
Abstrakt 

Ciele: zistiť vplyv konzumu pornografie ženami na partnerský vzťah, či jej konzum má 

negatívny dopad na skorší koitálny debut žien a iniciálne masturbačné praktiky, preskúmať, či 

je rozdiel medzi mladšími a staršími konzumentkami pornografie vo frekvencii jej konzumu, 

zistiť vplyv religiozity na konzum pornografie a medzi ciele zaraďujeme aj narušenie mýtu 

o konzume pornografie iba mužskou populáciou. 

Metóda: reprezentatívne údaje sme získali od 413 slovenských respondentiek, ktoré boli 

vybraté na základe kvótneho výberu agentúrou 2muse podľa troch kategórií (vek, vzdelanie a 

bydlisko) vo veku od 18 do 77 rokov s priemerným vekom 40 rokov (SD±14,62). 

Výsledky: priemerný vek prvého konzumu pornografie je 20,01 (SD±7,56), pričom najviac 

zaujímavým vekom pre sledovanie pornografie je vek 23,44 (SD±9,12). Frekvencia konzumu 

je niekoľkokrát za rok pre 107 (25,9%) respondentiek a najčastejšie ju ženy sledujú menej ako 

5 minút/deň. Religiozita má protektívny vplyv voči frekvencii konzumu pornografie pri sile 

náboženského presvedčenia a frekvencii realizácie náboženských náležitostí. Pornografia nie 

je akcelerujúcim faktorom iniciálnych masturbačných praktík a taktiež koitarché. 

Pornografiu konzumovalo pred 18. rokom 196 (47,5%) respondentiek, priemerný vek 

bol 14,57 rokov, najčastejším dôvodom bol externý erotický stimul pri masturbácii a 

sledovanie nepresiahlo v tej dobe viac ako 5 minút. Zistili sme viac ako dvojnásobný nárast 

konzumu sexuálne explicitných materiálov medzi mladšími ženami (od 18 do 34) a vekovou 

kohortou 55 a viac rokov. Spokojnosť vo vzťahu neovplyvňuje frekvenciu vyhľadávania 

erotických videomateriálov a vek prvej expozície pornografie nie je prediktorom 

promiskuitného správania počas posledného roku a ani celkovo za celý život a taktiež nemá 

vplyv na počet dlhodobých partnerských vzťahov či už s mužmi alebo ženami. 

Záver: konzum pornografie nie je už iba mužskou doménou, konzumujú ju aj ženy. K jej 

konzumu dochádza ešte pred 18. rokom a jej konzum nemá vplyv na iniciačné masturbačné 

praktiky a skorší začiatok koitarché. Religiozita je významným protektívnym faktorom voči 

pornografii a nastáva vzostup jej konzumu mladšími ženami v porovnaní so staršími ženami. 
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