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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na sociální síť TikTok a její videoobsah, zejména na 

obsah se sexuálním podtextem, jeho témata či přílišné odhalování. Teoretická část práce se 

zabývá vymezením sexuálního obsahu, samotných sociálních sítí a TikToku, jejich 

fungováním, a také vztahem mladistvých ke zmíněné sociální síti. Praktická část pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy potvrdila nemalé zastoupení sexuálního podtextu ve 

stovkách krátkých videí publikovaných na platformě TikTok. Tato videa byla vyobrazena 

na profilu, který byl nastaven na 16 let a byla zkoumána také tematika videí, úroveň 

oblečení či sexuální mluva. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis focuses on the social network TikTok and its video content, especially 

on content with sexual overtones, themes or excessive disclosure. The theoretical part of the 

thesis deals with the definition of sexual content, the social networks themselves and TikTok, 

their functioning, as well as the relationship of adolescents to the mentioned social network. 

The practical part, using quantitative content analysis, confirmed the considerable 

representation of sexual subtext in hundreds of short videos published on the TikTok 

platform. These videos were featured on a profile that was set to 16 years of age. Analysis 

also examined the subject matter of the videos, the level of clothing and sexual speech. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Klíčová slova 
TikTok, sociální síť, sexuální obsah, mladiství, obsahová analýza 

 

 

Keywords 
TikTok, social network, sexual content, adolescents, content analysis 

 

 

Title 

"For You Page" on social network TikTok as a sexual bulletin board for young people 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí této práce Ing. Mgr. Janě Rosenfeldové za 

její věcné připomínky, odborné rady a přátelské konzultace. Poděkování si zaslouží také můj 

přítel, který mi věnoval svou oporu a lásku během tvorby této práce. 

  



 
 

7 

Obsah 

ÚVOD            8 
1 TEORETICKÁ ČÁST                     10 

1.1 SOCIÁLNÍ SÍTĚ 10 
1.1.1 Uživatelé sociálních sítích 10 
1.1.2 Obsah sociálních sítích 11 
1.1.3 Benefity a hrozby 12 

1.2 TIKTOK 13 
1.2.1 Představení aplikace 13 
1.2.2 Algoritmus a „For You Page“ 14 
1.2.3 Obsah sociální sítě 15 

1.3 SEXUÁLNÍ OBSAH, PORNOGRAFIE, EROTIKA 16 
1.3.1 Sexuální obsah a mladiství 16 
1.3.2 Sexuální obsah na TikToku v kontextu pravidel sociální sítě 17 
1.3.3 Předchozí výzkumy na sexuální obsah v audiovizi 17 

1.4 ZKOUMANÁ VĚKOVÁ SKUPINA 18 
2 PRAKTICKÁ ČÁST                     19 

2.1 VÝZKUMNÉ OTÁZKY 19 
2.2 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO VZORKU 19 
2.3 VÝZKUMNÁ METODA 20 

2.3.1 Fáze koncepční 21 
2.3.1.1 Stanovení oblasti výzkumu 21 
2.3.1.2 Předběžná teoretická analýza 21 
2.3.1.3 Téma výzkumu 21 
2.3.1.4 Formulace problému 21 
2.3.1.5 Stanovení cíle 22 

2.3.2 Fáze návrhů a plánování 22 
2.3.2.1 Návrh výzkumného plánu 22 
2.3.2.2 Charakteristika zkoumaného objektu 22 
2.3.2.3 Forma sběru dat 22 

2.3.3 Fáze empirická 23 
2.3.3.1 Získávání dat 23 
2.3.3.2 Příprava dat pro analýzu 23 

2.3.4 Fáze analytická 25 
2.3.4.1 Analýza dat 25 
2.3.4.2 Interpretace dat 25 

2.4 VYHODNOCENÍ DAT 25 
2.4.1 Přítomnost sexuálního obsahu 26 
2.4.2 Úroveň oblečení 26 
2.4.3 Intenzita sexuálního obsahu 30 
2.4.4 Sexuální chování 30 
2.4.5 Sexuální mluva 35 

2.5 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 38 
ZÁVĚR                        40 
SUMMARY                        41 
POUŽITÁ LITERATURA                     42 
TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE                     47 
SEZNAM OBRÁZKŮ                      50 
SEZNAM GRAFŮ                      51 
SEZNAM PŘÍLOH                      52 



 
 

8 

Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá videoobsahem na sociální síti TikTok, konkrétně se 

zaměřuje na to, jestli se na algoritmem generované úvodní stránce, tzv. For You, objevuje 

obsah se sexuálním podtextem u mladistvých.  

Sociální síť TikTok spadá mezi nejpopulárnější aplikace pro mobilní zařízení. V době psaní 

této práce byla aplikace na prvním místě v kategorii nejlepších aplikací zdarma. A to jak na 

platformě iOS, tak Android (Chan, 2021). Samotná sociální síť vznikla v roce 2014 pod 

tehdejším názvem Musical.ly, ovšem v roce 2018 byla koupena společností ByteDance, 

která provozuje sociální síť na podobných principech v Číně. Touto akvizicí tak začala 

rozsáhlá expanze společnosti do zahraničí pod novým názvem TikTok. Největší síla sociální 

sítě tkví ve výjimečném algoritmu, který dokáže zjistit zájmy uživatele mnohem rychleji než 

ostatní algoritmy sociálních sítí (Galer, a další, 2020). 

V červenci 2021 zveřejnil Wall Street Journal rozsáhlý výzkum tohoto algoritmu a samotné 

sociální sítě. Výzkum byl proveden vytvořením 100 automatizovaných účtů, kterým byly 

přiřazeny jednotlivé zájmy, ty však nebyly nijak sdíleny s aplikací. Jediným způsobem, 

kterým byl vyjádřen zájem o dané téma, bylo pouhé pozastavení videa či jeho opakované 

zhlédnutí. To vedlo k tomu, že během několika hodin se algoritmus naučil veškeré zájmy 

uživatele a nebylo prakticky možné zhlédnout video, které by téma neobsahovalo (The Wall 

Street Journal, 2021). V září 2021 byl zveřejněn další výzkum, tentokrát se zaměřením na 

sexuální a drogový podtext. Jeden z fiktivních účtů měl v jednom bodě výzkumu dokonce 

90 % videoobsahu zaplněného tématikou svazování a sexu. Desítky videí také odkazovaly 

na sociální síť OnlyFans.com, která je známá především díky pornografickému obsahu 

(Barry, a další, 2021). Oba tyto výzkumy však prováděly interakci s obsahem a snažily se 

tak cíleně tento obsah vyobrazovat. Algoritmus se tak naučil, že o tento obsah mají zájem. 

Stále se však jednalo o účty mladistvých, na kterých by se tento obsah neměl dle pravidel 

sociální sítě vyobrazovat.  

Sexuální obsah má na mladistvé podle Killbourna (2005) vliv především v představách o 

budoucím sexuálním a partnerském životě a také v oblasti body image. Mladé dívky se tak 

již v útlém věku snaží vypadat jako dospělé popové zpěvačky a mladí studenti místo 

romantického randění touží po jednorázovém sexu. Killbourne však jako největší problém 

vidí fakt, že sledování sexuálních obsahů připravuje děti a mladistvé o pravý význam 
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intimity a touhy. 

Cílem bakalářské práce bude tedy prozkoumat stovky krátkých videí na platformě TikTok 

a zjistit, zda se obsah se sexuálním podtextem vyobrazí i v případě nulové interakce profilu, 

případně v jaké míře a podobě. Účet bude nově založen bez žádné předchozí interakce 

a bude používán pouze pro účely této práce, aby se předešlo ovlivnění algoritmu sociální 

sítě. Sledovaný účet bude nastaven na 16 let a půjde tak o účet mladistvého.  

Teoretická část práce se tak blíže podívá na sexuální obsah jako takový a jeho definování 

pro potřeby této práce. Dále se zaměřuje na způsob, jakým je tento obsah popsán pravidly 

samotné sociální sítě a jaké kroky podniká k eliminaci jeho zobrazování mladistvým. 

Zároveň také vymezuje zkoumanou věkovou skupinu.  

V praktické části je nejprve představena metodologie práce, jsou vymezeny výzkumné 

otázky a představena kódovací kniha. Samotný výzkum bude prováděn kvantitativní 

obsahovou analýzou, jejíž cílem bude zjistit, zda se u vytvořeného účtu zobrazí sexuálně 

orientovaný obsah i přes skutečnost, že bude nastaven nízký věk a nebude na tento obsah 

nijak reagováno. 

Veškerá data budou sbírána za pomocí fiktivního účtu, u kterého bude nastaven věk uživatele 

na 16 let a sledována budou pouze ta videa, která se objeví na hlavní stránce aplikace, tzv. 

„For You Page“. Na žádný obsah nebude nijak reagováno, zhlédne se celé video. Pokud by 

bylo video delšího rázu, tak maximálně prvních 15 sekund videa. Celý proces bude nahráván 

za pomoci záznamu obrazovky. Sběr dat bude prováděn vždy po 19. hodině a během jednoho 

sběru bude zaznamenáno 25 videí, celkově proběhne tedy 20 sběrů a bude získáno 500 videí, 

která budou následně podrobena obsahové analýze.  
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1 Teoretická část 

1.1 Sociální sítě 

Sociální sítě jsou novodobým mediálním prostředkem nejen pro tvorbu a udržování vztahů, 

ale také ke sdílení zpráv, fotografií, videí, nálad či hudebních playlistů. Původní myšlenka 

sociálních sítí však byla udržení stávajících sociálních vazeb a jejich případný rozvoj. 

Sociální sítě však v dnešní době sociální vazby nově vytváří, místo toho, aby obohatily ty 

současné (Macek, 2011). Možnosti sociálních sítí se za léta jejich existence rozrostly natolik, 

že pro většinu jejich uživatelů je nemožné tento prostor opustit. A důvodů k tomu je několik. 

Sociální sítě prorostly napříč všemi technologickými odvětvími a zrušit si jednoduše 

například Facebook nemusí být lehký krok. Díky službám instant messagingu, které 

Facebook nabízí, a které uživatelům umožňují společně komunikovat v reálném čase, tak 

můžeme být v kontaktu s desítkami přátel (Pavlíček, 2010). Skrze Facebook můžeme být i 

registrovaní na dalších platformách, online hrách či webových stránkách. Skvělým 

příkladem může být aplikace Tinder. Prostřednictvím Facebooku se k ní přihlásilo přes 50 

milionů uživatelů a kdyby si zrušili účet na této sociální síti, přišli by i o přístup 

k seznamovací aplikaci. Dalším důvodem může být využívání sociálních sítí k pracovním či 

vzdělávacím účelům. Od školních nebo pracovních skupin až po komunikaci s kolegy a 

spolužáky. V neposlední řadě se na sociálních sítích vyskytuje velké množství komunitních 

skupin, ke kterým bychom bez příslušného účtu již neměli přístup (Romano, 2018).  

V roce 2002 vznikla první sociální síť se základy, jaké známe dnes. Friendster umožňoval 

sdílení fotek a videí a jako první umožnil svým uživatelům i přidávání komentářů 

k jednotlivým příspěvkům. O rok později vznikla sociální síť MySpace, která se v roce 2005 

stala nejpoužívanější sociální sítí na světě a tento status si udržela až do roku 2009. Během 

té doby však byla na rozmachu sociální síť Marka Zuckerberga, Facebook. Sociální síť zprvu 

určená pro studenty Hardvardské univerzity se v roce 2006 zpřístupnila pro všechny 

uživatele starší 13 let. Od té doby se Facebook stal největší sociálně mediální platformou 

(Dobrilova, 2022).  

1.1.1 Uživatelé sociálních sítích 

Sociální sítě využívá přes 4,5 miliardy lidí, což odpovídá přibližně 58 % lidské populace. 

Mezi nejpopulárnější sociální sítě patří Facebook, YouTube, Whatsapp, Instagram, WeChat 

a TikTok. V průměru však každý uživatel internetu využívá přibližně 7 sociálních sítích. Co 
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se věkového rozložení týče, tak například sociální síť Instagram využívají z více než 70 % 

uživatelé mladší 35 let. U Facebooku je to necelých 60 %. Na TikToku je však více než 75 

% zastoupeno uživateli mladších 35 let. Jedná se tak o sociální síť s nejmladší uživatelskou 

základnou vůbec. To je oproti ostatním sociálním sítím nezvyklý jev, který se i jasně 

podepisuje na obsahu, který na sociální síti vzniká.  

Facebook však v dnešní době ztrácí na popularitě. V kategorii nejoblíbenějších sociálních 

sítích je až třetí. Na prvním místě je WhatsApp a na druhém Instagram. Obě aplikace jsou 

však vlastněny mateřskou společností Facebook, Meta. 

Nejvíce časově náročná sociální síť je však YouTube, který v průměru sleduje každý uživatel 

skoro 24 hodin týdně, na druhém místě je TikTok a Facebook, oba s průměrem skoro 20 

hodin týdně (Kemp, 2022). 

1.1.2 Obsah sociálních sítích 

Obsah každé sociální sítě se liší podle zaměření, na které se specializují. Například sociální 

síť Instagram je postavena na sdílení fotografií a videí, dříve v poměru stran 1:1, později se 

možnosti sdílení rozšiřovaly. Dnes má aplikace Instagram několik možností sdílení, ať již se 

jedná o klasické příspěvky, které se řadí do tzv. feedu nebo do stories, které po 24 hodinách 

automaticky zmizí. Nově také Instagram zavedl funkci reels, která je velmi podobná obsahu 

na sociální síti TikTok.  

Naopak Facebook a Twitter využívají převážně textovou formu sdílení, ovšem možnost 

přidání fotografie či videa je také k dispozici. Zmíněný Twitter je zajímavý také tím, že 

uživatele omezuje maximálním počtem znaků, které mohou napsat. Uživatele tak nutí psát 

krátké a výstižné zprávy.  

V neposlední řadě také máme čistě komunikační sítě jako je WhatsApp nebo Facebook 

Messenger, jejichž primární cíl je komunikace mezi dvěma a více subjekty. Aplikace často 

umožňují nejen textovou komunikaci, ale dokonce komunikaci prostřednictvím video či 

audio hovorů, případně posílání hlasových zpráv a multimédií. Při dostupnosti internetu se 

tak jedná o bezplatnou alternativu k technologii SMS. V poslední době však začíná být obsah 

na sociálních sítích více orientován na tzv. „portrait režim“ neboli režim na výšku. To vše 

s příchodem funkce stories, které vyústili v popularitu obsahu tvořeného na výšku. Důvodem 

je fakt, že více než 75 % všech zhlédnutých videí pochází z mobilních telefonů a 94 % všech 

uživatelů používá mobilní telefon ve vertikálním režimu (Sassara, 2020).  
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1.1.3 Benefity a hrozby 

Sociální sítě mohou být užitečné a nabízet celou řadu benefitů. Jedním z hlavních benefitů 

je propojení s ostatními. Díky sociálním sítím můžeme z pohodlí domova komunikovat 

napříč celou planetou a není tak problém se společně s partnerem například dívat na 

romantický film i v případě, že jsme od sebe vzdáleni stovky nebo i tisíce kilometrů. 

Zásluhou sociálních sítí tak můžeme navazovat nové vztahy, poznávat jiné kultury či se 

jednoduše bavit. 

Anebo se zviditelnit a budovat si publikum. Díky sociálním sítím máme nový typ bavičů a 

tvůrců obsahu. Influencery. Dříve byl influencing doménou zpěváků, herců či jinak tradičně 

kulturně aktivních činitelů. V dnešní době to mohou být kluci a dívky ze svých pokojů hrající 

videohry a ovlivňující masy lidí. Příkladem může být jeden z prvních českých tvůrců MenT, 

vlastním jménem Jan Macák, který má přes 1,4 milionu sledujících na YouTube, 850 tisíc 

na Instagramu, skoro 350 tisíc na Facebooku a přes 200 tisíc na TikToku. Celkově má tak 

dosah přes více než 2 miliony lidí (Jarůšek, 2021). Jan Macák je na sociálních sítích aktivní 

již po dobu 12 let (YouTube, 2022).  

Sociální sítě jsou však vhodné i pro podnikatelské záměry. Právě díky jejich propojenosti je 

možné prodávat a inzerovat produkty či služby zákazníkům z celého světa, spustit reklamní 

kampaň zacílenou na základě několika demografických požadavků nebo uživatelských 

zájmů (Lutkevich, a další, 2021).  

Mezi záporné stránky sociálních sítí patří péče o osobní data uživatelů, která se do 

posledního podrobně analyzují a využívají k personalizované reklamě a obsahu. A právě 

kvůli obsahu personalizovanému na základě počítačového algoritmu a osobních dat se 

stávají sociální sítě návykové a mohou být pro společnost hrozbou. Například formou 

dezinformací či uživatelské polarizace (Lutkevich, a další, 2021), ke které mohou přispívat 

tzv. echo chambers neboli názorové bubliny, které je kvůli stejně smýšlející společnosti 

uživatelů utvrzují v jejich vlastních názorech a oni tak snadněji uvěří například 

dezinformačním zprávám či konspiracím. To má za následek ještě větší polarizaci naší 

společnosti (Quattrociocchi, a další, 2016).   

Počítačové algoritmy jako takové se však vyskytují prakticky na každé sociální síti a mají 

za úkol uživateli nabídnout převážně takový obsah, který ho na dané síti udrží co nejdéle a 

na který bude reagovat. Z důvodu přítomnosti těchto algoritmů se tak sociální sítě stávají 
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návykové, protože uživatel opravdu dostává obsah, který chce a zůstává tak ve své sociální 

bublině. O tomto fenoménu také vznikl film z produkce internetové platformy Netflix, 

Social Dilema (2020), který představuje několik významných osobností z oblasti sociálních 

sítí a počítačových a sociální věd, které popisují svoji zkušenost s algoritmy sociálních sítí. 

V daném dokumentu bylo také popsáno šíření dezinformací a konspirací, které je podpořeno 

právě přítomností počítačového algoritmu, který chce uživatele přimět k interakci či sdílení. 

A právě dezinformace či konspirační teorie jsou natolik zajímavá témata, aby se rychle šířila. 

V boji proti dezinformacím však sociální sítě bohužel prohrávají a tématem dnešní doby je 

jejich případná regulace či tzv. „fact checking“, který bude mít za úkol zkontrolovat 

pravdivost příspěvku za pomocí relevantních a objektivních zdrojů (Orlowski, 2020). 

1.2 TikTok  

TikTok je sociální síť s čínskými kořeny. Aktuálně se jedná o nejrychleji rostoucí sociální 

síť nejen u nás, ale i ve světě (Michl, 2021). V roce 2021 se jednalo o nejnavštěvovanější 

platformu vůbec (Pisani, 2021). Dle agentury Statista je více než 30 % uživatelů ve věkovém 

rozmezí 10 až 19 let. Následujících 30 % je tvořeno uživateli ve věku 20–29 let. Více než 

polovina uživatelů jsou mladí lidé. Oproti ostatním sociálním sítím je takto složená základna 

uživatelů nezvyklá (Geyser, 2021). 

1.2.1 Představení aplikace 

Celá aplikace je postavena na sdílení krátkých videí, která jsou z většinové části točena na 

výšku. V posledních měsících však díky aktualizaci lze nahrát i videa na šířku, která se po 

překlopení displeje otočí. V původní verzi aplikace však tato možnost nebyla, a proto vzniká 

většina obsahu stále na výšku. Tento způsob je i pro přehrávání na mobilním telefonu 

pohodlnější a uživatel tak může pouze „swajpovat“ skrze videa. Kromě toho má také 

možnost si k videím přidat hudbu z katalogu či z jiného videa. Díky této komunitní funkci 

pak mohou vznikat trendy, které jsou většinou spojené stejnou podkladovou hudbou a 

například tancem. Uživatel má možnost si k videím přidat i různé filtry, efekty atd.  

Samotná videa je pak možno hodnotit za pomocí srdíčka či komentářů. V případě oblíbenosti 

konkrétního účtu pak můžeme daný profil sledovat. Tyto funkce jsou základem pro vznik 

tzv. influencerů neboli vlivných lidí, které sleduje větší množství pravidelných diváků. 

V případě sociální sítě TikTok jsou oni influenceři nazýváni „TikTokeři“. Pokud si chce 
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tento influencer udržet stálý počet zhlédnutí, musí však pravidelně tvořit obsah, který je 

zajímavý a poutavý, protože stále většina uživatelů přichází z „For You Page“, automaticky 

generované hlavní stránky aplikace. Proto většina TikTokerů přispívá při tvoření trendů.  

Co se týče monetizace, i k ní TikTok přistupuje trochu jiným způsobem než ostatní sociální 

sítě. Většinu příjmů si TikTokeři musí zajistit formou živých vysílání, skrze které jim mohou 

diváci dát tzv. TikTok dárky. Diváci si nejprve musí prostřednictvím online platby za své 

reálné peníze koupit tzv. TikTok mince a ty později směnit za virtuální dárky, které mohou 

věnovat svým oblíbeným tvůrcům. Dalším způsobem výdělku pro influencery jsou placené 

propagace v rámci svých videí. Velmi populárním způsobem je poslední dobou také 

spolupráce na tvorbě přímých reklam, které se poté zobrazují uživatelům. 

Reklamy na této sociální síti fungují také mírně odlišněji oproti ostatním sociálním sítím. 

Samotné reklamy musí být virální a jejich dosah ovlivní také kvalita a originalita videa. Jsou 

totiž šířeny jak prostřednictvím přímého placeného zobrazení, tak i formou algoritmu. Proto 

si spousta společností najímá úspěšné TikTokery, se kterými při tvorbě reklamy 

spolupracuje, a i oni samotní v ní často vystupují.  

1.2.2 Algoritmus a „For You Page“ 

Důležitou součástí sociální sítě je tzv. „For You Page“, neboli „stránka pro tebe“. Na této 

stránce jsou videa generována na základě složitého algoritmu, který je jedním 

z nejvyspělejších mezi sociálními sítěmi. Jeho důležitým úkolem je zjistit záliby uživatele 

a doporučovat mu taková videa, na která bude reagovat. Díky tomu uživatel stráví na sociální 

síti mnohem více času a reaguje na doporučovaný obsah více, než kdyby byl obsah 

generovaný náhodně (Li, a další, 2019). Dle výzkumu The Wall Street Journal (2021) se 

tento algoritmus naučí záliby uživatele během několika hodin (Barry, a další, 2021). To se 

také potvrdilo v první, neúspěšné fázi sběru dat pro výzkum v rámci této bakalářské práce, 

kdy se algoritmus po několika minutách naučil, že vždy zhlédneme celé video. Z tohoto 

důvodu algoritmus nadále doporučoval videa delší, většinou video recepty a tzv. „story 

timy“, což jsou delší videa, ve kterých autor popisuje svoji osobní zkušenost či příběh, který 

se mu přihodil. Doba sběru jednoho videa tak byla omezena na prvních 15 sekund, jelikož 

se jedná o rozsah, který je na sociální síti nejpopulárnější (Stokel-Walker, 2022).  

Samotný algoritmus má podle dokumentu „TikTok Algo 101“, který byl zveřejněn 

inženýrským týmem TikToku v Pekingu, čtyři hlavní cíle: uživatelskou hodnotu, 
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dlouhodobou uživatelskou hodnotu, autorskou hodnotu a hodnotu platformy. Tento 

dokument byl vytvořen pro netechnické zaměstnance, aby pochopili, jak daný algoritmus 

funguje. Jeho hlavním cílem je udržet své uživatele na platformě co nejdéle prostřednictvím 

doporučení videí, která mají největší tendenci se uživateli zalíbit. Již dříve společnost 

zveřejnila kritéria, jako je počet srdíček, komentářů, ale i přítomnost doplňujících informací, 

jako jsou například titulky či hashtagy. Podle zakladatele Algo Transparency, Guillauma 

Chaslota je navíc klíčová i doba sledování videa. Algoritmus se tak spíše snaží o to, abychom 

byli na sociální síti závislí, než abychom dostali skutečně obsah, který chceme. Podle něj je 

přímo bláznivé nechat naše děti na pospas algoritmu, který bude určovat jejich životy. 

Z každého videa, které uživatel zhlédne, si algoritmus uloží ta nejdůležitější data. Během 

několika hodin tak dokáže poznat nejen záliby uživatele, ale také jeho fyzickou přitažlivost, 

duševní stav či závislost na drogách. Tyto informace jsou pak v budoucnu použity proti 

němu, aby se stal na platformě závislý. Důvodů, proč je algoritmus TikToku tak úspěšný, je 

podle Juliana McAuleyho z Kalifornské univerzity v San Diagu hned několik. Základem je 

však kombinace strojového učení s velkými objemy dat, vysoce zaujatými uživateli a 

prostředím, kde jsou uživatelé vystaveni kontinuálnímu algoritmicky doporučenému obsahu 

(Smith, 2021). 

1.2.3 Obsah sociální sítě 

Oproti ostatním sociálním sítím na sdílení videoobsahu je veškerý videoobsah na TikToku 

limitován svou délkou, která v současné době činí 5 minut, původně se však jednalo pouze 

o 15 sekund. Obsahová analýza v roce 2020 ukázala, že nejpopulárnější jsou komediální a 

hudební videa. Dále pak následovala videa s beauty a DIY tématikou. Ta byla populární 

především mezi ženami. Obsahová analýza odhalila i několik případů porušení autorských 

a osobních práv. Videa obsahující nevhodný obsah jako násilí, sexuální aktivitu či drogy a 

alkohol však nalezena nebyla (Shutsko, 2020). Výzkum, který prováděl tým výzkumníků z 

The Wall Street Journal však takový obsah potvrdil. Výzkum byl však cíleně prováděn se 

snahou tento obsah zobrazit. Účty, které výzkumníci používali, cíleně reagovaly na obsah 

spojený se sexualitou či sociální sítí OnlyFans (Barry, a další, 2021). Cílem praktické části 

této bakalářské práce tak bude zjistit, zda přes odlišné přístupy k analýze bude přítomnost 

sexuálního obsahu na sociální síti u mladistvých potvrzena, či vyvrácena. V případě 

potvrzení také bude zkoumáno, jaký typ obsahu se uživatelům zobrazuje a v jaké míře.  

Díky virálním možnostem algoritmu je cílem každého uživatele být viditelný a sociální síť 
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tak není primárně určena například pro uchování vzpomínek z dovolené či rodinné oslavy. 

Častým obsahem na této sociální síti je tvorba a vytváření trendů. Jedná se o styl videa, který 

se snaží většina uživatelů napodobit a vytváří tak videa velmi podobná, avšak přesto 

originální videa, protože do nich vloží i svůj osobní přístup (Kopecký, 2019).  

1.3 Sexuální obsah, pornografie, erotika 

„Odpověď na otázku, co je to pornografie, a hlavně jestli je užitečná, nebo škodlivá, se 

proměňuje v závislosti na historickém a politickém kontextu. Konvenčně se pornografie 

pojímá jako otázka morálky“ (Lišková, 2009). 

Za sexuální obsah či pornografii se všeobecně považuje vyobrazení intimních styků. Zatím 

se však neujala žádná definice, jelikož se jedná o subjektivní pocit každého jedince, včetně 

jeho kulturního a názorového postavení k nahotě a sexu obecně (Pavelec, 2018). První 

pokusy o definování pornografie se datují od počátku 19. století. V této době se jako 

pornografie označovaly „předměty necudné“ (Chmelík, 2003). V roce 1967 byl poprvé 

použit termín soft sex a hard sex. Použil ho newyorský knihkupec Lyle Stuart pro odlišení 

pornografie. Pro audiovizuální materiál bylo v roce 1979 sjednoceno, že filmy 

s pornografickým obsahem se budou nazývat hard a s erotickým soft (Poštulka, 2007). 

Sexuální obsah je pro účely této práce definován dle Bleakley a jejích kolegů (2011) jako 

vyobrazení či zmínění: hooking-up/making out (neboli navazování romantických či 

sexuálních vztahů); oblečení se sexuálním podtextem; nahoty; sexu (orálního, análního i 

vaginálního); bezpečného sexu (prezervativy, antikoncepce atd.); sexuálního zločinu 

(znásilnění). Autoři této definice za sexuální obsah považují také homosexualitu. V této 

práci je však homosexualita stavěna na stejnou úroveň jako heterosexualita a sama o sobě 

tak není považována za sexuální obsah. 

1.3.1 Sexuální obsah a mladiství 

Dospívání jako takové patří mezi základní vývojová stádia budování vlastních hodnot, 

postojů a identity. Právě v této době je lidský mozek nejzranitelnější vůči sexuálně 

explicitním materiálům. V případě pornografie tak mozek dospívajícího nedokáže rozpoznat 

rozdíl mezi realitou a hraným sexuálním výkonem. Považuje tak hranou pornografii za 

reálný sexuální akt. Při sledování sexuálního obsahu si zároveň utváří jistý ideál krásy a 

může mít pocity méněcennosti oproti vysportovaným mužům či štíhlým ženám (Muller, 
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2014). Podle jedné německé studie patří sledování pornografie k běžné konzumaci médií u 

dětí ve věku 13 až 19 let a skoro 10 % z nich sleduje pornografii na denní bázi, převážně pak 

chlapci (Kuby, 2014).  

1.3.2 Sexuální obsah na TikToku v kontextu pravidel sociální sítě 

Jako každá sociální síť, i TikTok má svá komunitní pravidla, která je třeba při používání 

dodržovat. Dle slov společnosti je jejím cílem „vytvořit platformu, která působí přívětivě 

a bezpečně“ (ByteDance Ltd., 2020).  

Samotný sexuální obsah je jednoznačně zakázán. Jmenovitě se jedná o zákaz jakékoliv 

nahoty, pornografie a sexuálně explicitního obsahu. Dále je zmíněn zákaz zobrazování nebo 

podporování nedobrovolného sexuálního aktu, sdílení nedobrovolných intimních snímků 

a sexuální nabídky pro dospělé. Zakázán je také „obsah, který zobrazuje, propaguje nebo 

oslavuje sexuální nabídky, včetně nabízení nebo žádostí o sexuální partnery, sexuální chaty 

nebo snímky, sexuální služby, prémiový sexuální obsah nebo sexcamming“ (ByteDance 

Ltd., 2020). I přes fakt přímého zákazu propagace prémiového sexuálního obsahu se na 

sociální síti objevuje nespočet videí odkazujících na sociální síť Only Fans, která je známá 

především kvůli prodeji intimních fotografií či videí prostřednictvím měsíčního 

předplatného (Barry, a další, 2021).  

1.3.3 Předchozí výzkumy na sexuální obsah v audiovizi 

Důležitým bodem pří tvorbě této práce byla rešerše prací, které se sexuálnímu obsahu v 

médiích věnují. Osobně se setkávám se sexuálně explicitním obsahem na sociálních sítích 

na denní bázi, a proto pro mě bylo překvapením, že existuje jen minimum prací na toto téma. 

V oblasti sociální sítě TikTok jsem nalezla pouhé dvě práce, z toho pouze jedna se 

zaměřovala přímo na sexuální obsah. Tato práce však vznikla v rámci výzkumu The Wall 

Street Journal, který nezveřejnil žádná specifika výzkumu. Výsledky tak byly zveřejněny 

pouze ve fromě článku na webových stránkách WSJ.com. Výzkum zjistil, že algoritmus 

sociální sítě TikTok se dokáže naučit oblíbená témata uživatele během několika hodin a 

v případě, že pozitivně reaguje na sexuálně explicitní obsah, bude mu na hlavní stránce 

aplikace, tzv. „For You Page“ doporučovat právě ta videa, která budou sexuálně explicitní. 

Podobné výzkumy však proběhly i v případě tradičních médií, konkrétně se zaměřením na 

sexuální obsah v reklamách. Stěžejní pro mě byl výzkum Sexual Content In Cable 
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Television Advertising: A Content Analysis Of Top-Rated Male, Female, And General 

Audience Networks od Jacqueline Lyn Ayrault (2008), který pomocí obsahové analýzy 

zkoumal přítomnost sexuálně explicitního obsahu v reklamách na kabelových televizích. 

Z této práce také byly převzaty proměnné pro výzkumnou část této bakalářské práce, jelikož 

byly tvořeny univerzálně a dají se tak použít na většinu audiovizuálních děl krátkého 

rozsahu. Tímto výzkumem bylo zjištěno, že z celkového počtu 4 004 analyzovaných reklam 

mělo obsah se sexuálním podtextem 529 z nich, tedy 13,2 %. Sledovány byly také kategorie 

projevů sexuálního obsahu. Například nejčastějším sexuálním chováním bylo 

„sugestivní/flirtující chování“, které mělo podíl přibližně 70 %. Naopak v sexuální mluvě 

byla nejvíce zastoupena „narážka“ (Ayrault, 2008).  

1.4 Zkoumaná věková skupina 

Dospívání člověka je složitý a převedším individuální proces každého jedince. Neexistuje 

tedy žádná univerzálně platná definice, která by jasně popisovala a vysvětlovala každý 

vývojový stupeň a jasně nám řekla, ve kterém roce jsou mladiství nejzranitelnější a naopak. 

Autoři Langmeier a Krejčířová rozdělují dospívání podle biologického základu na dvě etapy, 

pubertu (11–15 let) a adolescenci (16–22 let) (Langmeier, a další, 1998). Právě adolescence 

je charakterizována jako období budování si své vlastní osobní identity (Říčan, 2004). 

Jako zkoumaný věk, pro který by měly být výsledky tohoto výzkumu platné, byl vybrán věk 

16 let, jakožto raný začátek adolescence, ve kterém si mladiství budují svou identitu a jsou 

tak náchylnější k sociálním vlivům ze společnosti (Čačka, 2000). Vzhledem k vlivu 

algoritmu však výzkum nemůže být brán jako reprezentativní, jelikož výběr vyobrazeného 

materiálu závisí na prvku, který nemůžeme ovlivnit.  
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2 Praktická část 

Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na výskyt videí se sexuálním obsahem na 

sociální síti TikTok. Mnou nalezené výzkumy, které se podobnou tématikou zabývají, se 

však různí svými výsledky. První výzkum od Aliaksandry Shutsko (2020) analyzoval, jaká 

jsou běžná a oblíbená témata krátkých videí na této sociální síti. Výzkum byl prováděn 

metodou obsahové analýzy a celkově bylo analyzováno 1000 videí. Nejoblíbenějšími 

a nejfrekventovanějšími kategoriemi se ukázala být komediální videa a hudební vystoupení. 

Tento typ obsahů byl také hlavním předmětem předchozí aplikace Musical.ly, na které se 

objevovala především videa spojená s „lip syncem“, což je imitace zpěvu na předem danou 

skladbu, aby dané video budilo dojem, že skladbu zpívá autor na videu. Mezi ženami byla 

také populární videa s beauty a DIY tématikou. Videa obsahující sexuální aktivity, násilí či 

konzumaci drog a alkoholu však nalezena nebyla (Shutsko, 2020). S opačnými výsledky ale 

přichází výzkum od The Wall Street Journal (2021), který pomocí automatizovaných účtů 

analyzoval tuto sociální síť s cílem takový obsah najít. Nejprve bylo vyhledáno slovo 

OnlyFans, které odkazuje na stejnojmennou sociální síť na bázi předplatného, která je 

využívána ke sdílení nahých fotografií a videí (Espinoza, 2021). Výzkumníci poté využili 

strojového učení, které v případě rozpoznání vybraného tématu na obsah zareagovalo. Po 

pár hodinách byla na některých účtech dokonce drtivá většina obsahu závadná a nevhodná 

pro mladistvé. To zahrnovalo sexuální obsah, propagaci drog či násilí (Barry, a další, 2021).   

2.1 Výzkumné otázky 

V návaznosti na teoretickou část práce byla stanovena výzkumná otázka, a to, zda se na 

algoritmem generované části aplikace zobrazuje mladistvým nějaký typ sexuálního obsahu 

a pokud ano, tak v jaké míře. 

2.2 Vymezení výzkumného vzorku 

Základním souborem jsou veškerá videa sociální sítě TikTok. Vzhledem k přítomnosti 

počítačového algoritmu, který má za cíl uživateli vyobrazit videa, se kterými bude nejvíce 

interagovat, nebude výzkumný soubor vybrán ručně, nýbrž samotným algoritmem. 

Výzkumný soubor bude omezen na přibližně 500 videí, která budou následně podrobena 

analýze. Důležité je také vzít v potaz, že účet, přes který budou daná videa sbírána, bude 

věkově nastaven na 16 let. Počítačový algoritmus by tak měl k věku přihlížet 
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a nedoporučovat videa nevhodná pro mladistvé. 

2.3 Výzkumná metoda 

Pro účely této práce byla jako výzkumná metoda vybrána kvantitativní obsahová analýza 

vybraných videí. Nejčastěji se tato metoda používá na analýzu obsahů mediálních sdělení. 

Kvantitativní obsahová analýza je výzkumná metoda se systematickým a intersubjektivně 

ověřitelným popisem komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloženého kladení 

otázek (Schultz, a další, 2004). Výstupy této analýzy můžeme považovat za relevantní tehdy, 

pokud budeme postupovat podle standardizovaných postupů. Pro zajištění této relevantnosti 

jsou veškerá data kvantifikovatelná, měřitelná a ověřitelná. V případě správně nastavených 

parametrů a postupů můžeme tuto metodu aplikovat i na podobné studie v jakémkoliv 

rozsahu.  

Obsahová analýza byla vybrána z toho důvodu, že předchozí práce, které se věnují 

sexuálnímu obsahu v televizním vysílání či tisku, jsou provedeny právě touto metodou. 

Jedná se například o výzkum „Sexual Content In Cable Television Advertising: A Content 

Analysis Of Top-Rated Male, Female, And General Audience Networks“ od Jacqueline Lyn 

Ayrault, který za pomocí obsahové analýzy zkoumal sexuální obsah v reklamách 

na několika televizních stanicích. Samotná obsahová analýza je dobrou volbou i v případě, 

že chce výzkumník „popsat obsah komunikace“, „porovnat mediální svět s „reálným“ 

světem“ nebo „vytvořit počáteční bod pro studie mediálních dopadů“ (Wimmer, a další, 

2014). 

Prvním krokem při kvantitativní výzkumné metodě je fáze koncepční. V té je třeba stanovit 

oblast výzkumu a jeho téma. V našem případě se jedná o zkoumání krátkých videí na 

sociální síti TikTok a zjištění, zda a v jaké míře se v nich objevuje sexuální podtext či přímo 

sexuální obsah.  

Dalším krokem je fáze návrhů a plánování. Zde je třeba přesně charakterizovat zkoumaný 

objekt, vybrat vhodnou formu sběru dat a provést předvýzkum. V tomto případě se bude 

jednat o kontinuální sběr dat z algoritmem generované hlavní stránky aplikace na nově 

založeném účtu a bez interakcí. Předvýzkum bude proveden na základě náhodného objevení 

videí s danou tématikou při běžném používání aplikace a jejich následného rozboru a 

analýzy.  

Třetí fází je fáze empirická, která má za cíl získat samotná data a připravit je pro analýzu. 
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Tato příprava bude probíhat formou záznamu obrazovky na mobilní zařízení. Záznamy 

budou rozděleny po jednotlivých dnech sběru a budou připraveny pro následnou analýzu.  

Předposlední fází je samotná analýza dat za pomocí statistických metod a interpretace 

výsledků. Analýza dat bude provedena za pomocí statistického programu PSPP, jenž je 

bezplatnou alternativou pro profesionální program SPSS od IBM.  

Poslední fází je fáze diseminační. V této fázi budou výsledky zveřejněny v rámci této 

bakalářské práce, která bude veřejně přístupná (Masarykova univerzita, 2019). 

2.3.1 Fáze koncepční 

2.3.1.1 Stanovení oblasti výzkumu 

Oblast výzkumu byla vybrána na základě osobní zkušenosti se zkoumaným problémem. Já 

osobně jsem se často setkala na sociální síti TikTok s obsahem, který byl dle mého 

subjektivního názoru více explicitní, než jaký bych na sociální síti s velkým zastoupením 

mladistvých očekávala. Překvapilo mě například vyobrazení ženských bradavek při kojení 

a především fakt, že většina videí, která byla dle mého názoru nevhodná, vyobrazovala 

mladé slečny ve velmi odhalujícím oblečení a odkazovala na sociální síť Only Fans, která je 

převážně využívána k distribuci obnažených fotografií za paušální poplatek. Nutno však 

podotknout, že veškerá tato videa se objevila na mém běžném účtu, u kterého je nastaven 

věk 22 let.  

2.3.1.2 Předběžná teoretická analýza 

V rámci rešerše pro tuto práci bylo nalezeno několik výzkumů, které zkoumají obsah na 

sociální síti TikTok či práce, jež se zabývají sexuálním podtextem v tradičních médiích. 

Jedním z nich je často zmiňovaný výzkum z roku 2021 od The Wall Street Journal, který 

proběhl za pomocí automatizovaných účtů. Bohužel je však tento výzkum zveřejněn pouze 

jako článek bez specifikace metodiky výzkumu.  

2.3.1.3 Téma výzkumu 
Tématem tohoto výzkumu je samotný obsah této sociální sítě zaměřený na algoritmem 

generovanou „For You Page“ a na přítomnost a četnost videí se sexuální tématikou.  

2.3.1.4 Formulace problému 
Výzkumným problémem je v případě této práce zjištění míry nevhodného obsahu se 

sexuálním podtextem na hlavní stránce sociální sítě TikTok.  
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HVO: Objevují se na algoritmem generované hlavní stránce sociální sítě TikTok videa se 

sexuálním podtextem či vyobrazením u čerstvě vytvořeného účtu bez interakcí a s věkem 

nastaveným na 16 let? 

VVO: V jaké míře se tato videa na sociální síti objevují? 

VVO: Jaké téma je u těchto videí nejčastější? 

2.3.1.5 Stanovení cíle 
Cílem práce je tedy analyzovat vybraný vzorek videí a určit, zda obsahuje videa se sexuálním 

podtextem či vyobrazením. Mezi dílčí cíle patří zjištění poměrného zastoupení těchto videí 

v kontextu celého souboru dat a zároveň jaké téma je u videí, která budou splňovat kategorii 

„sexuálně explicitní obsah“, nejčastější.  

2.3.2 Fáze návrhů a plánování 

2.3.2.1 Návrh výzkumného plánu 

Výzkumný plán pro tuto práci je stanoven datem odevzdání bakalářské práce a je značně 

ovlivněn a omezen dalšími faktory, jako jsou akademické zkoušky či pracovní povinnosti.  

2.3.2.2 Charakteristika zkoumaného objektu 

V rámci této práce bude zkoumaným objektem soubor několika videí, která nám budou 

zobrazována podle složitého algoritmu sociální sítě a podle věku, který bude nastaven při 

založení fiktivního účtu. Dá se tedy říct, že by daný výzkum mohl platit pro všechny účty 

v dané věkové kategorii. Nutno však podotknout, že výsledky této práce budou s největší 

pravděpodobností relevantní pouze pro nově založené účty a bez interakcí.   

2.3.2.3 Forma sběru dat  

Veškerá data budou získána za pomocí kontinuálního pozorování stovek videí na sociální 

síti TikTok, konkrétně na stránce „For You Page“, která je kompletně generována 

prostřednictvím počítačového algoritmu a přizpůsobuje se potřebám uživatele na základě 

jeho interakce s obsahem. Vzhledem k objektivitě však nebude na žádný obsah reagováno a 

cílem sběru tak bude dané video pouze zhlédnout. Pokud je video delšího rázu, bude 

zhlédnuto maximálně prvních 15 sekund videa. Doba sledování je omezena, protože 

v testovací fází sběru dat se algoritmus naučil, že máme zájem o dlouhá videa a doporučoval 

tak videa v délce přibližně 3 minut, která nejsou hlavním formátem této sociální sítě. 

Průměrná délka populárního videa na sociální síti TikTok by měla dosahovat v průměru 11 
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až 17 sekund (Stokel-Walker, 2022).  

Sběr dat bude probíhat vždy od 19:00 do 19:30. Dle dosavadní osobní zkušenosti by mělo 

být zaznamenáno v průměru 25 videí během jednoho sběru. Tento čas byl zvolen kvůli 

časovým možnostem a také koresponduje s rodinným a osobním volnem, které mohou děti 

využít právě k prohlížení těchto videí. Sběr dat bude probíhat 20 dní v kuse, celkově bude 

tedy zaznamenáno přibližně 500 videí. Veškerá videa jsou nahrávána za pomocí záznamu 

obrazovky a poté zpracována. 

2.3.3 Fáze empirická 

2.3.3.1 Získávání dat 

V této fázi proběhne samotný sběr dat způsobem, který jsme definovali v předešlé kapitole.  

2.3.3.2 Příprava dat pro analýzu 

Pro úspěšnou obsahovou analýzu je třeba připravit manuál, dle kterého se budou 

k jednotlivým videím přiřazovat měřitelné jednotky. Pro potřeby této práce bude k analýze 

dat využita kódovací kniha z prací, které byly zaměřeny na obsahovou analýzu sexuálního 

obsahu v reklamách. Zřetel bude brán na celkové vyznění videa se zaměřením na nahotu, 

fyzickou přitažlivost, sexuální chování, interakci a narážky. V potaz bude brána vizuální i 

verbální stránka, zahrnující promluvy i textové informace. Proměnné byly převzaty z práce 

Sexual Content In Cable Television Advertising: A Content Analysis Of Top-Rated Male, 

Female, And General Audience Networks od Jacqueline Lyn Ayrault (2008), jež autorka 

taktéž převzala od autorů uvedených u každé proměnné.   

Přítomnost sexuálního obsahu 

Tato proměnná má za cíl zjistit, zda je ve videu přítomný sexuální obsah (1), či nikoliv (0). 

Cope-Farrar a Kunkel (2002) vymezili, co by pro tyto účely mělo být považováno za 

sexuální obsah a co nikoliv. Veškeré láskyplné chování mezi účastníky bez fyzického 

vztahu, například mezi rodiči a dětmi či přáteli, nebude považováno za sexuální obsah. To 

samé i těhotenství, pokud nebude obsah popisovat proces vzniku těhotenství. Ovšem zprávy 

o sexuálně přenosných chorobách jsou považovány za sexuální obsah. Do rozhodování také 

musíme zapojit i celkový kontext a vyznění videa. Například modelka v plavkách, která se 

prochází po pláži, nebude brána jako sexuální obsah, dokud nezačne interagovat 

s kamerou/divákem, například flirtovat (Cope-Farrar, a další, 2001 cit. podle Ayrault, 2008). 
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Intenzita sexuálního obsahu 

Účelem této proměnné je určit, v jaké míře se ve videu objevuje sexuální obsah. Škálu této 

proměnné převzala Ayrault (2008) z práce od Reicherta, Hayese, a Ayrault (2008): 

1=„Primárně“, sex má majoritní podíl na obsahu, 2=„Částečně“, sex má částečný podíl na 

obsahu, 3=„Podkladově“, sex zde existuje pouze v pozadí a není součástí celkového vyznění 

zprávy (například dekorativní, částečně oděná osoba ve skupině jinak ostýchavě oblečených 

lidí, kteří nemají žádnou zjevnou roli v celkovém sdělení), a 4=„Minimálně“, sex je zde např. 

pouze vyobrazen prostřihem v délce nepřesahující 2 sekundy (například filmový trailer, kde 

se objeví scéna s párem, který má být považován za nahý v posteli).  

Úroveň oblečení 

Tuto proměnnou převzala Ayrault (2008) z práce od Reida, Salmona, a Soley (1984) a bude 

kódována pouze u videí, která budou podle první kategorie sexuálně explicitní. Jedná se o 

škálu čtyř stupňů odhaleného oblečení. 1=„Standardní“ oblečení, které neodhaluje žádné 

partie, 2= „Svůdné“ oblečení, včetně upnutého oblečení, velmi krátkých sukní a kraťasů, 

rozepnuté kalhoty a tričko a odhalený výstřih. 3=„Částečně odhalené“ oblečení, včetně 

plavek, neprůhledného spodního prádla a záběru na odhalená ramena. 4=„Odhalené“, což 

zahrnuje kompletní nahé tělo, průhledné spodní prádlo a také náznak nahoty (například 

silueta nahého těla ve sprše či zahalené tělo v ručníku nebo prostěradle).  

Sexuální chování 

Převzatá proměnná od Ayrault (2008) byla kódována na základě analýzy Cope-Farrar a 

Kunkela (2002). V této části bylo zahrnuto pouze vizuální sexuální chování, zahrnující 

flirtování či svůdné pohyby. 1=„Sugestivní/flirtující chování“, které zahrnuje flirtování mezi 

účastníky i s kamerou (například mrkání, kousání rtů, provokativní pózy) a jednoduché 

dotyky. 2=„Intimní/vášnivé polibky“, zahrnující polibky mezi partnery, mimo polibky 

v nefyzickém vztahu (například mezi přáteli či ve vztahu dítě a rodič) a mimo polibky na 

tvář. 3=„Intimní dotyky“, zahrnující dotyk, který je mimo klasické dotýkání a který se běžně 

neobjevuje na veřejnosti (například hlazení ženských prsou). 4=“Sexuální implikovaný 

styk/vztah“ nebo scény, z čehož má publikum vyvozovat, že k sexuálnímu aktu, včetně 

pohlavního styku, masturbace a orálního sexu, došlo či v současnosti dochází nebo 

v budoucnu dojde, ale ve skutečnosti tento akt nevidí. 5= „Pohlavní styk/vztah vyobrazený“ 

či jeho část, včetně pohlavního styku, masturbace a orálního sexu, přičemž může být viděn 

i nepřímo (například za skleněnými dveřmi, pod dekou či ve stínech na zdi). 
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Sexuální mluva 

I tuto proměnnou převzala Ayrault (2008) z analýzy Cope-Farrar a Kunkela (2002). 

Proměnná bude sledovat mluvu jako takovou, bez zaměření na zdroj. Není tedy pro účely 

této proměnné podstatné, zda se daný výraz objeví v hudebním textu, slovní komunikaci či 

jako text ve videu či popisku videa. 1=„Narážka“ – promluva nebo text, které nemají přímý 

sexuální význam, ale vyzní tak v kontextu celé zprávy či dvojsmyslu. 2=„Komentáře o 

sexuálních záměrech“, včetně promluv nebo textů o budoucích zájmech, záměrech nebo 

činech, stejně jako hovory a texty o sexuální orientaci. 3=„Komentáře o sexuálním 

styku/chování“, které obsahují pouze podrobné komentáře (verbální nebo textové) o 

sexuálních aktech, které již proběhly. 4=„Komentáře vedoucí k sexu“, včetně rozhovorů 

mezi účastníky, které vedou k touze a sexuálnímu aktu. 5=„Mluva o sexuálních zločinech“, 

včetně verbálních nebo textových zmínek o znásilnění nebo sexuálním obtěžování. 

6=„Odborná ráda/komentář“, včetně vyžádání nebo přijetí sexuální rady nebo informace od 

skutečného psychologa, sexuologa či gynekologa. 7=„Sexuální text/grafika“, včetně textu, 

který není konkrétně zaměřen na nikoho (například titulky a grafiky, které jsou sexuální 

povahy).  

2.3.4 Fáze analytická 

2.3.4.1 Analýza dat 
V návaznosti na empirickou fázi výzkumu, během které jsme získali veškerá data, byl 

výsledný soubor dat ve formě video souborů podroben obsahové analýze za pomocí 

kódovací knihy a manuálu, který je uveden ve formě přílohy této práce. Výsledky byly 

zaznamenány do předpřipravené tabulky a data byla poté vyhodnocena za pomocí 

statistických nástrojů. 

2.3.4.2 Interpretace dat 

Poslední fází výzkumu je interpretace dat, která popisuje a vysvětluje získané výsledky. 

2.4 Vyhodnocení dat 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zdali se na účtu, u kterého byl nastaven věk na 16 let, zobrazí 

sexuálně explicitní videoobsah. V případě potvrzení také zjistit četnost těchto videí a jejich 

tematiku. V následující kapitole jsou rozebrány veškeré sledované proměnné, včetně 

příkladů, které jsou zde uvedeny za pomocí statického snímku z videa. 
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2.4.1 Přítomnost sexuálního obsahu 

Tento výzkum chtěl v prvé řadě zjistit, zda se na mladistvými oblíbené sociální síti TikTok 

objevuje sexuálně explicitní obsah, či nikoliv. Data jasně ukazují, že se tento obsah na 

sociální síti objevuje, a to v nemalé míře. 

Graf 1 – Podíl sexuálního obsahu (n=520) 

 

Obsahová analýza sebraných dat ukázala, že z celkového počtu 520 videí bylo necelých 20 

% označeno jako obsah se sexuálním podtextem či celkovým vyzněním. V absolutních 

číslech se tak jedná o 103 videí se sexuálním obsahem a 417 videí, které žádný sexuální 

obsah ani podtext nevykazují.  

2.4.2 Úroveň oblečení 

Graf 2 – Poměrné zastoupení různých úrovní oblečení (n=103) 
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Druhá zkoumaná proměnná se zaměřila na úroveň oblečení vystupujících aktérů a na to, zda 

se na obrazovkách mladistvých nezobrazují například přímo vyobrazené pohlavní orgány či 

flirtující poloobnažená dívka. Tato proměnná byla analyzována pouze u videí, která byla 

označena jako sexuálně explicitní a např. pouhé ženské tělo v plavkách na pláži tak nebylo 

bráno jako sexuálně závadné. Na grafu výše však můžeme vidět, že absolutní většina aktérů 

měla svůdné oblečení, které zahrnovalo různé kostýmky či velmi upnutý oděv. Příkladem 

může být fotografie z videa číslo 184, které zobrazuje fenomén e-girl či video číslo 484, 

které naopak odkazuje na populární pornografický žánr MILF (PornHub, 2017). Zkratka 

MILF znamená „mother I’d like to fuck“, česky „máma co bych píchal“. Jedná se o kategorii, 

ve které vystupují starší ženy, které mají pohlavní styk s velmi mladými muži.  

 

Obrázek 1 – Video číslo 184 (Autor: Daniela Chmelíková) 

 

Obrázek 2 – Video číslo 484 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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Ovšem objevila se zde i videa zobrazující nezakryté nahé tělo či jeho náznaky, výskyt byl 

pozorován konkrétně v 5 videích. Příkladem může být video číslo 169, kde mladá žena kojí 

své dítě. Za zmínku stojí i video číslo 156, kde je vidět nahé tělo za zamlženým sklem a ve 

videu jsou slyšet zvuky, které jsou typické pro pohlavní styk. Video doprovází nápis „I 

rented an apartment with a girl from Ukraine“ neboli „pronajal jsem byt ženě z Ukrajiny“, 

který může tímto způsobem zhoršit pohled na válečné uprchlíky. Paradoxem však je, že 

identické video se později objevilo s číslem 302 a žádný takový nápis neobsahuje. Video s 

nápisem má však skoro dvojnásobný počet srdíček i přesto, že nejspíše jde o kopii videa 

číslo 302, které je delší a o poznání kvalitnější. Nejspíše se tak může jednat právě o pokus o 

zhoršení pověsti válečných uprchlíků či alespoň pokus o vyvolání negativní debaty na toto 

téma. 

 

 

Obrázek 3 – Video číslo 169 (Autor: Daniela Chmelíková) 

 

Obrázek 4 – Video číslo 156 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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Z kategorie částečně odhalené se objevilo celkově 14 videí. Za zmínku však stojí i zapojení 

mužských aktérů. Konkrétně uživatel z videa číslo 445, který přichází do místnosti pouze 

v úplném spodním prádle, které tak zahaluje pouze ty nejnutnější části těla. Totéž žena 

z videa číslo 153, která má na sobě oblečené velmi průsvitné spodní prádlo. Později bylo 

zjištěno, že se jedná o velmi populární uživatelku sítě OnlyFans a živí se tak sdílením 

pornografických materiálů.  

 

 

Obrázek 5 – Video číslo 445 (Autor: Daniela Chmelíková) 
 

 

Obrázek 6 – Video číslo 153 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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2.4.3 Intenzita sexuálního obsahu 

Graf 3 – Podíl intenzity sexuálního obsahu v rámci videí se sexuálním obsahem (n=103) 

 

V případě intenzity sexuálního obsahu je výsledek jednoznačný, více než 90 % videí má 

sexuální téma jako primární prvek. Pouze u 9 videí bylo zjištěno částečné vyobrazení 

sexuálního obsahu a jedno video (číslo 55) mělo sexuální obsah jako podkladový. U tohoto 

videa se jednalo o výstřižek z pornografického seriálu Public Agent (spadající do kategorie 

„rychlý prachy“) a sexuální obsah tak pouze vystupuje jako podkladový, protože není přímo 

vyobrazen. 

2.4.4 Sexuální chování 

Graf 4 – Podíl sexuálního chování v rámci videí se sexuálním obsahem (n=103) 

 

Další zkoumanou proměnnou bylo sexuální chování, které se objevilo celkově v 76 videích 

ze 103 videí se sexuálním obsahem. Jedná se tak o necelé tři čtvrtiny z celkového počtu 

sexuálních videí. 
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Graf 5 – Počet výskytů jednotlivých kategorií sexuálního chování  v rámci videí se sexuálním obsahem 

 

Nejčastějším projevem sexuálního chování bylo sugestivní či flirtující chování, které se 

objevilo v 71 videích. Jednalo se tak například o muže bez trička, který se svůdně díval 

přímo do kamery, jako je tomu na videu číslo 364 či ženu v upnutých šatech flirtující 

s kamerou z videa číslo 154. 

 

Obrázek 7 – Video číslo 364 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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Obrázek 8 – Video číslo 154 (Autor: Daniela Chmelíková) 

Druhým nejčastějším výskytem byl sexuální implikovaný vztah/styk. Jde o scénu, z níž mají 

diváci vyvodit, že k takovému styku došlo, dojde anebo dochází. Příkladem může být video 

číslo 162, kde mladá dívka předvádí sexuální styk, společně s hláškou „let me call you 

daddy“. Zde slovo „daddy“ naráží na tzv. „daddy issues“. Tento vymyšlený pojem odkazuje 

na ženy a dívky, jež mají špatný vztah se svým otcem nebo svého otce vůbec nepoznaly. 

Mají tak častější sklony vyhledávat si starší muže jako své partnery. Jedná se tak o určitou 

kompenzaci špatného vztahu s jejich otcem. Většina těchto žen je pak v sexuálním životě 

více submisivní a praktikuje jisté formy sadomasochismu. Jde o uměle vytvořený termín bez 

žádných základů a poznatků z medicíny. Psychoterapeutka Amy Rollo z Texaského Heights 

Family Counseling připomíná, že tento termín v medicíně nic neznamená a v dnešní době se 

tak používá k minimalizaci ženských potřeb ve vztahu. Nepopírá však duševní problémy, 

které mohou vzniknout v případě chybějící lásky a péče ze strany jednoho z rodičů. Problém 

však vidí v tom, že „daddy issues“ jsou přehnaně genderovým konceptem a jsou z velké 

míry směřovány pouze na ženy. Tyto psychické problémy se však mohou objevit u 

kohokoliv a může se tak jednat o problémový vztah s otcem, matkou či kýmkoliv jiným 

(Santos-Longhurst, 2020). 
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Obrázek 9 – Video číslo 162 (Autor: Daniela Chmelíková) 

Také muž z videa 301 předvádí sexuální styk, konkrétně s tématikou BDSM, což je tématika 

zaměřená na dominanci, submisivitu, poslušnost či znehybňování. Tato tématika je také 

zařazena v lékařských klasifikacích MKN-10 a DSM-IV jako porucha sexuální preference. 

Mezi praktiky BDSM tak patří například svazování, bičování, škrcení či jiné formy násilí. 

Může se však také jednat i o pouhou poslušnost bez sexuálních praktik. Například 

poslouchání dominantního jedince na slovo, klečení či jiné formy submisivity a dominance 

(Mourová, 2021). V pozadí hraje také hudba z filmu 365 dní, který je zaměřen na sexuální 

tématiku včetně BDSM. 

 
 

Obrázek 10 – Video číslo 301 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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Ve 12 případech se také ve videu objevily intimní dotyky. Nejčastěji v oblasti ženských 

prsou či hýždí. Příkladem může být video číslo 135 či 49. 

 

Obrázek 11 – Video číslo 135 (Autor: Daniela Chmelíková) 

 

 

Obrázek 12 – Video číslo 49 (Autor: Daniela Chmelíková) 

Vyobrazený pohlavní styk se objevil pouze dvakrát, a to v identických videích číslo 156 

a 302. Styk zde byl vyobrazen za skleněnými dveřmi sprchového koutu s viditelnou dlaní. 

Video bylo doplněno také zvukovým záznamem. 



 
 

35 

2.4.5 Sexuální mluva 

Graf 6 – Podíl sexuální mluvy v rámci videí se sexuálním obsahem (n=103) 

 

Poslední zkoumanou proměnnou byla sexuální mluva. Ta se z celkového počtu 103 videí se 

sexuálním obsahem objevila ve 46 případech, tedy v jejich necelé polovině.  

Graf 7 – Počet výskytů jednotlivých kategorií sexuální mluvy v rámci videí se sexuálním obsahem 

 

Nejčastější zastoupení sexuální mluvy bylo ve formě narážky. Například dívka ve videu číslo 

110 říká populární hlášku „what are you doing step bro?“ neboli „co děláš nevlastní bratře?“, 

která odkazuje na pornografickou kategorii step bro či step sis, ve které jsou scénky 

nevlastních sourozenců. Často se v nich objevuje právě populární hláška „what are you 

doing step bro?“ a poukazuje na jistou zakázanost a nemravnost těchto sexuálních aktů, které 

jsou na hraně s incestem. V prostředí českého práva je toto jednání zakázáno a pohlavní styk 

s nevlastním sourozencem je trestný čin (ePrávo, 2001).  
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Obrázek 13 – Video číslo 110 (Autor: Daniela Chmelíková) 

Často se v rámci této kategorie narážek vyskytovala také „vtipná“ videa. Například žena ve 

videu 38 říká: „Jak pozdraví slušný pedofil, když přijde na návštěvu? Dobrý den, mohl bych 

si u vás skočit na malou?“ Jedná se tak o vtip, který ovšem obsahuje i mluvu o sexuálních 

zločinech a sexuálních záměrech. V prostředí českého práva je pedofilie trestným činem, za 

který hrozí odnětí svobody na dva až deset let (Česká republika, 2009).  

 

Obrázek 14 – Video číslo 38 (Autor: Daniela Chmelíková) 

Druhým nejčastějším projevem byl vizuální text se sexuálním podtextem, jako například ve 

videu číslo 274, kde mladý chlapec píše o tom, jak dobrý je v sexuálních aktivitách. 
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Obrázek 15 – Video číslo 274 (Autor: Daniela Chmelíková) 

 
Zastoupena byla i kategorie odborné rady/komentáře. Objevila se v jediném videu s číslem 

424, kde jistá doktorka zmiňuje příznaky nedostatku sexu, jako je například akné, zhoršení 

nálady či sledování jednoho bodu.  

 

Obrázek 16 – Video číslo 424 (Autor: Daniela Chmelíková) 
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2.5 Závěrečná diskuse 

Výsledky výzkumu ukázaly, že se na platformě TikTok zobrazuje sexuálně explicitní obsah 

i přes fakt, že je na uživatelské účtu nastaven věk 16 let a daný obsah je tak v rozporu 

s komunitními pravidly sociální sítě. Z celkového množství 520 videí, které se podařilo 

nasbírat na algoritmem generované stránce „For You Page“, bylo skoro každé páté video 

sexuálně explicitní a potenciálně tak nevhodné pro mladistvé ve věku 16 let. V absolutních 

číslech se jedná o 103 videí se sexuálním obsahem ku 417 nezávadným. Ve většině případů 

se jednalo o sugestivní a flirtující chování, které by samo o sobě mohlo být nezávadné, 

ovšem v kombinaci s obnaženým tělem či sexuálními pohyby může v mladistvých vyvolávat 

jisté erotické touhy a tím tak ovlivnit jejich budoucí směřování v partnerském životě. 

Výsledky této kategorie jsou podobné s výsledky práce od Ayrault (2008), která taktéž 

odhalila, že nejčastějším projeven sexuálního chování je sugestivní a flirtující chování.  

Nejčastějším projevem sexuální mluvy bylo použití narážky. Většina těchto videí, která 

obsahovala narážku, byla tvořena humorným stylem za účelem diváka pobavit. Jeden 

výskyt, který měl diváka pobavit za pomocí pedofilie, mi však nepřijde vhodný pro žádné 

sledující, natož pro mladistvé.  

V jednom případě se objevilo i video označeno jako odborná rada/komentář, kde vyobrazená 

doktorka radila v sexuologické oblasti.  

Výsledky výzkumu tak jasně ukázaly přítomnost tohoto obsahu u účtu mladistvého jedince. 

Výzkum je však limitován samotnou platformou, přesněji řečeno algoritmem, který 

zobrazovaný obsah generuje. Kvůli této skutečnosti neznáme přesný mechanismus 

fungování doporučování videí a je také možné, že při výběru obsahu není na věk uživatele 

brán zřetel. Také je možné, že algoritmus bere v potaz i účty přihlášené na stejném zařízení 

a výzkum tak mohl být ovlivněn přítomností mého osobní účtu, který byl v zařízení 

přítomen.  

I přes skutečnost, že bylo posbíráno a analyzováno přes 500 videí, nemůže být výzkum 

považován za reprezentativní. Vliv algoritmu na generovaný obsah bohužel nelze ignorovat 

a jedná se o velký zásah do volby výběrového souboru. Samotný výzkum byl prováděn 

s maximální péčí a snahou o objektivitu, u některých videí však bylo rozhodování o zařazení 

do určitých kategorií poměrně náročné. Práce jako taková však dává prostor pro navazující 

výzkumy, které se mohou pokusit například replikovat výzkum The Wall Street Journal a se 
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závadným obsahem interagovat. Sama jsem sílu algoritmu pocítila v testovací fázi sběru dat, 

když po pár minutách sledování celých videí začal algoritmus doporučovat videa dlouhá, 

abych na platformě strávila více času. Důležité je však také zmínit, že daný počítačový 

algoritmus se neustále vyvíjí a inovuje. Z jednání společnosti ByteDance je vidět snaha o 

potlačování závadného obsahu a je tak možné, že se v brzké době objeví inovace algoritmu, 

která bude tento obsah úspěšně blokovat a aplikace se tak opět stane nezávadnou dětskou 

platformou.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda se na algoritmem generované hlavní stránce 

sociální sítě TikTok zobrazuje mladistvím sexuálně explicitní obsah a případně v jaké míře 

a s jakou tematikou. 

Samotnému výzkumu předcházela teoretická část této bakalářské práce, ve které je popsán 

základní koncept sociálních sítí a jejich případné hrozby. Dále je popsána také sociální síť 

TikTok, na kterou se práce zaměřuje a fungování jejího algoritmu. Vysvětlen je též sexuální 

obsah, jeho spojitost s platformou a předchozí výzkumy na toto téma v audiovizi. 

Pro výzkum jsem zvolila metodu kvantitativní obsahové analýzy, díky které jsem mohla 

analyzovat přes více než 500 videí na hlavní stránce sociální sítě TikTok, tzv. „For You 

Page“. Tato stránka je automaticky generována za pomocí počítačového algoritmu a obsah 

na ní se tak generuje podle zájmů a preferencí uživatele. Věk živatele zde byl nastaven na 

16 let a algoritmus tak měl jasně danou informaci, jaký obsah by měl být vhodný a jaký 

nikoliv. 

Na základně analyzovaných dat však lze s jistotou říct, že se sexuálně explicitní obsah na 

platformě objevuje, a to v nemalé míře. Konkrétně skoro každé páté video bylo sexuálně 

explicitní a může být tak potenciálně nevhodné pro mladistvé. 

Aplikace, jejíž dominantní uživatelskou základnou jsou mladiství, tak slouží jako taková 

sexuální nástěnka pro mladé.   
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Summary 

The aim of my bachelor's thesis was to find out whether the algorithm-generated main page 

of the social network TikTok displays sexually explicit content for young people and, if so, 

to what extent and with what topic. 

The research itself was preceded by the theoretical part of this bachelor's thesis, which 

describes the basic concept of social networks and their potential threats. The social network 

TikTok, on which the work focuses and the operation of its algorithm, is also described. The 

sexual content, its connection to the platform and previous research on this topic in 

audiovisual are also explained. 

For the research, I chose the method of quantitative content analysis, thanks to which I was 

able to analyze more than 500 videos on the main page of the social network TikTok, the so-

called "For You Page". This page is automatically generated using a computer algorithm and 

the content on it is generated according to the interests and preferences of the user. The age 

of the user was set at 16 years and the algorithm had clear information about what content 

should be appropriate and which should not. 

However, based on the analyzed data, it can be said with certainty that sexually explicit 

content appears on the platform to a considerable extent. In particular, almost every fifth 

video was sexually explicit and may be potentially inappropriate for teens. 

The application, whose dominant user base is teenagers, thus serves as such a sexual bulletin 

board for young people.  
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 

Název Popis Hodnoty 

id Identifikační číslo videa <int> 

isSex Přítomnost sexuálního obsahu 0=Ne 
1=Ano 

frequency Intenzita sexuálního obsahu 1=Primární 
2=Částečná 
3=Podkladová 
4=Minimální 

dressDegree Úroveň oblečení 1=Standardní 
2=Svůdné 
3=Částečně odhalené 
4=Odhalené 

sexBehavior Sexuální chování 1=Sugestivní/flirtující chování 
2=Intimní/vášnivé polibky 
3=Intimní dotyky 
4=Sexuální implikovaný styk/vztah 
5=Pohlavní styk/vztah vyobrazený 

sexSpeach Sexuální mluva 1=Narážka 
2=Komentáře o sexuální záměrech 
3=Komentáře o sexuálním styku/chování 
4=Komentáře vedoucí k sexu 
5=Mluva o sexuálních zločinech 
6=Odborná ráda/komentář 
7=Sexuální text/grafika 
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 Příloha č. 2: Kódovací manuál 

Název  Popis Hodnoty 
id Identifikační číslo <int> 
isSex Přítomnost sexuálního obsahu 

 
Veškeré láskyplné chování mezi 
účastníky bez fyzického kontaktu, 
například mezi rodiči a dětmi, či přáteli, 
nebude považováno za sexuální obsah. To 
samé i těhotenství, pokud nebude obsah 
popisovat proces vzniku těhotenství. 
Ovšem zprávy o sexuálně přenosných 
chorobách jsou považovány za sexuální 
obsah. Do rozhodování také musíme 
zapojit i celkový kontext a vyznění videa. 
Například modelka v plavkách, která se 
prochází po pláži, nebude brána jako 
sexuální obsah, dokud nezačne 
interagovat s kamerou/divákem, 
například flirtovat 

0=Ne 
1=Ano 

frequency Intenzita sexuálního obsahu 
 
1=„Primárně“, sex má majoritní podíl na 
obsahu,  
2=„Částečně“, sex má částečný podíl na 
obsahu,  
3=„Podkladově“, sex zde existuje pouze 
v pozadí a není součástí celkového 
vyznění zprávy (například dekorativní, 
částečně oděná osoba ve skupině jinak 
ostýchavě oblečených lidí, kteří nemají 
žádnou zjevnou účast v celkovém 
sdělení), a  
4=„Minimálně“, sex je zde např. pouze 
vyobrazen prostřihem v délce 
nepřesahující 2 vteřiny (například 
filmový trailer, kde se objeví scéna 
s párem, který má být považován za nahý 
v posteli). 

1=Primární 
2=Částečná 
3=Podkladová 
4=Minimální 

dressDegree Úroveň oblečení 
 
1=„Standardní“ oblečení, které 
neodhaluje žádné partie,  
2=„Svůdné“ oblečení, včetně úplného 
oblečení, velmi krátkých sukní a kraťasů, 
rozepnuté kalhoty a tričko, a odhalený 
výstřih.  

1=Standardní 
2=Svůdné 
3=Částečně odhalené 
4=Odhalené 
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3=„Částečně odhalené“ oblečení, včetně 
plavek, neprůhledného spodního prádla a 
záběru na odhalená ramena.  
4=„Odhalené“, což zahrnuje kompletní 
nahé tělo, průhledné spodní prádlo a také 
náznak nahoty (například silueta nahého 
těla ve sprše, či zahalené tělo v ručníku 
nebo prostěradle). 

sexBehavior Sexuální chování 
 
V této části bylo zahrnuto pouze vizuální 
sexuální chování, zahrnující flirtování, či 
svůdné pohyby. 
 
1=„Sugestivní/flirtující chování“, které 
zahrnuje flirtování mezi sebou i 
s kamerou (například mrkání, kousání rtů, 
provokativní pózy) a jednoduché dotyky.  
2=„Intimní/vášnivé polibky“, zahrnující 
polibky mezi partnery, mimo polibky 
v nefyzickém vztahu (například mezi 
přáteli, či ve vztahu dítě a rodič) a mimo 
polibky na tvář.  
3=„Intimní dotyky“, zahrnující dotyk, 
který je mimo klasické dotýkání a který se 
normálně neobjevuje na veřejnosti 
(například hlazení ženských prsou).  
4=„Sexuální implikovaný styk/vztah“ 
nebo scény, z čehož má publikum 
vyvozovat, že k sexuálnímu aktu, včetně 
pohlavního styku, masturbace a orálního 
sexu, došlo, či v současnosti dochází nebo 
v budoucnu dojde, ale ve skutečnosti 
tento akt nevidí.  
5=„Pohlavní styk/vztah vyobrazený“ či 
jeho část, včetně pohlavního styku, 
masturbace a orálního sexu, přičemž 
může být viděn i nepřímo (například za 
skleněnými dveřmi, pod dekou, či ve 
stínech na zdi). 

1=Sugestivní/flirtující 
chování 
2=Intimní/vášnivé polibky 
3=Intimní dotyky 
4=Sexuální implikovaný 
styk/vztah 
5=Pohlavní styk/vztah 
vyobrazený 

sexSpeach Sexuální mluva 
 
Proměnná bude sledovat mluvu jako 
takovou, bez zaměření na zdroj. Není tedy 
pro účely této proměnné podstatné, zda se 
daný výraz objeví v hudebním textu, 
slovní komunikaci, či jako text ve videu, 
či popisku videa. 
 

1=Narážka 
2=Komentáře o sexuální 
záměrech 
3=Komentáře o sexuálním 
styku/chování 
4=Komentáře vedoucí k sexu 
5=Mluva o sexuálních 
zločinech 
6=Odborná ráda/komentář 
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1=„Narážka“ nebo řeč nebo text, který 
nemá přímý sexuální význam, ale vyzní 
tak v kontextu celé zprávy, či dvojsmyslu.  
2=„Komentáře o sexuálních záměrech“, 
včetně řečí nebo textů o budoucích 
zájmech, záměrech nebo činech, stejně 
jako hovory a texty o sexuální orientaci.  
3=„Komentáře o sexuálním 
styku/chování“, které obsahují pouze 
podrobné komentáře (verbální nebo 
textové) o sexuálních aktech, které již 
proběhly.  
4=„Komentáře vedoucí k sexu“, včetně 
rozhovorů mezi účastníky, které vedou 
k touze a sexuálnímu aktu.  
5=„Mluva o sexuálních zločinech“, 
včetně verbálních nebo textových 
rozhovorů o znásilnění nebo sexuálním 
obtěžování.  
6=„Odborná ráda/komentář“, včetně 
vyžádání nebo přijetí sexuální rady nebo 
informace od skutečného psychologa, 
sexuologa, či gynekologa.  
7=„Sexuální text/grafika“, včetně textu 
který není konkrétně zaměřen na nikoho 
(například titulky a grafiky, které jsou 
sexuální povahy). 

7=Sexuální text/grafika 
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Příloha č. 3: Tabulka výsledků 

 

 

id isSex

fequency

dressD
egree

sexBehavior_1

sexBehavior_2

sexBehavior_3

sexBehvaior_4

sexBehavior_5

sexSpeach_1

sexSpeach_2

sexSpeach_3

sexSpeach_4

sexSpeach_5

sexSpeach_6

sexSpeach_7

3 1 2 1 1 1
5 1 2 1 1 1

10 1 1 1 1 1
11 1 2 3 1 1
17 1 1 1 1 1
38 1 1 1 1 1 1
45 1 2 1 1 1
49 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1
55 1 3 1 1 1
82 1 1 2 1
88 1 2 1 1 1
94 1 1 2 1 1
101 1 2 1 1
103 1 1 1 1
105 1 1 2 1 1
106 1 1 4
107 1 1 2 1 1
108 1 2 3
110 1 1 2 1 1 1
113 1 1 1 1
119 1 1 2 1 1
121 1 1 1 1
126 1 1 2 1
127 1 1 3 1
128 1 1 2 1
129 1 1 1 1 1
135 1 1 2 1 1
136 1 1 2 1 1
139 1 1 1 1 1
143 1 1 2 1 1
145 1 1 2 1
152 1 1 1 1 1
153 1 1 3 1 1
154 1 1 2 1 1
156 1 1 4 1
162 1 1 2 1 1 1 1
166 1 1 1 1 1 1
167 1 1 2 1 1
169 1 2 4
173 1 2 2 1
178 1 1 2 1
179 1 1 2 1
183 1 1 3 1 1
184 1 1 2 1 1
207 1 1 2 1 1
218 1 1 1 1
237 1 1 3 1 1
245 1 1 1 1
252 1 1 1 1  1
258 1 1 1 1 1
271 1 1 1 1 1
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273 1 1 3 1 1
274 1 1 1 1 1
280 1 1 2 1 1 1
285 1 1 1 1 1 1
293 1 1 1 1
298 1 1 1 1 1
301 1 1 2 1 1
302 1 1 4 1
304 1 1 2 1 1
321 1 1 2 1
335 1 1 1 1 1
336 1 1 2 1
340 1 1 3 1
345 1 1 3 1
348 1 1 2 1
351 1 1 3 1
358 1 1 2 1 1
360 1 1 2 1
361 1 1 1 1
363 1 1 1 1
364 1 1 2 1
368 1 1 2 1
369 1 1 3 1
371 1 1 2 1
373 1 1 3 1
379 1 1 2 1 1 1
380 1 1 2 1 1
382 1 1 2 1 1
386 1 1 2 1
391 1 1 2 1
404 1 1 2 1
411 1 1 3 1
416 1 1 2 1
424 1 1 1 1 1
437 1 1 2 1 1
445 1 1 3 1 1
448 1 1 2 1 1
458 1 1 1 1 1
464 1 1 1 1 1 1
470 1 1 1 1 1
472 1 1 2 1
473 1 1 2 1
483 1 1 2 1
484 1 1 2 1
490 1 1 2 1 1
491 1 1 2 1 1
492 1 1 4
502 1 1 2 1
503 1 1 1 1 1 1
505 1 1 2 1
515 1 1 2 1 1


