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Oceňuje zpracování i čtivost práce, která se staví proti tradovanému
přesvědčení, která jindy nekriticky přijímáme. Metodické zpracování práce
hodnotí jako bezchybné a oceňuje množství relevantních informací. V části
Mísení realit se práce věnuje novým možnostem v chápání a prožívání
tělesnosti. Oponentka se dotazuje, proč zrovna pornografie příspívá k
rozvoji nových technolií a naopak jak nové technologie proměňují lidskou
sexualitu.

Vedoucí práce Josef Šlerka uvádí, že pornografický průmysl je
významným motorem rozvoje internetu, její význam sice již není tak
stěžejní, ale stále má značný vliv. Vedoucí oceňuje zpracování práce a
dotazuje se, na vliv domácího českého pornografického průmyslu. 

Matěj Vaněček odpovídá na první otázku oponentky, již v dřívějších
dobách měla pornografie roli ve vývoji médií, na což měla vliv i tabuizace
tématu ze strany církve, díky této cenzuře docházelo k růstu poptávky po
těchto materiálech.  V druhé polovině dvacátého století pak vzrostl význam
ekonomického faktoru – větší zisky umožnily pornografickému výzkumu
větší investice do rozvoje technologií. Co se týče druhé otázky, nedošlo k
radikální změně lidské sexuality, ale technologie umožnila anonymnější a
rychlejší přístup k pornografickému obsahu. Pornografický průmysl uspíšil
vývoj v okamžitém přístupu k obsahu. Změnou je i otevření možností pro
osoby, které byly z různých důvodů limitováni v rozvíjení sexuality (např.
kvůli osobnostním rysům či tělesnému handicapu). Diplomant uvádí i
sexuologické výzkumy o důsledcích konzumace pornografie.
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