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Anotace

Ačkoliv je pornografie a s tím i spojený průmysl součástí západní společnosti několik desítek 

let, nese s sebou stále negativní náhled společnosti. Na tomto základě se práce bude věnovat 

otázce stigmatu a vyjednávání statusu pornoherce/herečky a tuto problematiku bude zkoumat 

z pohledu aktérů českého pornografického průmyslu. Jejím cílem je zjistit, jak aktéři 

vyjednávají svůj status v sociálních vazbách mimo zaměstnání v pornoprůmyslu. Práce je

založena na kvalitativním výzkumu prováděným polostrukturovanými rozhovory 

s pornoherečkami a pornoherci české národnosti.
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ÚVOD 

Pornografie vždy byla a bude tématem, které společnosti nedá spát. Ačkoliv se v dnešní 

době jednoduchého nabytí informací stala pornografie dostupnou pro širokou veřejnost 

jedním kliknutím na internetu, stále vzbuzuje rozporuplné reakce. Na druhé straně jejích 

konzumentů, dokonce i z řad žen, pro které jsou natáčeny speciální ženské pornofilmy 

(Schauer, 2005), přibývá a nelze popírat, že právě tento druh zábavy pohlcuje internetový 

svět.

V různých výzkumech lze nalézt důvody, proč se lidé na pornografii dívají a jaké má 

dopady, ale jen málo z nich se zaměřuje na ty nejdůležitější osoby v pornografii, a to 

pornoherečky a pornoherce. Ačkoliv výzkumy z roku 2012 ukázaly, že obě dvě skupiny mají 

například vyšší sebehodnocení (Griffith, Hayworth, Adams, Mitchell, Hart, 2012) či se 

o sexuálně přenosně choroby zajímají více než „normální“ lidé (Griffith, Mitchell, Hart, 

Adams, Gu, 2012), ani v jednom se nemluvilo o vztahu k okolí. Jakým způsobem řekne 

pornoherečka své matce, že dělá něco takového? Jak se přítelkyně pornoherce smiřuje s jeho 

zaměstnáním? Tyto otázky zůstaly nevyřčeny, i možná proto, že k těmto lidem není lehké se 

dostat a vzbudit v nich důvěru.

Z toho důvodu jsem rozhodla zjistit, pomocí rozhovorů s pornoherečkami a pornoherci, 

jak vyjednávají svůj status v sociálních vazbách mimo zaměstnání v pornografickém 

průmyslu. Tedy jak a komu konkrétně sdělují, že vykonávají práci v pornoprůmyslu. 
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1 TEORETICKÉ UKOTVENÍ

1.1 Pornografie/Pornoprůmysl

Pornografie je v dnešní post-pornografické1 společnosti, pro níž je typická snadná 

dostupnost zmiňovaného na internetu (Kendrick, 1996), stále chápána jako riziková 

a společensky neúnosná a dosud nebyla řádně zmapována. Základním problémem je samotné 

vymezení pojmu pornografie nejen z pohledu vnímaného obyčejným člověkem, ale též jeho 

uchopení ve společenském kontextu. Pornografie sice vznikla v 19. století, nicméně samotný 

pornoprůmysl své počátky datuje do Ameriky 60. let 20. století. Filmová pornografie se plně

rozvíjí až na konci 70., počátkem 80. let, kdy se odstupuje od kreativnosti snímků a dává se 

prostor masové výrobě filmů za účelem největšího zisku. (Pappas, 2006). Jde ruku v ruce se 

zmiňovanou pornografií, jejíž definování je právě těžko uchopitelné, jelikož existují 

přinejmenším desítky definic, které pornografii vymezují jako necudné, oplzlé, jednostranné 

užití motivů sexu a pohlaví.2 Osobně se budu držet Vrhelova (2002) návrhu, kdy je 

pornografie charakterizována jako materiál, který vybočuje z norem morálky s ohledem 

na závažnost mravní závadnosti dané kultury a slouží k vyvolání sexuálního vzrušení. 

A v tomto kontextu se zaměřím na pornografické audiovizuální dílo, tedy film. Zde se 

dají odlišit dva typy snímků. S lehkou erotikou (tzv. soft), které nevyobrazují sexuální 

aktivitu, jako je pohlavní styk či masturbace. Většinou zde můžeme vidět pouze nahé či 

polonahé aktéry např. předstírající sex (sex nemusí být vyloženě předstírán, ale do aktivního 

záběru kamery se nedostane)(Kleinhans, 2006). Naopak u tvrdé pornografie (tzv. hard 

snímků), která nevyznačuje extrémní kategorii, ale hlavní proud, se předpokládá viditelný

pohlavní styk (Hirdman, 2007). Ta je pro mě klíčová. Toto rozdělení plně koresponduje s tzv. 

Pornografickým manuálem (Manual of Pornography), který vznikl z dohody producentů a 

vysílacích stanic, kde je přesně definováno, co má a nemá být v soft snímcích apod. Manuál 

nikdy nenabyl tištěné a oficiální podoby, nicméně je i v dnešní době využíván k posouzení 

míry explicity pořadů se sexuální tématikou. 

                                               
1 Kendrick rozděluje tři období, a to. Pre-pornografické, pornografické a post-pornografické přičemž každá doba 

reprezentuje vývoj pornografie a její vztah k dostupnosti a společnosti.

2 Slovník cizích slov. Dostupné z: http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=pornografie&typ_hledani=prefix
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1.2 Pornografie v různé perspektivě

Pohled společnosti na pornografii je nejednoznačný. Na jednu stranu se ukazuje, jak se 

s rozvojem internetu stala více konzumovanou, ale na druhou stranu se proti ní ozývají různé 

hlasy, vycházející z různých pozic. V základu lze rozlišit náhled na pornografii z genderového

hlediska, a to z pohledů mužů a žen. U Ndlalala (2012) také zjišťujeme, že se sledování 

pornografie děje z několika různých důvodů zahrnující sexuální výchovu či se užívá jako 

stimulant pro vzrušení. Dále je možno nahlížet na pornografie z pohledu psychologického, 

který je následováný diskurzem „zájmových skupin“. Ve finále poodkryji názor zastánců

pornografie.

1.2.1 Genderový diskurz

Muži mají k pornografii jednoznačně blíže než ženy, jelikož se s ní setkávají 

v útlejším věku v souvislosti s masturbací (Hald, 2006). Hald se zabýval genderovými rozdíly 

ve sledování pornografie mezi ženami a muži a ve své studii uvedl, že se muži dívají na 

pornografické snímky ve větším objemu oproti ženám a preferují tzv. hardcore pornografii. 

S potvrzujícím názorem se setkáváme i u Häggström et al. (2009), kde je uvedeno, že 

sledování pornografie je rozšířené a normální mezi mladými lidmi, přičemž je rozšířenější 

mezi muži než ženami (Lofgren-Mårtenson, 2010) díky přístupu na internet a možnostmi 

televizních kanálů. Hlavním impulsem pro sledování pornografických snímků je u mužů pocit 

vzrušení. Ostatně podle Bartové et al. (1985) má vliv na postoj mužů vůči pornografii i počet 

zhlédnutých pornografických snímků. 

Ženy mají oproti mužům k pornografii střídmější postoje, což je možná dáno názorem, 

že pornografie by mohla vytvořit určitou nejistotu v životě a mohla by vést k reálným 

požadavkům u mužů. (Häggström et al., 2009). Tím pádem by ji ženy mohly vnímat jako 

zkreslující morální hodnoty (Chmelík, 2003), tedy např. fakt, že je sex na veřejnosti běžnou 

záležitostí. Navzdory tomuto názoru se začal pornoprůmysl přizpůsobovat i požadavkům 

doby, a vzniká tedy větší množství softcorových filmů, které jsou určeny právě ženám, které 

je nejraději sledují (Häggström et al., 2009; Hald, 2006). Ty na rozdíl od mužů v nich 

nehledají pouze prostředek pro vzrušení, ale jejich dalším cílem je větší informovanost 

v sexuální oblasti (Fagan, 2009). 

1.2.2 Psychologický diskurz

V 60. letech se pornografie stává veřejně přístupnou záležitostí, a z toho důvodu 

i předmětem zkoumání odborníků, jejichž názor je pro společnost důležitý. Psychologický 
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náhled na pornografii je v mnoha ohledech problematický, jelikož se psychologové nejsou 

schopni shodnout a většinou zastávají protichůdné názory.  Ačkoliv jedna strana psychologů 

tvrdí, že právě v této době počátku velké dostupnosti pornografie, stoupá procentuální 

množství deviací (s rostoucí konzumací)(Dines, Jensen, Russo, 2013), strana druhá tvrdí, že 

sledování pornografie zabraňuje sexuálnímu násilí právě uvolňováním sexuálního napětí

(Allen et al., 1995). S touto teorií se ztotožňují i čeští odborníci (Chmelík et al., 2003; Uzel, 

1990) 

Stejný názorový rozkol můžeme vidět i jinde. Podle Fagana (2009) muži sledující 

pornografii vykazují sklony k sexuální agresi a promiskuitě na základě odlišného uchopení 

pohlavního styku, nicméně Fisher a Grenier (1994) tvrdí, že sama pornografie nevyvolává 

žádné agresivní chování proti opačnému pohlaví. Stejný názor se objevuje i u výzkumů 

v České republice, kde je řečeno, že nelze spatřovat bezprostřední vliv pornografie na 

patologicko-sexuální chování (Zvěřina, 1992). Nelze tak jednoznačně říct, jak pornografie na 

lidské chování působí. Lze ale říci, že právě odpůrci pornografie používají některé z těchto 

výroků jako nepopiratelný důkaz škodlivosti pornografie.

Na čem se psychologové ale shodují, je fakt, že lidé vyhledávají pornografii kvůli 

vyvolání vzrušení, které je považováno za primární motivaci ke sledování sexuálně 

explicitního materiálu (Davidson a Darling, 1986). 

1.2.3 Diskurz „zájmových“ skupin

Existuje široké množství sociálních skupin, které se zásadním způsobem vymezují 

vůči pornografii. Jejich argumentace je sice odlišná, ale všechny tvrdí, že pornografie má 

na společnost negativní dopad. Především se jedná o feministická uskupení, pravoslavnou 

církev (ortodoxní katolicismus) a také konzervativní pravici. Oproti tomu existují ale 

i zastánci pornografie, kteří často vystupují z uvedených „zájmových skupin“.

1.2.3.1 Feminismus 

Feministky vnímají pornografii, jak již bylo řečeno, velmi negativně. Hlavním 

problémem není sexuální explicita, nýbrž genderový útlak. Dle nich je žena v pornografii 

stavěna do jakési utlačované pozice (Lišková, 2009). Proto antipornografická feministická 

hnutí využívají tento argument při prosazování názoru, že pornografie je příčinou mužského 

násilí na ženách a kvůli ní ženy dosahují ve společnosti nízkého statusu. Dle nich pornografie 

staví na maskulinním charakteru (Chmelík et al., 2003). Muž je zde vyobrazen v pozici, kdy 

má moc rozkazovat, oproti tomu žena zde figuruje jako oběť, která se musí podřídit. 
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Ve výsledku je žena ovládnuta nástrojem jakéhosi podvolení (Lišková, 2004). Jedna z členek 

WAVPM (Women Against Violence in Pornography and Media) se kdysi v rozhovoru 

vyjádřila i proti softcore pornografii, jelikož i ta objektivizuje ženské tělo, a tak žena není 

viděna jako lidská bytost, ale jako předmět. (Bronstein, 2011).

Je třeba dodat, že feministická hnutí se nevymezují, jak již bylo řečeno, vůči 

pornografii jako takové. Požadují, aby divák mohl zapojit více představivosti a aby 

obsahovala více emocí. Hlavně by měla zobrazovat rovnocenný vztah mezi mužem a ženou 

v daném aktu (Willis, 1994). Žádají tedy, aby se pornografie proměnila. 

1.2.3.2 Církevní diskurz

V ortodoxním katolicismus, který vychází z Bible, sice není jasně vymezený vztah 

k pornografii, nicméně je její sledování v přímém rozporu s biblickými zásadami.  Pokud se 

muž (ať už ženatý či svobodný) dívá na někoho jiného než na svou manželku, může tento akt 

skončit cizoložstvím, jelikož v sobě živí sexuální touhu. (Matouš 5:28). Z toho jasně vyplývá, 

že sledování pornografie živí v člověku nemravné myšlenky, což je v rozporu s Bohem.

Vatikán se jasně v minulosti vyjádřil, že poselství pornografie je pohrdání a považování 

druhých za věci a nikoliv za lidské bytosti. S tím se částečně shoduje s feminismem. Dále pak 

ještě dodává, že pornografie samotný sex dehumanizuje. 

V Bibli existuje celá řada dalších pasáží, kde se vztah k pornografii ukazuje. Ať už se 

jedná o masturbaci či mnohoženství, ke kterým zaujímá též zamítavý postoj. Vatikán též 

ve svém veřejném prohlášení o pornografii a internetu3 uvedl, že pornografie ponižuje 

sexualitu, zotročuje zejména ženy a že má negativní vliv na morální svět. Sama církev se 

snaží tak vůči pornografii bojovat i novodobým způsobem přes internet. Na stránkách 

overcomingpornography.org či xxxchurch.com je možno se dozvědět, jak přemoci „jedno ze 

zel protivníka“, kterým má právě pornografie být. Stránky se zaměřují na pornografickou 

závislost a vysvětlují krok po kroku, jak se ji zbavit. 

Základní myšlenkou boje církve proti pornografii je čistota a mravnost. Podle jejího 

názoru pornografie ovládá život, vede ke ztrátě Ducha, pokřiveným pocitům, oklamání, 

zničeným vztahům a ztrátě sebeovládání a stravuje téměř všechen čas, myšlenky a energii 

(Reeves, 2014).

                                               
3

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_07051989_pornograph

y_en.html
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1.2.3.3 Diskurz konzervativní pravice

Příslušníci konzervativní pravice se proti pornografii poprvé postavili v 80. letech, kdy 

ji shledali za neslušnou a škodlivou pro tradiční rodinu (Cossman, 1997). V současné době, ať

už se jedná o politická uskupení, či občanská sdružení, obojí se vymezují vůči pornografii

s argumenty stojícími na základech tradiční rodiny, kdy zdůrazňují její hodnotu. V České 

republice se k jednomu z nejhlavnějších hnutí řadilo občanské sdružení Společnost pro 

podporu rodiny, které hlásalo ochranu rodinných hodnot před pornografií. V roce 2013 jeho 

činnost ustoupila neznámo proč do pozadí a nyní pouze podporuje projekt Národního týdne 

manželství, který staví na posílení vztahů v manželství.4

Stále aktivním hnutím, které zde působí je Hnutí pro Život, které na svých webových 

stránkách mimo jiné schraňuje celosvětově publikované články o potlačování pornografie. 

Samo se snaží o obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality, což se s podstatou 

pornografie vylučuje.5

U Chlumského (1998) se dozvídáme, že pornografie vyvolává též závislost a posedlost 

a tak šťastnému manželskému soužití brání tím způsobem, že ničí vzájemnou intimitu, která 

je společným prožitkem blízkosti a jednoty manželů. Intimní snímky či videozáběry druhých 

tak narušují bezpečnost manželského vztahu. Angelis (2009) uvádí, že sexuální fantazie 

o jiných lidech, ať už prožívané formou literatury či sledováním filmů se dají považovat za 

druh nevěry. Destruktivnost pornografie má údajně spočívat výrazně i v tom, že později vede 

ke srovnávání manželského partnera s předloženým obrazem. 

Většina výroků těchto hnutí nejsou nijak oficiálně vědecky podložena, nicméně se 

spoléhají na svou sílu emočního přesvědčení a apelují tak na lidi, aby měli zdravý rozum a od 

pornografie se odpoutali, protože je škodlivá. 

1.2.3.4 Zastánci pornografie

Nelze však tvrdit, že pohled na pornografii je výhradně negativní. Například v rámci 

tvrzení pro-pornografického feminismu tvrdí Wendy McElroy, že pornografie ženám prospívá 

(McElroy 1995), protože v ní mohou najít cenné informace o sexualitě a odmítá, že by 

u mužů vedla k násilí na ženách, jelikož nejde jednoznačně říci, že násilníci jsou všichni 

muži, kteří sledují pornografii.
                                               
4 Hnutí působilo na webových stránkách http://www.profam.cz/, které jsou nyní neaktivní. Podporu národního 

týdne manželství lze nalézt zde:  http://www.tydenmanzelstvi.cz/clanky/638/partneri-ntm-v-cr/spolecnost-pro-

podporu-rodiny.html

5 https://hnutiprozivot.cz/?a=11&id=9
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Jednotlivé diskurzy nám tak daly nahlédnout do problematiky pornografie ve 

společnosti a ukázaly, s čím se nejen aktéři mohou setkat a setkávají. Na základě těchto 

převážně negativních názorů pak aktéři zakládají své postoje vůči svému okolí.

1.3 Pornografie jakožto narušení norem

V pozadí na nahlížení na pornografii stojí narušení norem, které jsou spojeny 

s tělesností. Normami míním určitá pravidla, očekávání či požadavky, které jsou vymezeny 

nejen v obyčejích, ale také v tradicích, zákonech a zvycích dané společností, představující 

jako celek předpisů chování v rámci tohoto společenství. Jedná se o více či méně závazná 

očekávání kladená společností na všechny své členy. Jejich porušení je sankciováno, naopak 

dodržování je sociálně povzbuzováno (Geist, 1992). V západní společnosti obecně platí

norma zákazu odhalování pohlavních orgánů na veřejnosti. Do jisté míry to lze považovat 

za kulturní univerzálii, neboť „pro všechny kultury nepochybně platí, že pohled na pohlavní 

orgány je potenciálně erotický, což vyžaduje, aby dospělí členové dané kultury respektovali 

určité formy „cudnosti“, zvláštně, jde-li o smíšenou společnost.“ (Vrhel, 2002). Tím pádem je 

od takové kultury vyžadováno oblečení, minimálně v kontextu zakrývání se. Na tuto 

skutečnost nepřímo navazuje zákaz vykonávání pohlavního styku (sexu) na veřejnosti, který 

může být předmětem trestního stíhání (jedná se o trestný čin „Výtržnictví“, jelikož sex 

na veřejnosti může naplňovat skutkovou podstatu onoho přečinu faktem buzení pohoršení na 

veřejně přístupném místě)( §358 trestního zákoníku, hlava X). Tyto aspekty, které jsou 

v dominantní kultuře zakazovány, popř. trestně stíhány, se v rámci pornografie mění.

Odhalování pohlavním orgánů je tedy v pornografii běžnou praxí a sex není intimní 

soukromou záležitostí, nýbrž veřejně vystavovaný akt. Přesně naopak, než je tomu u norem 

dominantní společnosti.

1.4 Stigma

Klíčovým pojmem, pro pochopení vyjednávání statusu pornohereček a pornoherců, je 

stigma. Goffman jej ve své knize Stigma definuje jako diskreditující atribut, jenž je 

v konfrontaci se stereotypem. Při interakci lidí dochází totiž k jakémusi předjímání. 

Vytváříme si o člověku vlastní mínění, které Goffman nazval virtuální sociální realitou.

Pokud ale do hry vstoupí stigma, lze u jedince zpozorovat jeho reálnou sociální realitu, která 

se s onou virtuální neslučuje.
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Stigmatizované lze rozdělit do dvou kategorií: diskreditovaní a diskreditovatelní.

U první skupiny je odlišnost patrná již z vizuálního kontaktu. Řadí se sem například lidé 

se znetvořením. Přičemž u druhé skupiny je stigma skryto, není tedy na první pohled 

rozpoznatelné a jedinci pak mají možnost regulovat informace, které se diskreditujícího 

atributu týkají tak, aby měli šanci si udržet svou vlastní identitu.

Podobně lze kategorizovat i stigma samotné, a to na: 1. tělesná znetvoření; 2. vady 

charakteru (homosexualita, prostituce) a nakonec kmenová stigmata rasy, národa 

a náboženství.  Tato stigmata mají společný jev. Pokud je jedinec nositelem rysu, 

nežádoucího stigmatu, který je odlišný od toho, co jsme očekávali, dochází k odvrácení 

od oné osoby.  

U stigmatizovaných dochází často k předstírání, že jsou někdo jiný -  tedy nejsou tím, 

kým jsou. Záleží na druhu stigmatu. Nicméně existují dvě skupiny lidí, se kterými 

stigmatizovaní sdílení svůj, jinak diskreditující, atribut. A to našinci, lidé, kteří vykazují 

stejné stigma a před kterými je předstírání zbytečné a taktéž skupina zasvěcených, tedy 

jedinců, kteří jsou z „normálního světa“, ale mají pro stigmatizované pochopení a před 

kterými ho nelze tajit. Sem patří členové rodiny či přátelé a též, například v případě 

nemocných, sestry či fyzioterapeuti. 

Stejně tak je pro stigmatizovaného důležitá proměna sebe samého při procesu 

osvojování si určitého stigmatu. Goffman tento jev nazývá Morální kariérou, pro kterou jsou 

důležité dvě fáze. První spočívá v okamžiku, kdy si stigmatizovaný osvojuje názory na různá 

stigmata dominantní společností. Druhá pak nastává ve chvíli, kdy stigmatizovaný zjišťuje 

přítomnost stigmatu u sebe samého. Obě fáze jsou následovány ještě dalšími dvěma, a to 

naučením se vypořádání s faktem, jak druzí lidí nakládají se stigmatizovanými, ke kterým se 

řadí i on. A osvojování si schopnosti předstírat. 

U diskreditovatelných při vyjednávání statusu vzniká situace, kdy před jednou 

skupinou lidí své stigma tají a před druhou dochází k soustavnému odkrývání. Goffman dává 

za příklad prostitutky, které své „zaměstnání“ tají před policií, ale odkrývají před zákazníky. 

Je to i jedna z využívaných kategorií kontroly informací o své osobě. Tehdy stigmatizovaný 

rozděluje svět na jednu velkou skupinu, před kterou vše tají a druhou, menší, která o něm ví 

vše a na jejíž pomoc se spoléhá. V této skupině se nachází i osoby důvěrně blízké, jako 

partneři či rodinní příslušníci, kteří stigmatizovanému nejen pomáhají, ale též vytváření jakýsi 

ochranitelský kruh, který dává diskreditovatelnému pocit, že je přijímám jako normální 

člověk. Do oné menší skupinky patří i osoby postižené stejným stigmatem. 
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V mém případě skupinu lidí, před kterými pornoherečky/herci svou práci tají/ 

či předstíraní, teprve zjistím, je to totiž podstatná součást mé práce, nicméně do skupiny lidí, 

před kterou dochází k absolutnímu odhalení, patří jiní pornoherci, minimálně ti, se kterými 

aktéři natáčejí a též celý štáb.  Čím více lidí o diskreditujícím atributu stigmatizovaného ví, 

tím, dle Goffmana, vzniká větší riziko odhalení. Proto stigmatizovaní/předstírající žijí dvojím 

životem. Takovým, kde se vyskytují jedinci, kteří si myslí, že člověka znají a též ti, kteří ho 

doopravdy znají. 

Nicméně chce-li osoba se stigmatem předejít veškeré problematice předstírání 

a zastírání, může se rozhodnout pro odhalení, kdy se z něj stane diskreditovaný. Tak se může 

stát ve fázi, kdy si jedinec uvědomí, že by se měl povznést nad předstírání, přijmout sama 

sebe a mít k sobě úctu. Jedním ze způsobů je i úmyslné přeřeknutí, kdy jedinec dá nepřímo 

najevo příslušnost ke stigmatizované skupině. Dobrovolné odhalení se pak zde stává součástí 

morální kariéry a též její fází. 

Podle Goffmanového výkladu tedy v mé práci lze jasně určit, že stigmatem je zde 

jedincova práce v pornoprůmyslu, která se považuje za vadu charakteru. Jedná se o na první 

pohled neviditelné stigma a tím jedince řadí do kategorie diskreditovatelných. To jak právě 

pornoherci a herečky vyjednávání svůj status zasvěceným se snažím v této práci zjistit.

Vzhledem k právě zmiňované stigmatizaci lze tedy očekávat, že pornoherečky a 

pornoherci budou nuceni vyjednávat svůj status v různých sociálních vazbách. Například v 

bakalářské práci J. Doležala (2010) zaměřené na osoby zaobírajíce se livechatingem, lze 

zjistit, že se bojí říci rodině o své práci – tedy, že se na jejich povolání přijde. 

1.5 Reflexe výzkumů pornografického průmyslu

Výzkumy pornografie prováděné do této doby se zaměřovaly především na analýzu 

tohoto fenoménu či zkoumaly její samotné konzumenty. Aktérům jako takovým bylo 

věnováno pouze několik málo výzkumů. Ty jsem se zde rozhodla uvést, neboť jsou, vzhledem 

k tématu mé práce, významné. 

Jak jsem uvedla výše, dá se očekávat, že stigmatizace přinese negativní dopady. 

Nicméně z následujícího výzkumu zaměřeného na pornoherečky vyplývá, že jejich 

subjektivně vnímaná kvalita života není horší, protože deklarují vyšší „sebehodnocení“ 

a vysokou duševní úroveň v porovnání se skupinou žen dominantní společnosti. Projevují více 

životní energie a sedmdesát procent z nich definuje sex jako příjemnou činnost, což se 

markantně liší od zkoumaného vzorku žen – pouze třicet procent.  
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Naopak jako negativní aspekt byly uváděny bohatší zkušenosti s drogami a alkoholem 

a s potřebou vyhledávání osob, které milují vzrušení, i v soukromém životě (Griffith, 

Mitchell, Hart, Adams, Gu, 2012).

Obdobný fakt lze pozorovat ve výzkumu, zaměřujícím se na pornoherce, kteří v něm 

deklarují velké sebehodnocení, vyšší počet sexuální partnerek, což se odráží i ve faktu, že 

velké procento těchto mužů není ženatých, neb uvádějí, že mají velmi rádi sex. Stejně jako 

u žen, většina z nich (všichni kromě jednoho) uvedla, že mají velké potěšení ze sexu. 

(Griffith, Hayworth, Adams, Mitchell, Hart, 2012)



11

2 METODOLOGIE A REFLEXE VÝZKUMU

V této části práce předkládám reflexi metodologie svého výzkumu a zároveň dávám 

nahlédnout do prostředí výzkumného terénu, kterým je pornografický průmysl. 

Záměrem výzkumu je zjistit, skrze reflexi informátorů, jak pornoherečky a pornoherci 

vyjednávání svůj status v sociálních vazbách mimo zaměstnání v pornografickém průmyslu. 

Zajímá mě, jaké strategie k vyjednávání využívají. Dále pak s kým k vyjednávání dochází a 

v neposlední řadě, jak lze konceptualizovat kategorie našinců a zasvěcených v případě 

pornohereček a pornoherců.

Jako výzkumnou strategii jsem si vybrala metodu kvalitativního výzkumu, jelikož 

spočívá v nenumerickém šetření a interpretaci sociální reality (Disman, 1999, 285). Její 

výhoda totiž spočívá v „získání hloubkového popisu případů. Nezůstáváme na jejich povrchu, 

provádíme podrobnou komparaci případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné 

procesy. Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a podmínky. Kvalitativní 

výzkum poskytuje podrobné informace, proč se daný fenomén objevil. Velkým přínosem 

kvalitativní metodologie jsou přístupy, pomocí nichž navrhujeme teorii nějakého sledovaného 

fenoménu.“ (Hendl, 2005, 53). Z tohoto hlediska mi tato metoda pomohla vytvořit si hlubší 

vhled do zkoumané problematiky. Ovšem zmíním-li i nevýhody, pak problém spočívá 

ve sběru a analýze dat, jelikož „výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho 

osobními preferencemi.“ (Hendl, 2005, 53)., čemuž se budu věnovat dále. 

Pro mé téma byla tato metoda nejvýhodnější, protože jsem se omezila na úzkou 

skupinu informátorů. Konkrétně nejvíce vyhovující technikou sběru dat jsem shledala 

verbální dotazování formou polostrukturovaných rozhovorů, u nichž byla struktura otázek 

vytvořena tak, aby informátoři měli prostor pro vlastní vyjádření, což se následně ukázalo 

jako pozitivní. (Novotná, 2009/2010). Proto, abych pokryla veškerá témata, která jsem měla, 

vypracovala jsem si předem osnovu otázek, v níž jsem ona témata obsáhla. Ta se týkala 

následujících oblastí. Jednalo se o otázky zaobírající se vstupem do pornografického 

průmyslu, dále jsem pokračovala okruhem otázek pojednávajících o vyjednávání statusu 

v rámci různých sociálních vazeb a v závěru jsem aplikovala otázky ohledně náhledu 

společnosti na pornografii. Průběh rozhovorů byl zachycován, po domluvě s každým 

informátorem, na diktafon, a to z důvodu zachování autenticity výpovědi a následného 

snadnějšího přepsání rozhovoru a taktéž analýzy dat. Ani jednomu informátorovi nedělala 

přítomnost tohoto zařízení problém, troufám si říct, že to bylo i z důvodu toho, že pokaždé, co 
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jsem ho zapínala, jsem upozornila na následný fakt: „Bude na Tebe svítit červený světlo, ale 

tak na to už jsi zvyklá/zvyklej“. Tato věta nějakým způsobem uvolnila atmosféru a informátoři 

bez problému začali hovořit. Především v úvodních rozhovorech jsem se snažila najít 

vhodnou cestu minimálního odporu, ve smyslu vybudování důvěry a následného 

promlouvání, které se dá interpretovat jako „pokec s kamarádem“. Uvolněnosti rozhovorů 

jsem dosáhla přizpůsobením se jazykovému kódu svých informátorů, např. užíváním 

slangových či vulgárních termínů. Tímto způsobem jsem zaujala pozici člověka, kterého 

informátoři přijímali jako sobě rovného. Z důvodu výběru této techniky sběru bylo příhodné 

si s informátory vytvořit vztah založený na důvěře, jak jsem již výše zmínila, což se u většiny 

z nich podařilo, protože se jednalo o citlivé téma, jehož popisování některým činilo 

nepříjemnosti. Ona „kamarádská“ technika se mi osvědčila, proto jsem ji později aplikovala i 

na další rozhovory, kde jsem se setkala se stejně pozitivním přijetím. 

Současně jsem si během rozhovorů vedla terénní deník, kam jsem si zapisovala, jak 

probíhala kontaktáž každého informátora a uvedla jsem zde své komentáře a názory 

k výpovědím, ale taktéž např. neverbální chování. Samotné rozhovory, týkající se tématu, 

trvaly cca 60 minut a jednalo se o jednorázová interview, tím pádem, jsem informátory 

nekontaktovala opakovaně. Přičemž čas strávený vždy s jedním informátorem byl cca 3 

hodiny. Pro jednotlivá setkání jsem volila různá místa v závislosti na informátorově přání. 

Původně jsem se domnívala, že nejpříhodnější pro rozhovory bude informátorova domácnost, 

která poskytuje pohodlí a příjemné prostředí, kde nemusí daní jedinci trpět jakýmsi ostychem 

z probíraného tématu. S touto myšlenkou jsem všem informátorům tuto variantu nabídla. Ani 

jeden ji však nekvitoval s povděkem, a tak jsme dospěli k vhodnému kompromisu v podobě 

restaurací či kaváren, které disponovaly klidným místem, kde se dalo bez problémů hovořit. 

S tím samozřejmě souviselo neustálé kontrolování mé osoby, protože jsem nevěděla, jak 

na mou osobu výzkumníka budou jednotliví informátoři reagovat. Proto jsem ke každému 

přistupovala individuálně a na začátku rozhovoru jsem jasně uvedla, že jsem se v tomto 

erotickém průmyslu nějakým způsobem pohybovala, takže se nemusí bát mluvit otevřeně. 

Někteří chtěli mluvit sami, jiné jsem musela usměrňovat, u každého jsem zvolila odlišný 

přístup komunikace a projev empatie. Proto měl každý rozhovor jinou dynamiku a tempo, ale 

jeho strukturu jsem se snažila držet stále stejnou, ačkoliv se zkušenosti informátorů lišily.  

Při výběru této práce jsem žádným způsobem nepředpokládala, že by mohl být 

problém s kontaktováním pornohereček a pornoherců za účelem provedení výzkumu, a to 

z toho důvodu, že do pornografického průmyslu byl dlouhodobě zainteresován můj otec jako 
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majitel agentury zajišťující natáčení erotických filmů v České republice. Jeho agentura měla 

výhradní zastoupení některých modelek a světoznámých proslulých erotických hvězd. Byla 

schopna zaštítit natáčení či focení od kameramana až po catering a lokace. Měla široké

rozpětí. Tím pádem jsem si byla jista, že disponuje kontakty na potenciální informátory. 

Aby výzkum mohl být uskutečněn, bylo třeba zvolit vhodná kritéria, která by měli 

informátoři splňovat. Vzhledem ke struktuře pornografického průmyslu jsem zvolila muže 

a ženy rozdílného věku. Ženy jsem si vybírala ve věku od 23 do 30 let, muže od 25 do 35 let. 

Toto věkové rozmezí jsem si zvolila z důvodu nabytých zkušeností jednotlivých aktérů a dále 

pak proto, že ženy začínají s kariérou hereček dříve než muži, a to primárně kvůli svému 

vzhledu. Naopak u mužů se spíše preferuje mužský a nikoliv chlapecký vzhled. Následným 

kritériem byla minimálně jednoroční aktivní zkušenost s natáčením snímků pro dospělé tzv. 

tvrdé pornografie, a to opět z důvodu zkušeností, které se týká, jak onoho samotného natáčení, 

tak prostředí a také v kontaktu s ostatními herci a herečkami. Třetím kritériem pro výběr bylo 

tzv. B/G natáčení, tedy „boy and girl“ (pohlavní styk muže s ženou), popřípadě v rámci B/G 

mohlo probíhat BJ, „blow job“ (orální sex) či A – áčko, „anal sex“ (anální sex). Toto 

kritérium představuje hlavní představu společnosti o pornografii a je též hlavním hnacím 

motorem tohoto průmyslu (společně s gay pornografií).

Celkem jsem uskutečnila 10 výzkumných rozhovorů se stejným počtem informátorů. 

Své zastoupení zde mělo 5 mužů a 5 žen. Rozhovory byly průběžně nahrávány od dubna 2013 

do konce května téhož roku. Kontakty na informátory jsem získala prostřednictvím databáze 

agentury, již vlastní můj otec. Po etické stránce se nejednalo o problematický postup, jelikož 

lidé vstupující k mému otci do agentury podepsali informovaný souhlas, že jejich data mohou 

být použita i k jiným než pouze pracovním účelům. Účelově jsem si vybrala potenciální 

informátory, se kterými jsem se nikdy osobně nesetkala, aby nebyla data již předem ovlivněna 

mou předchozí znalostí a stejně tak i moji informátoři. Po kontaktáži prvního informátora, 

který proběhl prostřednictvím telefonu s vysvětlením, že se jedná o výzkum zabývající se 

světem pornografie z pohledů právě pornohereček/herců a že je to naprosto anonymní, jsem 

se rozhodla, že by bylo lepší, kdyby mi aktivní herec, doporučil nějaké své kolegy. 

Aplikovala jsem tedy techniku sněhové koule, která mě měla zavést k dalším členům oné 

kulturní scény (Surynek, Komárková, Kašparová, 2001, 70). Aplikace této techniky se 

ukázala jako příjemné řešení a schůdná cesta, jak najít informátory, kteří si se mnou o tomto 

tématu budou chtít promluvit. Od prvního informátora jsem tedy dostala kontakt 

prostřednictvím Facebooku. Rozeslala jsem tedy, pomocí interních zpráv na Facebooku, 
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zprávu obsahující nastínění výzkumu, žádost o zúčastnění se, upozornění na striktní 

dodržování anonymity. Ozvali se mi 3 potenciální informátoři a s těmi jsem navázala kontakt, 

přičemž všichni mi začali automaticky tykat. Poté jsme si vyměnili pár zpráv, které 

obsahovaly nějakou komunikaci týkající se právě výzkumu. Kdo jsem, vymezení mé pozice, 

za jakým účelem toto zkoumám atd. Přitom mi začali pootvírat své životy a začali být 

uvolněnější. Techniku snowballu jsem poté aplikovala ještě několikrát, jelikož se mi osvědčila 

jako funkční a díky ní jsem veškeré rozhovory mohla uskutečnit. V průběhu provádění 

výzkumu jsem se setkala pouze s dvěma negativními zkušenostmi. Pokud neměli 

kontaktované osoby zájem, na zprávu nijak nereagovali. Pouze jedna z informátorek mi 

spolupráci na výzkumu explicitně odmítla zprávou: „Dobry den, bohuzel z meho pohledu mi 

toto neni nicim prinosne a tim padem neni dulezite. Hezky den.“. Druhá negativní zkušenost 

se týkala již domluveného interview, které informátorka zrušila právě v okamžiku, kdy jsem 

stála před jejím domem, v němž se měl rozhovor uskutečnit. Tyto dvě události mi potvrdily, 

jak je pro outsidera těžké se dostat k srdci tohoto průmyslu a primárně k těmto lidem, kteří 

mezi sebe „kde koho“ nepouští. Má obava, že by na tomto problémů mohl výzkum ztroskotat, 

se však naštěstí nakonec nepotvrdila. 

Jelikož u kvalitativního výzkumu probíhá sběr dat a analýza současně, ihned po 

skončení rozhovoru, jsem prováděla jejich transkripci s využitím volně dostupného 

transkripčního softwaru Listen’n‘Write. Tuto metodu okamžitého přepisování po návratu 

z rozhovoru jsem se snažila pokaždé aplikovat, ale někdy se to bohužel nepodařilo. Důvodem 

bylo buď několik rozhovorů v jeden den, nebo nedostatek času. Některé rozhovory byly po 

psychické stránce relativně náročné a po jejich skončení jsem cítila potřebu, alespoň na chvíli, 

si od výzkumu odpočinout. Pro přepis jsem volila formu doslovné transkripce, tedy včetně 

vulgárních výrazů, které informátoři používali. 

Pro analýzu jsem zvolila metodu segmentace/kódování  s využitím programu pro 

kvalitativní analýzu datu Atlas.ti .

Pro zpracování dat jsem si vybrala otevřené kódování, které je typické pro tematickou

analýzu, kterou jsem využívala. Vytvořila jsem dané kategorie, které vycházely ze samotných

dat a ve kterých jsem hledala provázanosti. Získaná data jsem zařadila do kategorií, 

vyhodnotila je, porovnala a snažila se tak zodpovědět výzkumné otázky. Kategorie neměly

pevný charakter, v průběhu výzkumu se měnily, takže pro přehlednost jsem je zaznamenávala 

v kódovací knize.
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Kvůli transparentnosti výzkumu jsem popsala veškeré kroky, které jsem vykonala. Při 

svých rozhovorech jsem se snažila nikdy nezapomínat na témata a věci, o které mi konkrétně 

šlo, a pokud se informátor svou výpovědí odchýlil příliš od mého tématu, snažila jsem se ho 

nenásilnou formou opět dostat zpět. U všech informátorů jsem použila obdobné otázky, které 

se zaobíraly stejným tématem. 

Jako při každém kvalitativním výzkumu existovalo nebezpečí ve formě reaktivity, 

zkreslení ze strany výzkumníka a ze strany zkoumaných.(Hendl, 2005, 148). Abych co 

nejvíce omezila reaktivitu, sdělila jsem informátorům pouze téma výzkumu a nikoliv přesné 

cíle, aby nedošlo k uzpůsobení výpovědí cílům výzkumu. K ovlivnění mohlo dojít

samozřejmě i z mé strany jako výzkumníka, čemuž se nedá úplně vyhnout. Snažila jsem se 

tedy maximálně reflektovat svůj vztah ke zkoumané problematice a sepsala jsem tzv. 

předporozumění, které mi sloužilo k explicitnímu uvědomění si svých postojů ke 

zkoumanému tématu. Ty jsem pak mohla cíleně reflektovat, zda se nepromítají do analýzy 

a interpretace dat. Konkrétně se jednalo o fixní a subjektivní pozici. Výzkumník je hlavní 

výzkumný nástroj, proto nemůže výzkum neovlivnit. Interpretace jsou tedy nepochybně 

ovlivněny tím, že jsem svobodná žena. Dále pak zainteresovaností rodinného příslušníka. 

Jelikož se můj otec k pornografickému průmyslu dostal ještě dříve, než mně bylo 18 let, 

nesdílel se mnou podrobné detaily své práce. To, že pracuje v průmyslu, který se erotikou 

zabývá, jsem ovšem věděla a bylo mi vysvětleno, že je to práce jako každá jiná, s čímž tehdy 

i nyní, ve svém věku 26 let naprosto souhlasím. Nikdy jsem neviděla na nahotě a erotice nic 

pobuřujícího, nicméně totéž může být odrazem toho, že jsem s mou rodinou měla vždy 

otevřené vztahy, tzn., že komunikace o sexu nebyla tématem, které bychom neprobírali. Popř. 

vidět navzájem naše nahá těla, např. při vylézání ze sprchy, mi nečinilo žádný problém, 

ostych apod. Pocházím z rodiny, kde všechno stojí na komunikaci a na otevřenosti, což mi 

přijde naprosto přirozené navzdory tomu, že jsem si vědoma faktu, že v jiných rodinách to 

takto nefunguje, resp. nemusí fungovat.

Když jsem se z vlastní iniciativy začala o tuto práci zajímat, což byl rok 2011, začínal 

se erotický průmysl, kvůli naprosté otevřenosti internetu, stávat nerentabilní. V tom smyslu, 

že nemělo cenu ho provozovat na plný úvazek jako hlavní příjem peněz. Moje pozice 

spočívala, až do ledna roku 2013, ve shánění kontaktů a v komunikaci s klienty, kontaktování 

hereček a následné kontroly kooperace. Nikdy jsem se osobně neúčastnila žádného natáčení 

ani focení. V agentuře jsem vystupovala pod pseudonymem, protože jsem si byla vědoma, že 

by toto zaměstnání mohlo ovlivnit můj budoucí život. Kontakt s herečkami a herci byl 
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minimální. Pokud k nějakému kontaktu došlo, nebavili jsme se nikdy o práci, ale 

o „klasických“ denních starostech spočívajících na rodině, partnerovi, vztazích atd. Nikdy 

jsme se nebavili o pohnutkách, které je k erotickému průmyslu vedly.

Jsem si ovšem vědoma, že tento faktor by mohl mít vliv na zkoumanou problematiku, 

ale též, mi umožnil snadný vstup do výzkumného terénu, který je jinak pro outsidery těžko 

dosažitelný a též jsem díky němu nepociťovala terminologický deficit. Stejně tak by můj 

gender mohl vést k přiklánění se k názorům ženského vzorku, dále pak, pohled mě, jako ženy 

na pornografický průmysl, který je primárně určen mužům, by mohl být ovlivněný. 

Při rozhovorech se mohlo také stát, že jsem některým aspektům nedávala stejný význam jako 

mí informátoři. 

Všechna tato možná zkreslení jsem se snažila reflektovat jak v průběhu rozhovorů, tak 

v následné analýze, přičemž se domnívám, že se mi to zdárně podařilo. Tedy podařilo se mi 

nejen nezasahovat do výpovědí informátorů, ale také nepřenášet své subjektivní pocity do 

dotazování a reagování. 

Dále se mohlo stát, že odpovědi informátorů mohly být zkresleny či zatajeny z důvodu 

lepšího pohledu na sebe samého. Abych se tomuto vyhnula, snažila jsem se informátorům 

poodhalit i část mého soukromí, vytvořit si s nimi opravdu přátelský a důvěryhodný vztah. 

Nic jsem nikomu netajila, chtěla jsem, aby informátoři znali mé důvody a úmysly s oním 

výzkumem. Sdělila jsem jim, že rozhodně nebudou rozhovory žádným způsobem zneužity, 

a že k nahrávkám budu mít pouze přístup já.  To se osvědčilo, a stalo se mi pouze u jednoho 

rozhovoru, že se informátorka bála vyjádřit otevřeně. Abych takovýto výzkum mohla 

provádět, ukázalo se podstatné mít znalosti tohoto průmyslu, ať už to byla znalost 

terminologie, nebo jmen producentů atd.  

Zároveň tento výzkum s sebou nesl řadu etických otázek, jelikož se jedná o relativně 

málo prozkoumané a velmi intimní téma. Abych zajistila utajení identity svých informátorů, 

byli vedeni pod vymyšlenými jmény v abecedním pořadí. Před samotným začátkem výzkumu 

byli informováni o anonymizování dat, která budou využita pouze k výzkumným účelům. 

Stejně tak neuvádím název organizace, ve které jsou informátoři uvedeni. Následně jsem 

informátorům předložila dokument s informovaným souhlasem v písemné podobě, ve kterém 

jsem jim sdělila pouze informace o tématu výzkumu, a nikoliv o přesných cílech. Dále 

dokument obsahoval upozornění, že se bude u získaných dat dbát na jejich bezpečné 

zpracování a anonymizování vzhledem k intimnímu charakteru výpovědí. Souhlas všichni 
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podepsali. Zdůraznila jsem, že pokud budou chtít, mohou kdykoliv z výzkumu odstoupit, 

tedy, že jejich participace je zcela dobrovolná.

Veškeré audionahrávky jsou uloženy v mém zaheslovaném počítači a vedeny

vymyšlenými jmény v souladu povinnosti, která jsou dána zákonem č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů. Přístup k nim mám pouze já jako výzkumník a k přepsaným 

rozhovorům i vedoucí práce. K informátorům jsem se snažila zachovávat nehodnotící, 

nesoudící a stejný přístup, stejně tak jsem se snažila, aby neutrpěli hlavně psychickou a právní 

újmu. 

2.1 Medailonky informátorů

1. Adam - 33 let, 14 let v pornoprůmyslu, do kterého se dostal skrz focení aktů a gay porno.

Absolvoval střední odbornou školu – obor intalatér. Má přítelkyní (která o jeho působení 

v průmyslu ví) pracující mimo pornografickou scénu, mají spolu synka. Před pornoherectvím 

dělal uklízeče a instalatéra. Adam tvrdí, že trpí sociální fobií, i přesto nemá problém s nahotou 

na veřejnosti. Dále deklaruje, že je chronicky žárlivý. 

2. Benedikt - 30 let, 12 let v pornoprůmyslu, do kterého se dostal v posledním ročníku střední 

školy, přes focení a tzv. gang bang – více mužů a jedna žena. Následně se 5 let věnoval gay 

pornu. Maturoval na gymnáziu. Přítelkyně o jeho práci víc. Živí se jako městská policistka. 

Nemají děti. Tvrdí o sobě, že je romantik.

3. Cyril, 35 let, 10 let v pornoprůmyslu, do kterého se dostal z nudy přes inzerát, po 

vyzkoušení první amatérské scénky s přítelkyní. Má střední průmyslovou školu 

elektrotechnickou. Má přítelkyni, pornoherečku. Děti nemá. Před pornoprůmyslem dělal 

elektrotechnika, na stavbě a u ochranky.  Tvrdí, že je stydlivý ohledně seznamování s ženami.

4. Dan, 35 let, 15 let v pornoprůmyslu, do kterého vstoupil po focení aktů, jelikož se věnoval 

kulturistice a posilování. Na opravdové natáčení hard filmů se dostal po natáčení gay aktů.  

Absolvoval střední průmyslovou školu stavební – obor zedník. Má manželku pornoherečku. 

Bez dětí.
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5. Evžen, 30 let, 11 let v pornoprůmyslu, kam se dostal přes striptýzové tančení. Studium 

střední průmyslové školy nedokončil. Má přítelkyni, která je pornoherečka a dceru. Před 

vstupem do pornoprůmyslu se věnoval latinsko-americkým tancům a též pracoval ve 

Švýcarsku jako pekař a následně pracoval na pile. 

6. Františka, 28 let, 2 roky v pornoprůmyslu, do kterého přišla, aby si vydělala na auto. Poté 

chtěla odejít, ale už u něj zůstala. Sama kontaktovala agenturu s jasnou myšlenkou, že chce 

dělat hard porno. Má vystudované dvě střední školy v oboru reprodukční grafik a střední 

průmyslovou školu oděvní, obor módní návrhář. Přítel je pornoherec. Děti nemají. Před 

pornoherectvím dělala servírku v baru. 

7. Gita, 30 let, 7 let v pornoprůmyslu, do které se dostala skrz focení aktů. Vystudovala 

střední pedagogickou školu. Svobodná, bezdětná. Dělala kosmetičku a poté pracovala na

celním úřadě. 

8. Hana, 20 let, 2 roky v pornoprůmyslu. Její sen byl být MISS, ale k tomu se nikdy 

nepropracovala, tak alespoň chtěla mít hezké fotografie na sociální síti. Tak se dostala 

k focení aktů za honorář, od kterých plynule přestoupila k natáčení hard snímků na základě 

přesvědčení z třetí strany. Maturovala na gymnáziu. Zadaná, bezdětná. 

9. Ivana, 30 let, 2 roky se pohybuje v pornoprůmyslu. Do pornoprůmyslu se dostala přes 

svého bratra, který je pornoherec. Vystudovala střední zdravotnickou školu. Svobodná, 

nezadaná. Kromě práce pornoherečky je zároveň fitness trenérka, což dělala i před 

pornoprůmyslem.

10. Josefína, 22 let, 3 roky v pornoprůmyslu, do kterého se dostala přes klasické focení 

v oblečení. Začala se o pornoprůmyslu více zajímat a tak se k natáčení hard filmů dostala přes 

focení aktů, natáčení lesbických scén a přes sólo scény. Vystudovala střední 

uměleckoprůmyslovou školu. Vdaná, bezdětná. Tvrdí o sobě, že je exhibicionistka a že chce 

lidi šokovat. Kromě pornoherečky je i produkční filmů pro dospělé.
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3 ANALYTICKÁ ČÁST

V první části analýzy je popsáno, jak jednotliví informátoři chápou pohled dominantní 

společnosti na pornografii a dále na pornoherečky, a pornoherce, což je důležité vzhledem 

k následnému vyjednávání s okolím. Ve druhé části se věnuji právě zmiňovanému způsobu 

vyjednávání a reakcím, které jsou zařazeny od nejsilnější sociální vazby, tedy s matkou přes 

další členy rodiny, až po nejslabší sociální vazbu, a to s cizími lidmi.

3.1 Reflexe pornografie z pohledu dominantní společnosti

Informátoři nevytvořili čistě jednotný náhled na pornografii. Většina z nich uvedla, že 

společnost ji vnímá jako něco zlého, co se na veřejnosti neřeší a je bráno jako zostuzující a 

jako tabu. Pornografie je zde chápána jako oblast soukromá, ve které již, dle výpovědi 

informátorů, konzumenti nemají problém s jejím přijímáním.

„No, tak… každýho to zajímá, ale všichni, když se o tom s nima začneš bavit takhle 

jako na prudko.. tak se na tebe koukaj skrz prsty… odsuzujou to… pro většinu lidí je to tak , že 

pornografie rovná se prostutice.. takhle to má většina lidí..“ (Dan, 35 let)

„Vnímá ji špatně… staví a chová se negativně, i když na to každej druhej kouká…“

(Evžen, 30 let)

„Je to něco jako by zakázanýho, co je tabu, že to na veřejnosti nikdo neřeší a tak… 

ale samozřejmě každej se doma na to kouká. Veřejně nic a doma všechno.“ (Josefína, 22 let)

Ovšem objevuje se zde otázka genderového rozdělení, kde je náhled na pornografii 

vnímán nejednoznačně. Dle názorů informátorů muži mají dle všeho pozitivnější vztah 

k pornografii a nemají problém o ni mluvit a přiznat, že se na ni dívají, kdežto u žen se 

problém přiznání objevuje. U výpovědí lze též pozorovat výskyt výkladu pornografie jako 

reprezentace tužeb mužů, které jim ženy neposkytují. A též jistou averzi žen skrze neochotu 

akceptovat model sexuálních praktik prezentovaný pornografií.

„ A myslím, že chlapi to vnímaj dobře. Myslím, že ženský to vnímaj hůř než chlapi, 

protože tam viděj takovej ten problém ženskej, že chlap podvádí babu.“ (Adam, 33 let)

„Já myslím, že chlapi v pohodě… ženské asi tak z poloviny… možná to jenom tak 

dělaj... Já si stejně myslím, že ty chlapi si představují, jak by to chtěli dělat… proto maj tu 

pornografii rádi a splňuje jim to takové věci, co nemají doma a ty ženské ví, že ty chlapi se 

dívají kvůli tomu, že by to chtěli doma… tak to nemaj rády.“ (Gita, 30 let)
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Stejná nejednoznačnost náhledu na pornografii se objevuje, dle informátorů, i 

u různých věkových skupin, kdy mladší generace přistupuje k pornografii veskrz pozitivně, 

ale starší generace pornografii tabuizuje. Prakticky je to vidět i výpovědi Ivany (30 let): 

„… záleží asi hodně na činnosti těch lidí, že věřím třeba že studenti a mladší generace 

to bere v pohodě, spíš v pohodě… určitá skupina lidí, určitá zaměstnání to neberou...nebo 

berou hůř… starší lidi ty to asi už vůbec neberou… nebo víceméně neberou… to by se nemělo 

dělat, mělo by to být zakázaný, nemělo by to být v televizi, ale asi větší část to bere v pohodě...

3.1.1 Pohled na pornoherečky

Stejně jako u názoru společnosti došlo ke genderové nejednotnosti, objevuje se stejná 

problematika i u pohledu na pornoherečky. Informátoři se shodují, že ženy se vůči

pornoherečkám velmi negativně vymezují a častují je nevybíravými výrazy.

Nejsilnější roli, dle informátorů, hraje morálka, kdy pornoherečky překračují určitou

sexuální hranici tím, že mají sex s mnoha muži/za peníze/ na veřejnosti. Vzniká zde určitá 

paralela s prostitucí. Objevuje se zde také závist jako charakter nenávisti vůči pornoherečkám. 

Kromě toho zmiňují, že tento specifický postoj se objevuje v České republice, ale v zahraničí 

nikoliv. 

„… ženský si vo ženskejch myslí, že jsou to kurvy… šlapky, že by tadyto nikdy dělat 

nemohly. Ale hodně jich to povídá ze závisti, ale hodně jich to taky povídá, že do toho nešly… 

že na to nemaj koule nebo že se styděj… z takovýho toho přehnanýho morálního hlediska.“

(Cyril, 35 let)

„Většinou v tom blbým světle jsou postavený ty ženský… to není, jakože hvězdy… 

v Americe jsou z těch holek hvězdy… jsou to celebrity, tady v Čechách jsou ty děvky 

všechno… takhle je to prostě hozený….“ (Dan, 35 let)

U mužů ovšem, dle informátorů, nedochází k tak jednotné shodě. Objevuje se zde 

dichotomní znak. Někteří vnímají pornoherečky ve stejném úhlu pohledu jako ženy – tedy 

negativně. Což potvrzuje i Danova (35 let) výpověď: 

„když chlap se dozví, že to dělá ženská… ty vole to je pornoherečka, to je ale děvka....“

Nicméně u některých se objevuje právě onen opačný náhled – pozitivní, jako například u 

Cyrila (35 let):

„Tak chlapi se k nim staví pozitivně.“

Nebo Ivany (30 let)

„… ale věřím tomu, že spousta chlapů na pornoherečky… Většina chlapů kouká 

dobře.“
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3.1.2 Pohled na pornoherce

Informátoři se ve většině shodují, že společnost přijímá pornoherce ve skrze pozitivně. 

Při svých výrocích se primárně zaměřují na pohled mužů. Z jejich hlediska je pornoherec 

člověk, kterým oni nemohou být a chtěli by být. Užívá si sex s herečkami a má za něj peníze. 

Ve výpovědích informátorů se objevují pojmenování pornoherce jako „borec“, „frajer“ či 

„king“.

„Když chlapovi řekneš, že jsi pornoherec, tak seš pro něj king. To je takovýto 

chlapský „to bych chtěl někdy dělat".“ (Adam, 33 let)

„… frajeři, když se dozví, že druhej chlap dělá tohleto… tak je to bourák a frajer.“

(Dan, 35 let)

„… společnost má názor, že chlapi jim možná záviděj… jo to jsou kanci, ty píchaj a 

ještě za to maj prachy. Určitě jim chlapi záviděj a chtěli bejt takoví, si myslím…“ (Františka, 

28 let)

Při názoru žen na pornoherce si informátoři rozporovali. Část z nich se vyjádřila, že 

ženám pornoherectví mužů imponuje a přitahuje je. Do rozporu se stavila ta část výpovědí, 

kde ženy pornoherce za jejich práci odsuzují. 

„…no a ženský, ženskejm si myslím, že to taky nějak imponuje…“ (Františka, 28 let)

„ Když ženský řekneš, že jsi pornoherec, chvilku váhá v tom smyslu, že, jako "jéžíš, to 

je špína." (Adam, 33 let)

U Dana (35 let) se dokonce vyskytl výrok obsahující obě dvě výpovědi, založený na 

osobní zkušenosti. Na jedné straně ženám pornoherectví imponovalo a vzrušovalo, na straně 

druhé ho považovaly za „špínu“:

„ženský… u těch je to jednoduchý… buď se tě bály… ty vole pornoherec a byly 

nervózní… nebo ji to svým způsobem vzrušovalo anebo fakt negativní, pornoherec špína a 

blablabla a setkal jsem se dvakrát s touhle reakcí. Děláš porno, jsi špína a takovýhle kecy.“

Zajímavé je, že i v dnešní době, kdy je pornografie široce rozšířena na internetu 

a volně přístupná, se dle výpovědí informátorů, nedochází ke sjednocení pohledů na 

pornografii ani na herce či herečky. Při genderovém rozdělení výpovědí jsem nicméně zjistila, 

že se potvrzuje náklonnost mužů k pornografii, stejně tak pozitivnější přijetí pornoherců 

z jejich pohledu. Navzdory tomu, že se pornografický trh přizpůsobuje ženám distribucí 

ženské pornografie, nedochází ani u žen ke sjednocenému názoru. 
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3.2 Vyjednávání statusu v rámci dominantní společnosti

Informátoři pro vyjednávání statusu v rámci dominantní společnosti volí různé 

strategie, které jsou založeny na rozdílných principech. Lze kategorizovat přímé (které se dále 

dělí), nepřímé vyjednávání, ale též nulové vyjednávání. Přímým vyjednáváním míním 

informátorův způsob podání informace dané osobě na základě osobní konfrontace. Nepřímé 

vyjednávání je opakem, tedy osoba se dozvídá o práci v pornoprůmyslu nikoliv od 

informátora, ale z okolí. Kdy informátor využívá cíleně prostředníka, aby nemusel informaci 

sám přímo sdělovat. Nulové vyjednávání je založeno na náhodě, kdy informátor danou 

informaci nesděluje a nechává ji na náhodě.

Tyto způsoby vyjednávání statusu se objevují v dominantní společnosti, z pohledu 

informátorů, ve vztahu k matce, otci, sourozencům, prarodičům, přátelům, partnerům, 

v odlišném zaměstnání a k cizím lidem a ve většině případů se dějí ex post. Výjimku tvořili ti 

informátoři, kteří se s okolím radili o svém působení v pornoprůmyslu, dále páry, které do 

pornoprůmyslu vstupovaly společně.

3.2.1 Vyjednávání statusu s matkou

První způsob přímého vyjednávání lze nazvat Postupné odhalování. Zakládá se na 

přiznání k tzv. lehké erotice, kdy se informátor touto strategií snaží jít cestou nejmenšího 

odporu, až k samotné podstatě. Snaží se nejdříve zjistit, jak matka bude reagovat např. na 

focení aktů, což se v tomto ohledu dá považovat za morálně únosnější než tvrdá pornografie.

Pokud dochází k jakémusi pochopení ze strany matky, aktér ji poté sdělí, že pracuje jako 

pornoherec/herečka.

„No jasně, takže rodina na prvním místě, že jo. Já když jsem s tím začínal, tak jsem 

přišel domů, naši jsou teda hodně v pohodě tady na tyhle věci. I když tedy, potom, co se to 

dozvěděli… tak jsme se na tohle téma už nikdy nebavili… já sem přišel tenkrát domů a říkal 

jsem: mami, tati, potřeboval bych Vám něco říct něco důležitýho… no tak jsme si sedli 

v obýváku, tak jim říkám, že jsem dostal takovou nabídku na focení. A fotr: To jako akty, 

hahaha… no něco takovýho… tak fotrovi zklaplo a máma… hmm tak jo, no, tak vypadáš 

dobře, tak proč bys to nezkusil. No tak říkám, tak fajn no a pokračuju: a kdyby to bylo něco 

víc než akty.? A oba dva se na chviličku odmlčeli a pak máma diplomaticky řekla: Hele už je 

ti 18 a my ti nemůžeme diktovat, co máš a co nemáš dělat, jsi dospělej a rozhodnutí je jen na 

tobě… a tím to skončilo.“ (Dan, 35 let)
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„No vodvařená není. Já jsem na to šel opatrně, postupně, já jsem nejdřív začal - hele 

mami, já jsem dostal nabídku, že budu fotit erotický fotky. Tak řekla, že jo. Tak se mě ptala, 

po tom focení, jak to probíhalo atd…“ (Benedikt, 30 let)

Druhý způsob přímého vyjednávání je Přímá konfrontace, ktera se zakládá na přímém 

přiznání se k práci v tvrdé pornografii. Informátor matku seznamuje s faktem, že buď aktivně 

pracuje v pornografickém průmyslu, anebo je rozhodnut v něm pracovat a následně očekává 

reakci. 

„[Poté, co začal v pornoprůmyslu pracovat Ivanin bratr]Pak jsem přišla za nějakou 

dobu já, že bych chtěla natáčet, máma to vzala jako docela v pohodě, nedělala v tom žádnej 

problém… máma občas říká, že se věnuju modelingu, ale už přesně nezmiňuje čemu jakoby… 

jak to vypadá.“ (Ivana, 30 let)

… já jsem jim to všechno řekla, co dělám a že to chci dělat tady v tom byznyse, tak to 

nemám před kým tajit. Tak jsem jim řekla, že hodlám točit a fotit a že v tom chci pokračovat 

dál …“ (Josefína, 22 let)

Do kategorie přímého vyjednávání lze zařadit i přiznání se na základě vnějšího 

okolností nazvané Donucené přiznání. Konkrétně tím míním situaci, kdy informátor své 

působení v pornoprůmyslu z nějakého důvodu tají, ale je okolnostmi donucen se přiznat. 

„…no o tancování věděla, takže já jsem furt tvrdil, že dělám striptýz v klubu a že budu 

v Peříčku a vlastně se to dozvěděli, když jsem jim volal… v tý Panamě [Evžen volal rodičům 

z panamsého vězení, kde byl zavřen kvůli natáčení pornografie]. Máma mi volala potom 

zase… a zjistila, že sedím ve vězení v Panamě, že sedím za porno…“ (Evžen, 30 let)

Další vyjednávání je na základě prvotního popření, následného přiznání a konečného 

útěku tzv. Váhavé odhalení. Jedná se o situaci, kdy je pornoherec/herečka rozhodnut to matce 

sdělit/a, nicméně u něj/ní dochází ke kolizi se studem, který je sice ve finále překonán, ale 

následován odbytím. Lze to interpretovat tak, že informátor se stydí za práci 

v pornoprůmyslu, jelikož očekává odsouzení na základě negativního nahlížení společnosti 

na pornografii, a proto volí strategii rychlého přiznání následovaný rychlým útěkem od 

tématu. Nejlépe je tento případ vidět u Františky (30 let), kde roli matky zastupuje teta:

„Jak jsem jí to řekla…hmm… tetě jsem řekla, že to vlastně ani dělat nechci, protože 

jsem se za to styděla… před ní… ale chtěla jsem to dělat. Zajímalo mě to a chtěla jsem si 

vydělat peníze na to auto a skončit no...no řekla jsem ji, že je to nejjednodušší zdroj příjmu 

a že mě to celkem zajímá… a že bych to chtěla zkusit. V podstatě jsem ji řekla, že bych to 
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nechtěla dělat. No počkej, ale teďka vlastně nevím..No jasně, už vím.. no a ona mi řekla, 

jakože ok.. ale co budu dělat potom no...no tak jsem ji nějak vodbyla…“

Vznikají ovšem i případy, kdy k vyjednávání nedochází – Nulové vyjednávání. Aktéři 

nesdělují přímo ani nepřímo své matce, že v pornoprůmyslu pracují, ale vše nechávají na 

náhodě. Tento případ nelze zaměnit s nepřímým vyjednáváním, kde aktér cíleně vyhledává 

třetí osobu, skrz kterou se informace k příjemci dostane. Zde se jedná o náhodné dozvědění se 

o aktérově působení v pornoprůmyslu z okolí. 

„…mamka ta to ví, ale té jsem to nějak neřekla… ta se to nějak dozvěděla sama“

(Gita, 30 let)

„Takže já jsem se s ní nebavil hrozně dlouho, a když se to dozvěděla… ona to podle 

mě věděla už vod sester nebo tak…“ (Adam, 33 let)

K podobnému vyjednávání řadím i tzv. Laxní přístup, která se od předchozí situace liší 

tím, že informátoři se pouze domnívají, že matka ví o jejich práci v pornoprůmyslu, kdežto 

v předešlých výpovědích je jasně patrné a potvrzené, že matka o působení svého potomka 

v tomto průmyslu ví. Deklaruje to i výpověď Hany (20 let)“

„Máma to podle mě věděla, z… tak nějak jakoby… no když jsem… nevím, ale když 

jsem začala fotit, tak ji asi došlo, že fotím akty a potom, nevím no.“

K mému překvapení došlo, ve vztahu k matce, u všech informátorů k přiznání. Buď se 

přiznali sami, nebo pokud s tou situací byli konfrontováni, tak ji potvrdili. U jediné Hany 

došlo při konfrontaci s problémem, k popření. Bohužel se mi nepodařilo zjistit z jakého 

důvodu, ale nabízí se interpretace týkající se jejího nestabilního vztahu s matkou.

3.2.1.1 Reakce matky

Je jasné, že pokud informátor postaví matku před danou situaci, přichází určitá reakce. 

V tomto ohledu se ona reakce dá rozdělit do dvou kategorií, zakládající se na prvotním

seznámení se s faktem, že její syn/dcera  pracuje jako pornoherec/pornoherečka. Jedná se 

o kategorie přijetí a odsouzení aktérovy práce. Ty jsou dále děleny do podkategorií založené 

na pokračující reakci matky.

První podkategorií reakce lze nazvat Kladné přijetí. Je založena na situaci, kdy aktér 

seznámí svou matku se svou prací a dočkává se veskrze kladného přijetí. Což ve výsledku 

znamená, že matka nemá osobní problém s prací aktéra. Tak tomu bylo u Ivany (30 let):

„…máma to vzala jako docela v pohodě, nedělala v tom žádnej problém.“

Jako další podkategorii lze uvést Vyčítavé přijetí. Při seznámení se situací, matka 

přijímá fakt o svém potomkovi, nicméně zahrnuje aktéra různými výtkami, týkající se 
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fungování rodiny, normální práce atd. Přijímá aktérovo působení v pornoprůmyslu, ale sama 

s tím není smířená. U Benedikta (30 let) lze vidět na narážku na „normální práci“, kdy matka 

pornoherectví vidí jako něco nenormálního, čím se „normální“ člověk nemůže živit. V tomto 

ohledu lze sledovat opětovné spojení s náhledem společnosti na pornografii, která ji považuje 

za nenormální.

„No byla zvědavá no, ale teď už z toho tak vodvařená není, ale nenadělá s tim nic, 

zakázat mi to nemůže, ale samozřejmě, mě pořád prudí, kdy si najdu normální pořádnou 

práci.“ (Benedikt, 30 let)

„Jsme super, je v pohodě, vůbec nic ji nevadí, možná teďka to asi trošku řeší, když ví, 

že mám stejně starou partnerku, která je stejně stará jako vona. Takže to řeší, v tom smyslu, 

abych ji neubližovat nebo tak něco, ale je maximálně v pohodě.“ (Adam, 33 let)

„… ptala se mě na to… proč jako toto? A jak dlouho to chci dělat a jestli to mám 

zapotřebí a takto? Tak jsem ji to vysvětlila… že jsem teďka sama, že to budu dělat, až někoho 

potkám, tak s tím skončím… ale tak nějak se s tím smířila.“ (Gita, 30 let)

U Laxního přijetí je možno pozorovat aktérovu matku, která je s faktem působení 

potomka v pornoprůmyslu seznámena, respektuje ji, ale nevyjadřuje se k ní. 

„máma je takovej vyloženě puritán…. takže ona to ví a je jí to jedno… je ráda, že 

existuju, že prostě se mám asi dobře, že mám práci, že mám peníze, že mám bydlení, auto…“

(Cyril, 35 let)

Podkategorii Skrytého přijetí reprezentuje akt, kdy matka aktérovo zaměstnání 

respektuje, vyjádří se k němu v prvotním kontaktu, ale dále už se k němu nechce vracet a ani 

nevrátí, jako tomu bylo u Dana (35 let):

„Potom, co se to dozvěděli… tak jsme se na tohle téma už nikdy nebavili… máma 

diplomaticky řekla, hele už je ti 18 a my ti nemůžeme diktovat, co máš a co nemáš dělat, jsi 

dospělej a rozhodnutí je jen na tobě… a tím to skončilo… a nikdy jsme se k tomu nevrátili.“

Podkategorii Postupného přijetí lze interpretovat jako počáteční frustraci z aktérovy 

práce ve formě smutku či rozčílení následovaná zájmem o aktérovu práci. Takto reagovala 

Josefínina (22 let) matka:

„mamka ta strašně brečela… [rodiče]byli hrozně rozčílení a zároveň z toho byli 

smutný. Protože jsem je zklamala. [ v pokračujícím rozhovoru]Mamka to už bere v pohodě, ta 

se ptá, co dělám a jak to jde, samozřejmě ji neříkám detaily.“

Odsouzení práce vzniká v tu chvíli, kdy se matka o aktérově zaměstnání dovídá, 

ale nemůže se s ním smířit. Tento typ zaměstnání odsuzuje jako nepřijatelné, jelikož se 
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domnívala, že aktér bude vykonávat povolání „normální“. Pokud následně dojde k osobnímu 

vyrovnání vůči aktérovu zaměstnání, nepřipadá v úvahu normální diskuze nad touto 

problematikou. Opět se zde setkávání s faktem, že pornoprůmysl se dle majoritní společnosti 

neřadí mezi zaměstnání, která jsou běžně vykonávaná, cože reflektuje i Evženova (30 let) 

výpověď:

„No tak… mamča to nemohla zkousnout, ta to pořád těžce nesla.. protože si myslela, 

že synáček půjde jinou cestou.. že ho bude moc někde.. jakože vychloubat se. No ale to 

nemohla… kor z tý vesnice. Máma, jsem viděl, že z toho byla špatná.. pak teda jakoby, když už 

to věděli všichni.. tak se to neřešilo...

U reakce nazvané Odsouzení osobní (ve kterém je zahrnuto i odsouzení pracovní) se 

lze setkat se skutečnostní odsouzení aktéra za jeho vykonávanou práci. Matka používá, dle 

výpovědí aktérů, agresivní přístup ve formě hádek a následně dochází k přerušení kontaktu 

s aktérem. Deklaruje to Hanina (20 let) výpověď:

„[navazuje na dědečkův pohled]A že to je můj názor i přesto, co dělám… že mě má 

rád. Já si myslím, že tohle by ve zdravym vztahu rodič-dítě - mělo bejt… ale že člověka 

přestanou mít rádi jenom kvůli tomu, že točí porno, tak by to být nemělo.[rozhovor

pokračuje]… na začátku ledna mě pozvali na večeři lidi z natáčení. No já jsem se chystala 

na tu večeři a pět minut předtím než jsem měla vodejít, přišla domů matka a udělala hroznou 

scénu. No a tehdy mě nenechala vodejít a vona i fyzicky mě nenechala vodejít a pořád mi 

bránila… a říkala, že když se seberu, tak ať odejdu se vším a prostě pak jsem se začala 

schovávat v koupelně a začala být na mě agresivní. Asi jsme byly na sebe agresivní obě -

křičely jsme na sebe a bylo to hnusný a on ami tehdy převrátila celej pokoj na ruby a do toho 

začala vyhovazovat robertky z okna a všechno… takový až do extrémů…

V: „Takže tohle všechno vzniklo jenom proto, že pracuješ to, co pracuješ?“

„Jo, bohužel jo no… jinak by se to nikdy nestalo.“

3.2.2 Vyjednávání statusu s otcem

Vyjednávání statusu s otcem nabývá podobného charakteru jako s matkou. Vyskytují 

se zde případy Přímé konfrontace, kdy aktér, zde konkrétně Adam (33 let) nemá problém 

s přiznáním se práce v pornografickém průmyslu. 

„Táta, když se to dozvěděl, když jsem u něj pracoval, tak jsem mu to řekl narovinu.“

Nebo zde k vyjednávání vůbec nedochází, a otec se o aktérově práci dozvídá z okolí – Nulové 

vyjednávání.

„No rodiče to asi určitě ví, nikdy jsem se o tom s nima nebavil.“ (Cyril, 35 let)
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Nicméně zde dochází k výskytu dvou dalších způsobů vyjednávání, které se ve vztahu 

k matce neprojevily. 

Jak již bylo zmíněno v představování této kapitoly, novým typem vyjednávání je 

nepřímé. Konkrétně Pomoc třetí osoby. Zde dochází k tomu, že aktér pomocí třetí osoby 

vyjednává svůj status vůči, zde konkrétně otci. Jak se z rozhovorů ukázalo, jedná se o nástroj 

sloužící k tzv. zmírnění zla. Jelikož aktér čerpá ze zkušeností a očekává negativní reakci, radši 

se uchyluje k využití třetí osoby, která má prvotní šok z oznámené informace umírnit a tak 

tomu bylo i u Benedikta (30 let)

„Tomu [otci] jsem to neřekl já, tomu to řekla máma, jakože mu to nějak vopatrnějc 

řekne. S ním se se o té práci, tím že je ze Slovenska, má v krvi tu výchovu, no na základce měli 

to náboženství - křesťanství, tak k těmhle věcem, se nebavíme… třeba když jsem si v 15 nechal 

vytetovat na ruku tetování, tak jsem musel doma nosit dlouhej rukáv, než ho na to máma

připravila. Máma mu to vysvětlila líp, než kdybych já přišel a snažil se to říct… připravila ho 

na to a on o tom teda ví, když se spolu bavíme, tak když se spolu bavíme, tak říkám, že jsem 

byl v práci, ale jako co jsem tam dělal, jak, s kým proč, tak o tom se nebavíme. 

Ve vztahu k otcům dochází ale ještě k jednomu typu vyjednávání. Jedná se o Přímé 

zatajení. Aktéři, především ženského pohlaví, tají před svým otcem skutečnost své práce 

v pornoprůmyslu. Jedním z důvodů je i strach z reakce, kterou by přiznání mohlo vyvolat. 

„Tátovi? Nééé vůbec. Protože táta je z křesťanský rodiny… hodně jakoby věřících, 

tohle. Ten vůbec… ten kdyby to věděl, to by bylo hodně špatně.“ (Františka, 28 let)

„Tak taťkovi jsem o tom nikdy taťkovi neřekla.“ (Gita, 30 let)

Celkově se ukazuje, že aktéři mají vůči matkám vstřícnější vztah a nebojí se je 

konfrontovat s problematikou své práci. Ukazuje se, že role matky a otce v této problematice 

není vyrovnaná, a že aktéři preferují ve sdělení informace o svém povolání nejdříve matku a 

poté otce. 

3.2.2.1 Reakce otce

Reakce otce bývají ve svém základu střídmější. U matek dochází k většímu pochopení. 

U matek jsem vymezila kategorii s názvem Kladné přijetí, která se objevuje i ze strany 

otců. Zatímco u matek docházelo k vyrovnáním se situace a vesměs kladným přijetí, u otců se 

dokonce objevuje nadšení z aktérovy práce a snaha o osobní zainteresování do 

pornoprůmyslu. Ovšem s důrazem na fakt rozdělení osobního a pracovního života.
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„…první co z něho vypadlo, že hlavně ať to není gay porno. A že jinak, když se budu 

chovat jako pan Rosenberg, kterýho viděl nedávno v televizi v nějakym pořadu, takže proč ne. 

Že prej Robert tam řekl něco ve smyslu, že je normání člověk, že se po práci zabouchnou 

dveře, že si práci domů netahá. Tohle mi předhazoval hrozně dlouho, otec, ty jo. Pořád jako, 

ty nejsi profesionál, ty nejsi profesionál, tak dělej aspoň za větší peníze, já ti budu dělat 

manažera. Rodina, z tý strany od táty, že brali ten sex v pohodě. Celá familie od táty. To byla 

obrovská výhoda, že mě brali jako za exota, úplně jsem byl pro ně hvězda. Každej týden jsem 

byl v nějakym Peříčku vidět, takže jako to brali jako celebritu.“ (Adam, 33 let)

„A taťka ten nevím, jestli to ví nebo neví… ale asi to logicky ví… Jednou mi dokonce 

řekl, že o tom uvažoval taky… ale úplně tak nějak mimo řeč.“ (Gita, 30 let)

Též se v případě otců objevuje kategorie Laxního přijetí, ale intenzivnější než je tomu 

u matek. Aktér svého otce se svou prací seznamuje, ale nedostává se mu vůbec žádné reakce. 

Konkrétně u Dana (35 let), který rodiče seznámil se svou prací pomocí Postupného 

odhalování, dochází u otce z počátku k výsměšné reakci, ale když je následně konfrontován 

se situací, tak už není schopen se vyjádřit. 

„A fotr: To jako akty, hahaha… no něco takovýho… tak fotrovi sklaplo a pokračuju: a 

kdyby to bylo něco víc než akty..? a oba dva se na chviličku odmlčeli… fotr se k tomu tenkrát 

nevyjádřil … a tím to skončilo… a nikdy jsme se k tomu nevrátili a naší prostě ví, že tohle 

dělám, ale fotr se na to nikdy nezeptal, třeba ve smyslu, jestli jsem mrdal někoho dobrýho a 

tak.“

„Táta se k tomu nijak nevyjadřoval.“ (Evžen, 30 let)

I Vyčítavé přijetí se objevuje u otců. Ale jemnějšího charakteru. U Ivany (30 let) otec 

apeluje na její zdravý rozum, ale nesnaží se nijak ji práci rozmluvit či vyčítat. 

„… táta říkal, že bych ve svym věku měla mít nějakej rozum… a že bych měla dělat 

něco jinýho… ten se tim, nikde, si myslim, nechlubí.“

Někteří informátoři, ale jasně nesdělili, jaká byla reakce na oznámení, pouze zmínili, 

že to jejich vztah s otcem nijak neovlivnilo a rodinné vztahy fungují dále tak, jak by měly.  

„Hmm táta… jelikož naši nejsou spolu, tak to ví taky… ale to je typ člověk jako já. To 

je takovej bohém… když ho potkám náhodou někde, jednou za rok… tak se pozdravíme, když 

máme čas, tak jdeme na pivo, probereme ženský, probereme moje ženský a jeho ženský… 

takže tam není problém. Mám s ním normální vztah.“ (Cyril, 35 let)
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3.2.3 Vyjednávání statusu se sourozenci

U sourozenců se nejčastěji objevuje kategorie vyjednávání Přímá konfrontace či 

nedochází k vyjednávání vůbec. Na druhou stranu zde právě v kategorii přímého vyjednávání 

objevuje specifický případ založený na zvláštnosti pozice, kdy je sourozenec zároveň aktérem 

v pornografickém průmyslu. 

Přímá konfrontace se zde objevuje ale v jemnějším podání. Aktér svému sourozenci 

neříká, že „pracuje v pornoprůmyslu“, ale snaží se použít svého partnera 

(pornoherce/pornoherečku) a přes jeho/její působení sděluje skutečnost své pozice.

„[Brácha]Jo jo, ten to ví… jak jsem byla s tím přítelem, s bývalým, on teda taky 

točil… tak jsem mu říkala, že můj přítel točí porno a že jsme se tak seznámili.“ (Gita, 30 let)

„… já jsem ji [sestře] říkal, ať nikdy nezkouší do tohodle byznysu jít… nebo ji 

přizabiju. Ona o mně věděla všechno… jsem ji to řekl…“ (Evžen, 30 let)

Jak jsem již uvedla v úvodu, u části aktérů, kteří mají sourozence, se ukázalo, že 

nemají potřebu svůj status přímo vyjednávat. Ať už se jednalo o sestru/y či bratra/y, většinou 

se fakt o sourozencově práci dozvídají z okolí. Aktéři volí podobu Nulového vyjednávání. 

„A ségra to ví, že to dělám… protože teta ji to vykecala.“ (Františka, 28 let)

„[Ségře]Tý jsem to neříkal já, vůbec nevím, jak se to domákla.“ (Benedikt, 30 let)

Poprvé se tu objevuje velmi specifický případ Přímé konfrontace založený 

na abnormálnosti vztahu sourozenců. Jedná se o situaci, kdy aktérův sourozenec aktivně 

působí v pornoprůmyslu a aktér se s ním snaží svou pozici vykomunikovat ve stylu, že by to 

chtěl též dělat, aby mu poradil. Neobjevuje se zde tedy klasický sourozenecký vztah, ale spíše 

profesionální vztah. Nejlépe je toto vyjednávání vidět u Ivany (30 let), jejíž bratr začal 

s pornoprůmyslem a ona poté měla o tu práci zájem, tak si k němu přišla pro rady a pomoc. 

„No, začal bráška, protože ten natáčí už dobu a já jsem přišla a říkala jsem, hele 

brácho, já bych chtěla taky něco takovýho zkusit, myslíš, že bych mohla/nemohla… Nafotili 

jsme nějaký fotky, ukázala jsem je bráchovi a on je pak těm produkcím ukázal. Takže jsem se 

do tý branže začala víc hrnout. Prostě ten brácha… tomu vděčím za to všechno. 

Podobná strategie se objevuje i v dalším případě. Zde jsou ale role prohozeny. Aktér 

konfrontuje s prací v pornoprůmyslu svého sourozence a nabízí mu, aby v tomto průmyslu též 

působil. Vše se děje na základě zájmu sourozence. Tak vypověděl Cyril (35 let):

„Ségra to ví a vona to dělá taky vobčas. Takže je taky pornoherečka no… tehdy chtěla 

nějakou brigádu… sežeň něco a tak… no tak jsem ji řekl, tak pojď.“
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3.2.3.1 Reakce sourozenců

U sourozenců ony reakce nebyly ve větším měřítku specifikovány. Objevuje se zde 

Kladné přijetí, které se shoduje spíše s podobným typem u matky. Sourozenec aktérovo 

zaměstnání vstřebává, ale má jemnou tendenci si do aktéra rýpnout.

„Ségra si z toho dělá prdel. Ségra, no tak prostě prohodí s takovým tím úšklebkem, 

"jsi byl dneska zase v práci, co". V rámci možností je s tím rodina v pohodě.“ (Benedikt, 30 

let)

A též i Laxní přijetí, které je založeno, dle výpovědi aktéra, na charakteru sourozence.

„brácha:. Jo, někdo to dělat musí. On je takovej flegmatik taky..takže ten by mi na to neřekl 

vůbec nic… „ (Gita, 30 let)

Další aktéři, i přes to, že to jejich sourozenci ví, tak se reakce nikdy nedočkali –

Nulová reakce. Ať to již bylo z důvodu, že nechtěli řešit danou situaci nebo problematikou 

vztahu k pornografii.  

No ségra to se mnou neřešila… tak v pohodě. Ona se ubírala jiným směrem a nikdy 

jsme to neřešili… já jsem ji říkal, ať nikdy nezkouší do tohodle byznysu jít… nebo ji 

přizabiju.“ (Evžen, 30 let)

Já mám ještě dva bratry… a hele taky, úplně stejný suchaři jak fotr… když se s nima 

snažím bavit na téma sex a porno, protože já jsem přeci jenom jakoby otevřenější… tak oni to 

úplně zazděj… nejsou na to zvyklí.“ (Dan, 35 let)

3.2.4 Vyjednávání statusu s prarodiči

U vyjednávání statusu s prarodiči se lze setkat s novým typem vyjednávání. Jedná se 

o Kategorické předstírání. Aktér nechce svým prarodičům sdělit, že pracuje v pornoprůmyslu, 

a tak předstírá jinou práci, aby s ní nebyl spojován. 

„Ale před touhletou půlkou rodiny, dalo by se říct, od tátovy strany, ta slovenská 

půlka. Tak třeba s babičkou ze Slovenska se o tom nebavíme. Ale před touhletou půlkou 

rodiny, dalo by se říct, od tátovy strany, ta slovenská půlka. Před ní dělám něco jinýho –

zahradníka, v hospodě…“ (Benedikt, 30 let)

U Benedikta (30 let) také dochází k rozdílnému vyjednávání u prarodičů ze strany otce 

a matky, a to z důvodu náboženských. U otcovy strany je patrné zamlčování: „Tak třeba 

s babičkou ze Slovenska se o tom nebavíme, kor na tom Slovensku jsou jako trošku pobožněji

založení, takže tam se to neřeší vůbec.“ Přičemž u rodičů jeho matky dochází ale k uvolnění 
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vyjednávání a objevuje se zde Potlačené (Skryté) vyjednávání, kdy aktér si je jistý, že 

prarodiče o jeho působení ví, ale nemá potřebu to s nimi rozebírat. 

„Tak z týhle český strany to vědí, si myslím, že všichni, ale s nima se o tom nebavím, 

aby se naši necítili blbě.“

V této výpovědi lze také pozorovat velmi zajímavý úkaz, který se v následném vyjednávání 

s prarodiči ukazuje. Většina informátorů nemá potřebu sdělovat svůj charakter práce, ani se o 

ní bavit ve vztahu k prarodičům z důvodu nejen potřeby chránit své rodiče, jelikož výpověď 

typu „aby se naši necítili blbě“, se dá interpretovat jako špatný náhled společnosti na 

pornografii. Ale také z důvodu velkého věkového rozdílu, který je spojen s odlišnou 

výchovou. Čímž míním, že současná doba nabízí mladým lidem otevřenější a liberálnější 

výchovu směrem k sexualitě a pornografii, než tomu bylo v dřívějších dobách.

Tento případ je patrný u Ivany (30 let), která se svými prarodiči svůj status vyjednává

pomocí Přímého zatajení. U matky byl tento typ vyjednávání spojen se strachem z reakce. 

Zde je spojen se strachem z nepochopení a odsouzení na základě odhalování svého těla mimo 

soukromí. Zajímavostí je, že informátorka v tomto případě svůj důvod zatajení zakládá na 

tom, že by prarodiče nepochopili v zásadě „jinou“ práci.

„…A babičky to neví, ta rodina starší členové rodiny to neví… ty si pořád myslí, že 

občas něco fotíme nebo takhle a tam bych to nějak nerozváděla, a to si fakt myslím, že u nich 

to není potřeba a oni by to určitě nepochopili. No oni jako na tyhle věci nejsou… nikdy nebyli, 

vždycky uznávali práci tu typickou - od 6 do 2 někde prodávat nebo někde v továrně a tohle 

pro ně není práce, takže tohle by neuznali… a hlavně ukazovat svoje nahatý tělo někde jinde 

než v soukromí, tak to si myslím, že by odsoudili hodně a myslím si, že by to nepochopili. A 

nebrali by, že je to pravda a asi by tomu nevěřili.“

K Přímému zatajování dochází i v následujícím případě, kdy se ale mění opět důvod. V této 

situaci aktér, konkrétně Dan (35 let) nechce zatěžovat svého prarodiče svou prací 

v pornoprůmyslu, i přesto, že dle aktéra, je jejich vztah velmi otevřený, co se sexuality týče.

„Babička… asi že by jí z toho trefilo (smích)… babička byla docela v pohodě na tyhle 

věci… ona byla… taková super… měla skvělé řeči: dobrej kohout neztloustne a musí si vybrat 

pořádnou prdelatou ženskou s pořádnejma kozama a takovýhle hlášky ne… ta byla fakt fajn… 

ale já jsem začal dělat, když mi bylo 19 a ona umřela, když mi bylo 23… ale tak přišlo mi to, 

proč ji tim budu zatěžovat.. .jsem ji říkal, že fotím (módu)… klasika… klasická výmluva no.“
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Objevuje se zde, ale také Donucené přiznání, kde hrají roli okolní vlivy, kdy je aktér 

donucen okolnostmi se přiznat ke své práci. V následujícím případě mu vlastně nic jiného 

nezbývá.  

„Já jsem jim to řekla. Tohle jsem jim říkala, že točím a fotím, ale to, že dělám hardy, 

to nevěděli. No a potom jim to zavolal můj táta a řekl jim to hnusně, poslal jim odkazy na 

nějaký vodporný starý videa s nějakejma starejma (lidma) a takový, jako když jsem začínala, 

tak jsem si nemohla vybírat… tak jako to bylo docela hnusný. Ale samozřejmě pak to 

pochopili.“ (Josefína, 22 let)

3.2.4.1 Reakce prarodičů

Jelikož se u vyjednávání statusu s prarodiči objevuje velké zastoupení Přímého 

zatajování, zde žádnou reakci nelze očekávat. Lze ale, podle názoru aktérů, tvrdit, že reakce 

by nebyla pozitivní. Tato interpretace totiž přímo souvisí se způsobem vyjednávání. Jak jsem 

již uvedla výše, aktéři volí vyjednávání Přímým zatajením či Kategorickým předstíráním

právě ze strachu z reakce prarodičů.

Pokud prarodiče, ale o práci aktéra ví, tak nemají potřebu, většinově, se k ní 

vyjadřovat – Nulová reakce.

„Tak jako oni to nechtěji rozebírat, ale nerýpu do toho jako moje matka.“ (Hana, 20 

let)

Ukazuje se zde ale i případ, že pokud se prarodiče dozvědí o aktérově práci z okolí, 

pak to nutně neznamená, že by se k ní neměli vyjadřovat. Takovýto výrok lze deklarovat 

výpovědí Josefíny, kde její prarodiče (uznává za své prarodiče – rodiče ze strany manžela. Se 

svou rodinou má špatné vztahy) její práci v pornoprůmyslu přijali skrz Kladné přijetí.

„Babička s dědou (rodiče od maminky přítele) to brali úplně v pohodě… Oni jsou z 

takového pohodový rodiny… ale obě dvě [matka i babička] si zažily rozvody, problém v 

rodině a proto jsou takovýhle otevřený vůči těmhle věcem. Takže to bylo naprosto v pohodě.“ 

(Josefína, 22 let)

3.2.5 Vyjednávání statusu s partnery

Pro správné pochopení aktérského vyjednávání pornoherecké pozice vůči svým 

partnerům je třeba určit, koho mezi partnery řadím. Jedná se tedy o současné partnery a 

partnerky aktérů, dále o již proběhlé známosti, potenciální partnery (začínající vztahy) a 

v neposlední řadě také o manžele a manželky informátorů. V rámci této skupiny lze ještě 
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partnery odlišit na základě jejich zainteresování v pornoprůmyslu, a to na partnery 

pornoherce/pornoherečky a na druhé straně partnery, kteří pracují mimo tento průmysl.

Partneři se v mé práci dají považovat opravdu za jakousi specifickou skupinu. U 

vyjednávání s rodinnými příslušníky dochází v rámci možností k obdobným typům 

vyjednávání na základě stejných důvodů. Zaměřím-li se ale na skupinu partnerů, ač se na 

první pohled zdá, že je to též velmi podobné, liší se onen přístup k vyjednávání. Samozřejmě 

se zde vyskytuje též Přímá konfrontace jako v předchozích případech, kdy informátoři sdělují 

svému protějšku „natvrdo“, že pracují v pornoprůmyslu, ale dělají to z různých důvodů. Ten 

první důvod lze pozorovat u výpovědi Ivany (30 let), která konfrontuje své potenciální 

partnery se svou prací v okamžiku seznámení. Údajně je to jakási potřeba tuto informaci sdělit 

okamžitě, a tak učinila i u svého posledního přítele:

„… jsem mu řekla, že mi je 30 a on, že je to super, že mu je 18 a líbí se mu starší 

holky… takže to bylo bez problémů no a ještě jsem mu řekla, že teda natáčím, hned ten první 

den. Hned během deseti minut našeho prvního rozhovoru, aby si to přebral, jestli bude mít 

zájem nebo nebude.“

Další důvod Přímé konfrontace lze vyložit u Adama (33 let), který používal svou práci 

v pornoprůmyslu jako nástroj na získání partnerky/nyní manželky. Jeho manželka ho nepřímo 

znala z erotického veletrhu, kde prezentovala kosmetické služby, což mu sdělila v den jejich 

seznámení v okamžiku, kdy ji on řekl, že pracuje jako pornoherec:

„…Já jsem na tohleto[pozn. pornoherectví] totiž hodně balil ženský. Dřív to balení 

takhle fungovalo, no…“

Evžen (30 let) žádné ze svých partnerek nechtěl nic zatajovat, a všem se přiznal:

„Všechny ženský, se kterejma sem chodil, tak to věděly… nikdy jsem jim to netajil.“

Při určování dalšího způsobu vyjednávání jsem se inspirovala Goffmanovým Stigma

a nazvala ho Našincovo vyjednávání, i když ho řadím do Přímé konfrontace. Z Goffmanova 

výkladu jasně vyplynulo, že našinec je člověk vykazující totožné stigma, tím pádem mu 

netřeba objasňovat pozici, ve které se aktér nachází. Stejně je na tom skupina zasvěcených, 

kam u pornoprůmyslu jasně řadím režiséry, kameramany, vizážistky apod. Tento způsob 

vyjednávání lze pozorovat u partnerů informátorů, kteří jsou též pornoherci/herečky či 

zasvěcení. Není třeba se k práci doznávat, jelikož k seznámení došlo například na místě 

natáčení. Tento způsob je patrný u vícera informátorů, například u Dana (35 let), jehož už 

nyní manželka dělala vizážistku na natáčení, potkali se na place a od doby, co jsou oficiálně

pár, natáčí pouze společně (manželka začala též natáčet): 
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„pak jsem dělal pro jednu produkci  a tam byla vizážistka a přítelkyně toho 

producenta… taková mladá holčina… a já jsem tam chodil chodil a kecal… nezajdem někdy 

na kafe nebo do kina… tak jo ty jo a takhle to začalo… pak jsme teda spolu začli chodit na 

tajňačku… ale od tý doby, co jsem se svou manželkou / přítelkyní..já teďka vlastně točím 

jenom s ní.“

Evžen (30 let)se seznámil se svou přítelkyní už rovnou jako s pornoherečkou, tedy oba dva 

věděli, na jaké pozici jsou: 

„Přítelkyně, ta to dělala a ta to ví, ale nerozešli jsme se kvůli pornu, tak ona to dělala 

v tý době, já taky… a když jsme spolu začali chodit, tak jsme to dělali společně.“

Stejně na tom byly i Gita (30 let), Františka (28 let) a Hana (20 let).

U partnerů se dále vyskytuje další Přímá konfrontace, a to Společné zasvěcení. Jedná 

se o specifický způsob vyjednávání informátora vzhledem k partnerovi a opačně. Vyskytly se 

zde případy, kdy ani informátor, ani partner nebyli zasvěceni do pornografického průmyslu, 

ale začali přemýšlet o tom, že by si to společně vyzkoušeli, ať už se jednalo o focení či 

natáčení. Informátor tedy neměl potřebu nic partnerovi vysvětlovat, protože oba dva byli 

zasvěceni naprosto stejnou měrou. Takový případ jsem vypozorovala u Benedikta (30 let) či

zde u Cyrila (30 let): 

„Když to vezmu, tak poprvý jsem začal s přítelkyní… to jsme jeli tenkrát tady, já jsem 

bydlel s ní na Sázavě. Prostě mě to napadlo, člověk v tom věku nemá co dělat, takže… nějak

jsme do toho skočili. Někam jsme zavolali… pak jsme si teda udělali nějak fotečky, nějak se 

voťukali. aneb první amatérskou scénu, protože to nikdo z nás dvou nedělal. Dostali jsme 

5000 dohromady a jeli jsme domů.“

Kromě výše zmíněných nových způsobů se zde objevuje i Postupné odhalování

u jednoho případu, konkrétně u Josefíny (22 let), jejíž nynější manžel nepochází 

z pornografické branže. Tomu se přiznala nejprve k fotografování a dále k natáčení:

„Tomu jsem to oznámila 3,5 roku zpátky… už na focení. A ukázala jsem mu pár fotek a 

on jako že jo, že mi to sluší a že je to hezký… a pak že chci zkusit něco víc, že už jsem točila…

U informátorů nedochází k žádnému zatajování ve vztahu k partnerům. Všichni chtějí 

mít tzv. čistý štít, a proto je o zaměstnání informátora vždy druhá strana informována. Často 

lze také pozorovat, že si aktéři vybírají své protějšky z pornografického průmyslu. Dalo by se 

to interpretovat tak, že si tím usnadňují své vyjednávání statusu, jelikož protějšku nemusí nic 
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vysvětlovat, a ten ví, „do čeho jde“, oproti „normálnímu“ vztahu, kde by mohlo dojít 

k nežádoucí konfrontaci. 

3.2.5.1 Reakce partnerů

Dalo se nějakým způsobem očekávat, že pokud si informátoři vybírají partnery ve své 

branži, že jejich reakce bude vesměs pozitivní, jelikož vykonávají tu samou práci. K mému 

překvapení docházelo ve většině případu k naprostému opaku. Setkávám se tu opět 

s Vyčítavým přijetím, které je zde interpretováno jako jisté přijetí informátorovy práce, jelikož 

partner trpí stejným stigma, ale stejně tak je aktérovi jeho práce vyčítána. Konkrétně se to 

ukazuje u Dana, který před svou manželkou měl přítelkyni pornoherečku, a ta nebyla schopna 

přijmout fakt, že Dan (35 let) vykonává tuto práci:

„… potkal jsem jednu holčinu, herečku… milá holka, začli jsme spolu chodit… ale ona 

nezkousávala absolutně tuhle práci, když jsem šel dělat já… všechno špatně, když ona měla 

práci, byl jsem v pohodě. Nebavili jsme se o tom,… ale bylo to hozený takhle. Já práce, 

všechno špatně - nepříjemná, protivná, nasraná… ona práce, já to prostě ignoroval, jako 

kdyby nikam nešla.“

Ostatně ani u Danovy (35 let) současné manželky, se kterou začali porno natáčet společně, 

nepřišly pozitivní reakce. Než svůj vztah totiž oficiálně přiznali, natáčel informátor pořád 

hard porno i s jinými ženami, a tento fakt ona špatně nesla:

„třeba někde líčila a přišla k ní holčina a říkala… Jůů a teď jsem dělala s Danem, ten 

je super, milej a ona úplně byla nasraná...takže první rok strašný peklo… no ona to hodně 

nevydejchávala..

Gita (30 let) měla tutéž zkušenost, ve které uvedla, že onen důvod, proč její 

partner/pornoherec byl vůči tomuto průmyslu vyhraněný, spočívá v tom, že pornoherci chtějí i 

sex s herečkami mimo plac. Z toho ji též podezříval a zakládal to na faktu, že není věčně 

doma, jak vyplývá z její výpovědi: 

„No u toho jsem byla překvapená, protože jsem si myslela, že když v tom dělá, tak to 

ví, jak to probíhá, ale ne-e.. on znal ty herce, a věděl, že ty herci kolikrát chtěj ten sex i mimo, 

že loudí…  a to jsem tenkrát bydlela tady v Praze a to té práce bylo hodně... a to jsem byla 

tenkrát pořád pryč… no a to mi furt nadával, to byly hádky, že pořád kamsi jezdím a že 

nejsem doma a že doma už nic nechci… a to moc dobrý nebylo. Ale třeba já jsem to u něj 

chápala, protože jsem věděla, jak to funguje… tak podle mě… tak on dělal nějaké věci.. 

obměňoval mě..já jsem nic špatného na práci nedělala, přišla jsem, oddělala jsem a šla jsem 

domů.“
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Oproti tomu Hanu (20 let) její přítel pornoherec nařkl z toho, že si práci užívá:

„No taky tím, že mě přítel obviňoval, že si tu práci užívám a prostě to byla pravda. 

Což třeba nechápu, protože on dělá to samý, že jo.“

Samozřejmě, že toto Vyčítavé přijetí se neobjevovalo pouze u partnerů, kteří sdíleli 

s informátorem své zaměstnání, ale též u partnerů mimo obor. Deklaruje to výpověď 

Benedikta (30 let), kde se zmiňuje o reakci jeho bývalé přítelkyně:

„Bejvalka začala prudit kvůli práci po 4 letech. Žárlivý nenápadný narážky, takže se 

to dá snadno odhalit…“

Když se odpoutám od partnerů/ pornoherců, tak se zde vyjevuje i kategorie Kladného

přijetí, a to konkrétně u Benedikta (30 let), kde ho jeho přítelkyně bere „normálně“:

„V pohodě, z těch holek, co jsem byl… No tady mladá zatím vypadá, že je s tím 

smířená.“

I při Josefínině (22 let) konfrontaci partnera s její prací byla jeho reakce pozitivní:

„… on že je v klidu, že už si našel pár mých videí a tak. A že to bere úplně v pohodě, že 

je to práce a když to nebudu tahat do soukromí, když se s ním o něčem nebudu bavit tak to 

bude v pohodě. Prostě to s ním beru v pohodě, nepopisuju mu detaily jak a kde se co dělalo, 

ale že si zavoláme, zhruba co a jak… a třeba mu řeknu vtipnou story nebo něco zajímavýho, 

co jsem postřehla… a nerozebíráme spolu detaily. Bere to v pohodě, jako práci a netaháš to 

do soukromí a neovlivňuje tě to moc, tak je to v pohodě. Je to prostě práce… Je s tím v 

pohodě.“

U Ivany (30 let) a jejich partnerů se objevují rozličné reakce. Dvě lze zařadit do 

Kladného přijetí kde se jeden její partner jejím zaměstnáním i chlubil, a druhý ho přijal 

s nadšením: 

„..mně bylo 26 a jemu 16, s tím jsem byli chvíli, ten byl nadšenej, že dělám porno, 

všude se s tím chlubil, díval se na všechny scénky, měl to projitý několikrát, když byly 

striptýzy, tak se ke mně hlásil, ale to bylo asi tím věkem, ale to bylo jinačí, že jo… takže tam 

nebyl problém.“

„Tak on se úplně rozesmál a nadšeně vykulil oči a říkal, že chtěl natáčet porno a že 

zkoušel obvolat agentury a že nevěděl… že zpětnou reakci nedostal. No a jeslti bych mu s tím 

teda nepomohla a já říkala, výborně, super, proč ne, že jo…“

Tu třetí reakci řadím již do nové kategorie, a to Popřené přijetí. Ivanin (30 let) partner byl 

s její prací konfrontován, a podle výpovědi informátorky lze tvrdit, že s ní byl srovnán. Tomu 

bylo to té doby, než Ivanu viděl, jak se svléká na striptýzu:



37

„chtěl pro mě to nejlepší, takže říkal, miláčku, dělej, co chceš, nevadí mi to, ať jsi 

šťastná..což jsem věděla, že asi nebude fungovat moc dlouho. No a když jsem mu řekla, že to 

beru jak práci, že se může přijít na jakoukoliv práci podívat… no a byl to strašně hodnej 

kluk… řekla jsem mu, že mu řeknu, kam jdu, kde dělám atd., že když tam přijdeš, budu tam… 

prostě nic jinak nebude. prostě jednou jsem mu řekla, aby přišel se podívat na striptýz - no a 

když viděl, že se tam svlíkám, tak to vzal hodně těžce… no tak jsme se chvilku nebavili, jako že 

nebyl schopen to psychicky rozdejchat...a pak už to bylo takový, že dělal, že mu to nevadí, tak 

se trápil hodně...takže jsem potom ten vztah ukončila já..

Překvapivým zjištěním u partnerů, je hlavně ona reakce pornoherců, kteří ačkoliv 

pracují ve stejném prostředí jako informátoři, tak jim tuto práci vyčítají a používají ji jako 

zbraň při hádkách a neshodách.  

3.2.6 Vyjednávání statusu s přáteli

Aktéři si nacházejí přátele i v pornoprůmyslu, kdy svůj status ale nijak nemusí 

vyjednávat vzhledem k totožnému zaměstnání. V mé práci jsem se ale zaměřila na přátele,

kamarády a známé, kteří nepocházejí z pornobranže a byli/jsou s informátory v kontaktu z 

dob, kdy práci pornoherce/pornoherečky ještě neprovozovali.

Zde se ukázala významná role genderu. Muži/pornoherci zde definují přátele jako 

nerozeznatelnou masu osob, zatímco ženy explicitně rozlišují své přátele na jednotlivce. 

Tohoto schématu, tedy nejdříve pornoherci a poté pornoherečky, se držím i v následujícím 

určování kategorií vyjednávání. 

Přátelé pornoherců vědí, že pracují v pornoprůymslu, ale neexistuje tu žádná potřeba 

přímého sdělení. Aktéři to nechávají na náhodě, aplikují tedy Nulové vyjednávání. Tento 

případ je pozorovatelný u Dana a Benedikta, jejichž přátelé se to dověděli „odněkud jinud“:

„Hele kamarádi, tam jsem to nikomu asi ani neříkal… Dozvěděli se to odněkud jinud.. 

Já jsem neměl potřebu se s tím chlubit, někde to ventilovat.“ (Dan, 35 let)

„No z internetu, že jo. Prostě náhodou na mě někdo narazil a vytiskli fotku, jak se tam 

muchluju s nějakou bábovkou.“ (Benedikt, 30 let)

Ačkoliv aplikují tento způsob vyjednávaní, nemají následně problém o pornografické 

problematice s přáteli hovořit, pokud již o ní ví. Hezky se tento jev ukazuje u samotného 

Cyrila (35 let), který přátelům nikdy napřímo nesdělil, že pracuje jako pornoherec, ale jeho 

přátelé o tom „samozřejmě ví“ a on nemá problém s nimi mluvit. 
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„Tak ty to vědí všichni… je to běžný (říct kamarádům)… samozřejmě sem tam hodí 

nějakou hlášku typu, „čau pornouši“… a tak… reaguješ na to normálně. Já jim vobčas něco 

vyprávím… nebo mi říkaj, že mě viděli a maj kecy… tak jim říkám: „Tak na to neklikej vole, 

pak nebude poptávka (smích).“ Přišel jsem do hospody a (kamarád říká): „Ty vole, já jsem tě 

viděl s nějakou starou (pozn. myšleno ženu vyššího věku), ty vole.“ (Následně Cyril 

odpovídá): „a dobrý?? A on. „To si děláš prdel nebo co.“… No a tak no, tak tam to všichni 

ví, že mě jakože viděli a tak… ale nikdy jsem jim to nepřiznával.

K zajímavému případu dochází u Evžena (30 let). U toho nejen, že jeho přátelé o práci 

pornoherce ví, ale také se s nimi před vstupem do tohoto průmyslu radil, zdali má na této 

pozici začít pracovat či nikoliv. Toto jednání řadím do Přímé konfrontace:

„Tam to bylo v pohodě. Ty (kamarádi) to věděli… ty to se mnou řešili, já jsem se s 

nima radil, jestli do toho mam jít… a potom proběhla nějaká sázka, jestli na to mám… tak

jsem uspěl (smích)... mezi mejma dobrejma kamarádama...tak tam to bylo v pohodě…“

Přímá konfrontace se objevuje i u pornohereček. Konkrétně u Ivany (30 let), která 

s přiznáním neměla sebemenší problém.

„No a přátelé a nejbližší, těm jsem to řekla naprosto otevřeně.“

U Gity (30 let) byla situace složitější. Volí totiž 3 způsoby vyjednávání. A to Přímé zatajení, 

které aplikuje u větší masy známých z důvodu obav z jejich reakcí:

„Ostatním jsem to tak nějak neříkala, protože jsem nevěděla, jak budou reagovat, 

protože jsem o tom nechtěla mluvit, čím míň lidí to vědělo, tím lépe. Protože to by se tam 

rychle rozneslo… protože tam u nás je to malinký.“

Poté se u ní objevuje způsob, který v tomto případě vychází z Přímého zatajení. 

Ačkoliv svou práci tajila, část jejích přátel přišla na její zaměstnání (údajně ji někde viděli) a 

konfrontovali ji s ním. Vzniklo tedy Donucené přiznání:

„No a pak kamarádům… ti se to většinou dozvěděli někde mimo, že mě někde viděli a 

přišli za mnou a zeptali se mě na to sami… pochopitelně… takže těm jsem to řekla, ti, co mě 

znali.“

A Gita (30 let) využila i Přímou konfrontaci, na základě přiznání se se k práci k pornografii 

do tohoto průmyslu přivedla i svou kamarádku:

„Kamarádce nejlepší té jsem to řekla, tak nějak narovinu… a ona pak začala taky 

točit.“
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K Donucenému přiznání došlo u Hany (20 let), která pod nátlakem kamarádky, který 

vyplynul z toho, že po střední škole kolovaly Hančiny fotky z prvního natáčení, byla

donucena se k tomu zaměstnání přiznat a nesla to velmi těžce.

„No tak jako potom mě dotlačila k tomu říct, co se mnou je...a já jsem se z toho docela 

psychicky složila, protože jako by bylo… bylo to (pozn. natáčení pornografie) na mě vidět… a 

mě to strašně nevyhovovalo.“

Vesměs nemají pornoherečky, ani pornoherci problém s tím, že o jejich práci přátelé 

vědí. Méně to řeší muži, kteří své přátele berou jako celek, oproti pornoherečkám, které si 

vybírají konkrétní kamarádky/kamarády. I toto rozdělení se následně ukáže v reakcích, kdy 

mnohem více kategorií reakcí nabízejí přátelé pornohereček, neboť ti, jak jsem již uvedla,

jsou vyjmenovávány jednotlivě. 

3.2.6.1 Reakce přátel

Přátelé jsou specifickou skupinou, kde se setkávám, více než kde jinde, s pozitivním 

přijetím. Již dříve jsem definovala Kladné přijetí, kdy konkrétně matky neměly problém 

s přijetím práce svých dětí. Zde ale vytvářím novou kategorií, a to Zvídavé přijetí. V tomto 

případě dochází ke stoprocentnímu pozitivnímu přijetí společně s velkým zájmem o aktérovo 

zaměstnání. Nejvíce se tento jev ukazuje u mužů, pornoherců, jejichž kamarádi je mají za, dle 

jejich výkladu, „bouchače“, „mača“ apod. U Cyrila a Evžena jsem již reakci obsáhla v jejich

způsobu vyjednávání, ale Benedikt (30 let) dokonce svého kamaráda přivedl na natáčení:

„Ze začátku se mě každej ptal, jak a kdy a tak. Byli spíš zvědaví, o tom, jak to probíhá 

a tohlecto - on si každej totiž představuje ten byznys, že to musí bejt hrozně v pohodě. Mám 

třeba jednoho kamaráda, který jsem přitáh na natáčení jak čumila, no a on když to viděl to 

natáčení, tak pak prohlásil, jakože klobouk dolů. Kamarádi mě brali v pohodě, i s touhle 

prací…“

A Gitino (30 let) přímé přiznání vyvolalo zase v její kamarádce myšlenku začít též natáčet:

„No, že jsem ji to měla říct hned, že to chce taky dělat (smích)… Takže jsem ji k tomu 

přivedla…“

U Josefíny (22 let) to probíhalo obdobně. Kamarádka chtěla všechno vědět a velmi ji to 

zajímalo:

„Takže pro ni to bylo v pohodě, pro ni jsem byla trhlá, ujetá a dělala jsem šílená věci 

a umění mě bavilo… ona pochopila, že je tohle věc, v čem se můžu realizovat. Naopak ptala 

se, jak to jde a jak to funguje a strašně moc si chtěla psát a vyzvídat.
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Zmiňovala jsem i Kladné přijetí, které se v tomto případě u přátel, dá velmi pěkně 

prezentovat u Ivany (30 let), jejíž kamarádi její práci přijali dobře:

„… kamarádů pár ale těch nejbližších, tak na prstech jedný ruky by se dali spočítat. 

Takže těm jsem to řekla a ti jediní mi řekli, že je to mé rozhodnutí, že mi v tom drží palce, 

zasmáli si, jako ve smyslu, že se těší, až uvidí video nebo takhle.“

Stejně tak se tu objevuje i kategorie Skrytého přijetí, kdy po konfrontaci dochází 

k vyjádření se, ale v pozdější době už se k němu ani jedna strana nevrací. Tento případ se 

vyskytuje u Josefíny (22 let), kde to ani jedna z jejích kamarádek nečekala, ale obě dvě to 

přijaly.

„… No ta (kamarádka) byla hodně v šoku, ale pochopila to a že je jí jedno, co dělám a 

že to do detailu nebudeme rozebírat a budeme kamarádky dál. A druhá kámoška, co mě 

kontaktovala, ta byla hrozně v šoku, že jsem sice byla ulítlá a tak… ale když jsme byly 

kamarádky na střední, tak nemá důvod se mno nebýt kamarádka dál… že je to moje věc.“

Františka (28 let) si touto zkušeností u své kamarádky též prošla. Kamarádka ví, že to dělá, 

ale nebaví se spolu o tom:

„No, každopádně vnímá to normálně o mně… zavoláme si, jdeme na vínko… ale já 

před ní o tý práci nemluvím.“

U přátel též dochází k negativním reakcím, která jsou spojena, dle výpovědi 

informátorů, například se závistí. Odsouzení osobní se objevuje mimo jiné i u Josefíny (22 

let), kde jí její kamarádka za její práci těžce odsoudila. Navzdory tomu, že věděla, že je 

Josefína „normální“ a stále stejná, nedokázala její zaměstnání pochopit:

„…když to na mě zjistila, tak úplně největší otočka, prostě zjistila to, odešla, vypla si 

telefon, vymazala si mě a nic nereagovala. Řekla, že s děvkou a s takovýmhle ubožákem 

nechce nic mít. Je jedno, že mě zná celej život a že ví, jaká jsem. Pak jsem ji psala e-mail, 

jakože to dělám 3 roky a že to ona nevěděla a chovala se normálně… tak jsem se ji ptala, jako 

jestli mě to změnilo nebo co.. že jsem pořád normální a ona řekla, že ví, že jsem se nezměnila, 

ale prostě vím to, je to nechutný.. už tě nemůžu brát taková jaká seš, když to o tobě vím a 

prostě konec.“

Stejný případ vnímala u svých známých i Ivana (30 let), která se dočkala vulgárních 

poznámek vůči své osobě kvůli své práci:

„… ta (skupina přátel) mě zavrhla, protože ukazovat se někde nahatá, tak doslova 

řekli, že se chovám jako kurva.. ale to byli lidi, kteří se mě zřekli, nic po mně nechtěj já po 
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nich taky ne, třeba se pozdravíme, ale jako pomlouvaj no.. ale takže vyhledávaj moje videa 

schválně je ukazujou a pomlouvaj, že jako ta kurva tohle dělá...

I když, jak jsem řekla na začátku této části, se u přátel objevuje vesměs pozitivnější 

náhled na pornobranži, na rozdíl od ostatních členů rodiny si neberou servítky, pokud jde o 

odsouzení a aktéry častují vulgarismy mnohem nevybíravěji než zmínění někteří rodinní 

příslušníci.

3.2.7 Vyjednávání statusu v jiném zaměstnání

Většina ze zpovídaných informátorů se pornoprůmyslu věnuje na plný úvazek. 

Nicméně někteří z nich, kromě toho, že pracují v pornoprůmyslu, se věnují ještě jinému 

zaměstnání. Svůj status zde též určitým způsobem vyjednávají. Aktéři zde nerozlišují mezi 

kolegy v práci a klienty. 

Dan (35 let) se kromě pornoherectví (a jiné práci v pornoprůmyslu zahrnující asistenta 

u gay produkcí a osvětlovače u heterosexuálních produkcí) věnuje i zednickému povolání. 

V něm ale zatvrzele aplikuje Přímé zatajování vůči zákazníkům, neboť se domnívá, že je čistě 

jeho věc, co dělá a nechce, aby to věděli:

„takže  lidi z práce a nebo pro lidi, pro který dělám, tak ty to neví...a nechci, aby to 

věděli.“

Nicméně ve stejném okamžiku, uznává, že pokud je mu nějaký zákazník příjemný a shodou 

náhod zná taky někoho z pornoprůmyslu, nemá problém svou účast v pornoprůmyslu též 

přiznat:

„nebo jediný, když jsem zrovna tady dělal na Smíchově...tak jsem dostal kontakt na 

chlapa… ale fakta charismatickej, tak jsme se tak bavili… a já nechávám lidi mluvit… no a z 

něho vypadlo, že zná Silvii Saint a takovýhle lidi ne… a já mu říkám fakt jo, tak to máme asi 

společný známí..a on cože… no já jsem péčko točil a už jsme se s ním začli bavit a bylo to ale 

i tím, že je ten člověk normální...ale on ty lidi zná, byl v tom okrajově… ale jinak ty lidi 

absolutně neví, co jsem kdy dělal nebo kdy jsem co dělal.“

Františka (28 let) kromě své profese pornoherečky pracuje jako servírka ve vinárně a 

často k ní chodili kolegové z restaurace (která je naproti vinárně) na skleničku. U nich si 

zvolila cestu Přímé konfrontace:

„Tak třeba kluci tady naproti… když jsme tady votvírali, tak jsem tady jako blondýnka 

prostě běhala, ne… pak jsme se s nima seznámili... pak jsem jim teda řekla, co já dělám...“
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Gita (30 let) zase pracovala v tu dobu stále na celním úřadě pražského letiště, ale ke 

svému druhému zaměstnání se nikdy nepřiznala (Přímé zatajení), a ani ho jinak neventilovala, 

a to z obavy, že by ona práce v pornoprůmyslu dělala problémy. 

Ivana (30 let) pracuje jako fitness trenérka a též si zvolila cestu Přímého zatajení, protože si 

myslí, že kdyby přiznala svou práci pornoherečky, že přijde o respekt a o klientelu:

„Ale tak záleží na tom, skrz co jsme se seznámili, když někdo přijde a řekne, jste 

trenérka a chci pomoct se cvičením… tak tam to nerozebírám. Tam to není potřeba, ukazuju 

mu dovednosti z toho oboru, posilovna a co jak… takže tam to neříkám, to by mi i ublížilo.

A myslím si, že by to nepůsobilo dobře právě na takový ty starší… a na to fitko.. a asi jak by to 

vzali a asi by to nebylo nejlepší...prostě si myslím, že bych o pár jedinců přišla. Jakože 

nechtěj, aby je trénoval člověk, kterej dělá i tohleto, protože se nám to nelíbí a tak… takže by 

ten respekt odešel.“

Ihned ale jedním dechem dodává, že někteří její klienti – mladší – o jejím působení ví, 

protože viděli její videa. O své práci je neinformovala:

„Tak třeba ta omladina, co tam trénuju. Tak říká, že mě viděla na videu...takže pak 

jako víceméně je to sranda… to jsou kluci 15-18 let, ti tam chodí no a většina mě viděla… 

a pak si to naposílali..takže tam to ví, ale prostě dál už nemaj potřebu to říkat dál.

3.2.7.1 Reakce kolegů z jiného zaměstnání

Co se týká reakcí kolegů z jiného zaměstnání, zjistila jsem je pouze u Františky a Gity. 

Obě dvě reakce se absolutně lišily, přičemž Františka (28 let) přiznala, že přijetí její práce se 

setkalo s pozitivní reakcí (Kladné přijetí): 

„… ale protože jsem byla taková otevřená a ahoj a čau a pusinky...tak z toho byli 

trošku překvapený.“

Kdežto u Gity (30 let), když odcházela z celního úřadu, ji její kolega s pornoherectvím 

konfrontoval (Osobní odsouzení).

„Hmm přemýšlím...třeba na té celnici, jak jsem byla tady v Praze, tak jsem tu byla 

4 měsíce a pak jsem odcházela a pak mi jeden tamten kolega poslal jakousi hnusnou smsku.... 

my jsme se moc… tak nějak párkrát viděli a to mi cosi hnusného napsal.“

3.2.8 Vyjednávání statusu vůči neznámým lidem

Informátoři většinou svou práci neventilují. Výjimku tvoří Josefína (22 let), která se, 

ke své práci přiznala (Přímá konfrontace) cizímu člověku v letadle, na čemž můžeme 

pozorovat, že veřejně deklaruje svůj status:
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„Nemám tendenci to tajit, musím říct, že když jsem se minulej týden vracela z toho 

Finska, tak jsem tam potkala v letadle jednoho týpka a byl hrozně milej a mluvil o politice a 

bylo to strašně  votravný. Ale jako na zpestření, to bylo v noci, já byla unavená a konečně 

někdo, kdo mluv í česky. Jsme se tedy tak bavili, jako co dělám a já - fotomodelka 

a pornoherečka. A on cože? A já jakože co on… on jakože, že je diplomat ČR v zahraničí.

Ostatně i Cyril (35 let) musel svůj status vyjednávat vůči pracovníkovi na úřadu:

„Když třeba… na úřadech vyplňuješ, když se mě na to zeptá… tak říkám OSVČ, 

umělecká činnost… a když se mě ptá, dál? Tak řeknu jakoby herectví, výroba materiálu… no 

a když to fakt chtěj vědět dál… tak řeknu, že normálně porno… je to blbý, že když si děláš 

nějaký pojištění, ať už životní, úrazový nebo tohleto… tak říká „aha“, tak na tebe kouká, že jo 

a říká… „OSVČ.. hmm zajímavý“.

Také může nastat situace, kdy pornoherečku či herce pozná naprosto neznámý člověk. Ať 

už například z videa na internetu či na fotografiích. Proto i v tomto případě dochází 

k vyjednávání a to ve formě Náhlé konfrontace. Konkrétně je to nejlépe viditelné opět 

u Josefíny (22 let), která se setkala s tímto případem dvakrát a v každém případě s odlišným 

pohledem. U toho negativního se vůči jedinci vymezila a dala najevo, že je to její život a že si 

v něm může dělat, co chce:

„Jo na ulici se mi to stalo… byla jsem ve fitku a tak mě poznal jeden člověk a byl hrozně 

moc nadšenej, začal mi lézt do zadku… a tak.. no ale pak jsem vyšla před fitko a šla jsem 

někam natočení a tam mě poznal jeden člověk na ulici a začal mi nadávat do děvky a kurvy a 

co tady děláš... To byl docela masakr...jak to bylo v jeden den, ale já jsem se otočila a 

říkám…“ a když se mnou máš problém, tak mě neřeš… nekoukej na mě.“ To samý, když mi 

lidi píšou na FB, jedni tě obdivujou, jak jsi úžasná, a druhý ti píšou, jakej ses ubožák… tak

pak říkám, tak mě nekontaktuj a nepiš mi, já se stejně nezměním, nepřestanu to dělat. Já to 

prostě beru s nadhledem.

Josefína (22 let) zmínila existenci svého profilového účtu na Facebooku, kde působí pod 

svým uměleckým jménem a má zde uvedeno jako zaměstnání „pornoherečka“. Stejně je tomu 

i u Ivany (30 let), která na FB figuruje. Obě dvě tyto aktérky jsou tak nuceny vyjednávat svůj 

status i skrz sociální síť, kde se veřejně ke své práci přiznávají. Otevřeně tak svůj status 

deklarují, aniž by mohly mít kontrolu nad tím, kdo se o něm dozví. Tyto případy můžeme 

vidět pouze u těchto dvou aktérek. Ostatní informátoři své facebookové – pracovní profily 

nevlastní.
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4 ZÁVĚR

4.1 Náhled společnosti na pornografii očima informátorů

Se snazší dostupností na internetu se ukazuje, jak je pornografie stále více 

konzumovanou, nicméně, jak jsem v teoretické části deklarovala, náhled na ni se ve své 

podstatě nemění a zůstává převážně negativní. O tomto faktu vypovídá, nejen zmíněná 

literatura (Chmelík, 2003; Lišková, 2009; Reeves, 2014), ale také informátoři, kteří uznávají, 

že pornografie, pokud je probírána veřejně, stává se tabuizovaným tématem, nicméně je-li 

v soukromí, je akceptovatelná. 

Podle výpovědí informátorů se potvrzuje i nejednoznačný genderový pohled, tedy že 

je pornografie vnímána lépe muži než ženami, neboť muži mají k pornografii pozitivnější 

vztah. Informátoři jsou přesvědčeni, že se ženy se chovají vůči pornografii střídměji a jedním 

z důvodů je reálný strach, že pornografie vyvolává u mužů takové požadavky sexuálních 

praktik, které nejsou ženy ochotny přijmout, což koreluje s Häggströmovou et al. (2009) 

myšlenkou, že pornografie by mohla vytvořit určitou nejistotu v životě a mohla by vést 

k reálným požadavkům u mužů. Současně nejistý přístup žen k pornografii, dle informátorů,

je také dán myšlenkou, že se pornografie objevuje jako reprezentace tužeb mužů, které jim 

ženy neposkytují.

Informátoři též uvádějí, že mladší generace přijímá pornografii lépe, než je tomu 

u generace starší. Stejné náhled je patrný i u Häggström et al. (2009).

4.1.1 Pohled společnosti na pornoherečky a pornoherce očima informátorů

Genderová nejednotnost je ještě více patrná v případě náhledu na pornoherečky a 

pornoherce, jak ji reflektují moji informátoři, na základě svých zkušeností.  Nejvíce v případě, 

když ženy hodnotí pornoherečky a muži naopak pornoherce.

V prvním zmiňovaném dochází k převažující negativní reakci, kdy jsou pornoherečky 

ženami odsuzovány, a to z důvodu porušení norem společnosti (zákaz odhalování pohlavních 

orgánů na veřejnosti, monogamie, bezúplatný sexuální styk).

Zde je patrná určitá paralela s prostitucí, se kterou si ženy, dle informátorů, pornografii 

asociují a na tomto základě nazývají pornoherečky vulgárními výrazy jako „kurva“ či 

„šlapka“. 

K naprostému opaku dochází v pohledu mužů na pornoherce. V jejich očích je 

pornoherec, podle výpovědí, člověk, kterým by chtěli být, jelikož je jeho sexuální aktivita 
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nadprůměrná a dostává za ni ještě zaplaceno. U mužů směrem k pornohercům je též 

využíváno pojmenování, které vyjadřuje určitý obdiv, a to ve formě slov „bourák“ či „frajer“.

Při posuzování svého genderu mají, dle mých informátorů, jak ženy, tak muži jasný 

názor, ať už je negativní či pozitivní. Pokud ale dochází k hodnocení genderu opačného, 

ukazuje se zde určitá nejednotnost, kdy nelze považovat nějaký pohled na pornoherečku/či 

herce jako převažující. Informátoři vypověděli, že se muži vůči pornoherečkám vymezují jak 

v kladném, tak negativním smyslu a stejný pohled je patrný i u žen vůči pornohercům. Zde se 

ukazuje, že některým ženám pornoherci imponují a zajímají je a naopak druhým vadí a 

odsuzují je.

4.2 Strategie vyjednávání statusů

Informátoři využívali ke svému vyjednávání statusů v rodinném prostředí, v blízkém 

okolí a pracovním prostředí, různé strategie. Jsou si vědomi svého stigmatu a uvědomují si, 

jaký názor má společnost na jejich stigma. Na tomto základě se snaží přizpůsobovat i své 

strategie vyjednávání. Pro interpretaci způsobů vyjednávání statusů jsem užila Goffmanovu 

perspektivu, kde hovoří o kategoriích vyjednávání ve formě Odhalení, Zastírání a Předstírání

(Goffman, 2003,88 – 122). Každá tato kategorie obsahuje mnou vytvořené subkategorie, které

vyjadřují přesný způsob vyjednávání.

Do kategorie Odhalení jsem zařadila subkategorii Přímé konfrontace. Jedná se o přímé

přiznání se k práci v hard pornografii, kde informátoři seznamují své okolí s faktem, že se 

aktivně věnují natáčení filmů s hardcorovou tematikou. Tento způsob vyjednávání byl použit 

alespoň jednou vůči všem výše zmiňovaným, kromě prarodičů. Součástí Přímé konfrontace je 

i speciální případ založený na zvláštním vztahu sourozenců, kdy jeden z nich (bratr či sestra) 

aktivně v pornoprůmyslu působí a druhý chce do pornoprůmyslu vstoupit a žádá prvního 

o radu.  Podobně tomu je i u Společného zasvěcení, které se týká partnerů. Zde dochází 

k vyjednávání informátora vzhledem k partnerovi a opačně. Jedná se o situaci, kdy 

informátor, ani partner, nepracovali v pornografickém průmyslu, ale začali přemýšlet o tom, 

že by si to společně vyzkoušeli, ať už se jednalo o focení či natáčení. Stejně tak se podobný 

způsob objevuje i u partnerů, kteří se seznámili na natáčení, jsou tedy oba pornoherci a k práci 

se nemusí nijak slovně doznávat (Našincovo vyjednávání). Tento způsob je patrný u vícera

informátorů.

Do té samé kategorie jsem zařadila i Postupné odhalování, které je založeno na 

přiznání se k tzv. lehké erotice, kdy se informátor touto strategií snaží jít cestou nejmenšího 
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odporu, až k samotné podstatě. Při tomto zvoleném typu vyjednávání se nejdříve snaží zjistit, 

jak protějšek bude například na focení softcore fotografií reagovat, což se v tomto ohledu dá 

považovat za morálně únosnější než tvrdá (hard) pornografie. Pokud nalézá v tomto směru 

pochopení, konfrontuje protějšek se svou prací. Tuto strategii volí pornoherečky a pornoherci 

u matky a svých životních partnerů. 

Váhavé odhalení je dalším typem vyjednávání, kdy informátoři jsou rozhodnuti svému 

protějšku sdělit, jakou práci vykonávají, nicméně u nich dochází ke kolizi se studem. Ten je 

ve finále překonán a dochází k přiznání. Zde se informátoři stydí za práci v pornoprůmyslu, 

jelikož očekávají odsouzení na základě negativního nahlížení společnosti na pornografii 

(Cossman, 1997; Lišková, 2009). Proto při překonání studu volí strategii rychlého přiznání 

následovaný rychlým útěkem od tématu. Tato strategie byla patrna pouze u vyjednávání 

s matkou.

Pornoherečky a herci volí i strategii Donuceného přiznání, které stojí na pomezí 

kategorií Zastírání a Odhalení. Jedná se totiž o situaci, kdy dochází k zatajování práce 

v pornoprůmyslu, jenže vlivem okolních vlivů, ať už je to fakt, že jsou kvůli natáčení 

uvězněni či je někdo známý viděl ve videu, jsou nuceni se přiznat. Tento způsob volili někteří 

informátoři u matky, prarodičů a přátel.

Pokud informátoři neměli odvahu konfrontovat se svou prací své okolí přímo, volili 

další subkategorii Odhalení, a to ve formě Pomoci třetí osoby, kdy si cíleně vybrali někoho, 

pomocí nějž byla informace příjemci sdělena. Jak se z rozhovorů ukázalo, jedná se o nástroj 

sloužící k tzv. zmírnění zla. Vědí, jak okolí reagovalo na nějakou podobnou „negativní“ věc a 

tím pádem se ji snaží vyhnout. Figuruje zde i otázka náboženského pohledu. Informátoři 

vypověděli, že tuto strategií volí i u osob, jež jsou z nábožensky založené rodiny, kde se 

o takovýchto tématech nebaví, protože v církevním diskurzu je pornografie odmítána6. Tato 

kategorie vyjednávání byla užita u otce.

Specifickým způsobem Odhalování je i Nulové vyjednávání. V tomto případě herečky 

ani herci nepociťují, že by se měli přímo vyjadřovat ke svému zaměstnání či ho skrývat. 

Spoléhají se na náhodu, tedy na fakt, že se to příjemce dozví odjinud a on nemá starosti 

s vysvětlováním. V podstatě se jedná o vyjednávání typu: „oni to ví, ale ode mě ne a 

nebavíme se o tom“. Tato kategorie se objevila u matky a sourozenců, a poté i u přátel.

                                               
6

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents/rc_pc_pccs_doc_07051989_pornograph

y_en.html



47

Pokud konečně vezmu kategorii Předstírání, zde mohu uvést tzv. Kategorické 

předstírání. Zde aktér nechce okolí sdělit, že pracuje v pornoprůmyslu, a tak předstírá jinou 

práci, aby s ní nebyl spojován. Tento typ vyjednávání lze pozorovat směrem k prarodičům.

K Zastírání můžeme zařadit Přímé zatajení, kde informátoři vůbec nekonfrontují okolí 

se svou prací. Někteří se domnívají, že okolí o jejich práci vědět nemusí, protože je to jejich 

osobní věc, jiní se obávají ztráty respektu či nepochopení vykonávaní odlišné práce. Jedním 

z důvodů je i strach z nepochopení na základě jiného náboženského smýšlení (Reeves, 2014). 

K tomuto vyjednávání dochází u otce, prarodičů, přátel a v jiném zaměstnání.

Specifickým případem, který Goffman ve svých kategoriích neuvádí je Laxní přístup

(u matky), kde, podle deklarace informátorů, nedochází ke konfrontaci s okolí a sami 

informátoři nespoléhají na fakt, že se o jejich práci okolí dozví a ani neví, jestli o jejich 

působení někdo ví.  Též Potlačené (Skryté) vyjednávání, kdy aktér si je jistý, že okolí o jeho 

působení ví, ale vyhýbá se hovorům na toto téma, jak je patrné u prarodičů. A nakonec i 

Náhlá konfrontace, která se děje pouze u vyjednávání s neznámými lidmi, kteří daného aktéra 

poznají (z internetového videa atd.).

4.3 Našinci a zasvěcení

Pomocí těchto vymezených kategorií lze určit, koho zařadit k Zasvěceným a 

našincům. U Goffmana lze vidět, že k zasvěceným řadí rodinu a přátele a jedním dechem 

dodává, že před nimi stigma nelze tajit a mají pro něj pochopení.

Z mého výzkumu ale vyplynulo, že rodinný příslušník není automaticky ten, který by 

se měl o stigmatu dozvědět a rozhodně pro něj musel mít pochopení.

Matku můžeme zařadit mezi zasvěcené neboť ona je jediný člověk, která se to u všech 

informátorů nějakým způsobem dověděla a u které můžeme pozorovat největší množství 

reakcí. U některých informátorů s jeho zaměstnáním problém neměla a přijala ho bez 

problémů – reagovala tedy Kladným přijetím, jindy se u ní informátoři setkali s Vyčítavým 

přijetím, tedy situací, kdy aktérovu práci akceptuje, ale konfrontuje ho s otázkami budoucí 

rodiny, „normální“ prací apod. Zde lze opět pozorovat moment, kdy si společnost vykládá 

pornografii jako negativní věc. Laxní přijetí, které je též u informátorů použito, je založeno na 

respektování práce informátora, nicméně k nulovému vyjadřování se k ní.  Obdobně lze 

pozorovat i Skryté přijetí, kdy po konfrontaci dochází k jednorázové reakci, ale v pozdější 

době se už k otázce pornoherectví ani jedna strana nevrací. Směrem k matce je též aplikováno 

Postupné přijetí, u kterého je evidentní změna v pohledu v plynoucím čase, kde je patrná
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počáteční frustrace, která je ale záhy vystřídána zájmem o aktérovu práci. Nicméně se dalo 

očekávat, že se vyskytnou i případy odsouzení, které jsou u matky a dále u dalších osob, se 

kterými je status vyjednáván, aplikovány ve dvou formách, a to ve formě Odsouzení práce a 

v Osobním odsouzení. V prvním zmiňovaném se konfrontovaná osoba, v našem případě 

matka, nemůže s aktérovým zaměstnáním smířit a odsuzuje ho jako otázku „nenormální“ 

práce. Pokud postupem času dojde ke smíření se s onou prací, konfrontovaný jedinec nemá 

zájem s aktérem na toto téma diskutovat. Opět je zde patrná shoda s negativním náhledem 

dominantní společnosti. U Osobního odsouzení, které je založeno na Odsouzení práce, se 

jedná již o odsouzení dané osoby za vykonávanou práci na osobní rovině, kdy zde konkrétně 

matka využívá agresivní přístup a dokonce přerušuje s aktérem kontakt. Ačkoliv tedy matku 

mohu zařadit do skupiny zasvěcených, což odpovídá Goffmanově interpretaci, rozhodně 

nemohu tvrdit, že informátorovo stigma bezvýhradně přijímá.

Určení otcovy pozice už není tak jednoznačné, protože kromě Přímé konfrontace a 

Pomoci třetí osoby, u něj informátoři aplikují i Přímé zatajení a Nulové vyjednávání. Nedá se 

tedy jasně říct, že ho pornoherečky a pornoherci řadí mezi zasvěcené, jako u matky, i když u 

něj dochází pouze k přijetí (kladné, laxní, vyčítavé).

Sourozence mohu jasně zařadit do kategorie zasvěcených, neboť oni jsou to skupinou 

osob, která o aktérově působení vždy ví, a to na základě Přímé konfrontace, kam se řadí i 

speciální vztah – vizte výše, nebo se to dozvídá z okolí. Dochází zde i k přijetí (kladnému i 

laxnímu), nicméně se zde setkáváme i s Nulovou reakcí, kdy sourozenci s aktéry jejich 

zaměstnání neřeší.

Samostatnou skupinou v rodině jsou prarodiče, které mohu zařadit mezi nezasvěcené, 

neboť vůči nim je vyjednávání Přímým zatajením či Kategorickým předstíráním praktikováno 

nejvíce, a to nejen z toho hlediska, aby se necítili nekomfortně, ale také z důvodu velkého 

věkového rozdílu, který je spojen s odlišnou výchovou, což koreluje s myšlenkou Häggström

et al. (2009) o „normálnosti“ dívání se na pornografii mezi mladými, neboť současná doba 

jim nabízí otevřenější a liberálnější výchovu směrem k sexualitě a pornografii, než tomu bylo 

v dřívějších dobách. Dalším důvodem je strach z nepochopení a odsouzení na základě 

odhalování svého těla mimo soukromí. (vizte kapitola 2.3. Pornografie jakožto narušení 

norem). Nicméně je třeba dodat, že se zde jednou/výjimečně objevilo i Kladné přijetí, které 

jmenovitě Josefíniny prarodiče zařadilo do kategorie zasvěcených.

Partneři se u pornoherců a pornohereček dají zařadit do obou dvou skupin. První jsou 

logicky zasvěcení, se kterými je vyjednáváno na základě Přímé konfrontace či Postupného 
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odhalování. Ty aktéři volí, za prvé, kvůli dobytí svého potenciálního protějšku či kvůli tomu, 

aby se rovnou partneři vyrovnali s aktérovým zaměstnáním. Dochází zde k přijetí (kladné či 

vyčítavé), ale dokonce i k Popřenému přijetí, kdy v prvotní konfrontaci partner aktérovu práci 

chápe, ale např. při osobní účasti u aktérovy práce, ji nemůže pochopit. U skupiny našinců, 

tedy lidí z pornoprůmyslu (pornoherců/hereček) je volena subkategorie Přímé konfrontace, a 

to Našincovo vyjednávání. U této skupiny by se dalo očekávat naprosté přijetí aktérovy práci, 

a to na základě společně sdíleného stigmatu. Nicméně k němu nedochází a aktéři se dočkávají 

Vyčítavého přijetí, ať již za použití argumentace partnerů, že si práci aktéři užívají nebo, že si 

aktér „užívá“ i mimo natáčení, tedy na místě, kde to již není otázka práce, ale zábavy. 

Skupina přátel se oproti tomu, pohybuje v kategoriích zasvěcenců i nezasvěcenců,

neboť se vůči nim používají techniky jak Přímé konfrontace (Donuceného přiznání či 

Nulového vyjednávání), tak Přímého zatajení. Nelze tedy jednoznačně vymezit kategorii

zasvěcených, protože si pornoherečky a herci vybírají, komu to u přátel sdělí.  Stejně tak 

reakce ukazují maximální výkyvy – pokud to přátele zajímá, jsou extrémně zvědaví a ptají se 

na podrobnosti práce, aplikují tedy Zvídavé přijetí. Stejně tak ale též extrémně odsuzují 

a aktéry častují vulgarismy mnohem nevybíravěji než někteří rodinní příslušníci (Osobní 

odsouzení). 

Kolegové z jiného zaměstnání, až na jednu výjimku, se dají řadit do kategorie 

nezasvěcených, jelikož vůči nim informátoři používají techniku Přímého zatajování, a to 

z důvodu strachu z odsouzení či z důvodu problémů v práci, a to i přesto, že dochází ke 

Kladnému přijetí, když se to kolegové dozvědí odjinud.

Posledním případem, kdy informátoři vyjednávají svůj status, je vůči neznámým

lidem. Zde se stává, že někteří informátoři zasvěcují i právě tyto neznámé jedince do svého 

pornografického světa, a tak z nich vytváří zasvěcené. To se děje dvěma způsoby -  

kontrolovaně a bez kontroly. V prvním případě se informátoři ke svému zaměstnání přiznávají

přímo sami. Druhý případ lze pozorovat u informátorů, kteří vlastní své veřejné pracovní 

facebookové profily. Každý, kdo je na sociální sítí uvidí, se tak automaticky zařadí do 

skupiny zasvěcených. Dochází ale i k situaci, kdy neznámí lidé informátory poznají a 

konfrontují je s jejich zaměstnáním – Náhlá konfrontace. Zde se pozice vlastně obrací a 

informátoři reagují na člověka, který je s danou problematikou konfrontoval. Nicméně nemají 

problém se proti výtkám ohradit a komplimenty přijímat.

V perspektivě informátorů zůstává náhled společnosti na pornografii negativní a 

značná nejednotnost panuje i u pohledu na pornoherečky a herce. Z toho tedy jasně vyplývá, 
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že je mezi informátory vlivem okolí pociťováno stigma a na jeho základě vyjednávají 

různými způsoby svou pozici. Též se ukázalo, že ačkoliv je konfrontace okolí s vykonáváním 

zaměstnání pornoherce či pornoherečky důležitou jednorázovou záležitostí, ono samotné 

vyjednávání je dlouhodobější otázkou. Tím pádem není důležité pouze a jenom oznámení či 

zatajení, ale současně i následné zacházení s ním, na základě reakce okolí. 

A jak jsme mohli vypozorovat, z proběhlých rozhovorů je patrné, že informátoři volí 

různé způsoby vyjednávání, díky kterým jsem mohla určit i skupinu našinců. A ta ačkoliv, 

podle Goffmana (2003), vykazuje stejné stigma a její jedinci mohou mezi sebou používat 

„nevýhodu“ jako základ pro uspořádání života, tím pádem by měli mít teoreticky pochopení 

pro pornografii, tak se u nich děje pravý opak. Navzdory tomu, že jsou sami pornoherci (žijící 

ve svazku s pornohercem/informátorem), jejich reakce neodpovídají jejich pozici, neboť svým

protějškům vyčítají, že si natáčení užívají apod. Stigma tak narušuje aktérův status i v rámci 

pornografické scény.

Jak je patrné, výsledky výzkumu částečně korelují s Goffmanovým výrokem, který 

uvádí, že jedním druhem zasvěcených je skupina osob, kteří jsou se stigmatizovaným spojeni

skrz sociální strukturu, což je v této práci patrné především u matky a sourozenců, kde 

k odhalení dochází vždy. Na druhou stranu neplatí, že se před nimi nemusí stydět a nemusí se 

kontrolovat. Konkrétně říká, že „jej navzdory jeho vadě budou vnímat jako docela běžného 

člověka.“ (Goffman, 2003, 39). Což, jak jsem poukázala v reakcích, se ale neděje. Skupina 

zasvěcených, ani našinců nemá automaticky pro stigmatizované pochopení. Aktéři si pro 

sdílení problematiky svého stigmatu totiž nevybírají vždy a jasně podle sociální vazby, ale na 

základě odlišných principů, což se ukazuje u vyjednávání s otcem či nevyjednávání 

s prarodiči. U nich totiž aktéři pociťují silný potenciál odsouzení za své stigma.

U partnerů (mimo pornoprůmysl), přátel, kolegů/zákazníků z jiného zaměstnání

a cizích lidí se ale ukazuje, že při slábnutí sociálních pout, dochází k čím dál menšímu 

vyjednávání statusu pornoherečky/herce.

V textu jsem několikrát zmínila, že informátoři často pociťují pornografii v paralele 

k prostituci, ve které její aktérky se svým zaměstnáním seznamují pouze malé množství lidí, 

a většina zůstává neobeznámena. V pornografii je tomu ale naopak. Pornoherci 

a pornoherečky konfrontují okolí se svým zaměstnáním poměrně ve velké míře oproti 

prostitutkám, ostatně před některými lidmi to skrývat nelze (producenti, agentury, lidé na 

natáčení). 
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Společnost pornografii a její aktéry neodsuzuje jako celek. To je patrné například 

u přátel, kteří jsou často z aktérovy práce opravdu nadšení. Vše je otázkou míry stigmatizace. 

Ta je pokaždé různá a je i různě pociťována. A právě na těchto principech aktéři přizpůsobují 

své vyjednávání statusu.
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6 PŘÍLOHA

Podoba otázek polostrukturovaného rozhovoru 

Demografické údaje:

 Věk
 Působnost v pornografickém průmyslu (počet let)

Vstup do pornografického průmyslu:

 Mohl/a bys mi říct, jakým způsobem ses dostal/a do pornografického průmyslu, tedy 
začals/as pracovat jako pornoherec/herečka?

 Kdy? V jakém věku to bylo? Co jsi dělal/a před vstupem do této branže? Čím jsi se 
živil/a?

 Jaká byla Tvoje motivace pro vstup do tohoto průmyslu? (Co Tě donutilo tam 
vstoupit?)

 Proč sis vybral/a právě tento druh práce (obor)? (Pokud to již nezmíní v motivaci) 
 Jakým způsobem sis představoval/a, že práce v této branži bude probíhat?

o A jakým způsobem se to odlišovalo od reality?

Vyjednávání statusu v rámci různých sociálních vazeb:

 Když jsme zabrousili k té realitě, mohl/a bys mi říct, kdo všechno ví o Tvém působení
v erotických filmech?

 Mohl/a bys mi tedy povyprávět, jakým způsobem jsi jim tuto věci sdělila? Jakým 
způsobem to probíhalo?

Reakce:

 Jaká následovala reakce?
o (Jak reagovala Tvoje rodina? Mohl/a bys tu situaci popsat? Překvapilo Tě to? 

Jak Tě to překvapilo? / Nepřekvapilo Tě to? Proč? Byl tvůj vztah 
k rodině/rodičům stejný i před vstupem do tohoto průmyslu?

Negativní dopad pornoherctví:

 Můžeš mi popsat nějakou situaci, kdy se to, že jsi pornoherec/pornoherečka negativně 
projevilo?  (Můžete mi popsat situaci, kdy jste byl konfrontován s tím, čemu se 
věnujete) 

Náhled společnosti na pornografii:

 Jak si myslíš, že se společnost staví k pornografii? Co si o ní myslí? Rozděluje se to 
v rámci pohlaví? Máš nějaký konkrétní příklad, na kterém to můžeš popsat?

 Kromě názoru společnosti na pornografii, jak si myslíš, že se staví k pornohercům a 
pornoherečkám? Jak je vnímá?
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 Když jsem se zeptala na společnost a její vztah k pornografii, můžeš mi popsat vlastní 
vztah k pornografii?

 Stejně tak jsem zmínila, vztah k herečkám i hercům, jakým způsobem tedy vnímáš 
sám/a sebe jako pornoherečku/herce?

Nevyřčená problematika:
 Je ještě něco, co se týká Tvého působení v pornografickém průmyslu

co je podle tebe důležité, ale nezeptala jsem se na to?
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