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Předložená rigorózní práce „Pornografie jako agens technologické změny: proměny 

vnímání tělesnosti a soukromí“ má 131 tiskových stran včetně příloh a je členěná do 4 kapitol. 

Použitá literatura zahrnuje dostatečný počet titulů vztahujících se k danému tématu, včetně 

zahraničních pramenů, soudních rozsudků a denního tisku. Z formálního hlediska práce 

splňuje kritéria kladená na rigorózní práci a je způsobilá k ústní obhajobě.  

 

 Autor si za téma své práce zvolil vliv pornografie na rozvoj nových technologií a jejich 

etablování ve společnosti. Sekundárním cílem práce je pak reflexe změn, které pornograficko-

technologický vztah znamenal pro vnímání tělesnosti a soukromí ve společnosti.  

 

 První tři čtvrtiny předložené rigorózní práce vychází z úspěšně obhájené diplomové 

práce autora nazvané „Vliv pornografie na rozvoj nových technologií“. V této části autor 

poskytuje celistvý přehled o vlivu pornografie na technologický rozvoj. Systematický přehled 

ilustruje analýzou jednotlivých technologií, které byly (nebo mohly být) ovlivněny 

přítomností pornografického obsahu, či snahami a obchodními praktikami pornografického 

průmyslu. Jádrem rozšíření diplomové práce na práci rigorózní je nicméně zejména kapitola 

čtvrtá, v níž autor analyzuje společenské dopady pornograficko-technologického pokroku a 

zkoumá proměny vnímání tělesnosti a soukromí. 

 

 Předložená rigorózní práce se věnuje, zejména v českém prostředí, dosud neprobádané 

oblasti a jako taková představuje nový a potřebný impulz. Autor je evidentně velmi dobře 
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obeznámen s popisovanými jevy, ať již jde o historii pornografického průmyslu či rozvoj 

nových technologií. Hlavní předností práce je tak velmi precizně provedený popis různých 

stádií technologických změn a jejich implementace v pornografickém průmyslu.  

 

 V nové kapitole rigorózní práce, Proměny vnímání tělesnosti a soukromí, se autor 

věnuje změnám vnímání a prožívání lidské individuality, které přináší proměny využívání 

nových technologií iniciované pornografickým průmyslem. Autor analyzuje rozsáhlý počet 

empirických studií a jejich výsledky uvádí do širších souvislostí vyplývajících ze vztahu 

nových médií, společnosti a proměňujícího se vnímání soukromí. Kapitola je precizně 

zpracovaná a metodologicky stojí na kvalitně připravené a provedené rešerši současného 

stavu poznání.  

 

Autor úspěšně prokázal schopnost samostatného vědeckého výzkumu, zejména 

obsahové analýzy sekundárních pramenů na rozhraní několika oborů a syntézy získaných 

poznatků do širšího teoretického závěru. Předložený text splňuje kritéria kladená na rigorózní 

práci.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji autorovi udělit titul PhDr. 
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