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Abstrakt 

V práci rozebírám fungování sociálních médií, které jsou součástí pornografického 

průmyslu. Jmenovitě je práce zaměřena Patreon, OnlyFans a Swag. V práci se soustředím 

na dvě modelky a sleduji vývoj jejich tvorby v průběhu času. Teoretická část práce se také 

dotýká stručné historie pornografie na internetu. Vzhledem k aktuální situaci, popisuji také 

velmi okrajově vliv koronavirové krize na porno průmysl. Nakonec je pomocí 

dotazníkového šetření provedena kvantitativní analýza, která zkoumá jevy popisované 

v této práci 

 

Abstract 

In my thesis I analyze the functioning of social media, which are part of the pornographic 

industry. Namely, the work is focused on Patreon, OnlyFans and Swag. In my work I focus 

on two models and follow the development of their work habits over time. The theoretical 

part of the thesis also touches on a brief history of pornography on the Internet. Given the 

current situation, I also describe very marginally the impact of the coronavirus crisis on the 

porn industry. Finally, a quantitative analysis is performed using a questionnaire survey, 

which examines the phenomena described in this thesis. 

 

Klíčová slova 

Pornografie, OnlyFans, Patreon, Swag, Erotika, Budoár, Softcore pornografie, Sociální 

média, Sociální sítě, Belle Delphine, kvantitativní analýza 

 

Keywords 

Pornography, OnlyFans, Patreon, Swag, Erotica, Boudoir, Softcore Pornography, Social 

Media, Social Networking, Belle Delphine, Quantitative Analysis 

 

Title 

Research of social networks - Patreon, Onlyfans, Swag - focused on the pornography 

industry.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji doc. PhDr. Janu Haladovi, CSc. za odborné vedené, pomoc a rady při zpracovávání 

této práce. 



 

 

1 

Obsah 
Úvod 2 

1 Základní pojmy 4 

2 Současná role sociálních médií a význam sociálních sítí 4 

2.1 Současný význam sociálních médií. 5 

2.2 Sociální média a obsah schovaný za paywallem 6 

3 Definice pornografie a stručná historie internetové pornografie 6 

3.1 První pornografické sociální sítě 8 

3.2 Erotika a softcore pornografie 8 

3.3 Japonský model videí pro dospělé 9 

3.4 Pornografie během koronavirové krize 10 

3.5 Pornhub a tradiční sociální sítě 10 

4 Zkoumané sociální sítě 11 

4.1 Patreon 11 

4.1.1 Darshelle Stevens 12 

4.2 OnlyFans 13 

4.2.1 Belle Delphine 14 

4.3 Swag 16 

4.4 Branding a osobní značka na sociálních médiích 17 

5 Dotazníkové šetření 17 

6 Analýza a shrnutí získaných informací 23 

7 Další možnosti výzkumu a eliminace případných limitací 25 

Závěr 25 

 

 



 

 

2 

Úvod 

Pornografie v dnešní době tvoří velkou část internetu, a to nejen obsahově, ale také 

komerčně. Podle studie „A billion wicked thoughts: what the world's largest experiment 

reveals about human desire“ se 20 % všech mobilních internetových vyhledávání týká 

pornografie.1 Z tohoto důvodu se není čemu divit, když vznikají sociální sítě na 

pornografický průmysl přímo zaměřené, nebo když se sociální sítě, které měly původně 

úplně jiný účel, v tomto průmyslu také angažují. 

V této práci popisuji fungování tří největších sociálních médií, které se angažují 

v pornografickém průmyslu – Patreon, OnlyFans a Swag. Zkoumám, jakým způsobem 

se k pornografickému obsahu propracovaly, protože ani jeden z těchto webových portálů 

nebyl pro účel produkce pornografického a erotického obsahu původně zamýšlen. Popisuji 

jejich tvůrčí prostředí a jakým způsobem se fungovaní na těchto portálech liší od běžné 

pornografické produkce, a to pro tvůrce i příjemce obsahu. 

Téma práce jsem si vybral, protože ačkoliv se jedná o aktuální problematiku, není 

mezi odbornou veřejností příliš rozebírána. Na internetu se v posledních letech objevují 

agentury, které se zaměřují přímo na správu a růst profilů na platformách OnlyFans a Swag. 

Když jsem na jednu z těchto narazil, podnítilo to můj zájem tato sociální média zanalyzovat 

z marketingového hlediska. Protože se jedná o aktuální téma, tak v teoretické práci vycházím 

zejména z tradiční odborné marketingové literatury a odborné literatury zaměřené na 

pornografický průmysl. Tuto literaturu jsem doplnil odbornými průzkumy, studiemi a 

vědeckými publikacemi. 

První budu popisovat sociální síť webu Patreon, skrze který lze primárně podporovat své 

oblíbené nezávislé autory, cosplayery, youtubery a dalších umělce, kteří by se chtěli věnovat 

své vášni naplno, ale bez sponzoringu nebo podpory od velké organizace by toho nebyli 

zatím schopni.  

Jako druhé sociální síti se v práci věnuji portálu OnlyFans, který zažívá nárůst popularity 

zejména v poslední době. Tato sociální síť se prezentuje, jako médium mezi soukromím 

celebrit a jejich fanoušky. Princip je jednoduchý: za poplatek se stanete součástí komunity, 

které celebrity a modelky ukazují více než vašim kamarádům na Instagramu.  

 
1 Ogas, Ogi, and Sai Gaddam. A Billion Wicked Thoughts: What the World's Largest Experiment Reveals 

About Human Desire. New York: Dutton, 2011. 
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Třetí sociální sítí, se kterou v této práci pracuji, je Swag. Jedná se o asijský portál, který byl 

původně založen pro podporu amatérského hudebního průmyslu, ale nebyl na tento obsah 

omezen. Dnes se jedná o největší asijské sociální médium zaměřené na livecam, sexting a 

nezávislou pay-per-view produkci. 

Práce se následně zaměřuje na výrazná jména, která v těchto sociálních sítích působí a lze je 

použít jako příklady při zkoumání fungování tohoto druhu sociálních sítí – Darshelle 

Stevens, která působí na dvou zkoumaných sociálních sítích – Patreon a OnlyFans, a Belle 

Delphine, která se stala slavnou zejména pro svůj excentrický OnlyFans profil.  

V praktické části pomocí dotazníkového šetření zkoumám znalost těchto sociálních sítí a 

vybraných tvůrců obsahu u široké veřejnosti. Dotazníky sloužily k provedení kvantitavního 

výzkumu. Kromě základních otázek, pro upřesnění demografické skupiny tázaného publika, 

obsahovaly dotazníky otázky týkající návyků při konzumaci pornografie, obecného 

sentimentu veřejnosti vůči pornografii a povědomí o vybraných sociálních médiích. 

Práce se odchyluje od teze tím, že jsem do ní nezačlenil strukturované rozhovory 

s vybranými tvůrci obsahu, protože rozhovor buď odmítli, nebo na mé požadavky o rozhovor 

vůbec neodpověděli. Spojit se mi podařilo pouze s několika tvůrci z portálu Swag, kde ale 

pro komplikované rozhovory naskytl problém jazykové bariéry. Své poznatky z interakce 

s tvůrci ze Swagu jsem tedy zakomponoval rovnou do příslušné kapitoly. 
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1 Základní pojmy 

Většina základních pojmů je vysvětlena v rámci teoretické části práce, ale aby bylo 

jednodušší se předem v textu orientovat, popisuji nejpoužívanější termíny a anglicismy 

z této práce v následující tabulce.   

Paywall Metoda omezení přístupu, pomocí placeného předplatného 

nebo jiného druhu zpeněžení obsahu 

Livecam V kontextu práce se jedná o živé vysílání pornografického 

obsahu, při kterém probíhá komunikace mezi vysílajícím a 

sledujícími 

Pay-per-view Druh paywallu, kdy je obsah zpeněžen za jedno zhlédnutí 

Sexting Elektronická textová komunikace se sexuálním obsahem 

Patron Odběratel obsahu na platformě Patreon 

Cosplayer Člověk vytvářející kostýmy fiktivních postav, za které se 

následně vydává. 

Content creator Tvůrce internetové obsahu, v případě práce se jedná o 

uživatele, kteří používají zkoumané sociální sítě primárně 

k produkci a šíření autorského pornografického materiálu 

Swagger Označení pro content creatory na sociální síti Swag 

Instagramové story Příspěvek na Instagramu, který slouží pro sdílení 

okamžiků. Je běžně dostupný pouze 24 hodin. 

NSFW Zkratka pro „Not safe for work“. Slouží jako obecný pojem 

pro erotický obsah.  

Budoár  Fotografický styl vystihující modelku v jejím soukromí. 

Cílem je zachytit intimitu při převlékání nebo ve spodním 

prádle. Tradičně neobsahuje nahotu.2 

2 Současná role sociálních médií a význam sociálních sítí 

Nejprve je důležité si stanovit pojem sociální síť, který se často zaměňuje s pojmem 

 
2 Rowe, Critsey (2011). Boudoir Photography. Gardners Books/ILEX. ISBN 978-1-907579-19-6 
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sociálního média. Ačkoliv se v poslední době rozdíl mezi těmito dvěma pojmy téměř ztratil, 

že i profesní zpravodajské portály rozdíl nedělají3, a z laického hlediska znamenají to samé, 

pro faktickou správnost budu tyto dva pojmy odlišovat.  

Podle Kietzmannovy definice jsou sociální média interaktivní nástroje pro tvorbu a následné 

sdílení a výměnu informací, nápadů a dalších forem vyjádření prostřednictvím virtuálních 

komunit.4 Sociální sítě jsou strukturou, která na těchto sociálních médiích vzniká 

sdružováním uživatelů do okruhů, ve kterých je něco spojuje.5 Sociální média jsou tedy také 

druhem sociální sítě, ale v rámci této práce zkoumáme sociální sítě konzumující 

pornografický a erotický materiál na sociálních médiích, která k tomu nebyla původně 

určena. 

2.1 Současný význam sociálních médií. 

Sociální média se v dnešní době stala důležitou součástí každého z nás. Umožňují nám sdílet 

hlavní momenty našich životů, naše myšlenky i emoce. Slouží jako zdroj zábavy, nástroj pro 

korporátní komunikaci i jako útěk z běžného života. Pro mnoho podniků se jedná o důležitou 

součást marketingové strategie, ve velkém případě o její hlavní náplň.6    

Sociální média mají v současné společnosti tak velký dopad na náš život, že by se mohly 

zdát jeho nedílnou součástí. To má za následek i velkou část nevýhod, jako jsou problémy 

s duševním zdravím, idealizaci influencerů a nízké sebevědomí.7 

Sociální média se během posledních let rozrostla nad rámec, kdy sloužila pouze k osobnímu 

použití a komunikaci s přáteli, zasahují na příklad do pracovního života. Zaměstnavatelé je 

využívají k vyhledávání potenciálních zaměstnanců a kontrole jejich veřejného chování. 

Sociální médium LinkedIn, které se zaměřuje právě na profesní networking, nahrazuje staré 

strukturované životopisy a umožňuje svým uživatelům sdílet jejich pracovní úspěchy, 

informovat o zaměstnanosti ve vaší lokalitě a ucházet se o práci pouze jedním kliknutím. 

 
3 Sociální sítě - Social Media. Mediaguru [online]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-

mediatypy/slovnik/klicova-slova/socialni-site-social-media/ 
4 Kietzmann, Jan H.; Kristopher Hermkens (2011). "Social media? Get serious! Understanding the 

functional building blocks of social media". Business Horizons (Submitted manuscript). 54 (3): 241–251. 

doi:10.1016/j.bushor.2011.01.005. 
5 Linhart, J., Petrusek, M., Vodáková, A., Maříková, Hana. 1996. Velký sociologický slovník. Praha: 

Karolinum. ISBN 80-7184-310-5. 
6 Reliance on Social Media in Today’s Society. InSegment [online]. Dostupné z: 

https://www.insegment.com/blog/reliance-on-social-media-in-todays-society/ 
7 Social media has changed the lives of modern society. Summit News [online]. Dostupné z: 

https://summitpsnews.org/2020/03/24/social-media-has-changed-the-lives-of-modern-society/ 
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Sociální média od Googlu nebo Slacku ulehčují interní komunikaci ve firmách, umožňují 

pořádání a plánování virtuálních schůzek, diskusí a jednoduché sdílení pracovních 

dokumentů, které by se dříve musely posílat poštou, faxem nebo emailem. 

Komunikačním odvětvím, na které mají v dnešní době sociální média nezanedbatelný vliv 

je žurnalistika. Každý, kdo je online, může sdílet novinky a psát blogy, proto je čím dál tím 

více tradičních magazínů a deníků nuceno vydávat své zprávy v onlinové formě a udržovat 

svou aktivitu na nejpopulárnějších sociálních médiích. Přehlcením komunikačních kanálů 

také dochází ke vzniku falešných zpráv – fake news – protože ověřovat zprávy, které k nám 

po internetu doputují je čím dál tím obtížnější.8 

2.2 Sociální média a obsah schovaný za paywallem  

Paywall je pojem, který představuje prémiový a placený obsah schovaný za finanční stěnou. 

Podle studie představené Helle Sjøvaag je tento pojem přijímaný s negativní konotací, ale 

pro pojmenování této problematiky ideální. Pokud bychom obsah schovaný za paywallem 

nazývali pouze „prémiovým obsahem“ mohlo by docházet k záměně se skutečně prémiovým 

obsahem. Helle Sjøvaag proto doporučuje používání hovorového výrazu paywall pro 

faktickou přesnost, při zkoumání tohoto jevu.9 

V posledních letech se stávají populárními sociální média založená na předplatném. 

Největšími příklady by byly platformy OnlyFans a Patreon. V době, kdy je internet zahlcený 

placenou propagací, fungují jako nástroj, kde si uživatelé mohou užívat obsah bez 

zbytečného rozptylování reklamou. K předplatnému se uchylují také tradiční média. 

Žurnalisté, kteří byli nuceni přejít k online formátům, nabízejí prémiový obsah pro své 

předplatitele. Paywally navíc nyní testují i velká a populární média, jako YouTube, který 

uživatelům po zaplacení nabízí obsah bez reklam. Některé velké společnosti, jako Spotify a 

Qidian na tomto principu fungují už od svého začátku.10 

3 Definice pornografie a stručná historie internetové pornografie 

Definice pornografie je sporná, protože ji každý akademik uvádí jinak a její forma se měnila 

napříč historií. Zatímco autoři jako Davidson ji popisují jako něco, co poznáme, když to 

 
8 Reliance on Social Media in Today’s Society. InSegment [online]. Dostupné z: 

https://www.insegment.com/blog/reliance-on-social-media-in-todays-society/ 
9 Sjøvaag, Helle. "Introducing the paywall: A case study of content changes in three online newspapers." 

Journalism Practice 10.3 (2016): 304-322. 
10 Oh, Hyelim, Animesh, and Alain Pinsonneault. "Free versus for-a-fee: The impact of a paywall." MIS 

quarterly 40.1 (2016): 31-56. 
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vidíme,11 tak nejobecněji přijímanou definicí je vyobrazení sexuálního obsahu výlučně za 

účelem sexuálního vzrušení.12 

Počátky moderního pornografického průmyslu se datují k 70. letem minulého století,13 když 

se o 20 let začínal ve společnosti stávat internet stále populárnějším médiem pro přenos 

informací, bylo pouze otázkou času, než se na něm pornografie objeví. Jedním z inovátorů 

byl pornografický magazín Penthouse, který za předplatné rozdával svým čtenářům v té 

době nejvýkonnější routery.14 Výsledkem bylo, že v roce 1995 webové stránky magazínu 

navštěvovalo přes 5 % celého počtu uživatelů internetu.15 

Na přelomu tisíciletí webové pornografii kralovaly fotografie a většina obsahu fungovala na 

principu pay-per-view. Největší změna nastala s příchodem rychlejšího internetu kolem roku 

2004. Na internetu se objevují webové stránky nové generace, využívající „tube – trubkové 

technologie“.16 Jedná se portály s volně přístupným a uživateli generovaným obsahem.17 

Spolu s touto technologií se upustilo od tradičního paywall systému a přešlo se na zisk 

generovaný reklamou. 

Dnes internetové pornografii kralují tzv. „porntuby“, jedná se právě o výše zmíněné – 

trubkové – webové stránky, které fungují na stejném principu, jako YouTube. Uživatelé 

mohou přidávat, komentovat i mazat obsah z portálu. Původní myšlenkou při jejich vzniku 

bylo, že jejich hlavním účelem bude sdílení krátkých videí, která budou lákat k nákupu 

plného obsahu na stránkách produkce. Nikdo nečekal, že porntuby budou mít přesně opačný 

výsledek, a že zisky produkčních společností půjdu v příštích letech strmě dolu.18  

 
11 Davidson, D. Kirk. Selling Sin: The Marketing of Socially Unacceptable Products, 2nd Edition. 2, Praeger, 

2003. ABC-CLIO, publisher.abc-clio.com/9780313059308. 
12 What Distinguishes Erotica from Pornography? – Leon F Seltzer, Psychology Today, 6 April 2011 
13 POWER, Nina, 2009. One Dimensional Woman. UK. London: Zero Books. ISBN 139781846942419 
14 VOTRUBA, Daniel. Marketingové postupy na pornostránkách. Praha, 2018. X s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 

marketingové komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce Mgr. Tereza Krobová. 
15 Coopersmith, Jonathan. “PORNOGRAPHY, TECHNOLOGY AND PROGRESS.” Icon, vol. 4, 1998, pp. 

94–125. JSTOR, www.jstor.org/stable/23785961. Accessed 25 July 2021. 
16 ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0-charakteristika a služby. Brno, 2007. Diplomová práce. Masarykova 

Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Adam 

Zbiejczuk. 
17 The Evolution of Pornography. Psychology today [online]. Dostupné z: 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-and-sex-in-the-digital-age/202007/the-evolution-

pornography 
18 VOTRUBA, Daniel. Marketingové postupy na pornostránkách. Praha, 2018. X s. Bakalářská práce (Bc.) 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra marketingové 

komunikace a public relations. Vedoucí diplomové práce Mgr. Tereza Krobová 
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3.1 První pornografické sociální sítě 

První pornografické portály ve formátu, který známe dnes se začaly vyskytovat v 90. letech 

a na přelomu tisíciletí, dá se tedy říct, že už v té době začaly formovat první pornografické 

sociální sítě. Pokud se ale bavíme o sociálních sítích, navázaných na sociální média, jednalo 

by se o internetové seznamky, zaměřené na hledání sexuálních partnerů. Vzhledem 

k nedostatku dostupných informací k tomuto tématu, je těžké dohledat, které byly skutečně 

první. 

Studie z roku 2004, která se zabývala internetovými sexuálními aktivitami uvádí doložené 

příklady z roku 2002, týkající se online komunit zaměřených na sdílení pornografie a účast 

v online kybersexuálních aktivitách. Jako média pro sdílení pornografie jsou uváděny 

chatovací aplikace ICQ a Microsoft Messenger. V této studii se 30 % mužů a 34 % žen 

přiznalo k online sexuálním aktivitám.19 Nejstarší studie, kterou jsem dohledal, která se 

týkala sexuálních a pornografických interakcí na internetu, proběhla v roce 1995.  

3.2 Erotika a softcore pornografie 

Ačkoliv se tato práce zabývá primárně pornografií, erotika s ní jde ruku v ruce. Běžní 

uživatelé, kteří pornografický obsah na internetu vyhledávají, mezi těmito dva žánry 

nerozlišují.20 Někteří odborníci ale proti spojování těchto dvou žánrů vyhrazují. Erotika je 

definována jako médium, které se snaží přenášet příběh zahrnující sexuální témata.21 

Autorka Gloria Steinem rozdíl mezi pornografií a erotikou přirovnává k rozdílu mezi láskou 

a znásilnění, či partnerství a otroctví.22 Andrea Dworkin, která je členkou hnutí proti 

pornografii, zase zastává názor, že by se mezi erotikou a pornografií neměl dělat rozdíl. Dle 

jejích slov se jedná pouze o druh pornografie, který je lépe produkován a zaobalen pro 

spotřebitele vyšší třídy.23 

Softcore pornografie je pomyslným mezistupněm mezi erotikou a pornografií. Softcore 

pornografie bývá produkována ve stejném stylu jako erotika, ale za stejným účelem jako 

běžná pornografie. Je vyznačována kompletní nahotou a akty sexuální stimulace, přičemž 

 
19 Daneback, Kristian & Cooper, Al & Månsson, Sven-Axel. (2005). An Internet Study of Cybersex 

Participants. Archives of sexual behavior. 34. 321-8. 10.1007/s10508-005-3120-z. 
20 "Don't confuse erotica with porn". Jug Suraiya. The Times of India. August 15, 2004. 
21 "Erotica Is Not Pornography". William J. Gehrke. The Tech. December 10, 1996. 
22 Steinem, Gloria (1984). Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1 ed.). New York: Henry Holt & Co. 

p. 219. 
23 Dworkin, Andrea (1981). Pornography: Men Possessing Women. p. 39. ISBN 978-0-399-12619-2. 
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nebývá graficky zachycena přímá penetrace. Mezi největší trhy se softcore pornografiií patří 

například Jižní Korea, kde je běžná pornografie protizákonná.24 V Německu se liší věková 

hranice, potřebná k zakoupení a přístupu k softcore pornografii. Zatímco běžnou pornografii 

si můžete zakoupit od 18 let, softcore pornografie má tento věkový limit nastavený na 16 let. 

Pro účely této práce jsou oba žánry – erotika i softcore pornografie – brány jako součást 

pornografického průmyslu. Důvodem je, že účel, za kterým jsou na těchto stránkách 

publikovány odpovídá definici pornografie, které se v této práci držím, tedy: „Vyobrazení 

sexuálního obsahu výlučně za účelem sexuálního vzrušení.“  

3.3 Japonský model videí pro dospělé 

Japonský model pornografického průmyslu je světový unikát, kolem kterého se vytvořila 

celá subkultura. Jedním ze základních rozdílů vůči západní pornografii je, že se zde porno 

nazývá prostě videi pro dospělé – Japanese adult video – nejčastěji zkracováno jednoduše 

na JAV.25 Dalším rozdílem, který je pro japonská videa pro dospělé specifický, je unikátní 

druh cenzury. Japonská legislativa totiž nezakazuje vyobrazení přímo genitálií, ale omezuje 

prodej a distribuci „neslušných materiálů,“ mezi které se počítají právě genitálie nebo jejich 

ochlupení. Prsa, bradavky nebo zadek nebývají zpravidla cenzurovány, pokud nejsou 

používány při něčem „neslušném.“26 

Další rozdíl najdeme v přístupu k pornoherečkám, které se v Japonsku nazývají idoly pro 

dospělé – AV idols. Japonský průmysl je neslavný pro velké množství těchto idolů a velkou 

obtížnost se prosadit. Fornander uvádí průměrnou životnost japonské pornoherečky na jeden 

rok a u těch slavnějších až 4 roky.27 Azusa Maki, v Japonsku z nejpopulárnější pornohereček, 

v rozhovoru pro Time Out Tokyo prozradila, že se v ročně snaží o svůj debut až 10 000 

nových idolů.28 Toto jsou jedny z důvodů, proč se některé herečky snaží rovnou prosadit 

v zahraničí, a to tradiční cestou i přes sociální média. Mezi velká jména japonského porno 

průmyslu, která dnes již přešla na platformu OnlyFans, můžeme řadit Rae Lil Black nebo 

Tokyo Diary. Obě se na Pornhub žebříčku nejpopulárnějších pornohereček pravidelně 

 
24 Kwon (권), Hye-jin (혜진) (30 July 2012). 청소년 14.2% "야동 따라하고 싶었다". Yonhap News). 
25da Silva, Joaquín (21 April 2009). "Obscenity and 175 of the Japanese Penal Code: A Short Introduction to 

Japanese Censorship". redsiglo21.com. Cine Japonés. Archived from the original on 15 July 2011.. 
26 Zanghellini, A. (2009). "Underage Sex and Romance in Japanese Homoerotic Manga and Anime". Social & 

Legal Studies. 18 (2): 159–177. doi:10.1177/0964663909103623. S2CID 143779263. 
27 Fornander, Kjell (July 1992). "A Star is Porn". Tokyo Journal. Archived from the original on 2006-05-16. 

Retrieved 2007-02-18 
28 Wilks, Jon (June 27, 2011). "Maki Azusa: The Interview". Time Out Tokyo.  
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umísťují na předních příčkách.29 

3.4 Pornografie během koronavirové krize 

COVID-19 neměl dopad jen na světovou ekonomiku, ale také na běžné životy lidí. Čím více 

virus ve světě se šířil, tím více omezení přicházelo. Nejdříve přišlo osobní distancování a 

později karanténa. Největší pornografický portál Pornhub této situace využil a všem 

lokalitám, které byly karanténou zasaženy, nabídnul svůj prémiový obsah zdarma.  

Výsledkem bylo, že během dvou týdnů od konce února do 17. března 2020 zažil nárůst 

celkového provozu o 11 %. Netýkalo se to ale jen oblastí, které byly zasaženy karanténou. 

Některé země bez omezení pohybu v této době zažily nárůst až o 24 %. Podle statistik z 25. 

ledna 2020 dosáhlo vyhledávání porna s tématikou koronaviru více něž devíti milionů.30 

Když se podíváme na nejpopulárnější videa z tohoto období, jedná se převážně o cosplay 

s ústenkou nebo respirátorem.31 

3.5 Pornhub a tradiční sociální sítě 

Pornhub je kanadským internetovým portálem. Původně se jednalo o porntube, který se 

vyvinul v největší pornografický portál a stal se desátou nejnavštěvovanější stránkou na 

internetu. Díky těmto důvodům se stal neoficiálním králem pornografického průmyslu a 

pomáhá budovat kvalitní podmínky a spravedlivé prostředí, ve kterém jsou pornoherci 

spravedlivě placeni a nemusí se ničeho bát. 14 prosince 2020 Pornhub začal velmi rázně 

regulovat obsah a smazal všechna videa od neověřených uživatelů. Podle dostupných 

statistik se zmenšil počet videí z 13 milionů na 4 miliony. Web je dostupný po celém světě, 

pokud není zrovna lokálně blokovaný.32  

Pornhub má nezanedbatelný vliv na ostatní sociální média. Radka Fléglová ve své práci, 

která se Pornhubem zabývá, uvádí velký vliv zejména na sítě Reddit a Imgur. Reddit je 

internetové fórum s tisíci „debatními místnostmi“, které se nazývají subreddity. Imgur je 

platforma pro sdílení obrázků a krátkých videí – populární je zejména u uživatelů Redditu. 

V roce 2014 využil Pornhub Redditu k uspořádání internetové AMA(Ask me anything), což 

je internetovým ekvivalentem tiskové konference, na které je uživatelům dovoleno pokládat 

 
29 Pornstars. Pornhub [online]. Dostupné z: https://www.pornhub.com/pornstars 
30 Mestre-Bach G, Blycker GR, Potenza MN. Pornography use in the setting of the COVID-19 pandemic. J 

Behav Addict. 2020 Jun;9(2):181-183. doi: 10.1556/2006.2020.00015. PMID: 32663384. 
31 Pornhub [online]. Dostupné z: https://www.pornhub.com 
32 Pornhub. "Site Information". Retrieved 26 January 2020. 
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jakékoli otázky týmu Pornhub, který je odpovědný za chod a fungování stránky.33 

Fléglová také píše, že kromě Redditu a Imguru, lze Pornhub nalézt na téměř každé tradiční 

sociální síti. V komunikaci Pornhub používá vlastní hashtag #PHworthy, kterým označuje 

modely a modelky na Instagramu.34 

V nedávné době se Pornhub pokusil o vytvoření vlastní sociální sítě „Pornhub Community“. 

Podobně, jako na ostatních portálech, můžete sledovat ostatní registrované uživatele, lze si 

navzájem přidávat komentáře k videím a na profil. Jedná se o jednu z metod, které Pornhub 

používá pro získání dat pro své žebříčky nejlepšího obsahu.35 

4 Zkoumané sociální sítě 

Pro výzkum jsem si vybral tři největší portály, které nebyly původně založeny za účelem 

sdílení pornografického materiálu. Jmenovitě Patreon, OnlyFans a Swag. Jedná se o 

platformy pro podporu tvůrčí činnosti, které umožňují komunikaci mezi tvůrci a odběrateli. 

Právě pocit blízkosti k vašemu oblíbenému tvůrci odlišuje tato média od běžné 

pornografické produkce a je jedním z důvodů jejich popularity. Jedním z hlavních hesel 

Patreonu je „Build a direct, meaningful connection with your audience“ – Vytvořte přímé a 

smysluplné spojení se svým publikem.36 

Patreon a OnlyFans fungují na bázi předplatného. Za členství v komunitě se platí měsíční 

poplatky. Swag kombinuje různé druhy paywallů. Samotná registrace je na všechny tři 

portály zdarma.  

4.1 Patreon 

Patreon je platforma dostupná na adrese www.patreon.com. Portál byl založen v roce 2013, 

hudebníkem a youtuberem Jackem Contem,37 který chtěl vyřešit problém, který se v té době 

týkal velkého množství content creatorů. Tím problémem bylo, jak jednoduše umožnit jeho 

fanouškům, aby ho mohli podporovat v jeho tvorbě. Vznikl tak portál, který umožňoval za 

předplatné přístup k prémiovému obsahu. Dnes Patreon využívá přes 200 000 tvůrců pro 

 
33 FLÉGLOVÁ, Radka. Vývoj komunikační strategie značky Pornhub. 2017. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce Maxa, 

Martin. 
34 Pornhub. Instagram.com. 2017 
35 FLÉGLOVÁ, Radka. Vývoj komunikační strategie značky Pornhub. 2017. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra marketingové komunikace a public relations. Vedoucí práce Maxa, 

Martin. 
36 Patreon [online]. Dostupné také z: https://www.patreon.com/ 
37 About Patreon [online]. Dostupné také z: https://www.patreon.com/about 
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více jako 6 000 000 patronů.38 

Patreon je druhem crowdsourcingové aktivity. Od běžných crowdsourcingových platforem 

se ale odlišuje, jeho cílem totiž není získat během kampaně částku na vydání jedné knihy 

nebo hudebního alba, ale generovat stabilní měsíční příjem. Oproti běžným 

crowdsourcingovým portálům navíc umožňuje přímou komunikace mezi tvůrci a patrony. 

Podle Journal of Economics spousta content creatorů dostahuje měsíčního příjmu nad 50 000 

Kč39 a právě proto Patreon se stal rychle populární v mnoha uměleckých komunitách. 

Platforma funguje na principu 90/10, tedy 90 % výdělku jde autorovi a 10 % připadne 

platformě.40  

Je těžké říct, jestli byla pornografie na Patreonu už od úplného začátku, protože pravidla 

platformy nedovolují účet, který existuje čistě pro účely pornografické tvorby. Lze ale 

dopátrat počátky aktuálně nejpopulárnějších tvůrců. Ve velké většině se původně jednalo 

zejména o instagramové modelky a cosplayerky, které chtěly svým podporovatelům 

nabídnout pár odvážnějších fotek za jejich podporu. Z analýzy několika vybraných Patreon 

profilů mi vychází, že se běžně jednalo o lehce erotický materiál: pár galerií fotek v plavkách 

nebo jen více fotek v nově ušitém kostýmu, které modelky nezveřejňovaly na svém 

Instagramu. Zlatým příkladem tohoto trendu, jsou modelky Jessica Nigri, která se tohoto 

formátu stále drží, a Darshelle Stevens, která přešla právě k tvorbě softcorového obsahu. 

Tvorbu od Darshelle Stevens jsem zanalyzoval nejhlouběji, a proto budu vývoj tohoto trendu 

popisovat na jejím příkladu. 

4.1.1 Darshelle Stevens 

Darshelle Stevens je jedním z nejpopulárnějších tvůrců využívajícím platformu Patreon. Na 

jejím profilu lze dohledat, že původním cílem, pro který si Patreon založila, byla podpora 

tvorby kostýmů a fotografické tvorby. V jenom ze svých instagramových stories Darshelle 

uvedla, že Patreon je důvod, proč se mohla svým koníčku věnovat naplno. Nejprve na této 

platformě publikovala pro patrony bonusové galerie fotech v kostýmech z vlastní dílny. 

S narůstajícím počtem patronů začala za příplatky nabízet také další služby. Z historicky 

dohledatelných záznamů s použitím internetových archívů a z analýzy jejího Patreonu 

 
38 About Patreon [online]. Dostupné také z: https://www.patreon.com/about 
39 Regner, T. Crowdfunding a monthly income: an analysis of the membership platform Patreon. J Cult Econ 

45, 133–142 (2021). https://doi.org/10.1007/s10824-020-09381-5 
40 Patreon [online]. Dostupné také z: https://www.patreon.com/ 
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nabízela Darshelle v průběhu času původně dvě až po aktuální čtyři úrovně členství.  

Základní přístup k zákulisním fotografiím a kompletním galeriím původně stál 10 dolarů. 

K němu postupem času přibyl také pokročilý přístup s extra příplatkem, který je dnes již 

nezjistitelný, kde nabízela budoár a odvážnější fotografie – například erotické fotky ve 

spodním prádle převlečená za Hermionu z knih Harryho Pottera. 

Během doby, co Darshellin erotický obsah nabral na popularitě, se na internetu objevila nová 

platforma OnlyFans, na které také začala angažovat a svou tvorbu mezi tyto dvě platformy 

rozdělila. Na Patreonu začala nabízet za cenu 40 dolarů členství zaměřené pouze na 

cenzurované erotické fotky. Stejné fotografie nabízí také na svém OnlyFans profilu 

v necenzurované variantě. Nejdražší členství stojí u Darshelle 90 dolarů, které obsahuje 

veškerý erotický i pornografický obsah v necenzurované variantě a ve vysokém rozlišení. 

Z těchto informací vyplívá, že i když od svého původního cíle na této platformě upustila, 

stále se snaží, aby Patreon sloužil hlavně pro podporu umělecké erotiky než pro podporu 

čisté pornografie, což je trend vysledovatelný u více content creatorů.  

4.2 OnlyFans 

OnlyFans je platforma, která vznikla v roce 2016 a je dostupná na adrese onlyfans.com. 

Stejně jako Patreon je založená na předplatném, které funguje se dělí podle systému 80/20. 

Autoři tedy vidí ze svého příjmu 80 %.41 Portál původně vznikl za stejným účelem jako 

Patreon, tedy jako médium pro podporu nezávislých umělců. Jednou z předností této 

platformy je možnosti komunikace mezi tvůrci a odběrateli, pomocí soukromého 

komunikačního kanálu. Většina tvůrců dokonce slibuje, že na zprávy svých odběratelů 

reaguje – s příplatkem dokonce co nejrychleji. Podle statistik, dostupných na webu 

OnlyFans, je portál stále populární mezi hudebními instruktory, osobními trenéry a dalšími 

profesemi, pro které je kontakt s klientem důležitý.42 Tvůrci navíc mohou chat s fanoušky 

používat podobně jako klasický emailový marketing. Za poplatek lze oslovit potenciální 

odběratele, nabídnout jim členství zdarma nebo s nimi prostě sdílet své fotografie.43 

Ale jak už název platformy napovídá, OnlyFans je médiem sloužícím primárně pro 

 
41 What it OnlyFans. Influencer MarketingHub [online]. Dostupné z: 

https://influencermarketinghub.com/what-is-onlyfans/ 
42 OnlyFans Blog [online]. Dostupné z: https://blog.onlyfans.com/ 
43 You Can See Me Naked (After the Paywall): How OnlyFans Transforms the Online Sex Industry. Masters 

of Media [online]. Dostupné z: http://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2020/09/28/you-can-see-me-naked-

after-the-paywall-how-onlyfans-transforms-the-online-sex-industry/ 
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fanoušky, sloužící k nahlédnutí do soukromí a intimity jejich oblíbených influencerů. 

Odvážný a erotický obsah je tedy něco, co je na této platformě běžně očekávané. Podle práce 

od Courtney Ebersolet je možné, že influenceři z těchto platforem jsou s narůstajícím 

množstvím odběratelů pod tlakem tvořit více explicitní, nebo rovnou přímo pornografický 

obsah. Ebersolet tento jev nazývá „Opression Paradigm.“44 Podle Howarda Kleppera je tento 

přístup špatný, protože to napomáhá ke smýšlení, že pracovníci v sexuálních službách jsou 

ze své podstaty pouze vnímáni jako prostředek k dosažení osobního potěšení45 – což přímo 

odpovídá mnou přijímané definici pornografie.  

S narůstajícím množstvím uživatelů, kteří OnlyFans používali pouze pro sledování 

pornografie se okolo této platformy vytvořilo očekávání, že pokud si celebrita profil na 

OnlyFans založí, fanoušci tam najdou právě erotický obsah.46 Tuto hypotézu lze uplatnit na 

příkladu americké herečky Belly Thorne. Poté co oznámila, že si OnlyFans založila, tak 

během prvního dne vydělala přes milion dolarů od fanoušků očekávajících tento druh 

obsahu, a to i od těch, kteří s platformou neměli předešlé zkušenosti.47 

Na OnlyFans si kupujete členství v komunitě influencera. Poplatky se platí měsíčně a 

začínají okolo pěti dolarů. Nejčastější cena členství se pohybuje mezi deseti a dvaceti dolary. 

Uživatelé Patreonu mohou svého tvůrce podpořit i dýšky a zakoupením pay-per-view 

obsahu, který si content-creator nepřeje zobrazit všem svým fanouškům. 

OnlyFans na svém webu zveřejnilo vybrané případové studie. Bohužel ani jeden z materiálů, 

kterými se na internetu firma chlubí, se této práce netýká. Nezbylo mi tedy nic jiného než 

najít vhodnou modelku, jejíž chování bych mohl analyzovat. Shodou okolností to nebylo 

příliš dlouho poté, co se Belle Delphine přesunula na OnlyFans. 

4.2.1 Belle Delphine 

Pro analýzu této sociální sítě jsem si zvolil Belle Delphine, protože je nejen jedním 

z nejpopulárnějších tvůrců, ale také je o ní dohledatelných spoustu materiálů ke studiu. Pro 

analýzu, jakým způsobem na platformě funguje jsem ji sledoval jako předplatitel po dobu 5 

měsíců od listopadu 2020 do března 2021. Během této doby jsem kromě sledování 

 
44 Ebersole, Courtney, "Let's Talk About Sex (Work), Baby: Women College Students And Online Sex 

Work" (2021). Sociology and Anthropology. 2. https://ir.library.illinoisstate.edu/urs2021socant/2 
45 VanWinkle, Madison. "Selling Sex in the Social Media Era." Poetinis: Drink in the Truth (2019). 
46 What it OnlyFans. Influencer MarketingHub [online]. Dostupné z: 

https://influencermarketinghub.com/what-is-onlyfans/ 
47 Bella Thorne Broke OnlyFans (No, Not Like That). Vulture [online]. Dostupné z: 

https://www.vulture.com/2020/08/belly-thorne-onlyfans-scam-explained.html 
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aktuálních příspěvků prošel veškerý starý obsah, abych mohl popsat vývoj jejího přístupu 

k používání portálu. 

Belle Delphine podobně jako většina ostatních autorů začala na Instagramu, kde se 

prezentovala jako excentrická cosplayerka.48 Zde také začala tvořit svoji osobní e-girl 

personu, která je podle několika zdrojů zdrojem její popularity. Hlavními charakteristikami 

její persony jsou internetový trolling, fascinace japonskou kulturou a cílení na fanoušky 

počítačových her. Je považována za jednu z předních osobností e-girl subkultury.49 

V roce 2019, když měla na Instagramu 4,2 milionů sledujících zažila vlnu virální popularity 

poté, co začala prodávat svou vlastní vodu z vany po koupáni.50 A následně své fanoušky 

nalákala na svůj fiktivní debut v pornografickém průmyslu – nahrála videa na 

pornografickou síť Pornhub, která ale neobsahovala žádný explicitní obsah. Přesto tato videa 

dosáhla přes 30 milionů zhlédnutí. Později v tomto roce byl její účet na Instagramu 

odstraněn, protože obsahoval nahotu, která na této platformě není povolena.51 

Tyto okolnosti byli nejspíše jedním z důvodů, který Belle vedl k přesunu na platformu 

OnlyFans v červnu 2020.  

Ze začátku OnlyFans využívala stejně, jako svůj starý Instagram. Ačkoliv se jednalo o 

erotiku, tak fotografie nikdy neobsahovaly plnou nahotu. Následně šla na Belle pozorovat 

dříve popsaná teoria Ebersoletové o nátlakovém paradigmatu52 a s rostoucí základnou 

odběratelů se fotky stávaly čím dál tím odvážnější. Do pornografického průmyslu kompletně 

vstoupila v prosinci 2020. Nejprve se jednalo o krátké softcorové klipy, ale později, jako 

Vánoční dárek, vydala své první porno video pro všechny fanoušky na jejím OnlyFans. 

Vydání videa ohlásila nejprve na svém OnlyFans spolu s prvními nahými fotografiemi.  

Odhadovaný měsíční příjem, kterého na platformě OnlyFans nyní dosahuje je 1,2 milionu 

dolarů.53 

 
48 Guo, Kitty (26 June 2020). "Belle Delphine and the Making of an E-Girl". Vice. Archived from the original 

on 2 July 2020.  
49 Jennings, Rebecca (August 1, 2019). "E-girls and e-boys, the irony-laced subculture that doesn't exist in 

real life". Vox.  
50 Bishop, Katie (12 July 2019). "Who is paying $30 for 'gamer girl' Belle Delphine's bath water?". The 

Guardian. Archived from the original on 21 July 2019. 
51 Molina, Brett (19 July 2019). "Belle Delphine, Internet star who sold her bath water, has Instagram 

account deleted". USA Today.  
52 Ebersole, Courtney, "Let's Talk About Sex (Work), Baby: Women College Students And Online Sex 

Work" (2021). Sociology and Anthropology. 2. https://ir.library.illinoisstate.edu/urs2021socant/2 
53 Belle Delphine is a next-generation porn star, trolling followers for clicks and controversy. Insider [online]. 

Dostupné z: https://www.insider.com/belle-delphine-onlyfans-only-fans-porn-nudes-leak-im-back-2020-12 
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4.3 Swag 

Swag, dnes dostupný na doméně swag.live, je ideálním příkladem sociálního média, které 

ačkoliv bylo založeno za kompletně jiným účelem, tak bylo kompletně pohlceno 

pornografickým průmyslem. Původně se jednalo o video streamingovou platformu, která se 

jmenovala 17.54 Toto médium se soustředilo na podporu začínajících zpěváků v zahlceném 

asijském zábavním průmyslu, ale protože její zakladatel Jeffrey Huang nikdy plně nestanovil 

pravidla pro vkládání obsahu, začaly se na ní objevovat pornografická videa. Protože v té 

době nebyl portál na tento obsah legislativně připraven, byl Huang nucen stránku vypnout. 

Později ji, ale opět uvedl do provozu pod novým jménem a promoval ji jako chatovací 

aplikaci, kde si můžete dopřát osobní sexuální komunikaci jeden na jednoho s vaší vybranou 

modelkou. Jednalo se o první sociální médium tohoto typu v Asii a brzy se ze Swagu stala 

asijská největší soukromá platforma pro sdílení pornografického obsahu.55 

Obsah na portálu je dostupný v několika formátech. Swaggeři, jak Swag nazývá své content 

creatory, mohou na platformu nahrávat videa a nabízet je v pay-per-view formátu. Primární 

funkcí platformy ale zůstává soukromá interakce s vašimi idoly, která může probíhat 

v sextingovém a chatovacím formátu, nebo sledováním „livecam“ představení, kde fanoušci 

platí modelkám a modelům v živém čase, a ty jim za to plní jejich přání. Celá platforma je 

postavená na intimní komunikaci, při které se cítíte, že vás Swagger zná a záleží mu na vás.  

Rostoucí trh přilákal spoustu tvůrců z tradičnějších platforem, jako je OnlyFans, kteří se ho 

tak snaží použít k rozšíření svého působení na asijský trh. Zde ale přichází největší problém 

této sociální sítě, kterou je jazyková bariéra. Zatímco tvůrci z platforem OnlyFans a Patreon 

nebyli na mé otázky příliš ochotní odpovídat, Swag je založený čistě na komunikaci a 

odpovědí jsem dostával téměř okamžitě, a to jak při livecam vystoupeních. Bohužel jsem 

v rámci svých finančních možností nebyl schopen přijít do kontaktu s jediným Swaggerem, 

který by byl schopný komunikace v alespoň jednom jazyku, který ovládám. Na platformě 

působí z velké většiny tvůrci pocházející z Tchaj-wanu.56  

Ačkoliv podle The News Lens není na Tchaj-wanu sexuální průmysl novinkou, tak vůči 

 
54 Live Streaming Platform SWAG Reshapes Taiwan’s Sex Industry. The News Lens [online]. Dostupné z: 

https://international.thenewslens.com/article/128636 
55 Live Streaming Platform SWAG Reshapes Taiwan’s Sex Industry. The News Lens [online]. Dostupné z: 

https://international.thenewslens.com/article/128636 
56 Swag Live Blog. Swag Live [online]. Dostupné z: https://swag.live/blog/ 
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němu panuje mnohem větší stigma než v západní kultuře.57 Podle jejich statistik panuje 

v Tchaj-wanu sentiment, že lidé se v pornografickém průmyslu angažují pouze, když je 

ekonomika země špatná. To vyvrací ale dostupná data z The Economist, podle kterých patří 

v roce 2017 patřilo mezi pět největších ekonomik Japonsko, Německo a Spojené Státy 

Americké, což jsou přední hráči na poli pornografické produkce i legislativy. 58 

4.4 Branding a osobní značka na sociálních médiích 

Z analýzy těchto platforem vyplívá, že osobní značka hraje významnou roli v budování 

základy fanoušků, kteří mají za obsah content creatora platit. Osobní branding je plánovaný 

proces, při které se snaží tvůrci informovat o své existenci a práci.59 Proto se nemůžou 

soustředit pouze na svou tvůrčí platformu, ale musí být aktivní i na mainstreamových 

médiích. Do běžného repertoáru těchto tvůrců pak patří hlavně Instagram, Twitter a Reddit, 

protože se jedná o média, která nejméně cenzurují pornografický obsah. Je naprosto běžné, 

že se pak podobně jako Belle Delphine opouštějí stigma pornohvězdy a stávají se skutečnými 

influencery.60 

Instagram používají tvůrci z OnlyFans a Patreonu jako upoutávku na nový obsah nebo když 

chystají něco velkého pro své fanoušky. Na Instagramu nelze zcela odhalovat, proto je běžná 

je cenzura začmáráním nebo s pomocí emoji. Twitter a Reddit na rozdíl od Instagramu 

sexuálně explicitní obsah filtrují a zobrazují ho pouze lidem, kteří ho vyhledávají. Na 

Redditu existují fóra vytvořená přímo pro účely tvůrců z OnlyFans, kam modelky a 

modelové běžně přispívají svými nejlepšími fotografiemi, aby nalákali na svůj účet nové 

fanoušky. Mezi největší taková fóra patří /r/FrogButt/ nebo /r/onlyfansgirls101/. 

5 Dotazníkové šetření 

V dotazníkovém šetření jsem se zabýval otázkami, které zjišťovaly informovanost veřejnosti 

o existenci zkoumaných sociálních médií, sentiment vůči jejich existenci a jestli se v nich 

aktuálně angažují.  

Otazník se skládal z uzavřených otázek. Na některé otázky nrbylo nutné odpovědět. Pro 

 

 
58 Live Streaming Platform SWAG Reshapes Taiwan’s Sex Industry. The News Lens [online]. Dostupné z: 

https://international.thenewslens.com/article/128636 
59 Khedher, Manel. "Personal branding phenomenon." International journal of information, business and 

management 6.2 (2014): 29. 
60 HAUER, Joel, 2015. 10 online marketing lessons from porn. LinkedinIn.com [online]. [cit. 2018-07-17]. 

Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/10-online-marketing-lessons-from-porn-joel-hauer 
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všechny respondenty byla garantována anonymita odpovědí. Původní dotazník byl sdílen 

v anglickém i českém jazyce. Pro přehlednost budu veškeré odpovědi i otázky v této práci 

psát pouze v českém jazyce. 

Aby výzkum pokryl reprezentativní vzorek společnosti, byl na několika různých fórech 

s kompletně odlišnými zájmy za pomoci sociálního média Reddit. Pro výzkum jsem vybral 

následující fóra:  

/r/gaming Fórum pro hráče počítačových her 

/r/Music Fórum pro milovníky hudby 

/r/books Fórum pro nadšence do knih 

/r/sports Fórum pro fanoušky sportu 

/r/politics Fórum pro debaty o politice 

/r/relationship_advice Vztahová poradna 

/r/rickandmorty Fórum seriálu Rick and Morty 

Účast ve výzkumu byla také nabídnuta v několika Facebookových skupinách pro nadšence 

do vodních dýmek, kenda, mravenců a vlaků. Celkem jsem získal 378 odpovědí. 

Dotazník se skládal z následujících otázek a na otázky označené kurzívou nebylo nutné 

odpovědět: 

Otázka Možná odpověď 

Věk (volná odpověď) 

Pohlaví Muž/Žena 

Na stupnici od 0 do 7, dní týdně 

vyhledáváte na internetu pornografický 

obsah. (0 = nikdy /velmi zřídka, 7 = každý 

den)  

1–7 

Slyšeli jste někdy o portálu Patreon.com? Ano/Ne 

Jestliže jste na předchozí otázku 

odpověděli Ano, byli jste někdy aktivním 

Ano/Ne 
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uživatelem? 

Slyšeli jste někdy o portálu 

OnlyFans.com? 

Ano/Ne 

Jestliže jste na předchozí otázku 

odpověděli Ano, byli jste někdy aktivním 

uživatelem?  

Ano/Ne 

Slyšeli jste někdy o portálu Swag.live? Ano/Ne 

Jestliže jste na předchozí otázku 

odpověděli Ano, byli jste někdy aktivním 

uživatelem? 

Ano/Ne 

Jestliže jeden z výše zmíněných portálů 

znáte, využíváte ho ke sledování 

pornografického nebo erotického 

materiálu? 

Ano/Ne 

Jaký je váš názor na pornografii na 

internetu. (0 = velmi záporný, 10 = velmi 

pozitivní) 

0-10 

Myslíte si, že by měla být pornografie na 

internetu volně dostupná, nebo placená 

Volně dostupná/Placená 

Jaký druh platby za pornografii na 

internetu byste preferovali? 

Měsíční předplatné/Jednorázové platby 

Slyšeli jste někdy o Darshelle Stevens? Ano/Ne 

Slyšeli jste někdy o Belle Delphine? Ano/Ne 

Myslíte si, že jsou pracovníci 

v pornografickém průmyslu spravedlivě 

placeni? 

Ano/Ne 

Myslíte si, že existuje negativní sentiment 

vůči pracovníkům v pornografickém 

průmyslu?  

Ano/Ne 
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Dotazník jsem připravoval s několika hypotézami, které jsem vyvodil ze své analýzy a 

z odborné literatury. 

1) Většina dotázaných můžu vyhledává pornografické materiály na internetu 3x týdně. 

2) Většina dotázaných, kteří znají Patreon, nebudou aktivními uživateli, protože jejím 

primárním zaměřením je podpora niche umělců. 

3) Většina dotázaných, kteří znají OnlyFans, někdy byla aktivním uživatelem. 

4) Swag bude nejméně známým portálem. 

5) Většina dotázaných bude pro volně dostupnou pornografii a bude si myslet, že pracovníci 

v pornografickém průmyslu jsou spravedlivě placeni. 

První dvě otázky sloužily k upřesnění demografické skupiny zkoumaného vzorku populace. 

Z dotazníku byly odstraněny veškeré přijaté dotazníky, které obsahovaly odpovědi, a ty, 

které uváděly věk pod 18 let, což snížilo počet odpovědí na 324. 

Průměrný věk 28,75 let 

Pohlaví recipientů 71 % muži 29 % ženy 

Pro zodpovězení mé první hypotézy nejdříve vytvořím průměr nehledě na pohlaví, který 

poté porovnám s průměry obou pohlaví: 

Na stupnici od 0 do 7, kolik dní týdně 

vyhledáváte na internetu pornografický 

obsah. 

4 

Pouze muži 3,8 

Pouze ženy 4,4 

Získaná data teda tedy potvrzují moji hypotézu podporují. Zajímavý je výsledek, který mi 

vyšel pro dotázané ženy. Podle studie provedené Institute for Family Studies, 38,8 % 

dotázaných mužů vyhledává pornografii alespoň třikrát týdně a 28,8 alespoň jednou až 

dvakrát týdně. Tato studie také uvádí, že pouze 6,9 % žen vyhledává pornografii na internetu 

více jak třikrát týdně, což je velmi v rozporu s mými výsledky.61 Jedná se s největší 

 
61 Hald, Gert. (2006). Gender Differences in Pornography Consumption among Young Heterosexual Danish 

Adults. Archives of sexual behavior. 35. 577-85. 10.1007/s10508-006-9064-0. 
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pravděpodobností o problém v malém demografickém zastoupení žen v mém průzkumu. 

Má druhá hypotéza tvrdí, že většina dotázaných, kteří znají Patreon, nebudou aktivními 

uživateli, protože jejím primárním zaměřením je podpora niche umělců. Ze získaných dat 

vyplívá, že 79 % dotázaných se někdy setkalo se sítí Patreon. Z těchto 79 % uvedlo pouze 

38 % dotázaných, že jsou, nebo někdy byli aktivním uživatelem Patreonu. Hypotéza se tedy 

potvrdila. 

Když se podíváme na data k portálu OnlyFans, můžeme se přesunout k další hypotéze. 

Většina dotázaných, kteří znají OnlyFans, někdy byla aktivním uživatelem. 74 % dotázaných 

uvedlo, že se s platformou někdy setkalo. Z tohoto vzorku poté 33 % uvedlo, že někdy byli 

aktivním uživatelem. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila. Z dat mě překvapilo, že Patreon je 

v dotazovaném vzorku známější a populárnější než OnlyFans.  Pokud se ale podíváme na 

data týkající se pouze pornografických materiálů, 82 % uživatelů OnlyFans se přiznalo, že 

k tomuto účelu portál používají, zatímco u Patreonu se jednalo pouze o 46,5 %. Vysoké 

hodnoty popularity u Patreonu, která se netýkala pornografie, byly s největší 

pravděpodobností docíleny sdílením dotazníku na knižních a hudebních fórech. 

Jako další hypotézu jsem si určil, že platforma Swag bude nejméně známou ze všech 

zkoumaných sociálních médií. Důvodem je orientace na asijský trh a špatná úroveň 

angličtiny u content creatorů. Pouze 6,5 % dotázaných uvedlo, že se s touto platformou 

někdy setkali, ale 77 % z nich se přiznalo, někdy byli aktivními uživateli a 95 % z nich tam 

vyhledávalo pornografický obsah. Toto číslo bylo očekávané, protože platforma finančně 

dostupnější než Patreon a OnlyFans a poskytuje obsah dostupný zdarma. Navíc se jedná o 

platformu přímo zaměřenou primárně na pornografii, a proto se dá očekávat, že když se s ní 

někdo setká, tak to bude, protože tento druh obsahu aktivně vyhledával. 

Když vezmeme všechny tři platformy naráz, tak 72 % z aktivních uživatelů alespoň jedné 

z platforem se přiznává, že na platformě vyhledávali pornografický obsah.  

 % dotázaných zná Z toho % někdy 

aktivně použilo 

Z toho % 

vyhledávalo 

pornografický obsah 

Patreon 79 % 38 % 46,5 % 

OnlyFans 74 % 33 % 82 % 



 

 

22 

Swag 6,5 % 77 % 95 % 

Zbytek získaných dat se týká povědomí o fungování pornografického průmyslu. V dotazníku 

jsem se ptal, jaký je jejich názor na pornografický průmysl, který měli ohodnotit na stupnici 

od 0 do 10 a jestli by měla být pornografie volně dostupná, nebo placená. V návaznosti na 

to jsem ptal, jaký způsob zpeněžení by preferovali. Tato část se týká mé poslední hypotézy, 

že většina dotázaných bude pro volně dostupnou pornografii a bude si myslet, že pracovníci 

v pornografickém průmyslu jsou spravedlivě placeni. 

Průměrný názor na internetovou pornografii 5,74 

Pornografie na internetu by měla být volně 

dostupná 

55 % 

Pornografie na internetu by měla být 

zpoplatněna 

45 % 

Pornografii by si raději předpláceli 52 % 

Za pornografii by platili pay-per-view 48 % 

Z této statistiky vyplívá, že mezi respondenty je názor na pornografii neutrální a spíše 

kladný. 55 % respondentů si myslí, že by měla být pornografie na internetu volně dostupná, 

a kdyby nebyla, tak si 52 % respondentů raději zaplatí předplatné. Vzhledem k celkem 

nadprůměrné aktivitě mezi respondenty jsem čekal, že si více respondentů vybere 

předplatné, protože se z dlouhodobého hlediska více vyplatí. Z těchto dat vyplývá, že téměř 

polovině respondentů nevadí recyklace již zhlédnutých videí a fotografií. 

 % dotázaných zná % uživatelů 

Patreonu zná 

% uživatelů 

OnlyFans zná 

Darshelle  46 % 41 % 23 % 

Belle 64 % 37 % 29 % 

Dále jsem v dotazníku porovnával Popularitu mezi dvěma modelkami, kterým jsem se 

v teoretické části věnoval – Darshelle Stevens a Belle Delphine. Belle je obecně mezi 

dotazovanými známější a překonala Darshelle o 18 procentuálních bodů. Belle je také 

známější mezi uživateli OnlyFans než Darshelle, která je zase známější mezi uživateli 

Patreonu. Z těchto dat předpokládám, že většina dotazovaných zná Belle ještě z doby, kdy 
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působila na Instagramu. Malé povědomí mezi uživateli OnlyFans je zvláštní, protože se 

jedná o jednu z nejvýraznějších modelek platformy. 

V poslední části dotazníku se věnuji otázkám sociální stránky pornografického průmyslu. 

První je názor dotazovaných, jestli jsou pracovníci v pornografickém průmyslu spravedlivě 

placení a druhou je, jestli si myslí, že existuje negativní sentiment vůči pracovníkům 

v pornografickém průmyslu. Pro přehlednost uvedu také data dotázaných, kteří jsou pro 

volně dostupnou pornografii, abych se mohl vyjádřit k mé poslední hypotéze. 

Pornografie na internetu by měla být volně 

dostupná 

55 % 

Pracovníci v pornografickém průmyslu jsou 

spravedlivě placeni 

48 % 

Pornografie by měla být volně dostupná a 

pracovníci jsou spravedlivě placeni 

54 % 

Ve společnosti panuje negativní sentiment 67 % 

Co se tedy mé poslední hypotézy týká, 54 % dotázaných, kteří uvedli, že jsou pracovníci 

v pornografickém průmyslu spravedlivě placeni také uvedli, že by měla být pornografie 

volně dostupná. Má hypotéza se tedy tímto potvrdila. 67 % dotázaných uvedlo, že ve 

společnosti panuje negativní sentiment vůči pracovníků v pornografickém průmyslu. 48 % 

ze všech dotázaných si myslí, že jsou pracovníci v porno průmyslu spravedlivě placeni.  

6 Analýza a shrnutí získaných informací 

Ve čtvrté kapitole jsem analyzoval tři sociální média, které slouží k produkci a šíření 

internetové pornografie. Dvě z nich – Patreon a OnlyFans – jsou postavené na téměř stejném 

principu a fungují na stejném platebním modelu. Uživatelé mohou za poplatek sledovat 

obsah, který content creator, které sledují, tvoří. Obě umožňují tvůrcům následně psát zprávy 

a posílat dýška. Největší rozdíl mezi těmito dvěma platformami byl v obsahu, který na nich 

lze najít. Tvůrci na Patreonu se věnují hlavně produkci erotiky a za vyšší finanční částky 

přidávají pro své fanoušky softcore pornografii. OnlyFans je více zaměřený na tvorbu běžné, 

hlavně fotografické, pornografie, která je doplněná menší produkcí softcore pornografie. 

Swag se od obou platforem liší tím, že umožňuje přístup k obsahu za jednorázové poplatky. 

Obsahem publikovaným Swagu je primárně běžná pornografie s výjimkou livecamů, které 
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byly ve většině případů pouze se softcorovým obsahem. 

Po zhotovení teoretické části práce jsem vypracoval pět hypotéz, které vycházely z mé 

vlastní analýzy a odborné literatury. Tyto hypotézy jsem se pokusil potvrdit pomocí 

dotazníkového šetření. Po zpracování dat se mi potvrdily čtyři. Výsledky první hypotézy 

jsem porovnával s jinou studií zaměřenou na stejnou problematiku. Ačkoliv se drobně lišily, 

hypotéza se mi potvrdila. Nepotvrdila se mi hypotéza týkající se popularity platformy 

OnlyFans.  

Analýza výsledků dotazníkového šetření mě ale utvrdila v domnění, že sociální média, která 

umožňují pracovníkům v porno průmyslu nezávislou produkci jsou pro zdraví a vymazání 

negativního sentimentu vůči pornografii ve společnosti potřeba.  

Pornografická sociální média pomáhají budovat influencery, kteří jsou svým fanouškům 

bližší než běžné pornohvězdy. Lze to vidět na datech z poslední hypotézy. Lidé, kteří jsou 

méně ochotní za pornografii platit, jsou méně informovaní o finanční stránce této profese.  

Podle dostupných dat, ačkoliv je průměrný plat pro zaběhlou pornoherečku až 1 000 dolarů 

za scénu, pro běžného pornoherce je to sotva 300 dolarů. Pokud se ale bavíme o začínajících 

nebo neznámých modelkách, těchto 300 dolarů připadá na ně, a to, pokud se jim vůbec 

podaří práci najít.62 Pornoherečka Valentina Nappi se této problematice rozmluvila 

v rozhovoru pro VICE.63 Podle jejích informací pornoherečky v nejlepším věku natočí 

průměrně 100 scén ročně, což by teoreticky znamenalo pro průměrnou začínající 

pornoherečku v Los Angeles 6 400 dolarů měsíčně. Když se ale od této částky odečtou daně, 

poplatek agentuře, pravidelné testy na sexuálně přenosné nemoci a průměrné cena levného 

bytu v této lokalitě, zbude této stejné herečce sotva 650 dolarů na měsíc, což je o něco málo 

více než desetina původní částky. V Evropě pak platy dosahují sotva poloviny, ale finanční 

nároky pro pornoherečku nejsou tak vysoké jako v Los Angeles.64 

Běžné pornoherečky se tedy nemohou spoléhat pouze na příjmy z běžného natáčení, ale 

pracují také jako modelky a servírky.65 Jednou alternativou vedlejšího příjmu jsou v poslední 

 
62 Porn’s dirtiest secret: What everyone gets paid. CNBC [online]. Dostupné z: 

https://www.cnbc.com/2016/01/20/porns-dirtiest-secret-what-everyone-gets-paid.html 
63 How much do porn stars make. VICE [online]. Dostupné z: https://www.vice.com/en/article/d3amak/how-

much-money-porn-stars-make 
64 How much do porn stars make. VICE [online]. Dostupné z: https://www.vice.com/en/article/d3amak/how-

much-money-porn-stars-make 
65 Porn Stars Talk About Their Day Jobs. VICE [online]. Dostupné z: 

https://www.vice.com/en/article/qv4ynv/porn-stars-talk-about-their-day-jobs 



 

 

25 

době právě pornografická sociální média, kde si běžná modelka s fanouškovskou základnou 

okolo 1000 sledujících může přijít snadno k dalším 8 000 dolarů měsíčně. Navíc jsou 

osvobozené od poplatků agentuře, nemusí se za prací stěhovat a mohou si samy sobě stanovit 

limity, které nechtějí překročit.  

Tento trend se netýká jen amatérských pornohereček a pornoherců, čím dál tím větší jména 

si zakládají své OnlyFans a lze sledovat jména, u kterých byste si mysleli, že jsou dávno za 

vodou: Johny Sins, Rae Lil Black, Eva Elfie, Mia Malkova nebo po dlouhou dobu podle 

Pornhub žebříčků vůbec nejpopulárnější pornoherečka Mia Khalifa.66 Z pohledu uživatele 

se nám dostává kvalitnějšího obsahu, protože se jedná o něco, co content creatoři, které 

sledujeme skutečně chtějí tvořit.  

Vzhledem k tomu, že se společnost v otázkách sexuality a pornografie stále posouvá, budou 

tato sociální média hrát v budoucnosti důležitou roli při rozvoji tohoto průmyslu, a díky 

inovacím v komunikaci mezi tvůrci a konzumenty pornografie budou vždy lákové pro nové 

tvůrce i uživatele. Možná se díky tomu stanou běžnou praxí tohoto průmyslu a přinesou do 

něj trochu čerstvého vzduchu, který nutně potřebuje.  

7 Další možnosti výzkumu a eliminace případných limitací 

V dotazníkovém šetření bylo dotázáno nedostatečné množství žen, což zkreslilo některé 

statistik a způsobilo nekonzistenci při potvrzování první hypotézy. Pokud by byl prováděn 

další výzkum, bylo by potřeba zajistit rovné ženské zastoupení v cílové skupině.  

Vhodným pokračováním výzkumu by byl kvalitativní průzkum ve formě focus-groups. 

Tento výzkum bych věnoval důvodům, proč zkoumaná média navštěvují a jak je vnímají 

s porovnáním vůči tradiční pornografii. 

Pro větší výzkum sociální sítě Swagu by bylo nutné překonat jazykovou bariéru, která panuje 

mezi tvůrci a západními uživateli. Nejjednodušším způsobem by bylo najít tvůrce, který se 

domluví anglicky. 

Pro nejlepší výsledky analýzy chování tvůrců na platformách Patreon a OnlyFans by bylo 

nutné jich sledovat více. Bohužel už tak se jednalo o finančně náročný výzkum. 

Závěr 

Cílem mé práce bylo popsat stručnou historii tří vybraných sociálních sítí, jakým způsobem 

 
66 Pornstars. Pornhub [online]. Dostupné z: https://www.pornhub.com/pornstars 
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pornografický obsah využívají a jak ho pro své uživatele zpoplatňují. Dále jsem plánoval 

popsat fungování na těchto sociálních sítích, a to jak běžných uživatelů, tak tvůrců obsahu. 

Pro výzkum chování na Patreonu a Onlyfans jsem si zvolil modelky, které dle mého názoru 

nejvíce reprezentují pornografické trendy na daných sítích. Studoval jsem aktuální chování 

Darshelle Stevens na Patreonu a OnlyFans a dohledal její začátky, a co jakým způsobem se 

měnil její obsah s narůstající fanouškovskou základnou. Po dobu několika měsíců jsem také 

analyzoval chování Belle Delphine, na které jsem poté aplikoval nejvhodnější studii, která 

popisovala její okolnosti. Během této doby jsem byl schopen sledovat kompletní proměnu 

obsahu, který pro OnlyFans tvořila, a to od běžných hravých fotografií, až po hardcore porno 

video, které svým fanouškům darovala k Vánocům. Stručně jsem popsal, jakým způsobem 

se z běžné Instagramerky stala vůdčí osobností jedné z nejpopulárnějších moderních 

subkultur, a jak se prodejem své vody po koupání stala jednou z ikon internetu. 

 Analýzu chování uživatelů na Swagu jsem zasadil do socioekonomického prostředí 

jihovýchodní Asie, které je unikátní, protože se zde porno průmysl rozvíjí i oproti stagnující 

ekonomice. Ačkoliv se mi nepodařilo najít vhodnou osobnost, díky které bych mohl popsat 

chování tvůrců této platformy, pokusil jsem se vést rozhovory s několika různými tvůrci. 

Většina zdrojů a informací byla dostupná pouze v čínském jazyce, a proto se jednalo o 

nejtěžší sociální síť k analýze. 

Následně jsem v teoretické části představil stručnou historii internetové pornografie a 

s pomocí několika starých studií se pokusil dopátrat první sociální sítě, jejichž funkce byla 

šíření pornografie. Jednalo se online komunity, které se vytvořily okolo prvních chatovacích 

aplikací ICQ a Microsoft Messenger. V těchto studiích jsme našli data, která říkala že už 

tehdy se 30 % mužů a 34 % žen přiznalo k online sexuálním aktivitám. 

Důležitou kapitolou teoretické části práce je popis současná role sociálních médií a význam 

sociálních sítí. Kde jsem popsal k čemu v moderní společnosti sociální média slouží, a jak 

postupně nahrazuji primární komunikaci.  

Věnoval jsem se také problematice zpoplatnění internetového obsahu. Vysvětlil pojem 

paywall, a proč je lepší ve vědecké práci tento druh monetizace takto nazývat než standardně 

používaný pojem prémiový obsah. Své argumenty jsem opodstatnil odkazy na studii, která 

se této problematice rozsáhle věnovala. 

Popsal jsem fungování japonského pornografického průmyslu a jeho rozdíly vůči tradiční 
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západní porno kultuře, na kterou jsme zvyklí. Nakonec ani takový fenomén, kterým japonská 

pornografie je, se nedokázal vyhnout příchodu pornografických sociálních médií a zažívá 

odliv největších tvůrců na tyto sítě, které nabízejí mnohem lepší podmínky z finančního i 

lidského hlediska. 

V jedné z kapitol popisuji, jakým způsobem reagoval pornografický průmysl na 

koronavirovou krizi a jak největší pornografický portál jen během pár týdnů zažil nárůst 

uživatelů až o 24 %.67 

V praktické práci jsem si stanovil několik hypotéz, které jsem vyvodil z teoretické části a 

pokusil se je potvrdit dotazníkovým šetřením. V dotazníku jsem se ptal na znalost 

zkoumaných sociálních sítí a jestli někdy byli aktivním členem, některé z těchto sociálních 

sítí.  

Dvě otázky porovnávaly znalost dotazovaných o modelkách, které jsem v rámci teoretické 

části studoval, abych s utvrdil v několika domněnkách, které jsem tohoto studia vyvodil. 

Potvrdilo se, že Belle Delphine je obecně mezi dotazovanými známější a překonala 

Darshelle o 18 procentuálních bodů. Belle byla známější mezi uživateli OnlyFans a 

Darshelle zase mezi uživateli Patreonu.  

Nejdůležitější hypotézou, byla ta poslední, která se mi potvrdila. 54 % dotázaných uvedlo, 

že jsou pracovníci v pornografickém průmyslu spravedlivě placeni a pornografie by měla 

být volně dostupná. Tuto hypotézu a výsledek šetření jsem v následné kapitole detailně 

následně rozebral. 

Summary 

The aim of my thesis was to describe a brief history of three selected social networks, how 

they use pornographic content and how they charge it for their users. I also planned to 

describe how it works on these social networks, both regular users and content creators. 

For the research of behavior on Patreon and Onlyfans, I chose the models who, in my 

opinion, most represent pornographic trends on the given networks. I studied the current 

behavior of Darshelle Stevens on Patreon and OnlyFans and traced its beginnings, and how 

its content has changed with a growing fan base. For several months, I also analyzed the 

behavior of Belle Delphine, to which I then applied the most appropriate study that described 

 
67 Mestre-Bach G, Blycker GR, Potenza MN. Pornography use in the setting of the COVID-19 pandemic. J 

Behav Addict. 2020 Jun;9(2):181-183. doi: 10.1556/2006.2020.00015. PMID: 32663384. 
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its circumstances. During this time, I was able to watch the complete transformation of the 

content she created for OnlyFans, from ordinary playful photos to hardcore porn videos that 

she gave to her fans for Christmas. I briefly described how an ordinary Instagramer became 

a leading figure in one of the most popular modern subcultures, and how, by selling her 

water after bathing, she became one of the icons of the Internet. 

 I put the analysis of user behavior on Swag into the socio-economic environment of 

Southeast Asia, which is unique because the porn industry is developing here even in contrast 

to the stagnant economy. Although I could not find a suitable personality to describe the 

behavior of the creators of this platform, I tried to have interviews with several different 

creators. Most of the resources and information were only available in Chinese, making it 

the most difficult social network to analyze. 

Subsequently, in the theoretical part, I presented a brief history of Internet pornography and, 

with the help of several old studies, tried to find the first social networks whose function was 

to spread pornography. These were online communities that formed around the first ICQ and 

Microsoft Messenger chat applications. In these studies, we found data that said that even 

then, 30% of men and 34% of women confessed to online sexual activity. 

An important chapter of the theoretical part of the work is a description of the current role 

of social media and the importance of social networks. Where I have described what social 

media is used for in modern society, and how I am gradually replacing primary 

communication. 

I also dealt with the issue of charging for Internet content. He explained the term paywall, 

and why it is better in scientific work to call this type of monetization this way than the 

standard term premium content. I substantiated my arguments with references to a study that 

dealt extensively with this issue. 

I have described the functioning of the Japanese pornography industry and its differences 

from the traditional Western porn culture to which we are accustomed. After all, even such 

a phenomenon as Japanese pornography has failed to avoid the advent of pornographic social 

media and is experiencing an outflow of the greatest creators to these networks, which offer 

much better conditions from a financial and human point of view. 

In one of the chapters I describe how the pornography industry reacted to the coronavirus 

crisis and how the largest pornographic portal experienced an increase in users of up to 24% 
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in just a few weeks. 

In practical work, I set several hypotheses, which I deduced from the theoretical part and 

tried to confirm them by a questionnaire survey. In the questionnaire, I asked about the 

knowledge of the studied social networks and if they were ever an active member, some of 

these social networks. 

The two questions compared the respondents' knowledge of the models, which I studied in 

the theoretical part, in order to confirm in several assumptions that I derived from this study. 

It was confirmed that Belle Delphine is generally better known among the respondents and 

surpassed Darshelle by 18 percentage points. Belle was better known among OnlyFans users 

and Darshelle was better known among Patreon users. 

The most important hypothesis was the last one that was confirmed to me. 54% of 

respondents said that workers in the pornography industry are paid fairly and that 

pornography should be freely available. I subsequently analyzed this hypothesis and the 

result of the investigation in detail in the following chapter.   
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