.,
za její čas, inspiraci, ochotu, nesmírnou trpělivost a vstřícné rady, bez čehož by tato práce
nemohla vzniknout. Dále bych ráda poděkovala své sestře a tátovi, příteli a kamarádkám.
Všichni mi byli nejen po dobu vzniku této práce, ale i v průběhu celého studia velkou oporou
a svou důvěrou mi poskytovali motivaci k dokončení studia.

3

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá problematikou internetové pornografie. V dnešní éře rychle
vyvíjejících se technologií, má oproti dřívějšku k pornografii přístup mnohem více lidí a tak
se výzkum týkající se míry vlivu pornografie na lidský život stává více důležitým. V rámci
práce byla pro podrobnější analýzu vybrána kategorie mladých dospělých s ohledem na
vynořující se dospělost, protože právě v tomto období bývají lidé nejvíc ovlivnitelní
pornografií. Díky analýze stávajících studií bylo zjištěno, že výsledky vlivu pornografie na
body image, well – beingu a self – esteem jsou nejednoznačné. V oblasti sexuálního chování
bylo zjištěno, že pornografie ovlivňuje ženy i muže. Ti, kteří pornografii konzumují, častěji
podstupují rizikové sexuální chování nebo střídají více sexuálních partnerů a jejich sexuální
chování bývá ovlivněno sexuálními scénáři.
Klíčová slova: pornografie, mladá dospělost, vynořující se dospělost, body image, self,
sexuální chování
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ABSTRACT

The bachelor thesis deals with the issue of Internet pornography. In today's era of rapidly
evolving technology, more people have access to pornography than before. So the research
that measures the impact of pornography on human life is becoming more important. The
work analyzes in more detail a selected category of young adults during emerging adulthood,
because it is during this period when pornography has the biggest influence to peoples lives.
Thanks to the analysis of existing studies, it was processed that the results concerning body
image, well-being and self-esteem are ambiguous. In the area of sexual behavior, it has been
suggested that pornography affects both female and male pornography. Those who consume
pornography are more likely to undergo risky sexual behavior or to alternate between
multiple sexual partners, and their sexual behavior tends to be consistent with sexual
scenarios.
Key words: pornography, young adulthood, emerging audlthood, body image, self, sexual
behavior
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Úvod
Pornografie je součástí společnosti již velmi dlouho. Utvářela se v rámci socio –
kulturního a historického kontextu a v každém období nesla trochu jiný význam, což bude
dále v práci podrobněji zpracováno. Fenomén pornografie je již společností vnímán jako její
běžná součást a je na něj nahlíženo z různých úhlů. Pro mnohé zůstává kontroverzním
tématem a i proto se se většina výzkumů koná online formou.
Šíření pornografie je díky rozvoji technologií a vysokorychlostnímu internetu mnohem
rychlejší a týká se čím dál více lidí. V České republice mělo v roce 2019 připojení k internetu
celkem 81, 1 % domácností (Český statistický úřad, 2020). Je proto přirozené, že pornografie
vzbuzuje stále větší zájem odborníků, kteří se zabývají tím, jaký má dopad na své
konzumenty. V zahraničí je tomuto fenoménu věnovaná velká pozornost, zejména
v liberálních zemích, jako jsou státy Skandinávského poloostrova. Existuje řada výzkumných
studií týkajících se dopadu pornografie na muže, postupně přibývá i těch, které se zabývají
ženami.
O pornografii se zajímá mnoho společenskovědních disciplín, od sociologie přes
antropologii až po psychologii. Každá z těchto odvětví se danou problematikou zabývá z jiné
perspektivy a využívá rozdílná teoretická ukotvení. V práci je využíváno především hledisko
psychologie osobnosti a kulturní a sociální antropologie.
Byly stanoveny tyto výzkumné otázky.
• Jak konzumace pornografie ovlivňuje body image u mladých heterosexuálních žen?1
• Jak konzumace pornografie ovlivňuje body image u mladých heterosexuálních mužů?

1

K vyhledávání související literatury k prvním dvěma otázkám byla použita klíčová slova „influence of

pornography on body image among young women/men“; „body image and internet pornography, young
heterosexual women/men“; „body image and internet pornography“. Slovo „women“ nebo „men“ byl užito
v souvislosti s konkrétním vyhledáváním zabývajícím se buď muži nebo ženami.
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• Jak konzumace pornografie ovlivňuje well – being u mladých heterosexuálních žen? 2
• Jak konzumace pornografie ovlivňuje well – being u mladých heterosexuálních mužů?
• Jak konzumace pornografie ovlivňuje sexuální chování u mladých heterosexuálních
žen?3
• Jak konzumace pornografie ovlivňuje sexuální chování u mladých heterosexuálních
mužů?
• Jak ovlivňuje konzumace pornografie self – esteem u mladých heterosexuálních žen?4
• Jak ovlivňuje konzumace pornografie self – esteem u mladých heterosexuálních
mužů?
• Liší se frekvence konzumace pornografie mezi mladými heterosexuálními muži
a ženami?5

2

Pro vyhledání studií souvisejících se třetí a čtvrtou otázkou byla použita klíčová slova „well – being and

internet pornography“; „young heterosexual women/men and porn, well – being“; „influence of porn on well
– being amog young women/men“. V souvislosti s konkrétním vyhlédáváním bylo užito buď „women“ nebo
„men“.
3

K nalezní studií k otázkám pět a šest bylo užito klíčových slov „sexual behavior and pornography“; „influence

of pornography on sexual behavior“; „sexual behavior and pornography among young heterosexual
women/men“. V souvislosti se zaměřením výzkumné otázky na muže nebo na ženy bylo vybráno slovo
„women“ nebo „men“.
4

Pro vyhledávání studií k otázce sedm a osm týkajících se tématu self – esteem u mladých heterosexuálních

žen a mužů byla použita klíčová slova „influence of porn on self – esteem“; „pornography and self – esteem
among young heterosexual women/men“. V závislosti na tom, zda se jednalo o zaměření na ženy nebo muže
bylo hledání upraveno.
5

K deváté otázce klíčová slova zahrnovala „frequency of internet pornography use“; „consumption of internet

pornography among young heterosexual adults“; „frequency of internet pornography consumption among
young heterosexual women/men“. Vyhledávání bylo upraveno podle toho, zda se jednalo o ženy nebo o muže.
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Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá fenoménem tělesnosti
a jednotlivými složkami osobnosti. Je zahrnuta zejména identita, sebepojetí jakožto součást
identity, self – esteem a jsou také uvedeny druhy self – esteem. Práce se zabývá teoreticky
problematikou body image jako takového, jsou uvedeny i teorie, které se váží k této
problematice a jsou důležité pro pozdější analýzu výzkumů. Je zmíněna také souvislost body
image a sexuálního fungování. Zahrnuta je atraktivita spolu s tělesným ideálem, jelikož
s probíranou problematikou sovisí. První kapitolu uzavírá vymezení mladé a vynořující se
dospělosti, jelikož se práce zaměřuje na toto věkové období.
Ve druhé části je rozebrána pornografie. Její stručná historie od vzniku pornografie,
přes fotografie, filmy, video až po internetovou pornografii. Její vývoj je uveden proto, aby
bylo zřetelné, jak její vliv ve společnost sílí. Dále je uvedena analýza stávajících výzkumů,
které se zabývají důvodem vyhledávání pornografie a frekvencí její konzumace mladými
dospělými lidmi. Je také sledováno, zda má konzum pornografie pozitivní nebo negativní
dopady na mladé dospělé a práce pokračuje analýzou výzkumů, které se zabývají vlivem
pornografie na body image, well – being, sexuální chování a self – esteem.
Pro účel práce bylo čerpáno v rámci teoretické práce z antropologických textů
zaměřených na tělesnosot a z učebnic a výzkumů z oblasti psychologie. Pro některé pasáže
byly využity slovníky. Ve výzkumné části bylo čerpáno zejména ze zahraničních studií
zabývajících se problematikou pornografie v souvislosti s body image, well – beingem,
sexuálním chováním a self – esteem. Použité studie byly zejména v anglickém jazyce. České
výzkumy existují zřídka. Výzkumy byly vyhledávány v internetových vědeckých časopisech
a jiných stránkách zabývajících se výzkumem (Journal Porn Studies; Archeves of Sexual
Behaviour; Journal of Sex Research; Your Sexual Medicine Journal; Taylor & Francis Online;
Sage Journals;). Studie byly vyhledávány pomocí klíčových slov (pornography; emerging
adulthood; body image and pornography; self esteem and pornography; positive effects of
internet pornography).
Cílem této bakalářské práce je poskytnout teoretický přehled pojetí tělesnosti,
vybraných aspektů osobnosti člověka, vlivu pornografie na mladé dospělé a zodpovězení
výzkumných otázek. Práce se věnuje tomu, zda mladí dospělí vnímají efekty pornografie
spíš pozitivně, nebo negativně a z jakého důvodu pornografii vyhledávají. Jsou zkoumány
vlivy hlavně na body image, well – being, sexuální chování a self – esteem. Jsou také
10

uvedeny limity stávajících studií týkajících se vlivu pornografie na mladé dospělé a návrh
na jejich vylepšení. V závěru jsou shrnuty důležité poznatky této bakalářské práce.
Část týkající se zodpovězení výzkumných otázek představuje konkrétní studie a výzkumy,
které se zabývají rozebíranou problematikou.
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1. Základní teoretický přehled
1. 1 Tělesnost, tělesné sebepojetí
Vnímání a hodnocení sebe samotných ovlivňuje naše chování i prožívání. Tělesnost je
důležitou podmínkou sebepojetí. Co to však tělesnost je? Tělesné sebepojetí je jednou ze
složek struktury osobnosti. Podle Hátlové (2005, str. 1) „sebepojetí (self concept – Já
koncept) je strukturou vědomé sebereflexe uložené v paměti. Tělo je hlavním prostředkem
sebevnímání, sebepochopení a interkace s okolím.“ Jednou ze základních teorií vysvětlující
tělesnost je teorie Wiliama Jamese (James, 1950).
Ve svém díle The Trinciples of Psychology (1950) William James rozlišuje dva
základní aspekty self, „I – self“ a „Me – self“. V prvním případě se jedná o subjekt, který
má vědomí své jedinečnosti osobních a duševních zkušeností, které vedou k odlišení
subjektu od jiných. V druhém případě se o Já přemýšlí jako o objektu, o souboru všeho, co
jedinec považuje za sebe. Me – self má rovnocenné části, tzv. konstituenty, materiální,
sociální a duchovní. Materiální Já zahrnuje vlastní tělo a veškeré vlastnictví. Sociální Já je
vystavěno na názorech druhých a obsahuje to, co je poznávané druhými lidmi. Duchovní Já
je vnitřní Já. Zahrnuje osobní charakteristiky, hodnoty a morálku (James, 1950).
K tělu a tělesnosti bylo dlouhou dobu přistupováno pouze z biologického hlediska.
Velký vliv na toto pojetí měl Descartův dualismus těla a duše, ve kterém svět těles stojí proti
světu myšlení (Descartes, 2001). K tomuto přístupu jistě přispělo i klasické dělení
antropologie na jednotlivé podobory; kulturní a sociální antropologie klade do středu svého
zájmu projevy kultury a společenské uspořádání, fyzická antropologie se zaměřuje na
biologické stránky lidských jedinců, zejména na tělo a tělesnost (Šanderová, 2011).
V současné době se o tělo a tělesnost začínají zajímat sociální a kulturní vědy (Eichberg,
2009; Šanderová, 2011). Přináší důležitý poznatek o tom, že tělo nestojí mimo kulturu, ale
je zároveň jejím aktivním činitelem a nese její významy. Díky těmto poznatkům je na tělo
ve vědeckém diskurzu nahlíženo jen jako na čistě biologický produkt (Šanderová, 2011).
Skrze těla příslušníků určité kultury jsou také vyjadřovány základní normy a hodnoty,
které jsou uznávány. „Tyto hodnoty mohou být vyjádřeny preferovaným typem postavy,
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barvou pleti, způsobem oblékání, účesem, způsobem líčení, výrazem tváře, gesty, mimikou,
držením těla, proxemikou a vůbec dalšími způsoby používání celého těla“ (Šanderová, 2011,
str. 18-19).
Marcel Mauss, francouzský etnolog a sociolog ve své studii uvedl, že „Tělo je první
a přirozený instrument člověka. Nebo přesněji řečeno: aniž mluvíme o instrumentu, tělo je
přirozený technický objekt a zároveň technicky prostředek člověka“ (Mauss, 1972, str. 96).
Mauss mluví o „technikách těla“. Snaží se poukázat na to, že každá společnost s tělem
zachází jiným způsobem, také jej jinak vnímá a dává mu určitý význam. Tělo jako takové
svou morfologií a fyziologií vždy nějakým způsobem limituje možnosti dané kultury. Jako
příklad Mauss uvádí specifický typ chůze maorských žen na Novém Zélandu. Tento styl
chůze se vyznačuje houpavými pohyby v bocích. Z pohledu odlišných společností a kultur
se tato chůze může zdát neohrabaná, nicméně v maorské kultuře je velmi obdivována
(Šanderová, 2011; Soukup & Balcerová, 2011). Tělo už tedy není jen přírodní záležitostí,
ale stává se kulturním aspektem.
Podle Chrise Shillinga (1993) se vyvinuly dva přístupy k tělu, které stojí proti sobě.
Prvním je naturalistický přístup, který považuje tělo za striktně biologický organismus,
druhým je sociální konstruktivismus, který tělo chápe jako výsledek působení sociálních
faktorů. Sám Shilling o těchto přístupech míní, že jsou příliš redukcionistické, jelikož nejsou
schopny plně obsáhnout a vyhodnotit význam lidské tělesnosti (Shilling, 1993). Shilling tak
vytváří vlastní přístup k tělesnosti, spojuje naturalistické a sociálně konstruktivistické pojetí
těla. Zaměřuje se na tělo jako na jev, který je ovlivněn sociálním systémem a zároveň ho
také utváří (Shilling, 1993; Šanderová, 2011).

1.2 Identita
Sebepojetí a sebehodnocení je vztaženo k vědomí toho, čím jedinec je, tedy k identitě.
Aby se mohlo rozvinout sebepojetí a sebehodnocení, je třeba, aby měl jedinec vymezenou
vlastní identitu a je potřebné, aby byla kontinuální v čase (Vágnerová, 2004). Pro člověka je
důležitý nejen obraz sebe samého, ale také obraz o zakotvenosti ve společnosti (Blatný,
2010).
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Identita se buduje v průběhu celého života, ale v období adolescence se vyskytuje
senzitivní období pro její nalezení (Říčan, 2014; Erikson, 2015). Jedinec, který má
vybudovanou identitu, zná sám sebe, rozumí svým citům, ví, kam patří a v čem je smysl jeho
života.
V rámci tělesné identity je zahrnuto to, jak sebe člověk vnímá, pociťuje, hodnotí
a reguluje svou aktivitu. Každý jedinec má k tělu určitý postoj a citový vztah. Akceptuje ho,
nebo ho odmítá, nějak ho hodnotí, prožívá a reguluje. To je součástí tělesné identity
a výsledkem tohoto prožívání a uchovávání těla v paměti se nazývá tělesné schéma
(Vágnerová, 2004). Představa o těle člověka může být zkreslená, nemusí vždy odpovídat
realitě. „Lidé mohou své tělo vnímat jako mohutnější, ošklivější, ale i krásnější či nápadnější,
než ve skutečnosti je.“ (Vágnerová, 2010, str. 302).
Psychická identita vytváří představu o sobě samém pomocí komplexních
individuálně typických duševních procesů a vlastností. Člověk si uvědomuje, co jsou jeho
myšlenky a nápady (Vágnerová, 2004).
Sociální identitou rozumíme příslušnost k určitým sociálním skupinám, ve kterých
mají jedinci určitou roli, která s sebou nese míru ohodnocení. Pro člověka jsou důležité
názory a soudy ostatních lidí a jejich chování, může být pozitivně hodnocen a přijímán, nebo
může být zavrhován (Vágnerová, 2004).
Podle Hartla a Hartlové (2000, str. 221) je identita „prožívání a uvědomování sebe
sama, své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních.“ Identita je komplexním jevem a zahrnuje
v sobě další složky, těmi jsou tělesná, psychická a sociální identita. Tato definice bude pro
práci klíčová, vystihuje identitu v celé její komplexnosti.

1.2. 1 Sebepojetí
Sebepojetí je součástí identity i body image, a proto je nutné jej přiblížit. Sebepojetí
představuje poznání a vyjádření toho, co o sobě jedinec ví, co si myslí a jak se posuzuje.
Obecně lidé nechtějí být příliš odlišní od ostatních, ale zároveň si chtějí uchovat svou
jedinečnost (Vágnerová, 2010). Většina autorů zastává existenci dvojího sebepojetí – jak
sám člověk vnímá sebe a jakým způsobem jej hodnotí ostatní (Blatný & Plháková, 2003;
14

Cooley, 1902; Mead, 2017; Vágnerová, 2010). Určitý obsah sebepojetí je dán sociální
zkušeností, a proto je u každého člověka jiný. Na obecné úrovni lze přesto vysledovat jisté
společné vlastnosti obsahu sebepojetí (Blatný, 2010).
James ještě přichází s rozlišením mezi „sociálním Já“ a „spirituálním Já“. „Sociální
Já“ potřebuje schválení společností, vychází z ní, tvoří se na základě úsudků lidí, se kterými
přicházíme do styku. Podle Jamese má člověk tolik sociálních self, s kolika lidmi se setkává,
a kteří si o něm tvoří názor. Nejdůležitější je pro nás názor těch, které milujeme. „Spirituální
Já“ zahrnuje pocity, morální zásady a svědomí (James, 1950; Higgins, 1987).
Oproti tomu Cooley, řadící se k symbolickým interakcionistům, kteří kladou důraz
na význam sociálních interakcí v rámci utváření já, zavedl pojem „zrcadlové já“. Pro člověka
jeho významní druzí představují pomyslné „sociální zrcadlo“ zobrazující názory a úsudky
druhých lidí o nás samotných (Cooley, 1902; Blatný & Plháková, 2003). Na základě
sociálního zrcadla si tvoříme představu sebe, ta má 3 složky:
•

Představa o tom, jak se jevíme druhým

•

Představa, jak jsem hodnoceni druhými

•

Druh citu k sobě, například hrdost nebo zahanbení (Blatný, 2010).

Dalším, kdo se zabýval sebepojetím byl Mead. Byl rovněž sociálním interakcionistou
a přišel s konceptem „subjektového“ a „sociálního objektového“ Já, přičemž „subjektivní
Já“ si je objektového vědomo. Druzí nám dávají možnost vnímat se jako objekt, ale vždy
nejprve člověk vystupuje v činném stavu, vždy je nejdříve subjektem. „Objektové Já“
získáváme díky druhým (Blatný & Plháková, 2003; Mead, 2017).
Psycholog humanistického směru, Rogers poukazuje na to, že jeho klienti se potýkají
s tím, že jejich sebepojetí nepramení z nich samotných, ale mají na něm velký podíl ostatní
(Rogers, 1961). Dále poukazuje na to, že sebepojetí má 3 rozdílné komponenty.
•

Self image, který zahrnuje vliv body image. Jak sami sebe vidíme ovlivňuje naše
psychické zdraví (İsmail & Tekke, 2015).

•

Ideální self představuje osobu, kterou bychom chtěli být. Sestává se z našich cílů
a ambicí v životě a je dynamické. Ideální já v dětství bude zahrnovat jiné atributy
než ideální já v dospělosti (McLeod, 2007).
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•

Self – esteem (Self – worth) – tedy sebehodnocení. Jedinec se učí rozlišovat své
vlastní zkušenosti a zážitky, a také zkušenosti jiných lidí v rámci sociální interakce.
Tím získává sociální dovednosti a celkově na něj mají pozitivní vliv. (Nelson-Jones,
2000). Celkově self – esteem zahrnuje to, co si o sobě myslíme, jak se hodnotíme
(İsmail & Tekke, 2015).
Podle Vágnerové (2004) je sebepojetí reprezentované celistvým obrazem vlastního Já

a z tohoto obrazu vyplývá i postoj k sobě samému. Mimo jiné do této kategorie spadá
i sebehodnocení.
V rámci práce se bude vycházet z definice Blatného a kol., (2010). Definují sebepojetí
jako „souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová.“ (Blatný, 2010, str.
107)

1. 2. 2 Self – esteem, sebehodnocení
Sebehodnocení a sebepojetí bývají některými autory považovány za synonyma
(VandenBos, 2007). V bakalářské práci budou naopak sledovány nuance těchto dvou pojmů.
Sebehodnocení je emočním aspektem sebepojetí (Blatný, 2010). Podle Nakonečného (2011)
je sebepojetí soubor vlastností, které si jedinec připisuje a o kterých si myslí, že jsou mu
připisovány druhými. Tyto vlastnosti jsou buď přednostmi nebo nedostatky a implikují tím
reflexivní sebehodnocení a výsledkem je určitá hodnota sebejá.
Základem sebehodnocení je vědomí vlastních kompetencí, prožitek úspěchu
a neúspěchu, zkušenost s hodnocením ostatních lidí. Uplatňuje se zde jak emoční, tak
rozumové hodnocení (Vágnerová, 2004). Z emoční perspektivy jde o vztah k sobě samému
a o přijetí sebe sama. V rámci sebehodnocení je také vyjádřeno, do jaké míry je člověk sám
se sebou spokojen a v jaké rovině o sobě přemýšlí, zda v pozitivní či negativní (Vágnerová,
2010).
Ačkoli jsou základy kritérií pro sebehodnocení položeny již v dětství a v tomto období
se odvíjí od hodnocení pro nás významných osob, tedy rodičů, posléze vychovatelů a učitelů
a v neposlední řadě vrstevníků (Coopersmith, 1967), sebehodnocení se tvaruje v průběhu
celého života. Liší se však osoby, na základě kterých se odvíjí. V dospělosti své
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sebehodnocení odvíjíme od hodnocení spolupracovníků a osob z referenčních skupin, od
významných osob z rodiny (rodiče a partner), a také od důvěrných přátel a vlastních dětí
(Harter, 1996). Hodnocení je možné i na základě srovnání sebe sama s někým druhým,
většinou se jedná o referenční skupinu či osobní vzor (Vágnerová, 2004). V práci je důležitá
zejména mladá dospělost a zde mají mimo jiné vysokou hodnotu fyzické schopnosti
a fyzický vzhled. Posléze se rovina sebehodnocení posunuje do uznávaných hodnot
a preferencí (Hardy & Moriarty, 2006). Podle Mishkind a kolektivu hraje hlavní roli
v sebehodnocení mužů jejich fyzický vzhled (Mishkind, Rodin, Silberstein & StriegelMoore, 1986). Body image a self esteem jsou tedy vzájemně propojeny, nízká míra
sebehodnocení má vliv na celkovou nespokojenost s body image (Orth, Robins, Widaman
& Conger, 2014; Verplanken & Tangelder, 2011)
V rámci sebehodnocení lze zmínit Higginsovu teorii diskrepancí v sebepojetí. Higgins
(1987) jmenuje hodnotící stránky v rámci sebepojetí. Jedná se o „aktuální Já“, „ideální Já“,
a „požadované Já“. „Aktuální Já“ představuje souhrn atributů, o kterých se člověk domnívá,
že jsou mu vlastní. „Ideální Já“ zahrnuje všechny atributy, které by člověk měl v ideálním
případě a požadované já zahrnuje atributy, o kterých se jedinec domnívá, že by je měl mít.
Diskrepance mezi jednotlivými složkami Já vedou ke zranitelnosti vzhledem k odlišným
kategoriím negativních emocí. Diskrepance mezi aktuálním a ideálním Já se projevuje
negativními závěry o sobě a je spojena s depresivně laděnými emocemi jako je
nespokojenost či smutek, důsledkem diskrepance mezi aktuálním a požadovaným Já je
úzkost a stavy agitovanosti spojené s pocitem ohrožení (Blatný & Plháková, 2003).

1.2.2. 1 Globální a specifický self – esteem
Rosenberg se svými kolegy (1995) ve své práci rozlišují dva druhy self – esteem,
„globální“ a „specifický“. Zabývají se jejich povahou a vzájemným vztahem. Zdůrazňují, že
častokrát je existence těchto dvou druhů self – esteem přehlížena, dokonce někdy
zaměňována, nicméně apelují na jejich rozlišování. Každý z nich má totiž vliv na jinou
složku osobnosti, ačkoli mohou být vzájemně provázány (Rosenberg, Schooler, Schoenbach
& Rosenberg,1995).
„Globální self – esteem“ vyjadřuje pozitivní nebo negativní přístup jedince k sobě
samému jako celku a je celkem stabilní v čase (Brown & Marshall, 2006). Má vliv spíš na
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psychickou stránku člověka, na jeho well – being. Autoři tak usuzují na základě teorie self
enhancement. Tato teorie zastává názor, že u lidí existuje univerzální touha chránit
a posilovat pocity své vlastní hodnoty a zapříčiňuje také tvorbu copingových strategií6.
V případě, že dojde k frustraci této touhy, bude vyvolána určitá míra psychické úzkosti
(Rosenberg, Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 1995). Bylo například dokázáno, že
existuje souvislost mezi úzkostí a nízkou mírou „globálního self-esteem“ (Rosenberg,
Schooler, Schoenbach & Rosenberg, 1995). Naproti tomu je „specifický self – esteem“.
Vyjadřuje vlastní hodnocení schopností a úsudek jedince v různých situacích; týká se spíše
chování. Z tohoto hlediska mají lidé odlišné stupně self-esteem v různých oblastech (Brown
& Marshall, 2006). Tvrzení, že „specifický self-esteem“ bude mít větší vliv na chování než
„globální self-esteem“, se odvíjí od modelu Fishbein a Azjen (1975), který předpokládá, že
velmi specifický postoj jedince bude spjat s určitým chováním (Rosenberg, Schooler,
Schoenbach & Rosenberg,1995). Výzkumníci se domnívají, že stejně jako reklamy, které
zobrazují tělesné ideály, bude mít konzum sexuálně explicitních materiálů negativní dopad
na „specifický self-esteem“ (Montgomery-Graham, Kohut, Fisher & Campbell, 2015;
Morrison, Ellis, Morrison, Bearden & Harriman, 2004; Morrison, Ellis, Morrison, Bearden
& Harriman, 2006).

1.2.2. 2 Stavové sebehodnocení
Na „globální“ a „specifické“ sebevědomí lze nahlížet buď jako na stabilní, nebo
kolísající rys; může kolísat podle aktuální situace a měnících se okolností (Crocker & Wolfe,
2001). Jde tedy hlavně o rozlišení v souvislosti se stabilitou self – esteem. Stabilita emočního
vztahu k sobě je vyjádřena ve stabilnějším pojetí „rysového“ sebehodnocení v kontrastu ke
„stavovému sebehodnocení“, které je citlivé na změny (Mruk, 2006; Beauregard & Dunning,
2001). Stavové sebehodnocení je tedy citlivější na malé změny nebo výkyvy a je
proměnlivější ve vnímání vlastního sebehodnocení spíše než rysové.

6

Copingové strategie jsou strategie, které pomáhají lidem vypořádat se se stresovými situacemi (Hartl &

Hartlová, 2000).
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1. 3 Body image
Pojem „body image“, do češtiny překládáme jako „tělesné sebepojetí“ nebo „postoj
k vlastnímu tělu“7 (Fialová, 2001). Pojem body image je na vědecké půdě využíván od druhé
poloviny 20. století a jeho význam se poněkud rozšířil. Od označení různých významů,
včetně vnímání přitažlivosti těla, zkreslení velikosti vlastního těla, percepce hranic
a přesnosti vnímání tělesných jevů (Grogan, 2000; Slade, 1994). O body image jako takový
se začal poprvé zajímat psycholog a spisovatel Paul Schilder. Soustředil se hlavně na
psychologické a sociologické hledisko vnímání těla a svém díle „Představa a vzhled lidského
těla“ (1950) formuloval způsob vnímání a prožívání těla jako „obraz vlastního těla, který si
vytváříme sami ve své mysli, tedy způsob, jakým se tělo jeví nám samým“ (Schilder, 1950,
str. 11 in Grogan, 2000, str. 11).

Pro účely práce bude užívána definice podle Fishera (1990), kterou rovněž využívá ve
své práci Grogan (2000, str. 11):
„Body image je způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí.“
V této definici jsou zahrnuty všechny prvky, které prvně popsal Schilder, jedná se jak
o percepci vlastního těla, o úvaze o svém těle, tak i pocitech, které jsou spojeny s tvarem
i velikostí těla.
Body image je důležitou součásti mentálního a fyzického well-beingu8 . Faktory, které
se podílejí na jeho konstruování jsou životní zkušenosti jedince a názory dalších lidí z okolí.
Tyto názory mohou být ovlivněny předsudky a stereotypy (Fredrickson, Roberts, Noll,
Quinn & Twenge, 1998; Fialová & Krch, 2012). Podle Fialové (2006) si 90 % lidí o druhých
tvoří názor na základě jejich zevnějšku. Záleží tedy na vystupování, potažmo na řeči těla
i na upravenosti. Většina lidí má tendenci vnímat charakteristické rysy v jasně daném pořadí,
a to rasa; pohlaví; věk; velikost; výraz obličeje (zejména oči a vlasy); oblečení; pohyb
a držení těla. Podle významu, který přisuzujeme těmto charakteristikám, si vytváříme
představu o člověku, například o jeho atraktivnosti, úrovni vzdělání, úspěšnosti, finanční

7

V celé práci používám pojem v anglickém originále, body image.

8

V českém jazyce překládáno jako osobní pohoda, v celé práci bude využíváno anglického originálu.
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situaci, morálních hodnotách nebo o sociálním postavení. V další fázi se rozhodujeme, zda
je nám osoba sympatická či nikoli (Fialová, 2006).
V sociální interakci s druhými vyjadřujeme informace o svém sebepojetí i o kvalitě
vzájemného vztahu (Fialová, 2006). Náš body image tedy není tvořen jen tím, jak sami na
sebe pohlížíme, jak se vidíme. To, co vidíme, a jak to následně interpretujeme, je do určité
míry určeno naším společenským postavením a kulturním kontextem. Vnímání těla je
chápáno jako společensky konstruovaný proces, který zahrnuje nejen to, jak sami sebe
vnímáme, ale zahrnuje také naše společenské vztahy (Nettleton & Watson, 1998).
Dále jsou zde sociální faktory, například kultura a její požadavky na vzhled těla
(Fialová & Krch, 2012). Body image ovlivňuje i mnoho dalších faktorů, jedná se například
o smysly, které se podílí na tělesné zkušenosti. V průběhu celého života dostáváme
informace ze svých smyslů. Zejména ze zraku a hmatu získáváme informace o formě těla,
jeho velikosti, tvaru a o celkovém tělesném vzhledu. Vizuální vědomí se může zdát mnohem
bohatší oproti vědomí tělesnému, protože je plné rozmanitosti barev a trojrozměrných tvarů,
které jsou v pohybu. Když přesuneme pozornost k našemu tělu uvědomíme si mnohé.
Kromě polohy, jakou tělo má, také pohyby jeho končetin, pocit žízně a také kontakt kůže
s okolním prostředím. Popsat, co cítíme může být velmi těžké, ale pocity mohou být natolik
intenzivní, že nedokážeme myslet na nic jiného než na naše tělo. Tyto vjemy nejsou
v průběhu času stejné, mění se a utvářejí úplnou reprezentaci těla (de Vignemont, 2020).
Pro celkové nastínění toho, co všechno body image obsahuje, jsou uvedeny již
existující dimenze, které se na vytvoření body image podílejí (Fialová & Krch, 2012):
•

Poznání vlastního těla, kognitivní dimenze, to zahrnuje tvar těla, velikost
a proporcionalitu

•

Hodnocení vlastního těla, emocionální dimenze. Spadá zde míra nespokojenosti
s určitými partiemi, důvěra ve vlastní výkonnost, funkčnost apod.

•

Činnostně regulativní dimenzi, behaviorální charakteristiky, například životní styl,
stravovací návyky, kontrola tělesné kondice
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1. 3.1 Body image a sexuální fungování
Body image bez pochyb souvisí se sexuálním fungováním. Sexuální zážitky jej
ovlivňují a zároveň jimi bude body image ovlivňován (Cash, Maikkula, & Yamamiya,
2004; Wiederman, 2012). Skrze tělo se dá zažít sexuální vzrušení a zároveň může být
poskytnuta sexuální stimulace partnerovi (Widerman, 2012).
Sexuální fungování zahrnuje komplexní soubor myšlenek, pocitů, fyzických procesů
a chování, a právě body image představuje průnik fyzického těla s emoční a kognitivní
stránkou osobnosti (Wiederman, 2002). Obsahuje také reakce člověka na sexuální stimulaci,
a taky míru sexuální rozkoše a uspokojení, jakou jedinec zažil. Zahrnuje i typy a množství
sexuálních zkušeností z dřívějška.
Pojem body image v rámci sexuálního fungování může znamenat to, jak jedinec vnímá
svou fyzickou atraktivitu a jakou touhu vzbuzuje jako sexuální partner; stejně tak to může
znamenat, jak hodnotí vzhled svého genitálu a dalších erotogenních zón. Pozitivní
hodnocení těla je důležité pro sexuální vzrušení. Jestliže se člověk považuje obecně za
neatraktivního a nepřitažlivého, bude to mít pravděpodobně dopad i na jeho sexuální
fungování. Taktéž pochyby o specifických částech těla, jako jsou genitálie a u žen navíc
i poprsí, mohou mít svým způsobem dopad na sexuální fungování. Lidé, kteří vnímají svá
těla negativněji sami sebe popisují jako méně sexuálně aktivní oproti těm, jež je vnímají
pozitivně. Znepokojení s tělesností jedince má dopad na pocit pohody a uvolnění během
sexuální aktivity, což s největší pravděpodobností ovlivňuje sexuální zážitek (Wiederman,
2012).
Díky výzkumu bylo zjištěno, že lepšími prediktory pro sexuální zkušenosti byla
celková velikost ženského těla a hodnocení atraktivity ženy vrstevníky než to, jaký body
image měla žena o sobě samotné. Výzkum se zaměřoval pouze na ženy a zkoumal
potenciální vztah mezi body image a četností sexuálních styků. Výzkumníci se zajímali
hlavně o korelaci celkové fyzické atraktivity a sexuální zkušenosti. Zdá se, že pro dobré
sexuální fungování je důležitější fyzická atraktivita ženy pro partnera než vlastní hodnocení
a prožívání body image (Wiederman & Hurst, 1997).
Jiný výzkum ukazuje, že větší vliv na sexuální fungování má spíše to, jak žena vnímá
a hodnotí své tělo než to, jakou má její tělo skutečnou velikost. Sexuální uspokojení žen
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předpovídá několik prediktorů tělesného obrazu včetně tělesné hmotnosti, fyzické kondice,
sexuální přitažlivosti (Pujols, Meston & Seal, 2010). Podstatná je i skutečnost, zda ženy
a muži myslí na svůj fyzický vzhled během sexuální aktivity. V případě, že mají negativní
body image, nebo jsou nespokojeni s nějakou tělesnou částí, vyskytuje se snížená míra
sexuální spokojenosti. Tito lidé se považují za méně sexuálně aktivní oproti těm, jež mají
pozitivní body image. Lidé s negativním body image mají dokonce tendenci se sexuálnímu
chování vyhýbat (Faith & Schare, 1993; Wiederman, 1996; Ackard, Kearney-Cooke
& Peterson, 2000). V případě, kdy ženy měly pozitivní body image, neměly obavy o tělesný
vzhled během sexuální aktivity, vykazovaly vyšší frekvenci sexuálního chování, vyšší míru
iniciování sexuální aktivity a také vyšší četnost orgasmů. Ženy se navíc nestyděly svléknout
se při světle před svým partnerem, dokonce neměly problém mít sexuální styk (Ackard,
Kearney-Cooke & Peterson, 2000).
Výzkumy se také zaměřují na to, jaké tělesné partie jsou problematické u žen a jaké
u mužů. Ženy se během sexuální aktivity zaměřují hlavně na svou váhu obecně, na stehna,
hýždě a boky; muži se zaměřují také na celkovou váhu, pak na svalnatost, pas, hrudník
a penis (Cash, Maikkula, & Yamamiya, 2004).

1. 3 .2 Teoretické zakotvení vlivu pornografie na body image
Potenciální vliv internetové pornografie na body image má zakotvení hlavně ve třech
teoriích. Výzkumníci je používají k vysvětlení dopadu pornografie na člověka. Jde o teorii
sociálního srovnávání, teorii zvěcňování a kultivační teorii. Teorie jsou následně uvedeny
a je také vysvětlena jejich souvislost s internetovou pornografií. Je pravděpodobné, že
internetová pornografie ovlivní její konzumenty podobně, jako média bez sexuálně
explicitního obsahu (Montgomery-Graham, Kohut, Fisher & Campbell, 2015; Morrison,
Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2004).

1. 3. 2. 1 Teorie zvěcňování
Teorie zvěcňování umožňuje pochopit, jak média, potažmo pornografie působí převážně na
dívky a ženy. Ty uvádějí více zkušeností se zvěcňováním jejich těl (Swim, Hyers, Cohen
& Ferguson, 2001). Teorie vysvětluje, že dívky a ženy, které žijí v kultuře, jež sexuálně
zvěcňuje ženské tělo, ať už ve vizuálních mediích či mezilidských interakcích, radikálně
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mění předpoklady pro duševní pohodu dívek a žen, a dokonce mění jejich způsob vnímání
vlastního těla. Dále narušuje flow9 zkušenosti a vědomí vnitřních tělesných stavů
(Fredricskon & Roberts, 1997). Na tomto základě je možno se domnívat, že pornografie
ovlivňuje body image žen. Sexuální zvěcňování se děje pokaždé, když se s člověkem zachází
hlavně jako s tělesnou schránkou, jenž může uspokojit sexuální touhy i potřeby jiných lidí.
Jedná se o dehumanizující formu mezilidských vztahů, kdy je redukována lidská hodnota
daného člověka a je mu připisován jen status objektu, který slouží k užitku pozorovatele
(Nolen-Hoeksema, 2012; Fredrickson & Roberts, 1997). V případě hardcore pornografie
může být sexuální potěšení omezeno pouze na situace, kdy je partnerka zraňována,
ponižována, nebo pokud je v submisivní pozici. (Heimerdinger-Edwards, Vogel & Hammer,
2010). Ženy nemají toto zvěcňování pod kontrolou a nemohou se mu tedy vyhnout
(Kaschak, 1992).

1. 3. 2. 2 Teorie sociálního srovnávání
Přestože souvislost mezi medii a nespokojeností s tělem byla v minulosti studována
skrze hledisko teorie sociálního srovnávání, většina těchto výzkumu nezahrnula sexuálně
explicitní materiál (Ho, Lee, & Liao, 2016; Tiggemann & Anderberg, 2019; Betz, Sabik
& Ramsey, 2019). Je logické předpokládat, že prezentace genitálií, postav i sexuální
zdatnosti v pornografii jsou nerealistické (Morrison, Ellis, Morrison, Bearden & Harriman,
2006). Escoffier (2003, str. 539) dokonce tvrdí, že „jednou z charakteristických vlastností
pornografie je to, že jde o dramatickou výrobu sexuální aktivity, […]“ která je „[…]
dosažená propracovaným střihem a montáží samotných filmovaných sexuálních činů.“
Vzhledem k těmto manipulacím je pravděpodobné, že scény vyobrazené v pornografii jsou
velmi vzdálené od reality a od skutečného sexuálního života většiny lidí (Peter
& Valkenburg, 2014). A ještě níže uvedené upřesnění této teorie naznačují, že jedinci
porovnávají svá těla s těmi, která jsou vyobrazena v pornografii.
Sociální srovnávání nemusí probíhat vždy záměrně (Wood, 1989) může probíhat
i mimovolně a automaticky, aniž by si toho byli jedinci vědomi (Want, 2009). Jednotlivci se
tedy do sociálního srovnání mohou zapojit i v případě, že srovnávací cíl má špatnou pověst

9

Flow je hlavním momentem optimálních zážitků; těch, během nichž pociťujeme, že skutečně žijeme, nejsme

kontrolováni ostatními, jsme kreativní a radostní (Fredrickson & Roberts, 1997).
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(Mussweiler, Rüter & Epstude, 2004) nebo jsou důsledky sociálního srovnávání negativní
(Glibert a kol., 1995). Toto zjištění je důležité, protože pornoherečky a pornoherci obyčejně
mívají pověst špatnou (Williams, 1999) a srovnávání se s jejich těly, jež nezapadají do
průměru vyvolávají negativní důsledky (Duggan & McCreary, 2004).
Kromě předpokladu toho, že se jedinci zapojují do sociálního srovnávání s pornoherci
a pornoherečkami, tato teorie naznačuje také potenciálně negativní výsledek tohoto
srovnávání. Hlavní význam má, jak srovnávací cíle fungují v dané srovnávací dimenzi.
Znamená to, které části těla pornoherců a pornohereček jsou zobrazeny v sexuálně
explicitních pózách (Peter & Valkenburg, 2014). Několik obsahových analýz sexuálně
explicitního materiálu potvrzuje, že se celkově části těla v tomto materiálu liší od toho, co
je běžné ve většinové populaci (Cowan & Campbell, 1994; McKee, Albury & Lumby,
2008). Klaassen (2011) také potvrdila v rámci své explorativní analýzy obsahu sexuálně
explicitních videí na pěti pornografických stránkách10, které jsou nejoblíbenější
v Nizozemsku. Tam byla studie rovněž provedena.
Protože pornografie je specifické médium, které se zaměřuje hlavně na tělo a často
vystupují herci a herečky, kteří odpovídají ideálům kulturního vzhledu, lze pornografii
považovat za potenciální zdroj nátlaku souvisejícího se vzhledem (Tylka, 2014). Sexuálně
explicitní materiál se zaměřuje zejména na genitálie a prsa a obvykle velmi detailně
(Williams, 1999). Jestliže muži a ženy porovnávají své genitálie a prsa s těmi, které jsou
vyobrazeny v sexuálně explicitním materiálu, mohou si všimnout rozdílu mezi sebou
a pornoaktéry a být následně nespokojeni se svými pohlavními orgány a ženy navíc s prsy
(Peter & Valkenburg, 2014). To má rovněž negativní vliv na specifický self – esteem (Skoda
& Pedersen, 2019). Nesplnění určitých vnímaných standardů též koreluje se sníženým
specifikcým self – esteem (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014; Morrison, Ellis,
Morrison, Bearden & Harriman, 2006).

10

Pornhub.com, Redtube.com, Youporn.com, Xhamster.com a Keezmovies.com (Klaassen, 2011).
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1. 3. 2. 3 Kultivační teorie
Cílem kultivační teorie bylo pochopit důsledky vyrůstání a vůbec života v kulturním
prostředí, v němž dominuje zprostředkovaná masová komunikace (Morgan, Shanahan,
Signorielli, Morgan & Shanahan, 2014). Kultivační teorie předpokládá, že média mají dopad
na jedince díky opakování a frekvenci jejich konzumace. Gerbner se svými kolegy (1994)
provedli výzkum týkající se působení televize na její diváky. Prokázalo se, že ti, kteří se na
televizi dívali, vnímali realitu vyobrazenou na televizních obrazovkách jako skutečnou
(Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1994). Do výzkumu byla vybrána televize, poněvadž
ve druhé polovině 20. století byla největším prostředkem masové komunikace (Morgan,
Shanahan, Signorielli, Morgan & Shanahan, 2014). Dá se tedy předpokládat, že opakované
konzumování pornografie posiluje odpovídající postoje a přesvědčení u těch, kteří ji
konzumují (Gerbner, Gross, Morgan & Signorielli, 1994). Tato teorie tedy implikuje, že
ženy a muži pravidelně konzumující internetovou pornografii budou upřednostňovat právě
takový body image, jenž je vyobrazován ve videích, která sledují (Morgan, 2011; Peter &
Valkenburg, 2006).
V návaznosti na tuto teorii už z dřívějších výzkumů vyplývá, že muži i ženy, kteří
konzumují pornografii, mají tendenci se následně srovnávat s herečkami a s herci, kteří
v pornografickém videu vystupují a platí, že čím více je jejich tělo odlišné od subjektu, se
kterým se srovnávají, tím více jsou se svým tělem nespokojeni (Peter & Valkenburg, 2009).

1.4 Atraktivita
„Atraktivita neboli přitažlivost znamená pozitivní pocity směřované k druhému jedinci
včetně tendence vyhledávat jeho přítomnost“ (Hewstone & Stroebe, 2006, str. 728).
Výrost a Slaměník (2008) charakterizovali atraktivitu jako nějakou vlastnost či
vlastnosti jedince nebo skupiny, jež jsou pro jiné jedince zdrojem odměn, především ve
smyslu pozitivní emoční odezvy a uspokojení potřeb. Dále rozděluje atraktivitu na fyzickou
a osobní. V rámci práce je pro nás důležitější právě fyzická atraktivita, na kterou se dále
zaměříme.
Jak pro muže, tak i pro ženy má fyzická přitažlivost velký význam a je
charakterizována rysy obličeje, výškou postavy, držením těla, hmotností, barvou vlasů
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a pokožky, věkem, poměrem pasu a boků a u žen navíc velikostí a tonusem prsou (Výrost
& Slaměník, 2008). Podle Weisse (2009) je důležitější spíše tonus prsou než jejich velikost.
Souvisí totiž s věkem ženy a její plodností. Data z mezikulturních výzkumů poskytují široké
spektrum toho, co jednotlivé kultury považují za krásné – od preference vysokých čel přes
začernalé zuby a perforovaní rtů až po plastické úpravy a různé ozdoby těl. Mnohé z těchto
preferencí jsou v ostrém kontrastu s tím, co považuje za krásné euroamerická kultura (Singh,
1993).
Přes všechny výše uvedené rozdíly mezi kulturami existují přece jen obecně přijímané
znaky, které se pojí s atraktivitou žen i mužů. Jedná se o celkové množství tělesného tuku
a jeho rozložení v těle. Je to také ukazatel, který rozlišuje muže a ženy a hraje ústřední roli
v posuzování přitažlivosti. Je známo, že ženy mají rozložení tuku hlavně v oblasti hýždí
a stehen, muži zase v centrální a horní části těla, tedy v oblasti břicha, ramen a šíje (Singh,
1993). Muži upřednostňují ženy, které mají postavu ve tvaru přesýpacích hodin s plným
poprsím a větším pozadím. Tento typ postavy určuje poměr pasu ku poměru boků. Ideální
poměr pasu a boků je dokonce pro všechny kultury stejný, jako nepřitažlivější jsou
hodnoceny postavy žen, které odpovídají výsledku poměru pasu ku poměru boků (WHR11)
0,7 (Singh, 1993; Singh, 2002). Je také potřeba, aby měly ženy normální váhu podle BMI
indexu12 (Singh, 1993). Evoluční psychologové uvádí, že pro muže jsou atraktivnější ženy
se správným poměrem pasu a boků, jelikož to signalizuje, že žena není těhotná nebo
podvyživená, a také, protože tyto ženy mají vyšší pravděpodobnost přivedení zdravého
potomka na svět. Ženy mají v těle obecně více tuku oproti mužům. Souvisí to s tím, že
poskytují potravu svým potomkům ihned po narození (Singh, 1993; Weiss, 2009). Je
důležitý i věk ženy. Muži preferují ženy zhruba mezi 20 až 30 lety, kdy mají období nejvyšší
míry plodnosti (Weiss, 2009).

11

WHR (Waist – Hip Ratio) je antropometrická míra tvaru těla. Vypočítává se dělením nejužšího obvodu

v pase s nejširším obvodem v oblasti boků a hýždí. Evoluční teorie lidských partnerských preferencí považuje
WHR za prostředek sexuálního výběru, ukazuje totiž plodnost a zdraví u žen (Dixson, 2016).
12

BMI (Index tělesné hmotnosti) je míra, která se používá pro definování antropometrických charakteristik

výšky/hmotnosti u dospělých. Obecně se považuje, že ukazuje index tělesného tuku jedince (Nuttall, 2015).
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Co se týká mužů, jejich atraktivita tkví hlavně v přístupu ke zdrojům a jejich vzhledu,
který je pravděpodobně důležitější než sociální status. Ženy se zaměřují na tělesnou symetrii,
jež souvisí s dobrou fertilitou a nepřítomností genetických poruch, muskulaturu a WHR, jež
u mužů odpovídá hodnotě kolem 0, 9. Dále záleží na hustotě a barvě vousů. Ženy preferují
spíše tmavší vousy, protože v minulosti byla vousatost známkou zralosti, a tedy sociální
dominance, maskulinity, odvahy a pracovitosti. Také záleží na výšce postavy a jejím
„trojúhelníkovém tvaru“ (Barber, 1995).
Buss (1989) zjistil, že ve většině kultur, které zkoumal, je přitažlivost důležitější pro
muže než pro ženy. Tato skutečnost se odvíjí od evoluční teorie13, podle které evoluce
předurčuje muže k upřednostňování žen, které mohou porodit a vychovat zdravé děti. Muži
tak kladou důraz na aspekty, které naznačují mladší věk, tedy zdraví a reprodukční hodnoty.
Známky mládí jsou napříč kulturami spojovány s přitažlivostí žen (Buss, 2009).
Atraktivita je významným činitelem pří výběru partnera, referenční skupiny, dokonce
i při výběru pornografie, se řídíme tím, co je pro nás atraktivní. V rámci pornografických
stránek existuje mnoho kategorií, díky kterým může uspokojit svou touhu každý. Některým
mužům se líbí ženy s velkým poprsím a blonďatými vlasy, jiným ženy s menšími prsy
a s větším pozadím. Zibardo a Coulombová (2017) dokonce míní, že existují kategorie
porna, které sahají daleko za horizont představivosti lidí.

1. 4. 1 Tělesný ideál
V západní kultuře je velmi rozšířen „ideál tělesné štíhlosti“, který má vliv na utváření
body image zejména mezi dívkami a ženami. Ženy v industrializovaných a bohatých
kulturách na sebe pohlížejí skrze skla sexismu, svůj vzhled hodnotí na základě
nerealistických a objektivizujících standardů krásy západní kultury (Fredrickson & Roberts,
1997; Grogan, 2000).
V západních kulturách je oceňováno mladé, krásné a štíhlé tělo, které je zdravé a pružné.
Na vnímání vlastního body image mají významný vliv masmédia (Slade, 1994; Grogan,

13

„Teorie vysvětlující chování lidí včetně rozdílů preferencí při milenecké přitažlivosti podle pohlaví, a sice

z hlediska reprodukční hodnoty (tj. zplození potomka)“ (Hewstone a Stroebe, 2006, str. 440).
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2000). Pro dnešní společnost je naopak zcela normální, když jsou lidé štíhlí a poměr váhy
a výšky je na hranici podvyživení. Před 30 lety byli takoví lidé považováni za nemocné
(Wiseman, Gray, Mosimann & Ahrens, 1992; Fialová & Krch, 2012). Nejen reklamy, ale
i obsah módních magazínů napomáhají šíření těchto ideálů. Vyobrazené ženy jsou vysoké
a štíhlé, mají dlouhé nohy, velké oči, středně velká prsa, jsou opálené, mají čistou pleť a jsou
bělošky. Známka ideálního ztělesnění pro muže je tzv. mezomorfní typ. Jedná se o vysokou
a štíhlou svalnatou postavu se širokými rameny, úzkým pasem a boky a plochým, ale
svalnatým břichem (Tiggemann, 2011).
Opakované vystavení jedinců vede k internalizaci kultu štíhlosti. Stává se referenčním
bodem, podle kterého ženy i muži posléze soudí sami sebe, přitom mnoho žen i mužů má do
tělesného ideálu velmi daleko, a to kvůli tomu, že média vyobrazují modely, kterým ubírají
kila pomocí nejrůznějších počítačových programů. Při porovnávání zároveň většinou
vzrůstá nespokojenost s vlastním tělem. Téměř vždy, když ženy srovnají své tělo s těmi,
která vyobrazují média, pocítí touhu mít taky takové (Tiggemann, 2002; Tiggemann, 2011).
Štíhlá postava je pro ženy i muže atributem štěstí a úspěchu, symbolem dokonalosti, toho,
že jedinec dokáže mít věci pod kontrolou, známka atraktivity, inteligence, pracovitosti
a úspěšnosti (Grogan, 2000; Harrison, 2000; Hendriks & Burgoon, 2003) Tyto vlastnosti
společnost cení, štíhlý člověk je vnímán jako atraktivnější v porovnáním s člověkem, který
má nadváhu. Nadváha je naopak atributem lenosti, nedostatkem kontroly a vůle (Grogan,
2000).
Podle Blood (2005) se výzkumníci v oblasti body image domnívají, že společenský
vliv na hodnocení těl žen je empiricky měřitelný a také, že některé ženy jsou náchylnější ke
srovnávání s těly vyobrazenými v médiích. Společnost je považována za vnější moc, která
má vliv na zranitelnou ženskou mysl.
Vědci stále diskutují, proč je zrovna ideál štíhlosti v západních společnostech tolik
aktuální. Například tělesný ideál žen zobrazený v médiích se neustále zmenšuje (Park,
2005). Mnoho biologů a psychologů zastává názor, že štíhlost je zdravější než nadváha, na
druhé straně stojí zastánci toho, že idealizace štíhlosti je především naučená, a že biologické
aspekty hrají okrajovou roli (Grogan, 2000).
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1. 5 Mladá dospělost
Období mladé dospělosti každý autor vymezuje jinak. V euroamerické společnosti
není žádný specifický mezník, kdy se člověk stává dospělým v kontextu společnosti. Jediný
předěl, který by mohl napomoci v orientaci dosažení dospělosti je nabytí právní dospělosti.
Toto ale také není společností přijímáno jako zásadní znamení pro změnu statusu mladého
člověka (Vágnerová, 2007).
V rámci práce bude využito rozdělení dle Vágnerová (2007), která vymezuje mladou
dospělosti do období mezi 20 a 40 lety s ohledem na teorii vynořující se dospělosti, jejímž
autorem je Jeffrey Arnett (Arnett, 2006).
Mladá dospělost je z psychosociálního hlediska nelehkým obdobím. Jedinec přijímá
nové role a způsoby chování s nimi spojené. Vyjasňuje si vztah k hodnotám a normám
a morální vývoj nabývá svého vrcholu. Dochází ke kritickému splývání životních událostí
(Alan, 1989). Lze mluvit o důležitých předělech, jež určují životní role i jejich obsah, a tedy
i směr, kterým se bude život ubírat. Jak se člověk s úkoly tohoto stádia vyrovná, bude
ovlivňovat celý následující život. Z biologického hlediska je mladá dospělost obdobím
sexuální zralosti a sexualita je v této fázi důležitým aspektem partnerského vztahu. Mladá
dospělost je obdobím nadějí, nových možností a jejich postupného naplňování. (Vágnerová,
2007). Mladý dospělý má mnoho úkolů, tvoří si svůj životní plán.
Ke znakům mladé dospělosti patří:
•

Relativní svoboda v rozhodování a zodpovědnost

•

Schopnost ovládat své emoce a jednání

•

Změna vztahů s rodiči, oproti předchozímu období jsou klidnější a nezávislejší

•

Udržování symetrických vztahů s vrstevníky a schopnost soužití s jedním
člověkem, se kterým tvoří pár

•

V profesní oblasti zvládnutí interakce s lidmi v nadřízeném i podřízeném
postavení

•

Získání profesní role, která umožní ekonomickou nezávislost, díky které se
může osamostatnit
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V dnešní době se v západních společnostech klade důraz na individualismus, na to,
aby byl člověk schopen se sám rozhodovat ve všech oblastech života. Mladý dospělý se
odmítá přizpůsobit požadavkům rodiny a touží získat svobodu v řízení svého života
(Vágnerová, 2007).

1. 5. 1 Vynořující se dospělost
Během posledních desetiletí došlo k obrovským změnám ve společnosti. Mladí lidé
vstupují do svazku manželského mnohem později než kdy dříve, ženy rodí později děti,
počet vysokoškoláků se zvyšuje14 (Radolfová, 2015), a také doba studia se prodlužuje
(Český statistický úřad, 2006). Prodlužuje se zároveň obdobní nestability v zaměstnání, lidé
více experimentují s hledáním vhodného pracovního místa. Mladým nestačí jen dobře
placená práce, je potřeba, aby je zároveň i naplňovala (Arnett, 2006).
Podle Arnetta (2006a) je vynořující se dospělost zřetelným obdobím v životě, jedná
se o věk prozkoumávání, nestability, sebevědomí, pocitu bytí „mezi“ a velkým množstvím
možností. Dochází též k seznamování se s vlastní sexualitou prvním sexuálním zkušenostem
a díky antikoncepci si lidé mohou dovolit experimentovat a vyzkoušet více sexuálních
partnerů (Arnett, 2006c). V tomto období může být potenciální vliv pornografie velmi
vysoký právě kvůli vývoji vztahů, identity a hodnot (Brown, Halpern & L'Engle 2005).
Vynořující se dospělost se objevuje v industriálních společnostech, kde si mladí
mohou dovolit dlouhodobé nezávislé postavení, vymezuje jej do věkové skupiny 18–25 let
(Arnett, 2000). Je důležité zdůraznit, že se jedná zároveň o dobu plnou nejistoty a úzkosti
z budoucnosti, která není jistá. Mladí prožívají velmi nestabilní období a je důležité, jaké
podněty k nim přichází (Arnett, 2006b).

14

V roce 1991 bylo celkem 582, 8 vysokoškolsky vzdělaných, v roce 2001 bylo 762, 5 vysokoškolsky

vzdělaných a v posledním sčítáním lidu v České republice v roce 2011 bylo 1114, 7 vysokoškolsky vzdělaných
(Radolfová, 2015).

30

2. Výzkumy zabývající se vlivem pornografie na mladé dospělé
2. 1 Pornografie, tělesnost, sexualita
2. 1. 2 Pornografie
Přestože se může zdát, že je definice pornografie zřejmá, opak je pravdou. Pojem
pornografie je velmi těžké definovat a ve vědě neexistuje obecně přijímaná definice. Existuje
jich mnoho, jsou nejednotné a každá z nich definuje jinou část vzhledem ke společenským
normám (McKee & Ingham, 2018). Vzhledem k tomu, že práce pojednává o pornografii, je
důležité uvést alespoň hrubý historický nástin vývoje jejího pojetí, její definice.
Podle Websterova slovníku byl pojem „pornografie“ poprvé užit v roce 1842 ve
smyslu vyobrazení sexuálního chování (obraz nebo psané dílo), jehož účelem je navodit
pocit vzrušení (Merriam – Webster, 2020).
Další pokusy o definici pornografie se datují od 19. století. V Pařížské úmluvě z roku
1910 se poté objevuje pokus o zavedení určitého řádu do činností a jiných záležitostí
spojených s pornografií. Byly zřízeny ústřední úřady, jež evidovaly veškeré projevy
obscénního chování, které bychom v současné terminologii označili za pornografické.
Následně v Ženevské úmluvě z roku 1923 se stanovuje závazek smluvním státům, aby
učinily veškerá opatření k dopadení i potrestání osob vyrábějících a uveřejňujících
pornografii. Dále zavazuje smluvní státy, aby v tomto smyslu doplnily své zákonodárství,
aby v případě podezření z distribuce pornografie mohly být provedeny domovní prohlídky,
a aby mohly být případně nalezená pornografie zničena (Chmelík, 2003).
Ve slovníku z roku 1981 se jedná o „literární nebo výtvarný brak necudného
obsahu“ (Klimeš, 1983, str. 545). Ve slovníku vydaném o více než dvacet let později, je
pornografie charakterizována jako „detailně zobrazující sex nebo sexuální symboly […]
neumělecké zobrazení sexu ve filmu, v literatuře a výtvarných produkcích, které vybočuje
z norem konvenční morálky“ (Klimeš, 2005, str. 570).
Bývalý soudce amerického soudu, Petter Steward v roce 1964 o pornografii řekl:
„Nevím, jak ji definovat, ale když ji uvidím, poznám ji“ (Smith, 2009). Její přítomnost ve
společnosti je neoddiskutovatelná a přístup k ní se stále více rozšiřuje díky internetu.
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Téměř ve všech uvedených definicích není známo, jaký má vztah pornografie ke
skutečnému a mravnímu životu. „Člověk je pornografií redukován až na samu fyziologickou
podstatu přehnaně reagující na základní sexuální stimuly – podněty pohlavního pudu
vyjádřené v pornografickém díle“ (Chmelík, 2003, str. 43). Podle tohoto vymezení by za
pornografické mělo být označeno jakékoli zobrazení a hlavně tedy, pokud se do popředí
staví sexuální akty vtíravým či neseriózním způsobem, s cílem orientovat diváka zejména
na dráždění pohlavního pudu (Chmelík, 2003).
Tangová (2003) považuje pornografii jako takovou za velmi redukovanou v té největší
možné míře – na těla a zejména jejich sexuální části a na mechanický sex. Pornografie je
obnažená až na samé jádro, a proto se vyskytuje riziko, že když bude sexuální vyobrazení
zbaveno kulturní a vzdělávací hodnoty, začne být posuzováno jako něco obscénního.
Výzkumníci Willoughby a Busby (2015) se zaměřili na to, co je podle lidí pornografie.
Studie se účastnilo celkem 2089 participantů, kteří hodnotili 20 různých příkladů sexuálních
médií. Rozhodovali, zde se jedná o pornografii či nikoli. Odpovídali na škále od 0 (určitě se
nejedná o pornografii) do 10 (určitě se jedná o pornografii). V odpovědích byly nalezeny
rozdíly mezi pohlavími, v rámci religiozity a taky mezi svobodnými participanty
a participanty v manželském svazku.
Dotazník zahrnoval následjící položky:
•

Obrázek heterosexuálního páru, který má sex, je vidět, jak mužův penis proniká do
ženy.

•

Video zobrazující ženu, která má pohlavní styk se zvířetem.

•

Video, které graficky zobrazuje sexuální sex ve třech směrech setkání.

•

Video zobrazující dvě nahé ženy nebo muže, kteří se navzájem ručně stimulují.

•

Video ženy nebo muže, kteří masturbují sami.

•

Krátké video zobrazující pár, který má pohlavní styk. Ženská prsa jsou zobrazena,
ale nejsou zobrazeny partnerovy genitálie.

•

Video zobrazující dvě nahé ženy nebo muže, jak se líbají.

•

Obraz ženy, která sugestivně pózuje a je zcela nahá.
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•

Podrobný písemný popis páru, který má předehru a sex, zahrnuje zmínku
o konkrétních sexuálních částech těla, které jsou stimulovány a vzrušeny, probíhá
sexuální styk.

•

Obrázek páru, který má sex, prsa ženy jsou vidět, ale nejsou zobrazeny genitálie
partnera.

•

Obraz muže, který sugestivně pózuje a je zcela nahý.

•

Obraz ženy, která sama sugestivně pózuje s odhalenými prsy, má kalhotky.

•

Román, který zahrnuje jedno grafické popis sexuálního styku.

•

Významný hollywoodský film nebo film, který zahrnuje jedno grafické znázornění
sexuálního aktu.

•

Podrobný písemný popis páru, který se vášnivě líbá a dotýká se navzájem přes
oblečení. Je popsáno jejich vzrušení.

•

Televizní pořad zaměřený na striptérky, zobrazuje několik případů nahoty, je však
rozmazaná.

•

Obraz muže, který sugestivně pózuje pouze ve spodním prádle.

•

Obraz ženy, která sugestivně pózuje pouze ve spodním prádle.

•

Číslo časopisu, který se zaměřuje na plavky. Modelky předvádí krátké plavky nebo
mají strategicky zakrytá prsa a jsou v různých provokativních pózách.

•

Televizní program ukazující natáčení magazínu zaměřující se na plavky. Modelové
jsou zobrazeni v různých provokativních pózách, nevyskytuje se však žádná nahota,
prsa nebo genitálie.

Položka „Obraz muže, který sugestivně pózuje pouze ve spodním prádle.“ byla bydnocena
nejnižším skórem napříč respondenty, někteří ji však hodnotii číslem 9 nebo 10. Položky 13
až 20 byly hodnoceny jako nepornografické, naopak položky 1 až 5 byly hodnoceny jako
hodně pornografické.
V hodnocení záleželo na pohlaví respondentů, jejích víře a rodinném stavu. V rámci pohlaví
se nejsignifikantnější rozdíly se objevily u položek 1 až 5. Muži tyto položky hodnotili jako
méně pornografické oproti ženám. U položek, které byly považovány za nejvíc
pornografické napříč vzorkem, méně věřící participanti je hodnotili jako více pornografické
oproti těm, kteří se pravidelně účastní bohoslužeb. K danému efektu došlo pouze u prvních
čtyř položek, u zbývajících položek měli větší skóry odpovědi věřících oproti méně věřícím.
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V hodnocení položek v souvislosti s rodinným stavem byl nalezen rozdíl pouze u položek,
které byly hodnoceny jako málo pornografické. Ženatí respondenti a vdané respondentky je
hodnotili jako více pornografické oproti svobodným respondentům a respondentkám
(Willoughby & Busby, 2015).

2. 1. 3 Nástin dějin pornografie
Pornografie existovala už dávno v pravěku. Historické nálezy z daného období
dokazují, že sexuální motivy byly zobrazovány. Oslavovaly početí nového života a plodnost.
Historické nálezy ze staré kultury jsou plné rozmanitých pohlavních údů a ženských postav
s odhalenými prsy i genitáliemi, označují se jako Venuše (Tang, 2003).
Posléze v antickém světě chápali staří Řekové a Římané pornografické sochy
a malby spíše jako umění. Mezi troskami ve starověkých nalezištích byly nalezeny artefakty
a předměty zobrazující pornografii, například byl nalezen ztopořený falus (Tang, 2003).
Smyslem těchto vyobrazení bylo zdůraznění potřeby plodnosti pro rozšiřování počtu členů
rodu (Chmelík, 2003).
Následně ve středověku kvůli křesťanství byla díla zobrazující nahá těla a těla
zobrazující soulož vnímaná jako cosi nemravného, co odvádí křesťany od víry a vede je
ke smilstvu (Tang, 2003). Jedním z největších puritánů byl svatý Pavel, který prosazoval
čistotu a pohrdal sexem. Zpočátku nebyly tyto myšlenky brány v úvahu, postupně však
narůstal jejich vliv (Poštulka, 2007). Církev celkově vnímá sexuální akt jako hřích, jako cosi
nemravného a nepřípustného. Slovo pornografie však ještě užíváno nebylo, pojem
neexistoval, užívá se až od roku 1842, jak je uvedeno výše. S rozvojem knihtisku v 16. století
ztrácí církev kontrolu nad vydávanou literaturou, poněvadž knihy už nevydává jen ona sama.
Asi ve stejnou dobu jako došlo k rozvoji knihtisku, došlo i k rozvoji grafických (tištěných)
vyobrazení. Bohatí lidé měli možnost získávat ilustrované a častokrát sexuálně explicitní
díla, ať už psaná nebo obrazová. Rozvoj tisku tedy znamenal mimo jiné počátek
demokratizace uměleckých děl. To také nutně zahrnuje i erotické výjevy. Díky soukromému
vlastnictví reprodukovaných děl se stala pornografie snáze dostupnou a mohla se rozvíjet.
Je zřejmé, že širší dostupnost pornografie zároveň podnítila zájem o ni a zvýšený zájem
následně vedl k cenzuře (Tang, 2003).
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V období renesance byla nahota pokládána za ústřední bod umění, základní kámen
pro výtvarné umění. Akty byly považovány za nejvyšší možnou kulturní a uměleckou
hodnotu. V této době například vzniklo dílo „Zrození Venuše“ (1478) od slavného
Botticelliho nebo Rubensovy „Tři Grácie“ (asi 1640), oba tyto obrazy znázorňují akt.
S příchodem fotografie se však objevilo určité pohoršení nad nahými těly.

2. 1. 3. 1 Fotografie
Ke zlomovému okamžiku došlo v 19. století, kdy se rozvinulo nové médium,
fotografie, jejíž vliv byl ještě větší než vliv tisku. Díky neomezenému počtu vyvolávání se
velmi rychle šířila a dostala se i mezi chudší vrstvy obyvatelstva. Obrázky nahých žen začaly
vzbuzovat nelibé pocity, akt přestal být uměleckou záležitostí a stal se prostou nahotou
(Tang, 2003). Nejvíce znepokojující bylo, že divák byl konfrontován přímo s realitou
fotografovaných žen. Nešlo už o pomyslné Venuše, jednalo se o pradleny či prostitutky,
které našli v nejzapadlejších ulicích města (Tang, 2003). Zajímavé je, že už tehdy se
objevovaly snímky zachycující to, co dnes označujeme jako tvrdou pornografii; „záběry
ženského pohlaví, orální sex, lízání ženského pohlavního orgánu, dívka s dívkou, chlapec
s chlapcem, trojka, orgie, bičování…“ (Tang, 2003, str. 117). Postupně vznikaly časopisy
obsahující fotky nahých žen. Ve 40. letech 20. století bylo populární zobrazení obnažených
nohou, v 50. letech prsa a v 60. hýždě a v 70. rozkrok. (Tang, 2003).

2. 1. 3. 2 Film
Lidská zvědavost a vynalézavost šla ještě dál, lidé chtěli být součástí dění. Začaly
vznikat pohyblivé obrázky, filmy (Tang, 2003), první polovina 20. století bývá také
nazývaná „první zlatá éra pornofilmu“ (Poštulka, 2007, str. 135). Záměrem filmu bylo vidět
i věci, které normálně vidět nejsou, posléze se film zaměřil na nahé tělo, genitálie, sexuální
styk (Tang, 2003).
První pornofilm15 vůbec vznikl v Argentině, v roce 1907. Na filmy se lidé chodili
dívat do tajných kin (Poštulka, 2007). Pornografické filmy zůstávaly dlouhou dobu na stejné
úrovni. Byly němé a stále dokola se držely stejného scénáře. Seznámení se s herci v hlavní
15

Film s názvem El Diablo (Poštulka, 2007).

35

roli, předehra, soulož a konec filmu. Oproti filmům hlavního proudu nedocházelo
v pornografických filmech ke zlepšení, nebylo to totiž potřeba. „[…] už tak plnil veškerá
očekávání. Ilegálně natočený, ilegálně distribuovaný, ilegálně sledovaný, to stačilo, aby
divák dostal, po čem touží. Aby měl příležitost vidět, co se jen tak někde nevidí“ (Tang, 2003,
str. 131).
Období od 60. do 80. let se nazývá „období sexuální revoluce“. Začaly vznikat
pornografické filmy s příběhem, už se nepromítaly na tajných místech, kde bylo riziko
zadržení policií. Začalo se promítat i v amerických kinosálech. Z pornografie se stal veliký
byznys. Z kin ovšem zmizela stejně rychle, jak se do nich dostala. Novým médiem se stalo
video (Tang, 2003).

2. 1. 3. 3 Video
Vývoj videokazet zapříčinil to, že pornografii mohli její konzumenti vychutnávat
z pohodlí domova a díky možnosti přetáčení si mohli líbivé scény pustit několikrát za sebou.
Zpočátku tvořil žánr pornografie většinu nabízených titulů. Pro filmové režiséry byl příchod
videokazet nevítaný, protože nová technologie byla mnohem méně finančně náročná než
natočení celého filmu. Videokamery umožňují kameramanům dostat se do bezprostřední
blízkosti aktérů, navíc jsou scény mnohem intimnější, není zde celý štáb, jen kameraman
a herci. Videu se dařilo hlavně v USA. Nejvíce natáčecích společností sídlilo v okolí Sillicon
Valley nebo též Porno Valley (Tang, 2003).
Evropa také nezůstávala pozadu. Když se v Evropě objevilo video, byla tvrdá
pornografie ilegální, výjimku tvořilo Dánsko. Videoproducenti a distributoři tak jednali
protizákonně. Pornografický materiál byl pašován a pašeráci si následně odpykávali trest ve
vězení. S posunem doby a s tím, jak se video stávalo všední záležitostí, se tyto pašerácké
činy přeměnily na prvotřídní obchodní činnost, zboží bylo například dodáváno přesně na
čas.
Video za sebou zanechalo odkaz v podobě etablování pornografie, odstranění tabu,
studu a pocitu zakázaného ovoce. Nabídlo pornografii v banální a všední formě (Tang,
2003).
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2.2 Internetová pornografie
Největší změnou v distribuci pornografie bylo její uvedení na internet. S rozvojem
technologie a zařízení jako jsou chytré telefony a tablety, může mít přístup k pornografii
každý, kdo ji chce vyhledat (Ferguson & Hartley, 2009; Cooper, Delmonico & Burg, 2000;
Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014; Skoda & Pedersen, 2019; Edelman, 2009),
a tak je její vliv na sexuální zvyky a chování lidí kvůli její široké dostupnosti o to silnější
(Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001; Buzell, 2005; Morgan, 2011). Doba, kdy se
chodilo na pornografické filmy do kin je už dávno pryč a internet navíc umožňuje vysokou
míru anonymity (Tang, 2003). Už 6 let poté, co byl spuštěn web na celém světě16, existovalo
asi devět set webových pornostránek (Ogas & Gaddam, 2012). V posledních letech je
internet nejvíce rozšířeným a nejvíce využívaným médiem pro konzumaci sexuálně
explicitního materiálu (Fisher & Barak, 2001; Buzzel, 2005; Döring, 2009) současné době
již není možné přesně spočítat množství pornografických snímků, existuje jich mnoho, mají
různý původ i kvalitu (Zimbardo & Coulombová, 2017). Příchod pornografie na internet
znemožnil její regulaci, jelikož se stala součástí nekontrolovatelného kybernetického
prostoru (Tang, 2003). V dřívějších formách, jako byly knihy, časopisy či videokazety,
mohla být vždy zničena nebo zabavena. Pornografie dnes má formu digitální a dost dobře
nelze monitorovat kdo všechno k ní má přístup.
Pornografie na internetu zabírá jeho velkou část a jejím největším producentem jsou
Spojené státy americké, které drží svůj prim velmi dlouho. Produkce pornografických videí
Spojených států amerických tvořilo v roce 2006 celkem 89 % z celého obsahu internetové
pornografie, v roce 2013 to bylo celkem 428 milionů pornostránek, tedy 60 % z celkového
světového obsahu (Ropelato, 2006; Holmes, 2013). Hned za USA se řadí Nizozemsko, které
má celkem 187 miliónů pornostránek, tedy 26 % světového obsahu. Pro porovnání má Česká
republika asi 1 milion pornostránek, to představuje asi 0,21 % světového obsahu (Holmes,
2013).
Vědci zkoumali více než 400 milionů hledání na internetu a zjistili, že 55 milionů
z nich (tedy okolo 13 %) mělo erotický obsah. Nejčastěji jej vyhledávali muži, ale ani ženy
nebyly výjimkou. Muži se zaměřovali spíše na sledování erotických obrázků a videí, ženy
16

V roce 1997 (Ogas & Gaddam, 2012).
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upřednostňovaly erotické příběhy (Ogas & Gaddam, 2012). Internetové statistiky uvádí, že
pornografie zabírá asi 30 % internetového obsahu a přitahuje mnohem více uživatelů než
Amazon, Netflix a Twitter dohromady (Kleinman, 2013). Podle statistiky jedné
z největších17 a nejnavštěvovanějších porno stránek na světě, ji v roce 2017 navštívilo
celkem 24, 7 milionů uživatelů, v roce 2019 se počet návštěv téměř zdvojnásobil. Pornhub
navštívilo celkem 42 bilionů uživatelů, což pro představu znamená celkem 115 milionů
návštěv denně (Pornhub, 2019). Už v roce 2006 měl celosvětový pornografický průmysl
výnos 97, 06 bilionů dolarů a celkem 420 milionů stránek obsahující sexuálně explicitní
materiál (Ropelato, 2006).
Pro účely práce je třeba definovat, co internetová pornografie znamená, aby bylo
jasné, v jakém okruhu se práce pohybuje. Pro rámec této práce, která se zabývá pornografií
v souvislosti s videi na internetu, bude internetová pornografie definována jako: „Sexuálně
explicitní materiály na internetu odkazuící na obrázky nebo videa, jejichž cíem je vzrušit
diváka. Jsou vytvořeny buď profesionály nebo samotnými uživateli a zobrazují sexuální
aktivity jako je masturbace a orální sex, anální a vaginální petnetrace často s velmi
detailními záběry“ (Peter & Valkenburg, 2014, str. 298). Tato definice byla vybrána na
základě reprezentativního výzkumu v Nizozemsku týkající se vlivu pornografie na
spokojenost s body image. Většina výzkumů je dělána na pornografická videa, nikoli na
pornografické obrázky.

2. 2. 1 Za jakým účelem mladí lidé vyhledávají pornografii
Pornografický průmysl se zaměřuje hlavně na muže, a ti se dívají na pornografii,
když si chtějí navodit sexuální vzrušení (Albright, 2008) nebo za účelem masturbace
(Strager, 2003; Hald, Seaman & Linz, 2014).
Za jakým účelem ženy vyhledávají pornografii? Odpověď přináší výzkum
z Univerzity v Melbernu, ve kterém je uvedeno, že mnoho žen sleduje na pornografii za
účelem masturbace několikrát do měsíce. Dále uvádí, že když mají ženy sexuální styk se
svým partnerem, myslí na scény z pornografie (Johnson, Ezzell, Bridges & Sun 2019).

17

Pornhub je jednou z největších stránek co se obsahu týká. V roce 2019 bylo nahráno přes 6. 83 milionů videí

(Pornhub, 2019).
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Jednoho z výzkumu zaměřující se na důvody konzumace pornografie se zúčastnilo
celkem 5490 participantů18. Odpovědi participantů na otázku motivace byly různé, například
za účelem masturbace či znudy. Z výsledků vyplývá, že pornografie nabízí i prostor
k relaxaci, k uvolnění stresu a frustrace, prostor k úniku ze stereotypu každodenního života
a zároveň pomáhá dostat se zpět z denního snění se sexuální tématikou zpátky do reality.
Slouží také k nalézání senzací a nových sexuálních praktik, zkoumání pocitů a hledání vlastí
orietnace a sexuální identity. Respondetni ve věku 18-25 let nejčastěji odpovídali na otázku
týkající se motivace ke konzumu pornografie následovně, „Když se cítím nadržený“, „Když
nemám nic lepšího na práci“, „Když se nudím, nemůžu se uvolnit, nemůžu spát a „pro
zábavu“ (Attwood, Smith & Baker, 2018, str. 3746). U mladých dospělých byla pornografie
také „bezpečným povyražením“ nebo objevováním nových možností při absenci jiných
příležitostí (Attwood, Smith & Baker, 2018).
V jiném výzkumu mladí uváděli, že se na pornografii dívají, aby se vzrušili, nebo když
se už vzrušeni cítí. Nejčastějším důvodem byla ale zvědavost, kterou následovala náhodná
expozice, zábava, sexuální vrzušení nebo rozkoš a nuda. Lidé, kteří viděli pornografii
náhodou, ji posléze vyhledají za účelem sexuálního vzrušení a potěšení. Jiní mladí uvedli,
že se dívají na pornografii, jelikož jim pomáhá redukovat stres (Talbot, 2018).

2. 2. 1. 1 Užívání pornografie u mladých heterosexuálních žen a mužů
Užívání pornografie je nejvyšší právě v období mladé a vynořující se dospělosti, mezi
18–25 rokem věku (Carroll a kol., 2008). Výzkumy uvádějí, že mladí lidé vyhledávají
pornografii nejen za účelem sebeuspokojování a zábavy, ale i v rámci vzdělávání se v oblasti
sexuálního života (Ward, 2003; Li & Davey, 2013; Tsitsika a kol., 2009; Hare, Gahagan,
Jackson & Steenbeek, 2014) a rozšiřování repertoáru sexuálního chování (Weinberg,
Williams, Kleiner & Irizarry, 2010). Na druhou stranu existují výzkumy, které dokazují, že
lidé se pornografii oddávají, když se chtějí rozptýlit, zmírnit negativní emoce a nízký self –
esteem nebo redukovat stres (Baltazar, Helm, Mcbride, Hopkins & Stevens, 2010; Paul
& Shim, 2008; Cooper, Galbreath & Becker, 2004). A vzhledem k tomu, že ke konzumaci
pornografie se hlásí většina mladých dospělých (Hald, 2006; Carroll a kol., 2008; Johnson,
18

3743 mužů a 1726 žen (Attwood, Smith & Baker, 2018).
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Ezzell, Bridges & Sun, 2019), otázky týkající se jejího vlivu vzbuzují stále větší zájem
odborníků.
Téměř všichni muži v životě někdy viděli pornografii (97, 4 %), u žen je četnost
nižší, celkem 88, 1 % (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014). Podle sexuální terapeutky
Elizabeth McGarthové zhruba 40–50 % žen sleduje pornografii (Women In The World,
2015) a mnoho z nich je vystaveno internetové pornografii pasivně, aniž by se o to samy
záměrně přičiňovaly. Čtyři z pěti žen pornografii vyhledávají dobrovolně, jsou jejími
konzumentkami (Häggström-Nordin, Hanson, & Tydén, 2005). Kvalem a kolegové uvádí,
že pouze 2,6 % mužů se nikdy s pornografií nesetkalo (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer,
2014). Výzkumníci v roce 2009 chtěli zkoumat rozdíly mezi muži, kteří užívají pornografii
a těmi, kteří ji neužívají a nepodařilo se jim mezi vysokoškolskými studenty najít jediného
mladého muže, který by ve svých dvaceti letech neviděl pornografii (Zimbardo
& Coulombová, 2017).
Výzkum zaměřující se na frekvenci konzumace pornografie, který se konal v Dánsku
zahrnoval celkem 688 mladých heterosexuálních dospělých. Bylo zjištěno, že ženy preferují
spíše softcore19 pornografii. Upřednostňují témata týkající se vaginálního sexu mezi mužem
a ženou a skupinového sexu (jedna žena, více mužů) (Hald, 2006). Dále byla zkoumána
frekvence užívání pornografie za posledních 6 měsíců. Celkem 51, 4 % žen se na pornografii
dívá méně než jednou za měsíc a pouze 6, 9 % žen konzumuje pornografii 3x a více za týden.
Oproti tomu muži nejčastěji konzumují pornografii 3x týdně a častěji, celkem 38, 8 %
a nejméně, méně než jednou do měsíce, celkem 15, 3 % (Hald, 2006).
Další euroamerická studie konající se v Norsku se rovněž zaměřovala na konzumaci
pornografie mezi mladými dospělými. Severské země jsou v otázkách sexuální kultury
mnohem otevřenější než většina industrializovaných západních kultur (Lewin, 1991; Træen,
1993). Severské země jsou také charakteristické ideologií týkající se rovnosti pohlaví
(Lewin, 1979). Ve výzkumu byla média rozdělena na magazíny, filmy a internet.
Z výzkumného vzorku odpovědělo celkem 89,9 % respondentů, že pornografii někdy
v životě viděli. Co se týká internetové pornografie, tu vidělo pouze 36, 6 % mužů a 8, 9 %

19

Nejčastější klasifikace pornografie je na softcore a hardcore. Softcore pornografie nezobrazuje genitálie

a penetraci, v hardcore pornografii jsou genitálie a rovněž penetrace viditelné (Black, 2014).
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žen. Jednou ročně a méně konzumovalo tento typ pornografie 13, 9 % mužů a 5, 4 % žen.
Nejčastějším médiem pro konzum pornografie v roce 2002 byly pornografické filmy
a časopisy u mužů, stejně tomu bylo mezi ženami (Træen, Spitzgnole & Bevefjord, 2004).
Jiná stude se konala v Indonésii. Země je velmi konzervativní v otázkách sexu, lidé
jsou tam velmi pobožní a muslimové tvoří většinu obyvatelstva20. Sex je společensky
přijatelný pouze v rámci monogamních, heterosexuálních a nábožensky uznaných
manželstvích a případné předmanželské sexuální aktivity jsou sankcionovány společností.
Dotyčná osoba je zahambena a s ní i její rodina, zejména pokud se jedná o ženu (Padang,
2012). V Indonésii jsou navíc striktní antipornografické zákony, avšak dopady
socioekonomických změn, modernizace a globalizace vedly mezi indonéskými mladými
k větší svobodě v posledních dvou desetiletích, což nejspíš přispívá k otevřenějšímu
vyjádření sexuální identity, postojů a chování (Harding, 2008). V souvilosti s výskytem
pornografie v Indonésii, byl v roce 2008 přijat antipornografický zákon. Ten zakazuje
Indonésanům „produkovat, vyrábět, kopírovat, distrubovat, pouštět (vysílat), importovat,
exportovat, nabízet obchodovat, pronajímat, poskytovat, ukazovat, používat, vlastnit nebo
uchovávat pornografii“ (President of the Republic of Indonesia, 2008).
Studie zahrnovala celkem 556 vysokoškolských studentů (z toho 148 mužů a 408 žen)
ve věku 18 až 23 let. Bylo zjištěno, že pornografie je v Indonésii poměrně stejně rozšířená
jako v zemích západní kultury, které jsou sexuálně liberálnější a kde se vyskytuje méně
náboženských zemí (Hald & Mulya, 2013).
Pro porovnání konzumace mezi kulturami bude uvedena i studie z Číny. Účastnilo se
jí celkem 964 respondetů (z toho 517 mužů a 447 žen). V Hong Kongu, kde studie probíhala
i v dalších čínských městech je konzumace pornografie považována za nemorální. Ve
výzkumu bylo zjištěno, že pouze 22, 4 % mužů a 6,7 % žen konzumovalo pornografii na
internetu. Nejčastěji byly využívány magazíny, videa, komixy a příběhy (Janghorbani
& Lim, 2003).
Jiný výzkum konaný v roce 2008 Haldem a Malamuthem v Dánsku se zaměřoval
taktéž na mladé dospělé ve věku 18–30 let. Ve výzkumném vzorku bylo celkem 688

20

87 % obyvatelstva jsou muslimové (Hirschmann, 2010).
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respondentů (z toho 316 mužů a 372 žen). Mimo jiné porovnávali, v jaké frekvenci se muži
a ženy dívají na pornografický materiál, zjistili, že muži konzumují daleko častěji oproti
ženám21 (Hald & Malamuth, 2008).
Hebernick s kolegy cílili svou studii na prevalenci sexuálního chování, které je spojené
s užíváním pornografie. Jedná se o reprezentativní studii, která zahrnuje celkem 2227
respondentů od 18 do 60 let a konala se ve Spojených státech amerických. Zajímali se i o to,
jak často respondenti užívali pornografii za poslední rok. Zaměřovali se na konzumaci
neplacených webových stránek (2,7 % mužů a 1,6 % žen), placených webových stránek (1,1
% mužů a 1,0 % žen), sociálních médií na webových stránkách nebo v aplikaci (1,6 % mužů
a 1,2 % žen), tištěnou formu (1,4 % mužů a 1,1 % žen), konzumaci na chytrých telefonech
(2,1 % mužů a 1,5 % žen), tabletech, noteboocích nebo stolních počítačích (2,4 % mužů a
1,4 % žen). Odpovědi u každé z možností byly „nikdy“, „jednou nebo dvakrát za rok“,
„jednou nebo dva krát za měsíc“, „jednou nebo dva krát za týden“ a „každý den, nebo téměř
každý den“. Skóre frekvencí užívání pornografie za poslední rok bylo vytvořeno sečtením
všech odpovědí a následným odečtením od počtu zodpovězených položek. Respondenti též
byli dotazováni, zda někdy v životě pornografii viděli. Celkem 1,007 mužů a 990 žen vidělo
v průběhu svého života pornografii (Herbenick a kol., 2020).
V Německu se výzkumníci zabývali užíváním pornografie mezi studenty ve věku 18
až 26 let na univerzitě v Polsku a v Německu. Ačkoli tyto země spolu sousedí, jedná se
o dvě velmi odlišné kultury. Polská kultura je velmi ovlivněna katolickými hodnotami22, 93
% obyvatel se hlásí k římskokatolickému vyznání a více než polovina dospělých uvádí účast
na bohoslužbách alespoň jednou za týden (CBOS, Poland, 2012). Situace v Německu je
odlišná. Ačkoli se 61 % Němců hlásí ke křesťanství23, dopad náboženství na sexuálně –
politické klima je znatelně nižší. Celkově téměř polovina žen neuváděla konzumaci
pornografie za posledních 6 měsíců a více než polovina mužů uváděla vysokou míru
konzumace pornografie (Martyniuk, Briken, Sehner, Richter – Appelt & Dekker, 2015).

21

Muži konzumují pornografii v 97, 8% případů, ženy v 79, 5% případů (Hald & Malamuth, 2008).

22

Tyto hodnoty zakazují předmanželský pohlavní styk, homosexualitu, užívání antikoncepce, potraty a také

užívání pornografie (Zwoliński, 2003).
23

Celkem 29 % se hlásí k Protestanství a 30 % se hlásí k Římskokatolické církvi (EKD, 2012).

42

Výzkumníci se zajímají také o Českou republiku a Slovensko, což jsou
postkomunistické země, ve kterých byly za režimu pornografické materiály zakázány. Po
pádu komunismu jejich spotřeba velmi vzrostla (Diamond, Jozifkova & Weiss, 2011).
A

nynější

výzkum

se

zabývá

rozdílnou

konzumací

pornografie

u

českých

a slovenských žen. Výzkumu se účastnilo celkem 400 žen z Česka a 413 žen ze Slovenska.
Věk respondentek se pohyboval od 18 až po 76 let. Byla zjištěna vysoká prevalence
konzumace pornografie mezi ženami navzdory tomu, že se jedná o postkomunistické země.
V rámci výzkumu byly ženy dotazovány na frekvenci konzumace pornografie za posledních
12 měsíců.

Méně než jednou pornografii konzumovalo 26,8 % Češek a 26,6 % Slovenek.

Několikrát do měsíce pornografii kozumumovalo 14,8 Češek a 14,5 % Slovenek
a Několikrát týdně pornografii konzumovalo 5 % Češek a 4,6 % Slovenek (Krejčová, Wells,
Chovanec, Weiss & Klapilová, in revision).
Přesné údaje o frekvenci konzumace pornografie mezi vybranými zeměmi viz příloha.
Z přiložené tabulky vyplývá, že je velmi těžké určit prevalenci konzumace pornografie
napříč zeměmi, jelikož výzkumy používají nejednotný časový rámec, ve kterém mají
respondeti určit frekvenci užívání. Dále, každý výzkum se zaměřuje na jiný typ média
a problém se také vyskytuje s definováním pornografie.
Dále je výzkumu zřejmé, že muži oproti ženám konzumují pornografii mnohem
častěji (Hald, 2006; Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014; Peter & Valkenburg, 2014;
Bridges, Sun, Ezzell & Johnson, 2016; Herbenick a kol., 2020), tráví její konzumací více
času (Hald, Seaman & Linz, 2014), shledávají ji akceptovalnější (Petersen & Hyde, 2010),
mají k ní obecně pozitivnější přístup (Wright, Tokunaga & Bae, 2014) a jsou jí také oproti
ženám vystaveni v mladším věku (Hald, 2006).
Bylo dále zjištěno, že muži při sledování pornografie častěji masturbují a více
vyhledávají téma hardcore pornografie, análního, orálního, skupinového sexu (tj. jeden muž,
více žen), taky lesbického a amatérského sexu (Hald, 2006).
Podle evoluční psychologie má tento rozdíl v konzumaci pornografie zřejmé
vysvětlení. V klasické pornografii jsou zobrazovány hlavně mladé ženy, které jsou nejen
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ochotné se zapojit do příležitostných a nezávazných sexuálních aktů, navíc vykazují mnoho
podnětů pojících se k plodnosti, reprodukci i fyzické přitažlivosti. Například se jedná
o mladý věk, plné rty, čistou kůži, jasné oči a dobrý svalový tonus (Hald, 2006). Navíc se
pornografie ve skutečnosti zaměřuje hlavně na uspokojení mužů. V heterosexuální
pornografii se ženské potěšení zobrazuje pomocí pohledu fantazie mužů. Ženy při
orgasmech křičí, zbožňují mužské přirození a jsou nymfomankami. V případě, že
v pornografickém materiálu vystupuje žena sama, je stejně prezentována jako sexuální
objekt sloužící k mužskému potěšení (Strager, 2003).
Další vysvětlení přináší Ogas a Gaddam (2012). Zaměřili se na míru schopnosti vzrušit
se. Mužům ke vzrušení stačí jedna z alternativ, zatímco ženy potřebují určitý soubor kvalit.
Jinak řečeno, mužům stačí jednoduchý podnět vzrušení. Pevná prsa nebo kulaté hýždě nebo
sexy atraktivní žena. Ženy vyžadují podnětů více. Chtějí přitažlivého, vhodného
a sebevědomého potenciálního otce svých dětí. Ačkoli většina žen bude vzrušena po fyzické
stránce u téměř jakéhokoli typu porna, psychicky se vzruší jen v případě, kdy budou
dosažena a splněna všechna jejich měřítka. Žena se mimo jiné musí cítit v bezpečí,
okouzlující a tělesně fit. Princip „nebo“ u mužů umožňuje využít veškeré příležitosti k sexu,
ale ženy fungují na jiném principu. Například ve stresu mužské libido stoupá, zatímco
ženské klesá. Mužský mozek je schopen oddělit sex a milostné poblouznění (románek),
v mužském mozku se všechny podněty sjednocují, avšak ženský mozek odděluje mentální
vzrušení od fyzického (Ogas & Gaddam, 2012). Muži a ženy jsou citliví na rozdílné erotické
podněty, mají jiný způsob zpracování podnětů a liší se reakce na tyto podněty (Zimbardo
& Coulombová, 2017).
Nabízí se otázka, zda muži a ženy vnímají pornografická videa jinak. Už v roce 1997
Murnen a Stockoton zjistili, že muži vykazují mnohem více vzrušení než ženy v rámci
vizuálních podnětů (Murnen & Stockoton, 1997). Na toto téma byla udělána studie, kde byly
mužům a ženám pouštěny pornografické snímky zobrazující heterosexuální interakce.
Polovinu klipů vybírali muži, polovinu ženy. Muži hodnotili klipy jako více vzrušující oproti
ženám. Sexuální vzrušení u mužů bylo závislé na atraktivitě herečky a na její schopnosti
zaujmout. Na pornografii se dívají dvojím způsobem, „jako divák“ i „jako účastník“. Obojí
je spojeno se sexuálním vzrušením mezi muži. V případě, že se na pornografii dívají ženy,
ztotožní se s účinkující herečkou. Tak dosáhnou vzrušení (Janssen a kol., 2003).
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2. 2. 2 Pozitivní efekty pornografie
Ve výzkumu Halda a Malamutha (2008) byli dotazováni mladí lidé na to, jak je
ovlivňuje pornografie. Účastníci výzkumu ženského i mužského pohlaví uvedli, že
pornografie má více pozitivních než negativních efektů v oblasti sexuálních znalostí,
sexuální aktivity a vnímání opačného pohlaví. Díky konzumaci internetové pornografie ženy
poznávají svá těla a jsou schopné identifikovat, co se jim líbí (Albright, 2008). Bylo
prokázáno, že muži i ženy, kteří konzumují pornografii byli díky ní schopnější se připravit
a vyhovět sexuálním očekáváním partnera (Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014;
Hald & Malamuth, 2008). Díky konzumaci sexuálně explicitního materiálu vykazovali nižší
obavy ze sexuálního styku (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2004) a celkově
pozitivnější přístup k sexu. Cítili se ve vztahu k němu otevřenější a pociťovali více komfortu
(Hald & Malamuth, 2008). Dalším pozitivním aspektem pornografie je, že ji mnoho mladých
považuje za zdroj inspirace pro jejich intimní život, a jak již bylo nastíněno, jako cestu naučit
se nové sexuální praktiky (Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2012;
Weinberg, Williams, Kleiner & Irizarry, 2010). Jeden z respondentů v rozhovoru
o internetové pornografii řekl, „učí to základy […] naučí vás to dělat skoro všechno, co jste
kdy chtěli dělat“ (Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014, str. 153). Jiná žena řekla,
„Pocházím z rodiny, kde se nemluví o sexu, natož o „neobvyklém“ sexu. Pornografie mi
umožnila uvidět, že i takové varianty jsou v pořádku, běžné a často velmi příjemné. Stala
jsem se otevřenější, akceptující a zajímající se o většinu sexuálních aktů díky pornu“
(Weinberg, Williams, Kleiner & Irizarry, 2010, str. 1395)
Výzkumníci Kvalem a kolektiv (2014) zaměřující se na pozitivní dopady pornografie
využili ve své studii Rosserovy sebeposuzovací škály. Dotazník zadaný respondentům se
skládal z 9 položek a respondenti vybírali odpovědi na škále od 1 (velmi špatné) do 5 (velmi
dobré). Je jasné, že častější sledování pornografie rozšíří znalosti jedince o sexu obecně,
a navíc i o specifických typech sexuálního chování. Největší edukativní efekt má pornografie
v počátcích konzumace, později se scénáře opakují a nepřináší tak mnoho nového. Ačkoli
muži sledují pornografii mnohem častěji oproti ženám, vztah frekvence užívání se stupněm
vnímání její účinnosti se mezi muži a ženami konzumujícími mainstreamovou pornografii
moc nelišil. Muži uvedli, že jim pornografie poskytuje spíše pozitivní aspekty. Například
v pornografii vidí realističtější zobrazení sexu, díky kterému se nejen vzdělávají, ale jsou
i spokojenější se vzhledem svého genitálu. Zdá se, že pornografie pomohla vytvořit
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interpersonální a intrapsychické sexuální scénáře24, které souvisí s uspokojením, sexuálními
schopnostmi a sexuálními vztahy mezi muži. Nesouvisí však se sexuálním uspokojením žen
(Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014).

2. 2. 3 Negativní efekty pornografie
I přes prokazatelně pozitivní vlivy konzumace pornografie, je pornografie zaměřena
převážně na muže a jejich uspokojení, což se neodmyslitelně váže se stinnými stránkami její
konzumace v případě žen. Ve videích jsou většinou vyobrazeni muži, kteří si užívají
potěšení a dojdou vždy k vyvrcholení, avšak není už zobrazeno, zda žena dojde k orgasmu
také. Na vizáž mužů navíc není brán tak velký zřetel jako na vizáž žen. Ženy jsou vyobrazeny
vždy perfektně, mají velká prsa, jsou opálené a mají na sobě velké množství make-upu. Jsou
jakousi mužskou fantazií a rovněž ji vyplňují (McKee, 2006).
Je dokázáno, že pokud se mladí dospělí dívají často a opakovaně na pornografický
materiál, bude to mít vliv na dosažení dobrého sexuálního zdraví. Tomu lze rozumět jako
fyzickému, psychickému a duševnímu well-beingu ve vztahu k sexualitě (Peter
& Valkenburg, 2006; 2008; 2009). V průběhu výzkumů bylo zjištěno, že pornografie
poskytla mužům pokřivený nebo nereálný pohled na to, čemu by se měl sex a intimita rovnat,
a jak pro ně bylo posléze nedosažitelné vzrušení s opravdovou partnerkou Podle autorů je
časté sledování pornografie někým, kdo ještě neměl pohlavní styk velmi nebezpečné. Ze
sexu se totiž stává v jejich očích pouze fyzický výkon. Nejsou přítomny něžnosti, emoce,
intimita, komunikování, sdílení, dokonce se někdy vyskytne absence dotyků a polibků. Sex
se tak zejména pro muže stává neosobní záležitostí a partnerka je jen objektem sloužícím
pro potěšení (Zimbardo & Coulombová, 2017).
Pornografie má vliv i na body image, well – being, self – esteem a sexuální chování,
kterými se práce bude dále zabývat podrobněji.

24

Sexuální scénáře poskytují kongitivní mapu v rámci sexuální oblasti. Učíme se skrze ně jak mít sex, co je

sexy a co naopak sexy není. Učí nás dokonce i to, jak máme poržívat rozkoš (Kimmel, 2007).
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2. 2. 4 Vliv pornografie na body image
Výzkumů na téma ovlivnění mladých lidí pornografií již existuje celá řada. Zpočátku
byly výzkumy zaměřeny hlavně na muže (Becker & Stein, 1991; Cramer & McFarlane,
1994; Senn, Desmarais, Verberg & Wood, 2000), dnes se výzkumy soustředí ve větší míře
i na ženy (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014; Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek,
2014; Rogala & Tydén, 2003).
Grogan (2008) uvedla, že hodnocení body image je spojeno s výkonem a funkcí
mužského těla ve srovnání s více méně statickým vyobrazením žen v pornografii.
Pravděpodobně to platí i pro hodnocení vzhledu genitálů. Rozdíl ve vnímání body image
pomáhá vysvětlit, proč je vzhled genitálu při konzumaci pornografie důležitější pro muže
než pro ženy. Muži se při sledování pornografie zaměřují na funkci penisu a na jeho vzhled
(délku, obvod a tvar) a od tohoto porovnání se odvíjí jejich sebehodnocení jakožto
kompetentních sexuálních partnerů (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014). Pro příklad
je uvedena kvalitativní studie pracující s adolescenty, která se konala ve Švédsku. Mladí
muži uvedli, že častá konzumace pornografie vedla k pocitům nejistoty týkajících se
sexuálních výkonů; zatímco dívky uvedly nejistotu týkajících se jejich těl (Löfgren –
Mårtenson & Månsson, 2010). Mezi ženami byla spokojenost se vzhledem genitálií spojena
pouze se sexuálním sebehodnocením a vliv pornografie nebyl prokázán (Kvalem, Træen,
Lewin & Štulhofer, 2014).
Z jiné proběhlé kvalitativní studie je patrné, že pornografie může být referenčním
rámcem pro tělesné ideály (Elder, Brooks & Morrow, 2012). V dalším kvalitativním
výzkumu muži naznačovali, že na ně nemají zobrazené tělesné ideály vliv. S tímto však
nesouhlasily ženy účastnící se studie, které věřily, že muži ovlivněni jsou, ale nechtějí si to
připustit (Löfgren–Mårtenson & Månsson, 2010). Dočasná expozice mužů pornografickému
materiálu zobrazující ženy může snížit spokojenost mužů. Expozice způsobila, že muži
začali toužit po větším a svalnatějším těle (Lavine, Sweeney & Wagner, 1999). Tento účinek
však nebyl potvrzen v jiné studii, ve které měli obdobný postup výzkumu (Johnson,
McCreary & Mills, 2007). V obou studiích byli muži vystaveni neutrálním a sexistickým
obrazům, které zobrazovaly jak muže, tak ženy. S konzumem pornografie souvisí také
skutečnost, že muži jsou kritičtější k body image své partnerky (Albright, 2008).
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Podle výzkumníků z Kanady, kteří pro svou studii využívali polostrukturovaných rozhovorů
s dvanácti mladými heterosexuálními dospělými, zjistili, že se některým ženám naopak
zlepšuje vnímání body image v případě, že sledují feministickou a amatérskou kategorii
pornografie. Díky pornografii ženy uviděly „normální“ a „průměrné“ vyobrazení ženského
těla bez jakýchkoli technologických úprav. Konzumentky uvedly, že po shlédnutí videa byly
se svým tělem mnohem spokojenější, uvědomily si totiž, že je „normální“ (Hare, Gahagan,
Jackson & Steenbeek, 2014). Jak uvedla v rozhovoru jedna z respondentek: „Jo, cítím se
sebevědoměji v ložnici, nebo prostě sama sebou, tak trochu věřím, že je moje tělo stejné,
jako jsou těla ostatních. Jsme různí, ale zároveň všichni stejní“ (Hare, Gahagan, Jackson &
Steenbeek, 2014, str. 153).
Jiná uvedla, že když byla mladší, pornografie měla velký vliv na její body image, ale
s postupujícím věkem už nemá.
„[…] Když začnete sledovat porno v mladším věku, myslíte si, že je každá 5 stop vysoká
a má velká prsa, je štíhlá […] s postupem věku jsem si tohle přestala myslet, uvědomila jsem
si, že ve videích je tisíc různých dívek a každá z nich vypadá jinak“ (Hare, Gahagan, Jackson
& Steenbeek, 2014, str. 153).
Častokrát se spekuluje o tom, že hlavní příčinou pro přesvědčení, že má muž malý
penis je právě vystavení pornografii (Davis, Peterson & Binik, 2012; Ghanem a kol., 2007;
Lever, Frederick & Peplau, 2006; Mondaini a kol., 2002; Shamloul, 2005; Wylie & Eardley,
2007). Například ve výzkumu Mondainiho a kolektivu (2002) bylo zjištěno, že 25 ze 67
pacientů25 je nespokojeno s velikostí svého penisu po shlédnutí pornografických obrázků.
Mondaini a jeho kolektiv přitom zdůrazňují, že žádný z těchto pacientů neměl penis malý.
Problém viděli spíše v tom, že pacienti měli nesprávné představy o normální velikosti penisu
(Mondaini a kol., 2002). Také výzkum z roku 2005 došel k podobným závěrům a to, že 38
z 92 mužů začalo považovat svůj penis za malý po zhlédnutí pornografického materiálu
(Shamloul, 2005). Totéž potvrzuje výzkum Ghanema a kolektivu (2007). V něm zjistili, že
90 z 250 mužů začalo mít po shlédnutí pornografie pocit, že mají malý penis (Ghanem
a kol., 2007).

25

Pacienti navštěvovali andrologickou kliniku kvůli problému týkajícího se krátkého penisu (Mondaini a kol.,

2002).
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Studie prováděné v Holandsku ve dvou vlnách, v roce 2009 a 2010, se zúčastnilo 1879
respondentů (47 % mužů a 53 % žen). Data byla shromážděna v rámci longitudinální
internetové studie pro sociální vědy (LISS). Jedná se o online přístupový panel, kde je
zaregistrováno 5000 náhodných holandských domácností. Z nich byl pomocí statistických
výpočtů vybrán reprezentativní vzorek pro studii (Peter & Valkenburg, 2014). Šetření
probíhalo online formou, poněvadž bylo zjištěno, že v případě citlivých otázek má online
forma jisté výhody (Mustanski, 2001). V rámci šetření spokojenosti či nespokojenosti
s tělem byly využity položky z Eating Disorder Inventory (Garner, Olmstead & Polivy,
1983), který se často využívá při výzkumech týkajících se body image. Tvrzení týkající se
prsou a penisu nejsou součástí Eating Disorder Inventory a byly doplněny autory. Studie
odhalila, že ženy jsou obecně nespokojenější se svým břichem a tvarem těla než muži.
Většina žen však nesouhlasila s tvrzením, že jsou jejich prsa příliš malá, a stejně tak většina
mužů nesouhlasila s tím, že jejich penisy jsou příliš malé. U žen neměla pornografie na jejich
celkový body image ani na vnímání velikosti jejich břicha vliv, nicméně se ukázalo, že ženy,
které konzumují pornografii častěji, považovaly svá prsa za menší v porovnání se ženami,
které konzumují pornografii méně často. Podobně tomu bylo u mužů. Ti, kteří sledují
pornografii častěji, více pociťují nespokojenost se svým tělem a považují svá břicha za příliš
velká. Podle této studie konzumace pornografie nesouvisí se spokojeností s velikostí penisu
mezi muži, což odporuje studiím uvedeným výše (Ghanem a kol., 2007; Mondaini a kol.,
2002; Shamloul, 2005) a studii z roku 2015, která bude rovněž zmíněna (Craney, 2015).
Potvrdilo se, že sledování pornografie má částečně vliv na nespokojenost s body image
u mužů; u žen se neobjevil významný vliv pornografie na jejich body image (Peter
& Valkenburg, 2014).
Naproti tomu výzkum konaný Pensylvánskou univerzitou zaměřující se na vztah mezi
užíváním pornografie a vnímáním velikostí prsou u žen a vnímáním velikosti penisu u mužů,
byl prováděn taktéž na holandské populaci. Výzkumníci postupovali analogicky podle
výzkumu, který dělali o rok dříve Peter a Valkenburg (2014), jež je uveden výše.
Výzkumníci zjistili, že muži, kteří se dívají na pornografii, spíše pochybují o dostatečné
velikosti svého penisu a považují jej spíše za malý. Tato skutečnost se shoduje s dříve
provedenými výzkumy (Mondaini a kol., 2002; Ghanem a kol., 2007; Shamloul, 2005)
a odporuje výzkumu od Petera a Valkenburga (2014). Výsledky v rámci šetření žen nejsou
signifikantní. Ženy podle výzkumů pornografii příliš nesledují, avšak problém může být
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v míře pravdivosti jejich odpovědí. Vzorek žen, které uvedly, že někdy vůbec viděly
pornografii byl totiž v rámci výzkumu malý, tvořil asi 13 %. Z toho důvodu bylo těžší oddělit
konzumentky od nekonzumentek. U žen se nicméně souvislost mezi konzumací pornografie
a nespokojeností s velikostí prsou neprokázala. Autoři tuto skutečnost zdůvodňují tím, že
ženy svá prsa vidí běžně v různých situacích, a tak budou hodnocení spíše objektivnější.
Heterosexuální muži však ztopořené penisy jiných mužů běžně nevidí (Cranney, 2015).
V jiné studii se výzkumnice Tylka z univerzity v Ohiu také zabývala dopadem
pornografie na body image mužů, zejména na nespokojenost s muskulaturou, tělesným
tukem a celkovým tělesným vzhledem. Zvnitřnění mezomorfního26 tělesného ideálu je
spojeno s konzumováním pornografie a je taky pozitivně spojeno s nespokojeností
s muskulaturou a tělesným tukem. Dále bylo zjištěno, že konzumace pornografie souvisí
s oceňováním vlastního těla. Muži konzumující pornografii se více soustředí na tělesný
vzhled a je méně pravděpodobné, že zpochybní tělesné ideály dané kultury. Konzum
pornografie může mít souvislost s tím, že se muži zapojí do nezdravých strategií pro změnu
tělesného schématu, například hladovění, užívání anabolických steroidů, nadměrné cvičení
a kosmetická chirurgie, a to jen proto, aby dosáhli tělesného mezomorfního ideálu (Tylka,
2014).

2. 2. 5 Vliv na well – being
Některé ženy uvádějí, že kvůli pornografii si muži myslí, že jsou vždy připraveny mít
pohlavní styk, což by mohlo vést k obtížím v reálném životě, kdy odpověď žen „ne“ není
brána vážně. Ženy tak vyjádřily obavu, jak by inspirace pornografií mohla vést
k nežádoucím sexuálním aktivitám (Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin,
2012).
Konzumenti pornografie poznamenali, že u sebe zpozorovali změnu v sexuálních
touhách, menší uspokojení ve vztazích (Morgan, 2011) a intimním životě, a také
neschopnost navázat vztah a upnout se k partnerovi (Tylka, 2014). O zhoršeném sexuálním

26

Jedná se o jedinece s výraznou svalovou hmotou a silnými kostmi. Tento tělesmý typ odpovídá sportovnímu

vzhledu. Může být přítomen určitý variabilní stupeň tělesného tuku (Hoyos, Perez & Domínguez-Millán,
2020).
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fungování a nespokojenosti ve vztahu v souvislosti s konzumem pornografie se zmiňují také
další čtyři studie (Albright, 2008; Manning, 2006; Döring, 2009; Cooper, Delmonico
& Burg, 2000). Jeden respondent uvedl „Když se díváte na porno, vidíte chlápky, kteří
můžou pořád […] měl jsem něco jako úzkost z erekce […] měl jsem hodně sexuálních
střetnutí právě s tímto vnitřním tlakem, převážně o sobě pochybuji“ (Hare, Gahagan,
Jackson & Steenbeek, 2014, str. 153).
Dále bylo potvrzeno, že konzum pornografie je spojen s mnoha dalšími problémy
zahrnujícími znepokojení v rámci náboženství a spirituality (Baltazar, Helm, Mcbride,
Hopkins & Stevens, 2010) a zvýšenou míru negativních emocí, jako je stud, pocit viny
a osamění (Yoder, Virden & Amin, 2005). Důkazy také naznačují, že muži, kteří konzumují
pornografii vykazují symptomy deprese, úzkosti a celkově nižší kvalitu života (Philaretou,
Mahfouz & Allen, 2005; Weaver a kol., 2011). Na druhou stranu se dle některých
výzkumůukazuje, že pornografie má minium negativních účinků a pro některé jednotlivce
má dokonce pozitivní účinky v rámci kvality života a sexuálního fungování (Albright,
2008; Baltazar, Helm, Mcbride, Hopkins & Stevens, 2010; Döring, 2009).
Účastníci výzkumu v Kanadě uvedli, že konzumace pornografie má pozitivní vliv na
jejich celkové zdraví, a taky na well – being. Muži i ženy účastnící se výzkumu považovali
zdravou míru konzumace pornografie k účelu masturbace jako prostředek k relaxaci (Hare,
Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014).
„Minulý týden jsem se cítila velmi ve stresu... Tak jsem vytáhla vibrátor a řekla jsem si,
„udělám si chvilku pro sebe“ […] byla jsem prostě vystresovaná, a tak jsem uvolnila trochu
energie a vrátila se do práce. Je to zdravá věc. Masturbace je v pořádku. Dívám se na
porno“ (Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014, str. 155).
Dalším z dopadů pornografie je redukce sociálního tlaku v souvislosti se zapojením
do sexuálních aktivit. Účastníci výzkumu uvedli, že pokud by chtěli sexuální aktivitu, ale
nechtěli by se zaplést s jiným člověkem, mohly by využít pornografii.
„Myslím, že to někdy zmírňuje stres, protože pokud se cítím vzrušená, nebo se chci jen
sexuálně pobavit, můžu zapnout porno a podívat se, namísto toho, abych šla do baru a byla
s nějakým náhodným týpkem.“ (Hare, Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014, str. 155).
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Tylka (2014) naopak ve své studii zjistila, že muži konzumující pornografii mají
tendence vyhýbat se partnerským vztahům a prožívají více úzkostných stavů. Toto zjištění
objasňuje, že pornografie může být socializačním činitelem pro to, jak muži prožívají své
romantické vztahy a také, že dysfunkční vztahy jsou spojeny s negativním well – beingem
mezi muži. Přesněji, konzum pornografie je pozitivně spojen s distresem27 a negativně
spojen s pozitivním dopadem, protože přináší komplikace v rámci partnerských vztahů
(Tylka, 2014). Ukazuje se, že konzumace pornografie partnera ve vztahu má vliv na snížené
sexuální uspokojení u obou parnterů. V případě, že sleduje pornografii partnerka, ukazuje se
spojení se zvýšeným sexuálním uspokojením u obou partnerů (Bridges & Morokoff,
2011; Poulsen, Busby & Galovan, 2013). Výzkum také naznačuje, že nadměrné užívání
pornografie u mužů může vést k následnému spoléhání se, že jim pornografie udrží sexuální
vzrušení, následně ale dojde ke ztrátě prožitku sexuálního vzrušení během sexuálního styku
s partnerkou (Bridges, Sun, Ezzell & Johnson, 2016).
Ačkoli existuje mnoho výzkumů týkajících se negativních dopadů pornografie na
vztahy, sexuální prožitek a well – being, studie přinášející tato zjištění jsou většinou
postaveny na výzkumech se subjektivním vyhodnocením. Například mladé heterosexuální
ženy si běžně stěžují, že trpí pocitem podřízenosti mužským potěšením, nátlaku či
očekávání, že budou dělat věci, které muži viděli v pornografii. Jedná se hlavně o anální styk
a ejakulaci na obličej žen (Crabbe & Corlett, 2011; Stenhammar, Åkerud, Larsson & Tydén,
2015).
Watson a Smith (2012) se zabývali literaturou týkající se osobní, relační a sociální
hodnoty pornografie a zjistili, že užívání pornografie může významně snížit úzkost ze sexu
a sexuální dysfunkce, dodat odvahu k vyjádření sexuálních tužeb a poskytnout zábavu
a uspokojení. Jak již bylo uvedeno, v rámci dánské studie se mladí dospělí přikláněli
k názoru, že pornografie má spíše pozitivní dopady (Hald & Malamuth, 2008).

27

Chronický traumatický stres je chronický traumatický stres. Jedná se o potenciálně neobyčejně
destruktivní a poškozuje psychické a tělesné zdraví a může ohrozit samotný život (Večeřová-Procházková,
2004).
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Ve výzkumu konaném v roce 2007 se zabývali psychickým well – beingem mezi muži,
kteří si prohlíželi objektivizované obrázky mužů a žen. Byly vybrány obrázky, které
zobrazovaly svalnaté muže, hlavně jejich hruď a trup. Zobrazované ženy byly štíhlé,
oblečené v plavkách nebo ve spodním prádle. Kontrolní obrázky zobrazovaly automobily
a produkty, které jsou užívány v domácnosti. Bylo zjištěno, že muži, kteří viděli obrázky
objektivizovaných žen, vykazovali vyšší míru celkové úzkosti a hostility (Johnson,
McCreary & Mills, 2007).
Studie se zaměřila také na vztah konzumování internetové pornografie a vyhýbání se
řadě psychosociálních problémů28 (Levin a kol., 2012). Do výzkumného vzorku bylo
vybráno celkem 157 vysokoškolských studentů. Ženy nebyly do výzkumu zahrnuty, jelikož
v online dotazníku 92 % z nich uvedlo, že pornografii nekonzumují na denní bázi. Bylo
zjištěno, že sledování pornografie významně souvisí s depresí, úzkostí a stresem i horším
sociálním fungováním (Levin, Lillis & Hayes, 2012).

2. 2. 6 Vliv na sexuální chování
Výzkumy ukazují, že vyšší konzumace sexuálně explicitního materiálu je někdy
spojena se sexuálním chováním diváka (Zurbriggen & Morgan, 2006). Vlivem pornografie
na sexuální chování se zabývá mnoho studií (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden
& Ellis, 2004; Rogala & Tydén, 2003; Carroll a kol., 2008; Wright, Bae, & Funk, 2013;
Häggström-Nordin, Hanson, & Tydén, 2005.; Diamond, 2003) a dokládají, že vliv na
sexuální chování není zanedbatelný. Dle některých výzkumů se dokonce pornografie
ukázala jako zdroj informací o análním a orálním sexu mezi vysokoškolskými studenty (Li
& Davey, 2013; Duncan & Nicholsson, 1991).
Výzkumy navíc dokazují, že ve většině heterosexuálního pornografického materiálu
se nevyskytuje užívání kondomu (Vannier, Currie & O'Sullivan, 2014; Gorman, MonkTurner & Fish, 2010; Grudzen a kol., 2009) a to podporuje rizikové sexuální chování mezi
mladými lidmi (Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001). Je prokázáno, že častější
užívání kondomu se vyskytuje v pornografii, která zobrazuje muže majícího sex s jiným
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Deprese, úzkost, stres, sociální fungování a problémy, které vznikají v souvislosti s konzumem (Levin a kol,

2012, str. 168).
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mužem. Studie dokazují, že v 78 % análního styku mezi muži v pornografii je užíván
kondom (Grudzen a kol., 2009). Neužívání kondomu je klíčovým faktorem při šíření HIV
a dalších sexuálně přenosných infekcí. Studie také informují, že sledování nechráněného
análního styku pozitivně koreluje s nechráněným análním stykem ve skutečnosti, výzkumy
se zabývaly měřením korelace mezi pornografií, jež vyobrazuje anální sex bez použití
kondomu a následného nechráněného análního styku mezi muži (Nelson a kol., 2014; Træen
a kol., 2014). Výzkumy týkající se heterosexuálů jsou nekonzistentní a navíc limitovány
(Harkness, Mullan & Blaszczynski, 2015). Ve většině heterosexuální pornografie totiž
kondom užíván není, a právě to ztěžuje prokázání případného vztahu (Lim a kol., 2015).
Cílem studie konané ve Švédsku bylo zjistit, jak pornografie ovlivňuje sexuální
chování mladých žen, které sledují pornografii. Studie se zúčastnilo 1000 žen, a v dotazníku,
který vyplňovaly, měly možnost vyjádřit svůj názor týkající se skutečnosti, jak pornografie
ovlivňuje je samotné a jak si myslí, že ovlivňuje další lidi v jejich okolí. Většina žen (celkem
795, tedy 80,3 %) ze studie věřila, že pornografie ovlivňuje chování druhých lidí, zatímco
přibližně jedna třetina žen (267) ze studie věřila, že jsou pornografií ovlivněny i ony
samotné. Byla nalezena souvislost mezi konzumováním pornografie ženami a následným
praktikováním análního sexu29 (Rogala & Tydén, 2003). Když ženy odpovídaly, zda
pornografie ovlivňuje sexuální chování pozitivně či negativně, při hodnocení účinků na sebe
samotné většina žen odpovídala, že má pornografie pozitivní efekt. Například uvedly, že
pornografie slouží jako inspirace ke zkoušení nových věcí, nebo že se po jejím zhlédnutí cítí
více sexy. Při hodnocení dopadu na ostatní však většina odpovídala, že má efekt spíše
negativní. Například, že muži budou očekávat, že se ženy budou chovat stejně, jako
pornoherečky (Rogala & Tydén, 2003). Tato odchylka může odrážet neochotu účastnic
přiznat, že jsou náchylné k negativním efektům pornografie (Morrison, Harriman, Morrison,
Bearden & Ellis, 2004).
Wright a kolegové (2013) taktéž zkoumali vliv pornografie na mladé dospělé ženy.
Zjistili, že ženy, které konzumují pornografii mají pozitivnější postoj k mimomanželskému
sexu a předmanželskému sexu dospělých lidí, a také k sexu dospívajících. Ženy, které
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Ženy, které neměly zkušenost s pornografií (celkem 159), praktikovalo anální sex ve 27 % (43 žen), oproti

těm, které konzumovaly pornografii (841), ty praktikovaly anální sex v 50% případů (416 žen) (Rogala
& Tydén, 2003).
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konzumovaly pornografii měly více sexuálních partnerů v předchozím roce i v předchozích
pěti letech, a bylo navíc pravděpodobnější, že se zúčastní mimomanželského sexu nebo sexu
za peníze (Wright, Bae, & Funk, 2013). Taktéž Carroll a kolegové (2008) ve svém výzkumu
zjistili, že ženy konzumující pornografii mají pozitivnější přístup k sexu mimo partnerský
vztah. Bylo dokázáno, že ženy mají také pozitivnější přístup ke skupinovému sexu v případě
konzumace sexuálně explicitního materiálu (Weinberg, Williams, Kleiner & Irizarry, 2010).
Carroll a jeho kolegové v roce 2008 provedli výzkum, ve kterém se zaměřovali na
konzum pornografie mezi lidmi v období vynořující se dospělosti. Zajímali se o to, jak je
pornografie spojena s rizikovým sexuálním chováním. Výzkum měl celkem 813
respondentů (500 studentek a 313 studentů). Bylo zjištěno, že užívání pornografie mezi
mladými muži v období vynořující se dospělosti souvisí s jejich hodnotami v oblasti
sexuality i s jejich sexuálním chováním. Byla také prokázána souvislost mezi konzumem
pornografie a počtem sexuálních partnerů mezi muži ve studii, a také akceptováním
mimomanželského sexuálního chování. Čím více muži užívání pornografie tolerovali a sami
ji i užívali, tím pravděpodobnější bylo předmanželské nebo nezávazné sexuální chování.
Mezi ženami v období vynořující se dospělosti bylo rovněž zjištěno, že akceptování
pornografie a její užívání ovlivňuje jejich sexuální hodnoty i sexuální chování. Dokonce
akceptace pornografie koreluje silněji s těmito dvěma aspekty spíše než její užívání. Ženy
účastnící se výzkumu, které akceptovaly a konzumovaly pornografii měly signifikantně
vyšší úroveň přijetí příležitostného sexuálního chování a vykazovaly vyšší počet sexuálních
partnerů v posledních dvanácti měsících i v průběhu jejich života (Carroll a kol., 2008).
V jiné studii zkoumali užívání pornografických scénářů v reálném sexuálním životě.
Sexuální akty byly rozděleny do tří kategorií a účastníci odpovídali, zda jednotlivé kategorie
zkoušejí či nikoli. První kategorie byla „Agresor“, kde lidé v rámci sexuálního chování
jednají se svým partnerem násilnicky, například jej tahají za vlasy, bijí jej nebo dusí. Druhá
kategorie byla „Oběť“, v té je zahrnuto bití či dušení partnerem a poslední, třetí kategorie,
„Neobvyklá / ponižující sexuální aktivita“. Do třetí kategorie patří partnerova ejakulace do
úst partnerky, anální sex, dvojitá penetrace a sexuální styk z análního otvoru přímo do úst.
Čím častěji lidé sledují pornografii, tím častěji mají zájem vyzkoušet všechny kategorie
sexuálního chování, pokud je už neprovozují. Celkově lze podle výsledků tvrdit, že častější
konzumace pornografie je spojena s vyšším zájmem o sexuální chování, které je v souladu
s pornografickými scénáři. Muži mají častěji tendence zkoušet sexuální chování, které vidí
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v pornografii spíše než ženy. Chovají se agresivně, například bijí partnerku, fackují ji, škrtí,
svazují a hrají scénáře, kdy nutí partnerku k sexuálnímu styku. Také mají tendenci ji
ponižovat. Ženy se stávají spíše terčem, ke kterému muži své agresivní chování směřují,
vykazovaly zkušenost hlavně s poplácáváním a taháním za vlasy (Bridges, Sun, Ezzell
& Johnson, 2016).
Longitudinální studie zabývající se sexuálním chováním mezi ženami se konala ve
Švédsku a trvala 10 let. Výzkumníci se snažili zjistit, jaký má vliv pornografie na populaci
studentek. Téměř všechny ženy (98 %) měly zkušenost se sexuálním stykem s mužem. Jedna
žena ze tří měla příležitostný sex bez užití kondomu (37 %) a 31 % žen mělo sexuální styk
pod vlivem alkoholu a sexu posléze litovala (Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001).
Výzkum dále naznačuje, že kvůli pornografii se lidé oddávají rizikovějšímu sexuálnímu
chování. Bylo zjištěno, že čtyři z pěti žen věří, že pornografie ovlivňuje sexuální chování
a hodnoty ostatních lidí, zatímco jedna ze čtyř žen věřila, že její sexuální chování je
ovlivněno pornografií také. Výzkum prokázal, že ženy, které konzumovaly pornografii,
měly zkušenost s análním a orálním sexem (Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001).
Některé studie našly korelaci mezi konzumací pornografie u mladých dospělých
a změnou v rámci sexuálního chování, například zvýšenou míru rizikového sexuálního
chování a dřívější pohlavní styk (Brown, Halpern & L'Engle 2005; Hald & Malamuth, 2008;
Peter & Valkenburg, 2006; 2008). Z výzkumů vyplývá, že mladí lidé, kteří konzumují
pornografii se více oddávají orálnímu a análnímu sexu (Tydén, Olsson & HäggströmNordin, 2001; Rogala & Tydén, 2003), objevuje se mezi nimi více rizikového sexuálního
chování, například neužívají kondom, střídají více sexuálních partnerů (McKee & Ingham,
2018), mají sexuální styk častěji pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, a také
praktikují sexuální styk v nižším věku oproti těm, kteří sexuálně explicitní videa na internetu
nekonzumují (Braun – Courville & Rojas, 2009; Carroll a kol., 2008; Häggström-Nordin,
Hanson & Tydén, 2005). Užívání pornografie bylo také spojeno s nekritickým přijímáním
příležitostného sexuálního styku mezi vysokoškolskými studenty a studentkami (Carroll
a kol., 2008).
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2. 2. 7 Vliv na self – esteem
Pravděpodobně reálné zážitky spíše, než sledování pornografie ovlivní (sexuální)
sebehodnocení. To, co člověk v pornografických videích vidí, hraje jen malou roli
v sebehodnocení mužů jakožto sexuálních partnerů. Internetová pornografie je typická
útržkovitými záběry a kompilací krátkých videoklipů a zaměřuje se hlavně na sexuální
aktivitu, která je většinou bez kontextu (Garlick, 2010). Internet umožňuje rychlé přepínání
mezi jednotlivými weby a sledování velkého množství příběhů (Jacobs, 2004). Silná
vzrušující komponenta tkví hlavně v detailním zobrazení sexuálního aktu. Poskytuje malou
nebo žádnou narativní složku příběhu, což jsou faktory, které jsou důležité pro ženy
(Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014). Proto se právě ženy zaměřují spíše na čtení
erotických textů, které jim poskytují prostor pro jejich fantazii (Bridges, Sun, Ezzell
& Johnson, 2016) a oddávají se více erotickému chatování (Ferree, 2003; Cooper,
Delmonico & Burg, 2000). Videa si nicméně zachovávají svůj edukativní potenciál právě
díky zobrazení nejrůznějších sexuálních aktů. Sexuální sebehodnocení žen silně ovlivňují
spíše aspekty související se sexuálním chováním, které nejsou ve videích zobrazeny. Široký
sexuální repertoár zobrazený ve videích na ženy nemusí mít významný dopad (Kvalem,
Træen, Lewin & Štulhofer, 2014).

2. 2. 7. 1 Zobrazení pornoherců a pornohereček
Pornografie běžně poskytuje nerealistické zobrazení mužské i ženské sexuality i jejich
těl (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014; Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson &
Häggström-Nordin, 2012). Obsahové analýzy pornografického materiálu poukázaly na to,
že zobrazení těla obou pohlaví je jen stěží reprezentativní pro tato těla v běžné populaci
(Cowan & Campbell, 1994; McKee, Albury, & Lumby, 2008). Byla například provedena
obsahová analýza neprodávanějších pornografických videí (McKee, Albury, & Lumby,
2008). Ukázalo se, že pouze 5 % herců mělo nadváhu. Většina pornohereček (65 %) byla
štíhlá a jeden z pěti pornoherců byl svalnatý. Kromě toho více než 80 % pornohereček mělo
průměrná (39 %) nebo velká (42 %) prsa s tím, že 29 % žen prodělalo augumentaci prsou.
Pouze 3 % mužů měla malý penis, zatímco 55 % mělo zřetelně širší nebo delší penis, než
bývá u průměrných mužů v populaci.
I další autoři ve svých studiích uvádějí, že pornoherci mívají mnohem větší penis než
je normální (Lever, Frederick & Peplau, 2006; Morrison, Harriman, Morrison, Bearden
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& Ellis, 2004) a v mnoha případech mají i svalnaté postavy. Pornoherečky zobrazují
standardy krásy západní společnosti (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2004)
a bývají dokonce přirovnávány k panence Barbie, pornoherci zase k Herkulovi, jakožto
symbolu mužnosti. Představují tak nedosažitelný tělesný ideál skrze stereotyp pornohvězdy
(Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2012). Mívají velká prsa, jsou
štíhlé (Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2012) a mladé (Morrison,
Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2004). Mnoho pornohereček má v porovnání
s běžnou populací větší množství plastických implantátů nejen v prsou, ale i v hýždích
(Lever, Frederick & Peplau, 2006; Moran & Lee, 2014). Pornografie zobrazuje jedince, jež
dosahují nepřirozeného stavu erekce, přílišné lubrikace a přílišné orgasticity, což je
v rozporu s realitou erotických životů mnoha lidí (Strager, 2003). V prostředí pornografie
bývají mnohdy přehnaně zdůrazněny některé aspekty kultury a stávají se tak mnohem
patrnějšími. Ženy jsou například kategorizovány, a i stereotypy týkající se lidských ras jsou
přemrštěné.
Je stále kontroverzní otázkou, jakou pozici mají ženy v pornografii. Často jsou
zobrazovány jako oběti a zároveň jako vítězky; bývají ponižovány, ale i v dominantní pozici.
Jedno je ale zřetelné. Ženy jsou hodnoceny podle toho, jak dokáží uspokojit muže. Definují
je hlavně dvě kategorie, výkony (co ženy dělají) a vlastnosti (zejména tělesné). Je to
důsledek žánru, který zároveň slouží konzumentům porna k masturbaci a plní i účel, tedy
mužské potěšení (Strager, 2003).
Výzkumnice v Kanadě se zaměřily na to, zda sledování sexuálně explicitního
materiálu ovlivňuje specifický self – esteem ve vztahu k reklamám v tradičních médiích
a zda konzumace ovlivňuje muže, ale nikoli ženy (Skoda &Pedersen, 2019). V návaznosti
na již provedené studie (Peter & Valkenburg, 2014; Morrison, Harriman, Morrison, Bearden
& Ellis, 2004; Morrison, Ellis, Morrison, Bearden & Harriman, 2006) zkoumaly vliv
expozice reklamy v médiích a vliv expozice sexuálně explicitního materiálu na
sebehodnocení specifické pro tělo a pro genitálie účastníků. Na základě předchozích
výzkumů, které zkoumaly spotřebu sexuálně explicitního materiálu a jeho negativního
dopadu, výzkumnice stanovily několik hypotéz; očekávaly, že muži v kontrolní skupině,
kteří nebudou vystaveni obrázkům, budou vykazovat nejvyšší úroveň specifického tělesného
a genitálního self esteem, přičemž muži, kteří budou vystaveni mediálním obrazům budou
vykazovat nižší úroveň oproti kontrolní skupině a muži, kteří budou vystaveni sexuálně
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explicitním obrázkům, budou vykazovat nejnižší úroveň. Předpokládaly podobný trend mezi
participantkami, ale také braly v potaz, že ženy budou vykazovat nižší úroveň jejich
genitálního self esteem oproti mužským účastníkům (Skoda & Pedersen, 2019). Ženy totiž
podle studií vykazují nižší úroveň sebevědomí ve srovnání s muži (Esnaola, Rodríguez
& Goñi, 2010).
Výzkumnice zjistily, že účinek sexuálně explicitního materiálu mezi ženami byl
odlišný oproti účinkům mezi muži. Ženy uvádějí celkově nižší skóre v globálním self –
esteem týkající se těla oproti mužům. Jednoduché analýzy účinků sexuálně explicitního
materiálu odhalily významné rozdíly pouze mezi muži. Muži, kteří byli vystaveni obrázkům
se sexuálně explicitním obsahem, vykazovali významně sníženou spokojenost se vzhledem
svého genitálu ve srovnání s těmi, kteří sledovali obrázky z médií, nebo nesledovali žádné
obrázky. Výsledky tedy naznačují, že vystavení sexuálně explicitnímu materiálu má dopad
na stavový self – esteem některých mužských konzumentů. Jedná se zejména
o nespokojenost s velikostí a vzhledu jejich genitálu, což potvrzuje teorii sociálního
srovnávání. Předpokládaný sestupný trend sociálního srovnávání nebyl mezi ženami
nalezen. Pouze muži vykazovali významně nižší úroveň celkové spokojenosti s tělem a se
vzhledem genitálií v reakci na vystavení sexuálně explicitnímu materiálu (Skoda
& Pedersen, 2019). Tato skutečnost potvrzuje, že pokud muži budou konzumovat sexuálně
explicitní materiál, pravděpodobně to negativně ovlivní vnímání jejich těla a genitálií, tedy
stavový specifický self – esteem, jak již bylo v některých studiích uvedeno (Cranney,
2015; Peter & Valkenburg, 2014).
Někteří výzkumníci však naznačují, že body image mužů se liší od body image žen
v tom, že se zaměřuje spíše na výkon těla než na estetický vzhled (Kvalem, Træen, Lewin
& Štulhofer, 2014; Grogan, 2008). V kontextu sexuálně explicitního materiálu pro
heterosexuální jedince, kde je muž obvykle „výkonný“ oproti submisivní a pasivní ženě, by
se dalo očekávat, že self – esteem specifický pro genitálie bude mít větší vliv na muže (Skoda
& Pedersen, 2019). Předchozí výzkum však odhalil, že vztah mezi stavovým self – esteem
a maskulinitou tkví v tom, že čím více „maskulinních“ rysů muž měl, tím vyšší byl jejich
self – esteem (Wong a kol., 2015). Populární média, včetně sexuálně explicitních filmů,
časopisů i webových stránek často zdůrazňují souvislost mezi velikostí penisu
a maskulinitou a posilují tvrzení, že „větší je lepší“ (Lever, Frederick & Peplau, 2006).
V případě, že je specifický self – esteem týkající se genitálií u mužů ohrožen obrazy
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prezentovanými v sexuálně explicitních materiálech, může být základ, na kterém je jeho
mužnost postavena podlomen a tím pádem může být muž náchylný k negativním dopadům
(Skoda & Pedersen, 2019).
Navzdory tomu, že si je většina mužů pravděpodobně vědoma toho, že těla a penisy
zobrazené v sexuálně explicitním materiálu, jsou atypicky velké (Lever, Frederick & Peplau,
2006), výsledky studie naznačují, že i krátké vystavení takovýmto snímkům může u mužů
způsobit diskomfort jak v oblasti vlastního těla, tak v oblasti velikosti vlastního penisu. Mezi
ženami nebyly odhaleny významné rozdíly ve stavovém self – esteem napříč vystavení
obrázkům (Skoda & Pedersen, 2019). Lze to vysvětlit tím, že ačkoli se vystavení mužů i žen
v průběhu času zvyšuje (Graff, Murnen & Krause, 2013), jsou právě ženy častěji sexuálně
objektivizovány ve všech formách médií (Graff, Murnen & Krause, 2013).
Borgogna a jeho kolegové (2020) zkoumali muže, jejichž konzumace pornografie byla
označena za problematickou30. Do studie bylo zapojeno celkem 520 mužů. Zkoumalo se, jak
je konformita vůči maskulinní roli spojena s problematickým konzumem pornografie
a jakou roli má v této souvislosti self – esteem. Výzkumníci předpokládali, že nízká míra
self – esteem bude spojena s posilováním vztahu mezi konformitou s mužskými normami
a s problematickým užíváním pornografie, zatímco vysoká míra self – esteem bude takový
vztah oslabovat. Zjištění studie naznačují, že konzum pornografie může být spojen
s vyjádřením tradiční mužské role, a navíc muži s nízkým self – esteem mohou obzvláště
tíhnout k pornografii, což může být způsob, jak se přizpůsobit a vykonávat určité normy
mužské role (Borgogna, McDermott, Berry & Browning, 2020).
Další, kdo se zabývali problematikou self – esteem ve vztahu k pornografii byl
Morrison a jeho kolegové (2004). Zkoumali celkem 584 participantů31, byli jimi studenti
a studentky univerzity. Zaměřovali se mimo jiné na genitální self obraz a sexuální
sebeocenění. Předpokládali, že v souladu s Teorií sociálního srovnávání bude expozice

30

Do problematického sledování pornografie spadají návykové rysy pornografie (včetně abstinenčních

a tolerančních znaků), stresující subjektivní vnímání závislosti na pornografii, používání pornografie
v nevhodném prostředí (například v zaměstnání), vztahové problémy spojené s pornografií nebo zneužívání
pornografie jako prostředku ke zvládání emocí (Borgogna, Lathan & Mitchell, 2018).
31

Z toho bylo 382 žen a 202 mužů (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden & Ellis, 2004).
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sexuálně explicitnímu materiálu negativně korelovat s genitálním sebeobrazem, se self –
esteem i se sexuálním sebeoceněním. Zjistili, že u participantů expozice sexuálně
explicitnímu materiálu pozitivně korelovala se sexuálním sebeoceněním i s genitálním
sebeobrazem, což je v rozporu s Teorií sociálního srovnávání. Co se týká self – esteem, byla
objevena pozitivní korelace s konzumací pornografie mezi participanty. U participantek
výzkumníci došli ke stejným výsledkům (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden & Ellis,
2004).
Ve výzkumu konaném o dva roky později Morrison, Ellis, Morrison, Bearden
a Harriman (2006) zkoumali vliv pornografie na sebevnímání mužů, kteří ji konzumují.
Zaměřili se zejména na tělesné, genitální a sexuální self. Výzkumu se účastnilo 188 mužů.
Výzkumníci předpokládali, že vystavení pornografii bude negativně spojeno s tělesným
esteem, genitálním esteem i sexuálním esteem. Výsledky ukázaly, že konzumace
pornografie nemá vliv na tělesný esteem u mužů, nebyla prokázána korelace mezi
konzumací pornografie a negativním tělesným esteem. Genitální a sexuální esteem rovněž
negativně korelují s vystavením se internetové pornografii (Morrison, Ellis, Morrison,
Bearden & Harriman, 2006).
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3 Diskuze
3.1 Zodpovězení výzkumných otázek
Na začátku práce byly položeny otázky týkající se souvislosti konzumace
pornografie a dopadu na mladé dospělé. Výzkumy jsou nejednoznačné a ve výsledcích se
liší.
Jak konzumace pornografie ovlivňuje body image u mladých heterosexuálních mužů?
Studie ukazují, že hodnocení mužského těla se odvíjí od jeho funkce a výkonu
(Grogan, 2008). Muži se při sledování pornografie zaměřují zejména na vzhled a funkci
penisu a dle toho odvíjejí své sebehodnocení (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014).
Podle některých odborníků jsou tedy muži konzumující pornografii se svým penisem
nespokojeni (Mondaini a kol., 2002) a považují svůj penis za malý (Shamloul,
2005; Ghanem a kol., 2007; Cranney, 2015) a navíc touží po větším a svalnatějším těle
(Lavine, Sweeney & Wagner, 1999). Souvislost s konzumem pornografie a oceňováním
vlastního těla u mužů potvrzuje i studie z Ohia (Tylka, 2014). Jiné studie tvrdí, že
konzumace pornografie nemá vliv na body image mužů (Johnson, McCreary & Mills, 2007)
a na vnímání velikosti jejich penisu (Peter & Valkenburg, 2014).
Jak konzumace pornografie ovlivňuje body image u mladých heterosexuálních žen?
Mezi ženami jsou výzkumy rovněž nejednoznačné. Pokud se ženy dívají na
amatérskou a feministickou pornografii, údajně se jejich body image zlepšuje (Hare,
Gahagan, Jackson & Steenbeek, 2014). Jiné studie nenašly průkaznost mezi konzumem
pornografie a jejím vlivem na body image (Cranney, 2015; Peter & Valkenburg, 2014).
Jak konzumace pornografie ovlivňuje well – being u mladých heterosexuálních mužů?
Výzkumy týkající se vlivu pornografie na well being mladých dospělých žen a mužů
jsou také velmi nejednoznačné, vyskytují se jak negativní, tak pozitivní vlivy. Respondenti
uvedli, že v souvislosti s konzumem pornografie zpozorovali změny v oblasti sexuální touhy
a vztahů (Morgan, 2011) a intimního života (Tylka, 2014). Změna se projevovala v nižší
míře uspokojení. Nejsou schopni navázat vztahy a na partnerku se neumí napojit (Tylka,
2014). Muži mohou ztratit sexuální vzrušení během styku s partnerkou, jelikož se často
spoléhají, že vzrušení jim navodí pornografie (Bridges, Sun, Ezzell & Johnson, 2016).
Konzum pornografie byl spojen i s depresemi, s úzkostí, se stresem i se zhoršeným sociálním
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fugováním (Levin, Lillis & Hayes, 2012). Sledování pornografie bylo spojeno také se
snížením úzkosti ze sexu a sexuální dysfunkce a také s odvahou vyjádřit sexuální tužby
(Watson & Smith, 2012).
Jak konzumace pornografie ovlivňuje well – being u mladých heterosexuálních žen?
K jiným výsledkům odborníci došli v případě konzumace pornografie ženami.
Jestliže pornografii konzumují ženy, přináší to do vztahu vyšší sexuální uspokojení u obou
partnerů (Bridges & Monokroff, 2011; Polusen, Busby & Galovan, 2013). Prokázalo se také,
že kvůli snímkům z pornografie mají ženy pocit, že jsou podřízeny mužům a očekává se od
nich, že se budou chovat tak, jako se chovají herečky z porna32 (Crabbe & Corlett, 2011;
Stenhammar, Åkerud, Larsson & Tydén, 2015), s tím se mnoho žen nemusí ztotožňovat.
Je tedy zřejmé, že vliv pornografie na well – being je odlišný mezi muži a mezi
ženami. Vyplynulo také, že výzkumy jsou nejednoznačné a může to být zapříčiněno jednak
pravdivostí odpovědí respondentů a také osobností respondentů v jednotlivých studií.
Záležet také může na zemi, ve které studie probíhala.
Jak ovlivňuje konzumace pornografie sexuální chování u mladých heterosexuálních mužů?
Byla prokázána souvislost mezi konzumací pornografie a počtem sexuálních partnerů
a také akceptováním mimomanželského sexuálního styku. Mnoho mladých lidí využívá
pornografii k tomu, aby získali nové informace týkající se sexuálního života. Mezi
vysokoškolskými studenty je pornografie zdrojem informací o análním a orálním sexu (Li
& Davey, 2013; Duncan & Nicholsson, 1991). Bylo dále zjištěno, že existuje vztah mezi
konzumací pornografie a následným praktikováním sexuálního chování, které pornografie
zobrazuje. Tendenci k praktikování zobrazeného chování mají muži silnější než ženy
(Bridges, Sun, Ezzell & Johnson, 2016).
Jak ovlivňuje konzumace pornografie sexuální chování u mladých heterosexuálních žen?
Podobný fenomén se prokázal mezi ženami. Byla prokázána souvislost mezi frekvencí
konzumace pornografie a mírou rizikového sexuálního chování. Výzkumníci uvádějí, že
existuje korelace mezi konzumací pornografie a zvýšenou mírou rizikového sexuálního

32

Hlavně se jedná o anální styk a ejakulaci na obličej žen (Crabbe & Corlett, 2011; Stenhammar, Åkerud,

Larsson & Tydén, 2015)

63

chování (Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001; McKee & Ingham, 2018) a dřívějším
pohlavním stykem (Brown, Halpern & L'Engle 2005; Hald & Malamuth, 2008; Peter &
Valkenburg, 2006; 2008). Ženy, které konzumují pornografii mají obecně pozitivnější
přístup k sexu, ať už manželskému (Caroll a kol., 2008) nebo mimomanželskému (Wright,
Bae & Funk, 2013). Jsou tolerantnější také k sexu dospívajících jedinců (Wright, Bae &
Funk, 2013). Ženy, které konzumují pornografii mají spíše zkušenost s análním a orálním
sexem (Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2001; Rogala & Tydén, 2003), měly více
sexuálních partnerů (Carroll a kol., 2008) a spíše by se zapojily do mimomanželského sexu,
případně i sexu za peníze (Wright, Bae & Funk, 2013).
Výsledky naznačují, že pornografie implikuje normálnost promiskuitního chování
a nejrůznějších sexuálních praktik, které před rozšířením pornografie nemusely být mezi
lidmi praktikovány do takové míry jako jsou dnes.
Jak konzumace pornografie ovlivňuje self – esteem u mladých heterosexuálních žen a mužů?
Vliv pornografie na self – esteem se liší u mužů a u žen a výsledky výzkumů si
častokrát rozporují. Ženy uvádějí nižší skóre v oblasti globálního self – esteem týkajícího se
těla oproti mužům. Muži, kteří byli ve výzkumu vystaveni sexuálně explicitnímu materiálu,
vykazovali vyšší míru nespokojenosti se svým genitálem ve srovnání s těmi, kteří nebyli.
Jednalo se hlavně o velikost a vzhled jejich genitálu. U žen se tento trend neprojevil (Skoda
& Pedersen, 2019).
V případě, že je specifický self – esteem týkající se genitálií u mužů ohrožen obrazy
prezentovanými v pornografický materiálech, pravděpodobně to bude mít na muže negativní
vliv (Skoda & Pedersen, 2019). Ačkoli si muži jsou vědomi, že v pornografii mají herci
enormně velký penis (Lever, Frederick & Peplau, 2006), studie dokazují, že i krátké
vystavení takovýmto snímkům může mezi muži způsobit nespokojenost s vlastním tělem
i s velikostí svého penisu (Skoda & Pedersen, 2019). Mezi ženami nebyly prokázány
významné rozdíly ve stavovém self – esteem v souvislosti s konzumací pornografie (Skoda
& Pedersen, 2019).
Dále se předpokládá, že, muži s nízkým self – esteem vyhledávají pornografii, aby si
potvrdili mužskou roli (Borgogna, McDermott, Berry & Browning, 2020). Míra self –
esteem souvisí také s maskulinními rysy u mužů. Čím více maskulinních rysů mají, tím vyšší
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je jejich self – esteem (Wong a kol., 2015). Bylo také zjištěno, že konzumování
pornografického materiálu pozitivně koreluje se sexuálním sebeoceněním i s genitálním
sebeobrazem. U účastníků studie výzkumníci došli ke stejnému závěru, tedy že self – esteem
a konzumace pornografie spolu pozitivně korelují (Morrison, Harriman, Morrison, Bearden
& Ellis, 2004).
Tyto výsledky mohou být zdůvodněny tím, že pornografie zobrazuje nerealisticky
vypadající těla, která jsou s těly v běžné populaci nesrovnatelná (Kvalem, Træen, Lewin &
Štulhofer, 2014; Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson & Häggström-Nordin, 2012). Muži si
proto mohou myslet, že nesplňují standardy krásy západní společnosti a cítit se tak
méněcenně. To, že jsou muži častěji nespokojeni se svým genitálem může být vysvětleno
tím, že je mužům v rámci pornografického materiálu podsouváno, že „větší penis je lepší“.
Liší se frekvence konzumace pornografie mezi mladými heterosexuálními muži a ženami?
Celkově je užívání pornografie nejvyšší v období vynořující se dospělosti, mezi 15
a 18 rokem života (Carroll a kol., 2008). Většina mužů někdy v životě viděla pornografii,
u žen je však četnost nižší (Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014). Muži celkově
konzumují pornografii častěji než ženy (Træen, Spitzgnole & Bevefjord, 2004; Janghorbani
& Lim, 2003; Hald, 2006; Hald & Malamuth, 2008; Hald & Mulya, 2013; Martyniuk,
Briken, Sehner, Richter – Appelt & Dekker, 2015; Herbenick a kol., 2020), častěji při ní
masturbují (Hald, 2006; Kvalem, Træen, Lewin & Štulhofer, 2014; Peter & Valkenburg,
2014; Bridges, Sun, Ezzell & Johnson, 2016; Herbenick a kol., 2020) a konzumací
pornografie tráví více času (Hald, Seaman & Linz, 2014).

3.2 Nedostatky sledovaných studií a další možný směr výzkumu
Určitý nedostatek je již v samotné definici pornografie (McKee & Ingham, 2018).
Někteří výzkumníci pornografii definují, jiní nechávají na respondentech, aby si sami
zvážili, co pornografický materiál znamená. Pro budoucí výzkum by tedy bylo dobré zaměřit
se na samotné definování pornografie, aby respondenti měli jasno, na co se výzkum přesně
zaměřuje. Co se týká výběru respondentů, často jimi bývají vysokoškolští studenti, vzorek
je tak homogenní a výsledky nejsou tedy zobecnitelné na celou populaci. Dále se mnoho
studií zaměřuje zejména na euroamerickou společnost, v jiných částech světa nejsou
výzkumy tak četné.
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Ačkoli v rámci konzumace pornografie jasně vyplynulo, že muži konzumují
pornografii častěji oproti ženám33, výzkum je rovněž velmi rozmanitý. I přes záruku
anonymity je věrohodnost sesbíraných dotazníků diskutabilní. Tedy zda respondenti
v dotaznících odpovídají pravdivě, nebo zda se snaží vyhovět společenským normám.
Online dotazníky jsou přesto nejlepším prostředkem pro zjišťování informací týkající se
pornografie a sexuálního života (Mustanski, 2001). Tyto oblasti jsou intimní a v případě
osobního rozhovoru či dotazníku by se respondenti nemuseli do studie vůbec zapojit nebo
by se mohli stydět odpovídat pravdivě.
Další nedostatek tkví v nejednotnosti dotazů týkajících se frekvence konzumace
pornografie. Některé výzkumy se dotazují na období za posledních 12 měsíců, jiné za
posledních 6 měsíců. Odpovědi obsahující jednotky času se rovněž liší. Může být sporné
vybírat z odpovědí „často“, „někdy“, „zřídkakdy“, protože pod těmito odpověďmi si mohou
respondenti představit mnohé. Někteří vyberou odpověď „někdy“ a mohou konzumovat
pornografii jednou týdně, zatímco jiní, kteří vyberou stejnou odpověď, ji mohou sledovat
jednou za měsíc. Z těchto důvodů by bylo dobré užívat objektivnější škálu odpovědí,
například by mohli respondenti a respondentky uvádět počet hodin, které stráví konzumací
pornografie za rok, měsíc, nebo týden. Ve svém výzkumu Cranney (2015) narazil na situaci,
kdy ženy téměř vůbec pornografii neužívaly (Cranney, 2015). Vyskytuje se otázka, zda ženy
ve svých odpovědích odpovídaly vždy pravdivě. Ačkoli je pro výzkum dotýkající se
intimních témat lepší využívat online formy dotazníku, jak je již uvedeno, výzkumníci
nemohou ověřit, zda odpovídá právě respondent a zda respondent odpovídá pravdivě.
Dalším doporučením by mohlo být zaměření na jednotlivé typy pornografie
a následné ovlivnění konzumentů. Již bylo například naznačeno, amatérský typ pornografie
na ženy působí lépe oproti mainstreamové pornografii (Hare, Gahagan, Jackson
& Steenbeek, 2014). Dále by se mohly plošně sjednotit otázky týkající se míry konzumace
pornografie, aby se daly následně srovnat v mezinárodním měřítku.

33

Ve studii Halda pornografii užívá celkem 97, 8 % mužů a celkem 79, 5 % žen (Hald, 2006).
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4 Závěr
Cílem práce bylo shrnout a zhodnotit existující výzkumy zabývající se vlivem
pornografie na jedince v období mladé dospělosti s ohledem na vynořující se dospělost
v různých oblastech osobnosti a zjistit, zda se liší míra konzumace pornografie mezi
mladými ženami a muži.
Z analýzy studií vyplynulo, že výzkumy nejsou příliš jednoznačné, rozchází se téměř
v základních a zároveň zásadních věcech. V některých studiích je pojem pornografie
definován, v jiných si určují význam sexuálně explicitního materiálu samotní respondenti.
Tato skutečnost může ovlivnit výsledky výzkumných studií.
Byly mimojiné uvedeny také pozitivní a negativní vlivy pornografie. Ačkoli si lidé
často myslí, že je samotné pornografie neovlivňuje, jsou přesvědčeni o tom, že ovlivňuje
ostatní. I přes to, že existuje mnoho výzkumů týkajících se dopadu pornografie, je těžké
jednoznačně říci, zda má spíše pozitivní, nebo negativní dopad. Může to být způsobeno tím,
že je výzkum prováděn v rámci společenskovědního diskurzu, kdy je třeba brát ohled na
individualitu člověka, a tedy na to, že na každého může pornografie působit jinak. Málokdo
si uvědomuje, jaký může mít pornografie vliv na mezilidské vztahy, zvýšenou míru
agresivního sexuálního chování a jaké může být riziko vzniku závislosti.
Dalšim výzmaným aspektem může být i kultura, ve které je výzkum prováděn.
K odlišným výsledkům mohou dojít studie z liberálních zemí, kde se lidé nemusí za svůj
názor stydět a k jiným studie z konzervativních zemí, kde lidé mohou být za své odpovědi
sankcionováni.
V oblasti body image jsou výzkumy nejednoznačné, stejně jako v oblasti well –
beingu. Nejednoznačné výsledky v oblasti body image mohou být proto, že se tělo jako
takové začíná v posledních letech objevovat i v médiích. Určitý typ těl je vidět více než jiný.
Bývají zobrazováni svalnatí, vysocí a štíhlí muži, proto ti, kteří splňují daná kritéria budou
se svým tělem spokojenější oproti menším mužům s vyšším obsahem tuku v těle. Také u žen
může být důvod podobný. Štíhlé ženy s úzkým pasem a středně velkým poprsím, budou se
svým body image spokojenější oproti ženám, které mají více tělesného tuku a těm, které
mají malé poprsí.
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V oblasti sexuálního chování vyplynula souvislost s frekvencí konzumace pornografie
mezi mladými dospělými. Pornografie pro ně má edukativní charakter. Ženy konzumující
pornografii mají spíše zkušenost s análním a orálním sexem oproti ženám, které pornografii
nekonzumují a jsou otevřené mimomanželskému a předmanželskému sexuálnímu chování.
Oblast sexuality a sexuálního života nebývá ve školách vyučována, a proto si mladí
lidé hledají informace sami. Tento rámec jim názornou formou objasní pornografie, a nejspíš
i z toho důvodu ovlivňuje jejich sexuální chování. Dává mladým lidem přímý návod pro
jejich sexuální život. Protože v pornografii nebývá užíván kondom, mladí lidé se v oblasti
sexuálního života často chovají rizikově tím, že kondom také neužívají. Ženy sledující
pornografii by se pravděpodobně spíše zapojily do sexu za peníze.
Určitý limit byl v oblasti frekvence konzumace pornografie, kdy se studie liší
v otázkách týkajících se frekvence konzumace i vymezením věkových skupin. Mezinárodní
srovnávání frekvence konzumace pornografie je problematické, častokrát nemožné.
Respondenti také mohou odpovídat nepravdivě podle toho, aby vyhověli společenskýcm
normám. Co se týká pozitivních a negativních dopadů pornografie, je možné, že na každého
člověka bude pornografie působit jinak. Na některé lidi může mít převážně negativní efekty,
jiní ji mohou vnímat pozitivně. Studie jsou navíc zaměřené především na euroamerickou
oblast. V jiných částech světa může být pornografie vnímána odlišným způsobem. Další limit
se nachází v oblasti vlivu pornografie na self – esteem, kdy ho některé studie dělí na genitální
a sexuální, jiné na globální a specifický a některé ho nedělí vůbec.
Budoucí studie by se mohly zaměřit na sjednocení dotazů směřující ke konzumaci
pornografie, aby bylo možné data srovnávat i mezinárodně. Dále by mohla být pozornost
studií zaměřena na to, jak jednotlivé kategorie pornografie ovlivňují sexuální chování
mladých dospělých, ale i dalších věkových kategorií, jako jsou lidé ve střední dospělosti
nebo staří lidé. Mohly by být vytvořeny jednotné dotazníky týkající se vlivu pornografie,
aby byla data jednoznačná a srovnatelná.
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Seznam příloh
Tabulka1: Frekvence konzumace pornografie v Číně, Norsku, Dánsku, Indonésii, Německu, Spojených státech
amerických a v České republice.
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Příloha č. 1
Frekvence konzumace pornografie v Číně, Norsku, Dánsku, Indonésii, Německu, Spojených státech
amerických a v České republice (Tabulka1).
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