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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 a 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. 

 

Kľúčové slová: pornografia, ženy a konzum pornografie, religiozita a pornografie, pornografia 

a partnerský vzťah, konzum pornografie pred 18. rokom života 

 

 

 

 



Abstract 

Aims: to explore if the consumption of pornography have influence on a relationship, if the 

consumption of pornography have a negative impact on a first intercourse and on a initial 

masturbation behavior, to find out if it is a difference between younger and older women in 

the frequency of pornography consumption, explore if religiosity have some impact on 

frequency of pornography consumption and one of the aims is to disrupt the myth about 

primary pornography consumption by men. 

Method: the representative data vere collected from 413 Slovak women, the data were based 

on a quota sampling by agency 2muse according to three categories (age, education and 

address), the sample age was from 18 to 77 years old and average age was 40 years old 

(SD±14,62). 

Results: average age of first pornography consumption is 20,01 years old (SD±7,56), the most 

interesting age of pornography consumption is 23,44 (SD±9,12). The frequency of 

pornography consummation is couple of times per year for 107 (25,9%) respondents and most 

often is watching less than 5 minutes per day. Religiosity has a protective factor of frequency 

of pornography consumption depending of strengths of religious beliefs and the frequency of 

implementation of religious requirements. Pornography is not an accelerating factor an initial 

masturbating behavior and first intercourse. Before the age 18., 196 (47,5%) respondents have 

consumed pornography, most frequent reason for that was external erotic stimuli at 

masturbation and watching do not exceed in the age before 18. more than 5 minutes. We 

found out more than doubly times increase of pornography consumption between younger 

(from 18 to 34) and older women (55 years old and more). Global satisfaction in the 

relationship do not affect the frequency of pornography consumption and the age of first 

exposition to pornography is not a predictor of promiscuous behavior in the past year, or total 

lifetime and also without prejudice on the number of long-term relationships, whether men or 

women. 

Conclusions: pornography consumption is no longer only a male domain, women also 

consume it. Pornography consumption occurs before the age 18 and consumption do not 

impact on the initiation masturbation behavior and first intercourse. Religion is a protective 

factor against pornography and nowadays there is increase of pornography consumption 

between young and old women. 

 

Key words: pornography, women and pornography consumption, religiosity and pornography, 

pornography and relationship, pornography consumption before age 18. 
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TEORETICKÁ   ČASŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úvod 

 

 Ľudí vždy sexualita a sex lákala, láka a aj lákať bude. Dôkazy o tom môžeme nájsť už 

u primitívnych prehistorických národov a ich náčrtoch na stenách. Inak tomu nie je ani v 

súčasnosti. Príkladom je dispeps pri umeleckých dielach, ktoré sú častokrát vystavené úplne 

nahé v rušných uliciach. K tabuizovaniu samotného pojmu sa postupne ale iste pridávali 

náboženstvá, ktoré majú dodnes v pohľade na sexualitu jednotlivca rozdielne názory, ďalej 

rôzne kultúry, ale aj politické strany a hnutia. Postupným systematicko-nesystematickým 

tabuizovaním pornografie sa z nej stal fenomén nevídaných rozmerov. Ak by došlo 

k rozpusteniu (uvoľneniu) jednotlivých predsudkov, tak by možno fenomén pornografie ani 

neexistoval. 

Pornografia má po celom svete svojich nadšencov, resp. obdivovateľov ale aj 

neprajníkov, ktorí zastávajú radikálny názor – úplný zákaz produkcie pornografických 

materiálov. Niet sa čomu čudovať. Veď pornografia je dá sa povedať takmer všade okolo nás. 

Stačí si zapnúť masovokomunikačné prostriedky a naše zmysly sú dennodenne obklopované 

scénkami, ktoré sú pre mnohých dráždivými a v niektorých prípadoch by sa dalo povedať až 

vzrušujúcimi. Ako príklad je možné uviesť videoklipy speváčok a spevákov, reklamy a dnes 

tak veľmi obľúbené reality show. Všade kde je iba náznak odhalenia tela, alebo dokonca 

nebodaj až sexu sa dobre predáva. A koniec koncov, pornografia bola, je a bude o peniazoch. 

Neklamným dôkazom sú niekoľko desiatok biliónové zisky ročne. 

Na slove pornografia je najzaujímavejšie, ako po jeho vyslovení či myšlienke na neho, 

sa začína objavovať hanblivosť. Ako je spomenuté v časti „Definícia pornografie“, 

pornografiu je veľmi ťažké definovať a to aj preto, lebo každá kultúra, menšina alebo jedinec 

si ju definujú samy. Ďalej je na nej zaujímavé, ako niekoľko stáročí, dokonca aj tisícročí 

sprevádza človeka počas jeho pozemskej púte a spätne aj histórii. 

Nie je sa čo čudovať, že pornografia zaujíma akademickú pozornosť, pretože 

vzhľadom k lukratívnej povahe sex priemyslu, počtu spotrebiteľov a umelcov, nachádza sa 

v nej aj opovrhnutie, ktorému je vystavená majoritná spoločnosť a to nie je prekvapenie. 

S konzumom pornografie sa už dlhé desiatky rokov spája mýtus o sledovaní 

erotických videomateriálov mužmi, ako dominantnými konzumentmi a z toho vychádzajú aj 

výskumné projekty a závery vyplývajúce z nich, ktoré popisujeme v Teoretickej časti 

dizertačnej práce. Je nutné podotknúť, v súčasnosti už našťastie existujú výskumy zamerané 

na ženy, avšak stále je ich nedostatok. 



Uvedená výskumná insuficiencia bola dôvodom, pre ktorý sme sa rozhodli zamerať na 

vyhľadávanie a sledovanie sexuálne explicitných materiálov ženami. S tým súvisí otázka, či 

konzum pornografie môže mať nejaký vplyv na ženské iniciálne masturbačné a koitálne 

aktivity v porovnaní s nekonzumentkami erotických videomateriálov. Ďalej sme sa zaujímali, 

či existuje rozdiel vo vyhľadávaní erotických videomateriálov medzi mladšími a staršími 

vekovými kategóriami. 

Vzhľadom k všeobecne záväzným právnym predpisom SR, sú sexuálne explicitné 

videomateriály prístupné len plnoletým osobám. Uvedenú skutočnosť sme zobrali v úvahu 

a jedným výberovým kritériom bol minimálny vek respondentiek 18. rokov. V rámci 

výskumu sme sa ale zaujímali, v ktorom roku boli ženy konzumujúce pornografiu prvýkrát 

exponované erotickým videomateriálom, nakoľko sme sa zaujímali o to, či k takejto expozícii 

dochádza, čím sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy SR. 

Pornografia a náboženstvo majú už z historického hľadiska od seba ďaleko a nikdy si 

nerozumeli, či už z hľadiska vyznávania hodnôt, kultu tela, alebo zdržania sa spáchania 

hriechu (masturbácia či súlož pred svadbou). Z uvedeného negatívneho vzťahu sme sa 

zaujímali, či religiozita ako taká, môžeme mať protektívny charakter smerom k pornografii, 

ako napríklad k jej frekvencii vyhľadávania či prvého kontaktu s ňou. 

Z výskumov uskutočnených na mužoch sa veľa polemizuje, či pornografia má 

skutočne negatívny dopad na partnerské vzťahy (manželské alebo kohabitačné). My sme si 

postavili premisu protichodne k mužským zisteniam a zaujímali sme sa o vplyv konzumu 

sexuálne explicitných materiálov u žien na ich vzťahy, promiskutiné správanie alebo vzorec 

sledovania erotických videomateriálov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Historický exkurz 

 V polovici dvadsiateho storočia sa medzi mužskými bádateľmi šírila predstava, že 

motív pošvy a sošky venuše predstavujú akúsi prehistorickú pornografiu, ktorá bola 

produktom svojej doby (pramenila z kultúry, ktorá nazerala na odhalený ženský genitál ako 

na pornografickú záležitosť, nepripisovala jej žiadnu magickú silu, alebo symbolický 

význam). Tiež to môžeme pripísať na vrub nesprávneho pojatia ženy v dobe kamennej, ktorá 

podľa názorov tej doby sedela doma (starala sa o oheň, deti) a muž = živiteľ, chodil na lov. 

Dnes však existujú validné informácie, na základe ktorých ženy mohli v komunitách doby 

kamennej mať silnejšiu pozíciu ako je tomu dnes. V súčasnosti väčšina vedcov nesúhlasí 

s prehistorickým umením chápaním vagíny ako pornografie. Je tomu tak aj z dôvodu, vedci si 

uvedomili, odhalený ženský genitál  a ženské postavy mohli slúžiť aj iným účelom ako 

pornografickým (Blackledgeová, 2005). 

 Vyobrazenie nahých ľudí vykonávajúcich sexuálne akty nie je nič nového pre človeka. 

Dôkazmi o tom, sú početné formy erotického umenia pochádzajúce z antického Grécka 

a Ríma a ostatných ázijských, afrických a európskych kultúr boli odkryté archeológmi. 

KámaSútra je staroveký indický text zaoberajúci sa ľudskou sexualitou a autorom je 

Mallanága Vátsajájana. Skladá sa z 36 kapitol a jednotlivé časti poskytujú rady týkajúce sa 

ľudského sexuálneho správania a popisujú rôzne pozície používané pri súloži a dokonca sú 

v nej spomenuté informácie ohľadom riadenia domácnosti a všetkého, čo s ňou súvisí. 

(Ferguson a Hartley, 2009) Sigel (2002) dokonca hovorí, pornografia tak, ako je známa dnes, 

je výdobytkom viktoriánskeho Anglicka. 

 Ako sa pornografia stávala čo raz viac populárnejšou a jej výroba sa zvyšovala 

vplyvom príchodu fotografie a filmov, prístup k nej sa zjednodušoval a tak sa stávala 

dostupnejšou. Reakcia nenechala na seba dlho čakať.  Prijímali sa nové a nové zákony, ktoré 

mali zabezpečiť obmedzenie jej dostupnosti pre verejnosť. V päťdesiatych a šesťdesiatych 

rokov 20. storočia, začína súd obmedzovať pornografiu považovanú ako hard-core, pretože 

cenzúra celej pornografie by bola ľahko napadnuteľná. V osemdesiatych rokoch 20. storočia 

sa pornografia stala viac dostupnejšou prostredníctvom vynálezu videorekordérov a VHS 

videokaziet. Následne sa začali vytvárať rôzne aliancie, ktoré lobovali za cenzúru. Rovnako to 

bol impulz pre prezidenta Ronalda Reagana aby zostavil Meeseho komisiu (Ferguson 

a Hartley, 2009). 

 Odlišný názor majú Salmon a Diamond (2012), tí považujú mužskú fantáziu za 

premietnutie do pornografie, ktorá sa podľa nich vyvíjala v čase a priestore. Existencia 



pornografických artefaktov je známa z mnohých starovekých kultúr, je zobrazená na sochách, 

či nástenných maľbách, ktoré zdobili nevestince mesta Pompeje. V pornografii je primárna 

túžba a fyzické uspokojenie, zatiaľ čo absentuje dvorenie, záväzok a dlhodobé vzťahy. Je to 

svet fantázie, v ktorom sú ženy permanentne vzrušené, túžia po sexe s neznámymi mužmi 

a vždy dosahujú orgazmus. Pornografické videá obsahujú trochu sprisahania, sústredia sa na 

vlastné pohlavné akty, zdôrazňujú zobrazenie atraktívnych ženských tiel, predovšetkým 

detailné zábery sexuálneho vzrušenia výrazov tváre, pŕs a genitálií. Najväčšia pozornosť je 

sústredená na sex, rutinne reprezentujúci lezby, skupinový sex, análny sex, orálno-genitálny 

sex a viditeľnú ejakuláciu muža. Autori uvádzajú príklad, keď skúmali 50 náhodne vybraných 

pornografických filmov a odhalili, najčastejšie boli zobrazené felácia, za ňou nasledovala 

vaginálna súlož a cunnilingus. Sexuálne scény typicky kulminujú s mužskou ejakuláciou na 

ženské telo, čo sa nazýva „money shot“. Dominantné postavenie na trhu majú mužsky 

zamerané sexuálne explicitné videá. To je neklamným dôkazom toho, muži sú viac 

v porovnaní so ženami orientovaní na vizuálne stimuly. Muž si môže počas sledovania 

pornografie vytvárať vlastnú rolu vo fantázii a vlastnú sexuálnu scénu so vzrušenou ženou. 

Pornoherečky, ktoré sú na obaloch DVD, majú za úlohu prilákať muža, ktorí si má DVD 

kúpiť, alebo požičať. Sú mladé a fyzicky príťažlivé. Zjednodušene by sa dalo povedať, 

pornografia je pre mužov svetom, ku ktorému majú ľahký prístup za minimálne náklady 

(princíp minimaxu), môžu mať neosobný sex s nespočetným množstvom nádherných 

a orgazmických žien. 

Švédska spoločnosť, podobne ako ďalšie Európske sú poznačené všeobecnými 

negatívnymi a kritickými postojmi voči pornografii. V mnohých ohľadoch mladí ľudia žijú 

v spoločnosti, kde pornografia a trh založený na komerčnom sexe má silné postavenie. 

Liberálny postoj nie je neobvyklý (Johansson a Hammarén, 2007). Ako ďalej autori (tamtiež) 

poznamenávajú, veľa mladých žien sa pozerá s opovrhnutím na pornografiu, ale to iste naplatí 

pre všetky ženy. Exitujú také, ktoré na pornografiu nahliadajú pozitívne, alebo prinajmenšom 

liberálne a majú tolerantné postoje voči pornografii. 

Ako uvádza Herlitz (2001 v Johansson a Hammarén, 2007), dnešní mladí ľudia majú 

niektoré znaky, ktoré sú viac otvorené postojom k sexualite, ako tomu bolo pred dekádou 

neskôr. Sex na jednu noc je bežnejší, mladí ľudia majú viac sexuálnych partnerov ako mali 

predtým, ku koitálnemu debutu dochádza skôr a sú viac tolerantní k homosexualite 

a bisexualite. 

V USA boli zriadené dve medzinárodné komisie. Jedna v roku 1970 a druhá v 1980. 

Ich úlohou bolo poskytnúť obyvateľom/obyvateľkám Ameriky odpovede týkajúce sa spojenia 



vystavovaniu sa pornografie a agresívnym správaním a násilím. V roku 1970 Komisia pre 

obscénnosť a pornografiu došla k záveru, že nedošlo k žiadnym antisociálnym alebo 

škodlivým efektom pri expozícii sexuálne explicitných materiálov. Následne v polovici 80 

rokov 20. storočia, prezident Ronald Reagan poveril inú vládnu vyšetrením účinkov 

pornografie. Na čelo vyšetrovacej komisie bol generálny prokurátor Edwin Meese. Ako sa 

dalo očakávať, Meesova komisia dospela k záveru, že existuje kauzálna súvislosť medzi 

zobrazením pornografie a sexuálnym násilím voči ženám. Správa hovorila (voľne): 

sledovanie pornografie mení vnímanie typického sexuálneho správania, zľahčuje znásilnenie, 

podporuje mýty o znásilnení a priamo vedie k mužskej agresie voči ženám. Aj napriek 

uznaniu komisie, že menované účinky boli obzvlášť prevládajúce pre násilné porno, tieto 

závery sa zgeneralizovali, aby zahŕňal všetky pornografické materiály. Komisia odporučila, 

aby sa zákony týkajúce obscénnosti sprísnili a boli posilnené a tým schopnosť predať alebo 

kúpiť pornografické materiály bola znížená. Hoci Meesova Komisia mala zástancov na 

psychologickej akademickej pôde, niekoľko psychologických výskumníkov a ich výskumy 

vyslovili negatívne stanovisko voči stanovisku Messeho Komisii (Ferguson a Hartley, 2009). 

Linz, Donnerstein a Penrod (1987) spochybnil kauzálnu súvislosť medzi pornografiou 

a mužským sexuálnym násilím navrhnutým Messeho Komisiou. Čo sa týka mužského 

sexuálneho násilia, autori poznamenávajú na základe výskumu, že násilná pornografia, 

rovnako ako filmy kde sa zabíja, podporujú bagatelizovanie znásilnenia a mýtov o znásilnení, 

ale nenásilná pornografia nepreukázala zvýšenie mužskej sexuálnej agresie. 

Ako poznamenal Palys (1986), nenásilná pornografia vedie k sexuálnej agresii 

rovnako ako vzťah medzi mužom a ženou. Linz a kol. (1987) tvrdia, že účinky pornografie na 

mužskú sexuálnu agresiu voči ženám sú zanedbateľné. 

Následky vyplývajúce zo správy Messovej komisie mali negatívny dopad v zmysle 

stiahnutia distribúcie niektorých pornografických časopisov z pultov obchodov, ale nemala 

žiaden dopad na dostupnosť pornografie. Rok 1990 priniesol nové obavy, pretože došlo 

k zvýšeniu dostupnosti pornografie. Najväčšiu zmenu priniesla distribúcia pornografie 

prostredníctvom internetu. Pornografia sa stala ľahko dostupnou vo väčšom množstve 

komukoľvek v súkromí konzumenta doma a často aj bez poplatku. Takéto zvýšenie 

dostupnosti a spotreby pornografie prinieslo ešte raz otázku vplyvu pornografie na správanie 

a špeciálne dostupnosti pre ľudí mladších ako 18 rokov (Ferguson a Hartley, 2009). 

 Internet v plnej miere zmenil pornografiu, pokiaľ ide o: ako je produkovaná, kým je 

produkovaná, kto je účastníkom/účastníčkou (hercom/herečkou), kto ho pozerá, kde je 

pornografia konzumovaná, ako často je konzumovaná a kto ju konzumuje. Toto všetko sú 



dôležité faktory, ktoré zmenili rozšírenie dostupnosti pornografie prostredníctvom internetu. 

Tradičný model pornografie dovtedy používaný, sa skladal z producenta, režiséra, 

hercov/herečiek a ďalšieho personálu ako vizážistka, kameraman a iní. Dnes je situácia iná. 

Ľudia sa sami natáčajú použitím videokamery počas súlože, video nahrajú na internet a ľudia 

im platia za každé jedno zhliadnutie videa. V tomto smere sa pornografia istotne rozšírila. 

Jednotlivci, ktorí aktuálne používajú tradičnú metódu v porovnaní s tými, ktorí majú 

internetové stránky, sa nedá porovnať (Griffith a kol., 2012). 

 

2. Pornografia v číslach 

Ako uvádza Cooper (1998) slovo „sex“ je najvyhľadávanejším a najčastejšie 

zadávaním slovom do internetových vyhľadávačov. Sexuálne stránky navštevuje približne 

jedna tretina zo všetkých internetových užívateľov (Cooper a kol., 2000 v Ayres a Haddock, 

2009). Z on-line nákupov, až 70% zisku pramení zo sexuálne explicitného materiálu (Cooper, 

2002). Deväť percent používateľov internetu strávi viac ako 11 hodín týždenne vyhľadávaním 

a pozeraním sexuálne explicitných materiálov (Cooper, 2000 v Ayres a Haddock, 2009). 

Podľa odhadu Internet world status (2012) má 51,8% populácie zo severnej Ameriky 

prístup k internetu a aj ho využíva. Približne 135 mil. dospelých Američanov má prístup 

k internetu doma a 75 mil. má prístup z roboty (MRI Cyberstats, 2005, v White a Kimbal, 

2009). On-line vyhľadávanie je jedným z najpopulárnejších na internete s 5,7 bilióna 

vyhľadávaní za mesiac Január 2006. Toto číslo reprezentuje takmer 39% nárast vo 

vyhľadávaní za jeden rok (Bausch a Fan, 2006). Podľa Zooknic Internet Intelligence bolo 

v roku 2009 dostupných takmer 112 milióna webových stránok. Ropelato (2006) uvádza 

existenciu viac ako 4 miliónov pornografických webov, ktoré obsahujú 372 miliónov stránok 

s pornografickým materiálom. Ďalej uvádza, že 68 miliónov ľudí vyhľadáva denne 

pornografické materiály, čo predstavuje podľa jeho výpočtov 25% zo všetkých denných 

vyhľadávaní. Zaujímavosťou je, že porno priemysel zarobí ročne $57 biliónov z toho $12 

biliónov iba v Amerike. 

Výskum zameraný na zosumarizovanie konzumovania pornografie vykonaný Fisher 

a Barak (2001) priniesol zistenia, že 3,8 milióna obyvateľov Kanady navštevuje internetové 

stránky so zameraním na sex v roku 2000 s priemerným otvorením stránky so sexuálnym 

obsahom štyri dni za mesiac. 

Podľa prehľadu údajov pornografickej štatistike na základe internetu z rokov 2003 – 

2007, každú sekundu sa vynakladá na pornografiu $3075,64, každú sekundu sleduje sexuálne 



explicitné materiály 28 258 ľudí po celom svete a každú sekundu je do internetových 

prehliadačov zadávaných 372 hľadaní stránok pre dospelých. V USA sa každých 39 minút 

vytvorí nové pornografické video (Pornography Statistic, 2007). 

Podľa Whitzer (2010) je sex na predaj veľmi lukratívnym biznisom. Autor ďalej 

konštatuje, v roku 2006 minuli Američania $13.3 bilióna na magazíny, videá a DVD 

materiály, živé sexuálne prehliadky, striptízové kluby, televízne programy pre dospelých, 

počítačovú pornografiu a sex cez telefón. Predaj a prenájom sa vyšplhal zo $75 miliónov 

v roku 1985 na $957 miliónov v roku 2006. Za jedno desaťročie sa predaj pornografie viac 

ako zdvojnásobil z 5700 v roku 1995 na 13 588 v roku 2005. 

Ako vyplýva z analýzy spracovanej Whitzerom (2010), v roku 2002 uviedlo 34% 

Američanov a 16% Američaniek konzumáciu pornografie. Od roku 2000, 21% populácie 

navštívilo internetové pornografické stránky, z toho boli muži zastúpení 32% a ženy 11%. 

V roku 2010 predstavoval objem pornografických stránok 12% zo všetkých 

internetových stránok, čo v kvantitatívnom prevedení znamenalo 24 644 172. Štyridsať 

miliónov Američanov navštevuje pornografické stránky. Jedna z troch tých, čo pozerajú 

explicitné pornografické materiály je žena. Počas mesiaca až 70% mužov vo veku 18 – 24 

navštívi pornografickú stránku. Z celkového počtu odoslaných e-mailov denne, predstavuje 

pornografická korešpondencia 8%, čo znamená približne 2,5 bilióna elektronickej 

pornografickej korešpondencie za deň. Viac ako jedna tretina percenta stiahnutí z internetu za 

deň je pornografických. Za deň vyhľadáva 116 000 ľudí detskú pornografiu. Z prehľadu 

vzišlo, že priemerný vek prvého vzhliadnutia porna je vek 11 rokov. Pornografické stránky 

navštevuje počas pracovného času 20% mužov a 13% žien. Priemerná návšteva 

pornografickej stránky je každých 6 minút a 29 sekúnd. Ľudia najviac navštevujú porno 

stránky v nedeľu a najmenej počas dňa Vďakyvzdania (Chen, 2010). 

V roku 2011 sa v USA minulo viac peňazí na pornografiu ako za všetky zakúpené 

lístky na stretnutia profesionálneho basketbalu, futbalu, bejzbalu a hokeju spolu (Klein, 2012). 

Heterosexuálnu pornografickú produkciu môžeme zoširoka rozdeliť na tri druhy: 

profesionálu, poloprofesionálu a amatérsku. Profesionálne spoločnosti sú veľké a dobre 

organizované. Zamestnávajú niekoľko desiatok ľudí, ktorí majú na starosti predaj, marketing, 

distribúciu, propagáciu a výrobné plánovanie. Každá z profesionálnych firiem vyrobí viac ako 

20 nových nosičov mesačne, kde sa predstavujú najväčšie talenty v porno priemysle. 

Rozpočty sa pohybujú od $50 000 do $150 000. V komparácii s amatérskymi, kde je zopár 

ľudí, ktorí sa starajú a vykonávajú rad úloh, vrátane herectva, réžie, predaja a marketingu. Tu 

sa rozpočty pohybujú od niekoľko sto až po niekoľko tisíc dolárov. Poloprofesionálne, ktoré 



sa nazývajú „gonzo“ sú malé firmy s väčším rozpočtom od $ 15 000 do $ 25 000 a pracovníci 

plnia rad úloh v rámci organizácie. Poloprofesionálne spoločnosti sú premostením medzi 

profesionálnou a domácou produkciou, pretože ponúkajú produkty vysokej kvality, relatívne s 

nízkou cenou a so známymi umelcami (Whitzer, 2010). 

Na základe štatistických údajov z roku 2014, mala spoločnosť PornHub 18,35 biliónov 

návštevníkov za rok, čo predstavuje 2,1 miliónov návštevníkov za hodinu, 35 000 sledujúcich 

za minútu a v priebehu jednej sekundy zhliadne erotické materiálny na stráne PornHub 5800 

pripojených ľudí. Toto obrovské množstvo ľudí si prezrelo 78,9 biliónov videí za rok 2014, čo 

podľa spracovania vychádza 11 videí na jedného návštevníka/čku za rok. V porovnaní 

s rokom 2013 je to nárast o 15,7 bilióna videí (PornHub, 2014). 

 Spoločnosť PornHub (2014) zverejnila rebríček 10 krajín s najčastejším zhliadnutím 

pornografických materiálov na jedného obyvateľa za rok. Prvou krajinou boli Spojené Štáty 

Americké v počte 123, na treťom mieste bolo Spojené Kráľovstvo so 115 zhliadnutiami 

a rebríček uzatváralo Dánsko s 90 zhliadnutiami pornografických materiálov na jedného 

obyvateľa za rok. Ďalšie rozdelenie je uvedené v tab. č. 1. 

 

Tab. č. 1 – Krajiny s najčastejším vyhľadávaním pornografických stránok na obyvateľa za rok 

(PornHub, 2014) 

Poradie Krajina Počet 

1. USA 123 

2. Kanada 119 

3. UK 115 

4. Írsko 112 

5. Nórsko 98 

6. Nový Zéland 97 

7. Austrália 96 

8. Island 95 

9. Švédsko 92 

10. Dánsko 90 

 

 

Na základe celosvetového podielu PornHub (2014) zverejnil 20 najfrekventovanejších 

krajín sveta, kde na nemennom prvom, druhom a treťom mieste v porovnaní s rokom 2013 je 

USA, Veľká Británia a Kanada. India si polepšila o 3 miesta smerom nahor a tak jej patrí 

štvrté miesto. Nemecko, Taliansko a Austrália si pohoršili o jedno miesto smerom nadol. 

Najväčší skok smerom nahor mali Filipíny (o 8 priečok) a Egypt o 5 miest v porovnaní 



s rokom 2013. V rebríčku sa na rovnakej pozícii umiestnili Slovenský severný sused – 

Poľsko. Zvyšné poradie je zobrazené v grafe. č. 1. 

 

Graf č. 1 – Najfrekventovanejšie krajiny sveta podľa podielu sledovanosti (čísla za krajinou 

znamenajú rozdiel medzi rokom 2013 a 2014) 
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Najčastejšie vyhľadávanými obsahmi podľa štatistiky PornHub (2014) boli 

tínedžeri/ky, homosexuálne ženy (lesby) a v zverejnenom rebríčku boli na treťom mieste tzv. 

zrelé ženy (MILF – mother I´d like to fuck), čo vo voľnom preklade znamená – „mama čo by 

som osúložil“. Zvyšné najčastejšie vyhľadávané obsahy sú zobrazené v tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2 – Najčastejšie vyhľadávané obsahy na stránke PornHub (PornHub, 2014) 

Por. Obsah Posun +/- Por. Obsah Posun +/- 

1. Tínedžeri/ky 0 11. Trojka 31 

2. Lesby 7 12. Anál -9 

3. Milf -1 13. 
Nevlastná 

sestra 
53 

4. Macocha 14 14. Černoch 22 

5. Mamička 0 15. Óperka -1 

6. Masáže 10 16. Japonky -6 

7. Striekanie  -1 17. Gangbang 14 

8. Rozprávky 0 18. Indiáni -7 

9. Učitelia/ky -2 19. Aziatky 19 

10. Hentai 12 20. Creampie 28 

 

Vysvetlivky: milf  (mother I´d like to fuck) – „mama čo by som pichal“; hentai – kreslený erotický japonský film/komix; gangbang – 

dobrovoľná skupinová súlož, resp. situácia, kedy či žena/muž majú sex s viacerými partnermi súčasne; indiáni – obyvateľstvo 

Ameriky ázijského mongoloideného pôvodu (spravidla okrem Eskimákov a Aleutov); creampie – ejakulácia do vagíny 

s neskorším pozretím na videu 

 

Najvyhľadávanejšími témami sú homosexuálna zábava heterosexuálnych žien, ktorá 

vzrástla o 328%, za nimi nasleduje súlož so shemale s nárastom 191% a 156% nárast 

zaznamenali homosexuálne ženy. Tabuľka č. 3 poskytuje pohľad na vzostup vyhľadávaných 

sexuálnych obsahov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 3 – Vzostup sexuálnych obsahov za rok 2014 (PornHub, 2014) 

Druh obsahu Nárast v % 

Homosexuálna žena  

zvádza heterosexuálnu 328% 

Súlož so shemale ženou 191% 

Lesbické nožničky 156% 

Nevlastná sestra 132% 

POV 107% 

Macocha 94% 

Trojka 85% 

Creampie 71% 

Masáže 56% 

Lesby 49% 

 

Vysvetlivky: shemale  – biologický muž, ktorý pomocou plastických operácií a hormonálnej liečby sa priblížil k svojmu ženskému ideálu 

a spoločensky vystupuje ako žena, majú pozitívny postoj k svojmu genitálu a správajú sa ako homosexuálny muži; lesbické 

nožničky – lesbický sexuálny akt, kde si partnerky roztiahnu nohy (ako nožnice), prisunú sa k sebe a začnú sa trieť vzájomne 

kitorisom až k orgazmu; pov (point of view) – muž prijíma sexuálne stimuly, alebo priamo súloží, vo vlastnej ruke drží kameru, 

ktorá je zamierená na penis a/alebo na partnerku, ktorá ho uspokojuje. Toto je v protiklade so samostatným kamerovým štábom. 

Účelom je divákovi poskytnúť pocit, že zažíva sexuálne akty on, tým ako keby bol na mieste on sám, čo je zároveň v protiklade 

voyerizmu; creampie – ejakulácia do vagíny s neskorším pozretím na videu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podľa výskumu je najexponovanejším dňom sledovania pornografických materiálov 

pondelok a najmenej obľúbeným je piatok. Z hľadiska mesiacov v roku je najpopulárnejším 

mesiacom na sledovanie pornografických viedomateriálov z krajín zúčastnených na výskume 

november a tesne za ním december. Najmenšej obľube s pomedzi mesiacov v roku sa teší 

podľa častosti frekvencie výskytu február a marec s totožným kvantitatívnym zastúpením 

(viď. tab. č. 4), čo ich stavia na poslednú priečku. 

 

Tab. č. 4 – Preferované a nepreferované dni a mesiace sledovania pornografických materiálov 

(PornHub, 2014) 

Deň     Mesiac   

Najpreferovanejší 

deň sledovania 

Najmenej 

preferovaný 

deň sledovania 

Krajina 
Najpreferovanejší 

mesiac sledovania 

Najmenej 

preferovaný 

mesiac 

sledovania 

Pondelok Piatok USA December Marec 

Nedeľa Piatok UK November Marec 

Pondelok Piatok Kanada November Február 

Sobota Streda India December Január 

Nedeľa Sobota Nemecko November Jún 

Pondelok Sobota Francúzsko November Február 

Utorok Nedeľa Taliansko November Marec 

Piatok Sobota Austrália November Február 

Utorok Sobota Brazília December Jún 

Nedeľa Piatok Mexiko December Apríl 

Pondelok Sobota Španielsko September Jún 

Utorok Piatok Rusko Január August 

Nedeľa Piatok Nórsko September Február 

Pondelok Sobota Poľsko November Apríl 

Sobota Streda Japonsko November Marec 

Nedeľa Sobota Švédsko November Február 

Pondelok Sobota Argentína December Január 

Štvrtok Streda Egypt November Júl 

Pondelok Utorok Filipíny December Január 

Štvrtok Streda Rumunsko December Marec 

 

 

Výskum sa zameral na otázku, „Pomer mužov a žien v sledovaní pornografických 

materiálov“ a na zodpovedanie otázky preskúmal návyky mužov a žien podľa anonymných 

dát zozbieraných a rozdelených podľa pohlavia. Graf č. 2 podrobne demonštruje proporcie 

mužského a ženského konzumovania pornografických videomateriálov. Za zmienku stoja 



Filipíny a Brazília, kde viac ako jedna tretina žien konzumuje videomateriály. Severný sused 

Slovenska Poľsko má 28% podiel žien na sledovaní erotických videomateriálov podľa 

výsledkov výskumu. Z uverejneného grafu vyplýva, že podiel žien, ktoré sledujú 

pornografické materiály na celosvetovom je 23%. 

 

Graf č. 2 – Pomer mužov a žien v sledovaní pornografických materiálov (PornHub, 2014) 

 

 

 

 Ženy v porovnaní s mužmi o viac ako 900% častejšie vyhľadávajú eating pussy 

a nárast o viac ako 600% majú pussy licking, tribbling a lesbian scissoring. Zverejnený 

rebríček uzatvárajú skupinová súlož s percentuálnym nárastom 126% a opatrovateľka 

s nárastom o 96%. Podrobnejšie rozdelenie sexuálnych aktivít častejšie vyhľadávanými 

ženami v porovnaní s mužmi sú uvedené v tab. č. 5. 

 

 

 



Tab. č. 5 – Najvyhľadávanejšie aktivity ženami (PornHub, 2014) 

Aktivity 
Nárast 

v % 

Eating pussy 901 

Pussy licking 792 

Tribbling 664 

Lesbian scissoring 602 

Ebony lesbians 495 

Dievča na dievča 445 

Starý muž 319 

Lesby 283 

Dvojitá penetrácia 264 

Otec 190 

Veľký penis 169 

Nevlastný otec 160 

Veľký čierny penis 150 

Gangbang 126 

Opatrovateľka 96 

 

Vysvetlivky: eating pussy  – orálna sexuálna aktivita, pri ktorej sa jazykom dráždia malé a veľké pisky, vonkajší okraj vagíny, klitoris, 

pudendum (ohanbia) a okolitých častí jazykom a perami; lízanie vonkajších častí vagíny a klitorisu, sanie klitorisu a vsunutím jazyka do 

pošvy; ide o kombináciu klitoridálnej stimulácie a penetrácie jazyka do pošvy; ide o ženský ekvivalent orálneho sexu s penisom a skladá sa 

z stimulácie klitorisu a vaginálnej stimulácie; ak to praktikujú 2 ženy nazýva sa to carpet munching (lesbický orálny sex); technika vždy 

umožňuje ochutnať lubrikačnú tekutinu; pussy licking – orálne dráždenie; tribbing – sexuálny akt v ktorom sa žena trie vagínu o partnerkinu 

vagínu pre sexuálnu stimuláciu, obzvlášť pre dostatočnú stimuláciu klitorisu; ak môžu vykonávať 2 ženy alebo sa žena trie vagínu o pubickú 

kosť, zadok, plecia, alebo iné časti tela (vrátane úst); používajú sa rôzne pozície vrátane misionárskej polohy; lesbické nožničky – lesbický 

sexuálny akt, kde si partnerky roztiahnu nohy (ako nožnice), prisunú sa k sebe a začnú sa trieť vzájomne klitorisom až k orgazmu; ebony 

lesbians – afroamerická lesbička; gang bang – dobrovoľná skupinová súlož, resp. situácia, kedy či žena/muž majú sex s viacerými partnermi 

súčasne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ak si v tab. č. 6 vzájomné porovnáme mužov a ženy zistíme, muži v rámci 

internetového vyhľadávania sa najviac zaujímajú o tínedžerky, zatiaľ čo ženy najviac záujmu 

prejavujú o lesby. U mužov sú lesby až na 6. pozícii, zatiaľ čo tínedžerky sú na 3. pozícii. 

Väčšina sexuálnych aktivít majú muži a ženy rovnaké. Odlišujú sa predovšetkým v poradí 

vyhľadávania a sledovania jednotlivých sexuálnych aktivít. 

 

Tab. č. 6 – Najpreferovanejšie videomateriály medzi mužmi a ženami (PornHub, 2014) 

 
Sexuálne aktivity 

 
Poradie Ženy Muži Poradie 

1. Lesby Tínedžerky 1. 

2. Gay (muži) MILF 2. 

3. Tínedžerky Zrelé ženy 3. 

4. Pre ženy Ebony 4. 

5. Ebony Anál 5. 

6. MILF Lesby 6. 

7. Ženská ejakulácia Gay (male) 7. 

8. Anál Veľké prsia 8. 

9. Zrelé ženy Amatérky 9. 

10. Veľký penis Ženská ejakulácia 10. 

11. Trojka Veľký penis 11. 

12. Veľké prsia Hentai 12. 

13. Gangbang BBW 13. 

14. Divoký sex Aziatky 14. 

15. Hentai Creampie 15. 

16. Zväzovanie Trojka 16. 

 

Vysvetlivky: ebony  – afroamerická lesbička; milf  (mother I´d like to fuck) – „mama, s ktorou by som súložil“; hentai – kreslený erotický 

japonský film/komix; BBW (big beautiful woman) – veľká biela žena; creampie – ejakulácia do vagíny s neskorším pozretím na 

videu 

 

Sledovanie a vyhľadávanie pornografických materiálov podľa elektronického 

zariadenia bola ďalšou zaujímavou otázkou ktorá ukázala, že ľudia sledujú explicitný erotický 

video materiály najviac cez telefóny (45%), na druhom mieste sú stolové počítače (44%) 

a tretia priečka patrí tabletom v percentuálnom vyjadrení 11%. Ak by sme porovnali roky 

2013 a 2014 znamenalo by to, že najväčší nárast zaznamenali tablety a to až 20%, za nimi 

nasledovali mobily 12% a stolovým počítačom sa nedarilo, pretože zaznamenali zostup 

o 13%. 

 

 



3. Teórie vysvetľujúce pornografiu 

V posledných rokoch došlo k nárastu v používaní teórií, ako sociálna výmena, sled 

sexuálneho správania a erotofília/erotofóbia na vysvetlenie ako a prečo konzumácia 

pornografie môže ovplyvňovať jednotlivcov alebo ich vzťahy. Jeden konkrétny teoretický 

pohľad, ktorý sa vzťahuje na konzumáciu pornografie v kontexte vzťahov je Teória 

symbolickej interakcie. 

Symbolická interakcia uznáva význam a interpretáciu ako centrálnu na individuálne 

správanie sa jednotlivca (Snow, 2001). Teória symbolickej interakcie (Blumer, 1969) tvrdí, že 

ľudia interpretujú ich svet cez objektív významov, a tieto významy sú konštruované z veľkej 

časti na báze súčasných sociálnych hodnôt. Gecas a Libby (1976) rozšírili túto teóriu 

o sexuálne správanie, s naznačením, že je to prevažne reakcia na sociálne scenáre, ktoré 

definujú parametre správania v sexuálnom kontexte. Gagnon a Simon (1973) argumentujú, že 

všetko sexuálne správanie vrátane pornografie je sociálnym scenárom a že pornografia je 

určité slovo, ktoré je zaťažené rozdielnym významom. Navyše, oni sa domnievali, že ľudia 

odpovedajú cez sociálne skúsenosti (interpersonálne scenáre), ktoré poskytnú štruktúru pre 

zastúpenie seba a ďalších, a že tieto scenáre podporujú výskyt sexuálneho fungovania, tiež 

ako príčiny a následky tohto fungovania (Simon, Gagnon, 1986). 

K uvedením teóriám môžeme priradiť ešte teóriu Sociálneho učenia, ktorá uľahčuje 

pochopenie pojmu pornografia. Podľa teórie Sociálneho učenia, sa jednotlivec učí 

o sexuálnom správaní zo sexuálnych stimulov ktorým je vystavený (Emmers-Sommer 

a Burns, 2005). V praxi to znamená toľko, že keď je muž vystavený pornografii a je to 

sexuálne stimulujúce, tak toto sexuálne správanie, ktoré sa naučil vyhľadávať (je u neho 

najpreferovanejšie) a bude po ňom túžiť a vyžadovať ho aj od svojich partneriek. Naučené 

správanie sa stane ešte viac preferovanejším pre pozorovateľa, ak je pozitívne odmenené 

v modelovej situácii napr.: núti ženu k sexu, je násilný voči ženám a dominantné ženy v rámci 

sexu privádzajú muža k vzrušeniu alebo až k orgazmu. Pornografia iba ukazuje takéto 

správanie v pozitívnom svetle a vôbec neukazuje následky takéhoto správania. Divák preto 

nenájde žiadne nevýhody alebo dôvody nesprávať a podobne ako muži v pornografii. 

Celkovo, Teória sociálneho učenia vysvetľuje, ako sa niektorí konzumenti pornografie držia 

určitého sexuálneho očakávania od žien po vzhliadnutí pornografického materiálu. 

 Využitím tohto teoretického rámca by sme predpokladali, že vzťah medzi 

konzumáciou pornografie a sexuálnou kvalitou variuje vo veľkej miere, v závislosti na 

individuálnom význame pripisovanom konzumácie pornografie. 



 Teória Sekvencií sexuálneho správania je sociálno-psychologický model príčin 

a následkov sexuálneho správania, ktoré môže byť aplikované na konceptualizovanie 

skúseností so sexualitou na internete. Ako môžeme vidieť z grafu č. 3, sekvencie sexuálneho 

správania hovoria, že jednotlivci reagujú na nepodmienené a podmienené erotické narážky so 

sexuálnym vzrušením prostredníctvom afektívnej a kognitívnej reakcie. Sexuálne vzrušenie, 

afektivita a kognitivita môžu byť motiváciou a sú sprievodcom prípadného sexuálneho 

správania, ktoré má pravdepodobne vplyv na zjavné sexuálne správanie. Zjavné sexuálne 

správanie podľa modelu, má subjektívne pozitívne alebo negatívne následky, ktoré ovplyvnia 

budúce pravdepodobné správanie človeka, vedúce k sexuálnemu správaniu na prvom mieste, 

prostredníctvom slučky spätnej väzby určeného vzoru. 

 

Graf č. 3 - Teória sekvencie sexuálneho správania (Byrne, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tomto základe Byrne (1977) a Fisher (1986 v Fisher a Barak, 2001) predpokladajú, 

jednotlivec so silným preexcitovaným sexuálnym vzrušením k sexuálne explicitným 

materiálov a silnou preexcitovanou pozitívnou afektívnou a kognitívnou odpoveďou na 

sexualitu, sa bude vo zvýšenej miere zapájať do sebaregulovanej konzumácie internetových 

sexuálne explicitných materiálov, v porovnaní s jedincom so slabším alebo negatívnym 

 preexcitovaným vzrušením, afektivitou a kognitívnou odpoveďou na sexualitu. 

 Vo feministickej perspektíve (Emmers-Sommer a Burns, 2005) feministky tvrdia, 

všetky sexuálne explicitné materiály slúžia k zvýšeniu sexuálneho vzrušenia, k podporovaniu 

Nepodmienené 

erotické stimuly 

Podmienené 

erotické stimuly 

Fyziologické 

sexuálne 

vzrušenie 

Emočná 

odpoveď 

Informačná 

odpoveď 

Imaginatívna 

odpoveď 

Hodnotiaca 

odpoveď 

Expektatívna 

odpoveď 

Prípravné 

sexuálne 

správanie 

Sexuálna 

správanie 

Výsledok, 

záver 



sexistickej ideológie a teda k zhoršovaniu postojov voči ženám. Feministky často 

argumentujú, pornografia zobrazuje ženy ako sexuálne objekty, znehodnocuje ich a podporuje 

mužskú silu. Ďalej pornografia zobrazuje ženy ako služobníčky mužov pre uspokojenie ich 

sexuálnej slasti a podporuje sociálnu subordináciu. Podľa Feministikej perspektívny, všetky 

druhy pornografie podporujú systém viery rasovej menejcennosti žien a mužskej nadradenosti 

a mizogénnych postojov (Stark, 1997). Ako Dworkin (1988) tvrdila, pornografia je 

prostriedkom pre sexuálne zneužívanie nerovnosti medzi pohlaviami a dehumanizácie žien 

ich redukciou iba na sexuálne objekty. Feministická perspektíva preto tvrdí, konzumácia 

akéhokoľvek typu pornografie znamená zvyšovanie akceptovanosti mýtov o znásilnení. 

 Warner (2000) hovorí o konzumácii pornografii ako o forme sexuálneho vyjadrenia, 

ktoré jednotlivcovi môže rozšíriť jeho chápanie sexuality. Konzumácia pornografie je 

správanie, ktoré môže vytvoriť erotickú klímu v ktorej pár môže experimentovať a zvýšiť tak 

sexuálny vzťah (Daneback, Traen, Mansson, 2009). 

 Druhý hlavný sociálny scenár zhodný s existujúcou klinickou literatúrou  znamená, že 

konzumácia pornografie je druh nevery vo vzťahu, alebo že pornografia je deviantná, 

a objektivizuje ženy (Schneider, 2000). 

Napriek tomu, že konzumácia pornografie bola v párovom (muž – žena) kontexte 

historicky väčšinou mužskou záležitosťou (správaním), sme sa rozhodli pre preskúmanie 

fenoménu ženskej pornografie. Konkrétne nám ide o konzumáciu pornografie zo strany žien. 

Výskumov na problematiku ženskej konzumácie pornografie je v porovnaní s mužskou 

takmer zanedbateľná. Výskum Peter a Valkenburg (2006) ukázal, že hoci ženy skutočne 

konzumujú pornografiu v oveľa menšej miere ako je tomu u mužov, ženská konzumácia 

pornografie je na vzostupe. Z výskumu vyplynulo, že takmer polovica adolescentných dievčat 

konzumovalo nejaký druh pornografie za posledných šesť mesiacov. Výskum zo Švédska 

(Mansson a kol., 2003 v Poulsen a kol. 2013) zdôrazňuje tento trend a výsledky z neho to 

potvrdzujú. 4% žien vo veku od 50 do 65 rokov uvádzajú pozeranie pornografie na internete, 

zatiaľ čo asi 25%  žien vo veku od 18 do 34 rokov uvádza, že už tak urobili. Hoci sa zdá byť 

konzumácia ženskej pornografie na vzostupe, sú tam rozdiely v konzumácii medzi mužmi 

a ženami. Zatiaľ čo ženy typicky pozerajú pornografiu som svojím partnerom (Mansson, 2000 

v Poulsen a kol., 2013), tak muži ju zvyčajne pozerajú sami (Seidman, 2004 v Poulsen a kol., 

2013). 

Ďalším dôležitým hľadiskom konzumácie pornografie ktorý je veľmi prehliadaný 

výskumníkmi je problém, ktoré faktory prispievajú k individuálnym vzorcom konzumácie 

pornografie. Na základe limitovaných výskumov sa zdá, že pohlavie je jedným z najsilnejších 



prediktorov konzumácie pornografie, pretože muži oveľa pravdepodobnejšie konzumujú 

pornografiu v porovnaní so ženami (Fisher, Byrne, 1978; Regnerus, 2011). 

Ďalší možný prediktor konzumácie pornografie je vysoká sexuálna túžba. Výskum 

realizovaný naprieč Európou (Kontula, 2009 v Poulsen a kol., 2013) naznačuje (obzvlášť pre 

mužov a v menšej miere pre ženy) vyšší stupeň sexuálnej túžby významne koreluje s väčšou 

konzumáciou pornografie. 

Wright (2011) hovorí o Modele sexuálnej socializácie, ktorý pomáha vysvetliť, ako 

vystavenie sa sexuálnym médiám môže ovplyvniť človeka. Model vychádza a odkazuje na 

početné Teórie sociálneho učenia a Mediálne teórie, ale primárne popisuje teoretický skript 

Huesmanna. Huesmann (1986 v Wright, 2013) argumentoval, sprostredkované modely môžu 

mať vplyv na sociálne poznanie a správanie, pretože poskytujú divákom kognitívne skripty. 

Kognitívne skripty poskytujú: A) očakávania o tom, čo je normatívne a vhodné, 

 B) behaviorálne smernice, či sú očakávania naplnené alebo 

nie, 

 C) predikujú výsledky jednotlivých odborov čo by mali 

priniesť. 

Autor ďalej hovorí o troch krokoch účinkoch médií na proces správania: 

 1. získavanie skriptov správania, 

 2. aktivácia skriptov správania, 

 3. aplikácia behaviorálnych skriptov. 

 

Jednotlivci sa môžu učiť špecifické skripty sexuálneho správania z médií, alebo 

skripty vyššieho rádu. Skripty vyššieho rádu sa nadobúdajú abstrahovaním systému viery 

mediálneho správania modelov (napríklad: muž by sa mohol učiť, ako získavať prostitútku na 

základe expozície pornografie s témami prostitúcie – špeciálny skript; rekreačný sex, či už s 

prostitútkou alebo s príležitostnou partnerkou je prijateľný a žiaduci – skript vyššieho rádu). 

Aktivačný efekt nastane pri expozícii médiu, to vyvolá skript, ktorý už bol nadobudnutý. 

Napríklad sexuálny skript podporuje mužov k promiskuite, môže byť latentný u indivídua do 

chvíle, pokiaľ sa nepozerá na pornografiu s takýmto obsahom. K efektu aplikácie dochádza, 

keď sa použije skritp, ktorý bol získaný a aktivuje sa na úrovni správania napr.: platenie za 

sex alebo sex s viacerými partnermi/kami. 

Inými slovami, aj keď niektorí muži majú väčšiu šancu byť ovplyvnení konzumáciou 

pornografie v porovnaní s druhými mužmi, na základe Modelu sexuálnej socializácia by sa 

dalo predpokladať, že v priemere, muži pozerajúci pornografiu častejšie, sa budú držať 



rozdielnych sexuálnych postojov a zapájať sa do rôznych sexuálnych aktivít ako muži, ktorí 

menej často konzumujú pornografiu (Wright, 2013). 

 V súčasnej spoločnosti je dostupnosť pornografie ľahšia, ako tomu bolo pred pár 

rokmi. Na zvýšenú dostupnosť má vplyv nielen káblová televízia, ale hlavne internet. 

Z veľkej časti má na tom podiel aj dispeps v rámci umeleckých diel a videoklipov, ktoré sú 

tým viac pútavejšie, čím väčšia časť ženského tela je odhalená a rôznych druhov reklám, 

z ktorých sexuálny materiál takmer doslova vypadáva z televíznej obrazovky. K tomu sa 

pridávajú dnes veľmi sa obľube tešiace reality show, ktoré sú vysielané dokonca v prime-

time, v ktorom sú dostupné čo najväčšiemu počtu divákov. McNair (1996) nazýva tento 

proces ako „pornografia v priamom prenose“. 

 

4. Definície pornografie 

Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať definovať pornografiu ako veľmi jednoduché, 

nie je tomu v skutočnosti tak. Jednoducho by sme sa o tom mohli presvedčiť, keby sme sa 

niekoľko náhodne vybraných ľudí spýtali, ako si oni sami implicitne definujú pornografiu. 

Niet pochýb o tom, že by sme od našich náhodných respondentov dostali vyčerpávajúce a 

obsažné odpovede. K problému by sme sa dopracovali až vtedy, keď by sme sa snažili 

individuálne odpovede medzi sebou porovnať. O tejto skutočnosti sa výstižne zmieňuje Uzel 

(2004, s. 119) v publikácii Mýty a pověry v sexu: „Ľudia by sa so svojimi odpoveďami 

zďaleka nezhodovali a mnohokrát by si pod pojmom pornografia predstavovali niečo úplne 

iné.“ 

K exaktnej definícii pornografii malo dôjsť hneď na prvej schôdzi Meesovej 

antipornografickej komisie. Definícia pornografie komisiou mala raz a navždy zadefinovať 

pornografiu. Paradoxom je, že počas celej doby fungovania komisie sa uvedenú úlohu 

nepodarilo splniť. Dôvod bol prostý – každé hodnotenie je výrazne interindividuálne, čo 

znamená, že to čo je pre jedného úplne neprípustné, je pre druhého prípustné, pre ďalšieho to 

môže byť až prospešné. Z uvedeného vyplýva nasledovné – žiadna definícia nemôže nikdy 

vyhovovať všetkým. Preto by bolo najvhodnejšie, vychádzať z individuálneho rozhodnutia 

každého človeka, ako si násilím vynucovať nejaký jednoznačný inštitucionálny postoj (Uzel, 

2004). 

Ako ďalej výstižne píše český gynekológ a sexuológ Uzel v knihe Pornografie: aneb 

Provokujúci nahota (2004, s. 103): „Hlavná škodlivosť pornografie nepochádza z jej 

užívania, ale z jej pokusov o jej potlačenie.“ 



K exaktnej definícii pornografie nám nepomôže ani odpoveď sudcu amerického 

Najvyššieho súdu Pottera Stewarta z roku 1964, keď odpovedal na otázku, čo je to 

pornografia: „Neviem to definovať, ale poznám to, keď to vidím“ (Smith, 2009). 

Oddiferencovaniu toho, čo ešte možno považovať za sexuálne explicitný materiál a čo 

už nie sa venoval Chochola (2010) v rámci dizertačnej práce pod názvom Podívám se a vidím. 

V práci nachádzame aj odlíšenie pornografie od erotiky, keďže veľmi často dochádza k ich 

zamieňaniu. Ich oddiferencovanie sa uskutočňuje na základe subjektívneho určovania hraníc. 

Pornografiu definuje ako materiál ktorý (s. 120): 

- zobrazuje análny styk aktérov, 

- zobrazuje dvoch mužov a ženu v sexuálne interpretovanej situácii, 

- zobrazuje orálne styky aktérov, 

- zobrazuje ženu masturbujúcu muža, 

- zobrazuje mužské pohlavné orgány v tumescentnom stave, 

- detailne zobrazuje mužský pohlavný orgán. 

 

Erotiku definuje ako materiál ktorý (s. 120): 

- nezobrazuje explicitnú sexuálnu aktivitu, 

- zobrazuje iba jednu ženu, 

- nezobrazuje nahotu, 

- ak, tak decentne zobrazuje ženský genitál bez úpravy pubického ochlpenia. 

 

Jednotná definícia pornografie neexistuje. Na tom sa zhodnú viacerí domáci aj 

zahraniční autori: Haavio-Mannila a Kontula 2003; Ferguson a Hartley 2009; Chochola 2010; 

Uzel 2010; Máthé 2011; Ford a kol., 2012; Lambert a kol., 2012. 

Doposiaľ všetky opakované pokusy o jej definovanie boli neúspešné. Je tomu tak 

kvôli variabilite ľudského sexuálneho správania, pružnosti a nejednotnosti sexuálnych 

noriem. Väčšina definícií sa zhoduje v účele pornografie. Jej účelom je vyvolanie sexuálneho 

vzrušenia. Tu môžeme opäť naraziť na problém, keďže vzrušivosť každého jedného 

jednotlivca a kritériá jej vývoja sú záležitosťou čisto individuálnou. Preto sa môžeme stretnúť 

aj s extrémnymi stanoviskami, ktoré za pornografiu považujú aj vyobrazenie nahého ľudského 

teľa. S dispepsom sa môžeme stretnúť pri umeleckých dielach, ktoré sú častokrát vystavované 

priamo v rušných uliciach úplne nahé, bez rozdielu na pohlavie (Uzel, 2010). 

Svoju úlohu zohráva aj variabilita jednotlivých kultúr vo svete. Príkladom je 

najliberálnejšia Brazília, ktorá je vysoko erotizovanou spoločnosťou, zatiaľ čo Amerika je 



najmenej tolerantná. Rozdiely v hodnotách medzi jednotlivými kultúrami podmieňujú 

i prežívanie sexuálneho zneužívania. Tiež sa môžu odzrkadliť v psychologickej intervencii. 

Buď vo vzťahu k psychologicky skúmanému páchateľovi mravnostného deliktu z forenzného 

hľadiska, alebo voči obeti obťažovania, vrátane eventuality viktimologického zavinenia 

obeťou (podiel viny obeti na tom, že k činu došlo) (Máthé, 2011). 

K názoru o nemožnosti jednotnej a ucelenej definície pornografie sa vyjadrujú Haavio-

Mannila a Kontula (2003). Tvrdia, že pornografia môže byť definovaná niekoľkými 

definíciami a doposiaľ neexistuje jedna, ktorá by vystihovala všetky. Toto je z dôvodu, že 

fenomén je sociálne konštruovaný a obsahuje kultúrne viazané významy a vyjadrenia ktoré sa 

menia v priebehu času. 

To, čo bolo označované za pornografiu, sa menilo v priebehu času. V 1960 tzv. 

„mužské magazíny“ ktoré znázorňovali obrázky nahých ženských prsníkov alebo obrázky 

nahých žien z diaľky, boli v tej dobe považované za pornografiu. V 1970 boli v pornografii 

zobrazované genitálie a v 1980 to už boli obrázky súložiacich ľudí. Napriek nedostatku zhody 

v definícii, jeden spoločný menovateľ sa zdá byť spoločný pre pornografiu – obsahuje 

sexuálne explicitné materiály (Davis a McCormick, 1997 v Daneback a kol. 2009) a ukazuje 

holé, alebo takmer holé telá počas súlože alebo sexuálneho aktu (Traeen a kol., 2006). 

Dôkazom o problematike definovania pornografie je štúdia (Short a kol., 2012), ktorá 

sa zaoberala preskúmaním metodiky a obsahu dostupnej literatúry týkajúcej sa internetového 

používania pornografie u nedeviantnej populácie na 44 štúdiách dospela k záveru, že 37 

(84%) štúdií buď nedefinovalo pornografiu v jednotlivých štúdiách, alebo neuviedli, či bola 

takáto definícia poskytnutá respondentom. Iba 7 štúdií (16%) poskytlo definíciu pornografie. 

Pričom, ani jedna z definícií nebola pri vzájomnom porovnávaní rovnaká a popis jednotlivých 

definícií varioval v jednotlivých detailoch. 

Etymologický pôvod slova pochádza z prastarého Grécka a ide o zloženinu dvoch slov 

– porné a grafia. Porné znamená nevesta a graphien písať. Voľne by sme ho mohli preložiť 

ako popis života, zvykov a činnosti prostitútok. V skutočnosti slovo pornografia nebola v 

antike bežným a spomína sa v antickom texte, kde označovalo autora pornografie, teda toho, 

kto popisuje prostitútky a pochádzal z Athénaiose. V podobe akej je v súčasnosti známe sa 

prvýkrát objavilo v roku 1857 v anglickom Zákone o obscénnych publikáciách (Tangová, 

2003). 

Význam slova pornografia môžeme pochopiť a vysvetliť na základe definícií. Tu však 

prídeme ku skutočnosti, že definícií je niekoľko desiatok ba až stoviek a dokonca si niektoré 



vzájomne odporujú. My sme sa rozhodli uviesť tie, ktoré považujeme za najpodstatnejšie v 

rámci našej výskumnej práce. 

Na stránkach Wikipédie (2013) je možné nájsť definíciu pornografie 

ako: „(z gréc. pornografía < pornographos < porné (prostitútka) + grafein (písať)) alebo 

hovorovo porno je opis alebo zobrazenie ľudského tela alebo sexuálnej aktivity za účelom 

sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia. Pornografia je v určitom zmysle podobná erotike, 

ktorá je formou umeleckého stvárnenia tej istej témy.“ 

Rave (1985, s. 228) definuje pornografiu ako: „zobrazenie sily a nerovnováhy medzi 

pohlaviami, kde je žena vyobrazená ako slabšia a menej pod kontrolou. Hlavným zámerom 

pornografie je sexuálne stimulovať muža.“  

Hranice medzi erotikou a pornografiu je často a zámerne rozmazaná. Erotika podľa 

Rave (1985) znamená vzájomnosť a vzájomné potešenie. 

V práci Padgett a kol. (1989, s. 480) nájdeme odlíšenie pornografie od erotiky. Erotika 

je v článku definovaná ako: „nenásilná, nezneužívajúca explicitné materiály a 

prinášajúcu vzájomne príjemnú sexuálnu aktivitu“, zatiaľ čo pornografia ako: „explicitné 

sexuálne portréty, ktoré môžu obsahovať agresiu, násilie alebo dominanciu“. 

Niektorí výskumníci definujú pornografiu jednoducho ako: „materiál zamýšľaný 

a očakávaný na vytvorenie sexuálneho vzrušenia pre prijímateľa“ (Ayres a Haddock, 2009,  s. 

56). 

Predsa len väčšina výskumníkov argumentuje, že pornografia nemôže byť definovaná 

jednoducho ako sexuálne explicitný materiál. Tento materiál musí obsahovať podriadenosť, 

degradáciu, depersonalizáciu, zotročovanie, zneužívanie a/alebo násilie zamerané proti 

ženám. Klinicky vzaté, je dôležité rozpoznať definíciu pornografie na základe toho, ako si to 

sám definuje každý jedinec zvlášť. Môže to byť dôležité pre terapeuta, aby sa naučil klientovu 

definíciu pornografie počas posúdenia jeho liečby (Ayres a Haddock, 2009). 

Sexuologická spoločnosť Českej lekárskej spoločnosti JEP pre potreby súdno-

znaleckej praxe definuje pornografiu (Uzel, 2010, s. 576) ako: „Pornografické dielo je 

akýkoľvek predmet, ktorý je pozorovaný, či už priamo alebo prostredníctvom technického 

zariadenia, obzvlášť intenzívnym a vtieravým spôsobom – zasahuje a podnecuje samotný 

sexuálny pud. Súčasne takéto dielo podľa prevládajúcich názorov väčšiny členov spoločnosti 

hrubo porušuje uznávané morálne normy danej spoločnosti a vyvoláva pocit hanby. Pre 

pornografický charakter je rozhodujúci obsah celého diela, nie iba určitá časť, výsek, kapitola, 

úryvok a podobne. Nevhodný obsah môže byť vyjadrený slovne, písomne, zvukom, obrazom, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAtka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Erotika


zobrazením (plošné aj priestorové) alebo kombináciou týchto spôsobov. Niekedy môže 

záležať i na spôsobe užitia či na súvislosti, v akej je dielo predložené.“ 

Uzel v knihe Pornografie: aneb Provokujúci nahota (2004, s. 16) ponúka definíciu 

pornografie ako: „Porné je prastaré označenie pre ženu, ktorá sa predáva, prostitútku, 

pobehlicu a grafia nesie význam zapisovania, popisovania, kreslenia alebo tlače.“ 

Hartl a Hartlová (2010) rozlišujú vo Veľkom psychologickom slovníku pornografiu 

a nedeviantnú pornografiu. Pornografia je nimi definovaná ako (tamtiež, s. 415): „text alebo 

vizuálny výtvor obscénneho charakteru, ktorého jediným účelom je vyvolať sexuálne 

vzrušenie. Mäkká pornografia popisuje bežný sex, tvrdá popisuje parafílie, obzvlášť 

sadizmus; zákaz tvrdej pornografie s odôvodnením možnou stimulanciou sexuálnych potrieb 

osôb s parafíliou, je ovšem oponované tým, že zrejme môže aktivovať iba sklony, ktoré daná 

osoba už latentne má, čo je preukázané falopletysmografickým vyšetrením.“ Nedeviantná 

pornografia (tamtiež, s. 415) je: „typ pornografie považovaný za neškodný – obrázky iných 

partnerov podnecujú predstavivosť, rozvíjanie fantázie a tým obmedzujú skutočnú neveru 

a skvalitňujú partnerský sex.“ 

Definícia pornografie (podľa Butler a kol., 2011, s. 114) podľa Komisie ministerstva 

spravodlivosti k otázkam pornografie v USA je: „materiál prevažne sexuálne explicitný 

a určený na účel sexuálneho vzrušenia.“ Uvedená definícia nie je často používaná z dôvodu 

jej nejasnosti. Napr. je diskutabilné, či mnohé reklamy so sexuálnym obsahom, ktoré  

používajú sexuálne vzrušenie iba kvôli predajnosti samotných výrobkov sú podľa tejto 

definície pornografiou alebo nie. Napriek tomu, reklamy vyvolávajúce sexuálne vzrušenie nie 

sú všeobecne považované za pornografiu. 

Ford a kol. (2012, s. 336) definujú pornografiu pre výskumné účely ako: „úmyselné 

prehliadanie sexuálne explicitných materiálov (napr. filmy, internetové stránky a časopisy), 

ktorých cieľom je sexuálne stimulovať konzumenta/konzumentku.“ 

Autori Ferguson a Hartley (2009) uvádzajú neexistenciu jednotných explicitných 

pravidiel v USA, podľa ktorých sa v médiách definuje pornografia. Jednotlivé štandardy sa 

líšia od jurisdikcie k jurisdikcie a pokyny sú všeobecne vágne. Pornografia týkajúca sa detí, je 

veľmi explicitne označená ako obscénna a držanie tohto typu pornografie je trestné. 

Hernandez (2011, s. 117) vychádzala z nasledovnej definície pornografie: „je 

definovaná ako hardcore a softcore zobrazenie explicitného sexu, ktoré môže zahŕňať 

agresivitu, násilie alebo nadvládu,“ a erotiku definovala ako: „vyobrazenie vzájomnej 

uspokojujúcej sexuálnej aktivity.“ 



Frederick (2011, s. 84) prevzal definíciu pornografie od Výboru pre obscénnosť 

a cenzúru filmu a znie nasledovne: „sexuálne explicitnú reprezentáciu, ktorá má funkciu alebo 

zámer sexuálneho vzrušenia publika.“ 

Short a kol. (2012, s. 14) vo svojom článku ponúkajú definíciu pornografie, s ktorou sa 

stretli počas svojej metaanalýzy a znie nasledovne: „Akýkoľvek druh materiálu, s cieľom 

vytvoriť alebo zvýšiť sexuálne pocity alebo myšlienky u prijímateľa a v tom istom čase 

obsahuje aj explicitné odhalenie a/alebo popis genitálií a jasné explicitné sexuálne akty a iné. 

Materiál obsahujúci mužov a ženy pózujúcich alebo účinkujúcich nahých tak ako je tomu 

napr. v Playboy alebo Playgirl neobsahujú jasné a explicitné sexuálne akty a neberú sa do 

úvahy ako pornografia.“ 

Lambert a kol. (2012) definovali pre potreby vlastného výskumu pornografiu ako: 

„zobrazenie sexuálne explicitného materiálu prostredníctvom internetu, filmov atď., ktoré sú 

používané na stimulovanie sexuálneho vzrušenia a aktivity. Navrhujú, že konzumácia 

pornografie narušuje väzbu k partnerovi a bude vplývať negatívne na rizikové správanie ako 

napríklad mimo párové stretnutia a sex.“ 

V rámci slovenskej legislatívy je pornografia definovaná podľa § 89 ZB SR č. 

85/2000, odsek 24 a definuje pornografiu ako: 

 

„Pornografickým dielom sa rozumie také zobrazenie pohlavného styku alebo iného 

spôsobu sexuálneho styku alebo také zobrazenie obnažených pohlavných orgánov, ktorého 

účelom je vyvolanie sexuálneho vzrušenia alebo sexuálneho uspokojenia.“ 

 

5. Dôsledky pornografie 

V tejto časti dizertačnej práce sa venujeme pozitívnym, ale aj negatívnym dopadom 

pornografie na samotného užívateľa. Ako celá pornografia, aj tu sa nájdu jedinci, ktorí sa 

budú medzi sebou odlišovať v tom, čo považujú za negatívne a čo za pozitívne v rámci 

pornografie, resp. sexuálne explicitných materiálov. 

Pornografia je obrovským paradoxom. Na jednej strane je to lukratívny priemysel, 

ktorý zamestnáva veľký počet ľudí a dáva prácu, dokonca sa dá povedať až lukratívnu prácu, 

preťahuje veľa zákazníkov/zákazníčiek, a na strane druhej je považovaná ľuďmi za deviantnú, 

potrebuje podľa nich väčšiu kontrolu, ak ju nie priamo až okamžite zakázať. Paradox spočíva 

tiež v tom, pornografia je stigmatizovaná a to aj napriek tomu, že je legálna a talent u hercov 



a herečiek ktorí hrajú vo filmoch je menej stigmatizovaný, ako je tomu pri pornografii 

(Whitzer, 2010). 

K dôsledkom pornografie môžeme zaradiť akustické vnemy, ktoré majú excitačný 

charakter pre mužov ale aj ženy. V rámci praxe sa stretávame so ženami, ktoré používajú 

výkriky, vzdychanie a iné akustické sprievodné javy ako maskovanie napr. chýbajúceho 

orgazmu a to iba z toho dôvodu, aby partnerovi/manželovi urobili radosť. Ako uvádza Uzel 

(2012), validným dôkazom je 79% žien, ktoré aspoň v polovici prípadov vydávajú vášnivé 

zvuky aj v prípade, keď orgazmus nedosahujú a niekedy to robia z dôvodu, aby 

partner/manžel rýchlejšie dosiahol vyvrcholenie, resp. aby už konečne mali pokoj. Ide o pia 

fraus – milosrdnú lož, ktorá nikomu neublíži, dokonca môže prospieť za predpokladu, ak sa 

robí z lásky a túžby druhému vyhovieť. 

V pornografii je akustický sprievod neoddeliteľnou súčasťou a znásobuje erotický 

prežitok, ktorý poskytuje nie len partnerom, ale aj divákom tú správnu erotickú satisfakciu. 

Z uskutočnených výskumov sa ukázalo, takmer polovica študentiek univerzít nazerá 

na konzum pornografie ako na akceptovateľné vyjadrenie sexuality, jedna tretina konzumuje 

pornografiu a jedna šestina popisuje stupeň konzumovania pornografie do takej miery, ktorý 

prerastá až do „závislosti“ (Yoder a kol., 2005; Carroll a kol., 2008). Ako uvádza Dines (2011 

v Foubert, 2013), toto je v zhode so zámerom pornopriemyslu, expandovať k ženským 

konzumentkám a vytvárajú tak pornografický materiál priamo šitý ženám na mieru. 

 

5.1 Negatívne dôsledky pornografie 

Napriek tomu, že pornografia bola dlhodobo považovaná za diagnostický a liečebný 

nástroj v sexuálnej terapii (Wylie a Pace, 2011; Hald a kol., 2014 v Landripet a Štulhofer, 

2015), navrhuje sa, že epidemiologický výskyt erektilnej dysfunkcie a nedostatok partnerovho 

záujmu o sex môže byť v skutočnosti spôsobený konzumom pornografie (Ley a kol., 2014). 

Dokonca sa vedú hypotézy, že súčasná všade prítomnosť a dostupnosť on-line pornografie 

spôsobila dramatický nárast v jej konzumovaní a spolu s tým sa zvyšuje aj počet mužov, ktorí 

sú „závislí“ od pornografie (o možnej „závislosti“ od pornografie pojednáva kapitola 

Pornografia ako možná „závislosť“) (Rienersma a kol., 2014). V uvedenom kontexte autori 

Ley a kol. (2014) predpokladajú, erektilná dysfunkcia a Hypoaktívna sexuálna porucha (HSD) 

môžu za zníženú schopnosť radovať sa zo sexu, za emocionálny odstup od partnerka/y 

a nižšieho sexuálneho nasýtenia spôsobené konzumom pornografie. 



Ako vyplýva z preštudovanej literatúry sa k uvedenému pridávajú aj autori Hald 

a Malamuth (2008), výskumy zamerané na správanie sú primárne indikované na možné 

nepriaznivé efekty konzumovania pornografie. Konzumovanie pornografie je spájané 

s vyšším počtom sexuálnych partnerov a zneužívaním psychoaktívnych látok počas 

pohlavných stykov a to tak ako u mužov, tak aj u žien (Braun-Courville a Rojas, 2009), podľa 

Wingood a kol. (2001) s nižšou pravdepodobnosťou použitia kontracepcie – kondómu 

u Afroamerických žien a na základe zistení Traeen a kol. (2002) aj nórskymi ženami vo veku 

od 18 do 49 rokov. 

Psychologické hľadisko zohráva v pornografii významnú úlohu, pretože pornografia 

nezobrazuje realitu. Primárne sú v nej zobrazované predstavy, fantázie, denné snenie a iné. 

Podieľa sa na negatívnom posilňovaní sexuálnych mýtov: zjednodušuje sexualitu v zmysle 

redukcie na súlož (penis v pošve) bez účasti citovej zainteresovanosti, ďalší je mýtus 

o sexuálnej výkonnosti, mýtus dominancie muža nad ženou – Weiss (2008) uvádza, že 80% 

zobrazuje ženu ako objekt sexuálneho podnikania muža. Zjednodušuje sexuálny kontakt, 

ktorý je neosobný, anonymní, čím sa vytráca to prirodzené ľudské (človek je tvor 

spoločenský), správanie hercov je nerealisticky súhlasné, herci/herečky majú nerealistické 

anatomické proporcie (veľkosť pŕs, dĺžka penisu), čo sa môže negatívne premietnuť do 

vnímania ľudí neznalých a tak predstavovať pre nich nerealistické kritérium, ktoré sa môže 

prejaviť v intrapsychickej tenzii či subjektívnych pocitoch insuficiencie. Ďalej sem je nutné 

zahrnúť sex a násilie, poníženie a agresia, utváranie negatívnych postojov k ženám, zmenené 

sebahodnotenie, otupenie prirodzených ľudských vzťahov a lásky a vytváranie nerealistických 

vzťahových predstáv. 

Čo sa týka marketingovej stratégie, tá nám ponúka ilúziu, že jednotlivci sú schopní 

dosiahnuť vzhľadu a životného štýlu, kupovaním si rôznych výrobkov, cvičením, či rôznymi 

diétami. Muži aj ženy sú často ponechaní pocitom insuficiencie, keď sa predstavy nedosiahnu. 

(Yamamiya, a kol., 2005; Tylka, 2011) Uvedená skutočnosť pomáha študovať vizuálne médiá 

ako zdroje telesného a emocionálneho distresu u človeka (Levine a Chapman, 2011 v Tylka 

a kol., 2014). 

Výskumné práce (Groesz a kol., 2002; Grabe a kol., 2008) zamerané na vzťah medzi 

vizuálnymi médiami, body image a ich efektom sa začal pred niekoľkými dekádami rokov tak 

ako pre dievčatá, tak aj pre ženy. U žien výsledky metaanalýzy odhalili, že sledovanie 

štíhlych žien vo vizuálnych médiách zvyšuje s telom súvisiace ťažkosti (distres) a depresiu 

u dievčat a žien. V menšom počte, boli urobené podobné štúdie tiež na mužoch (Tylka, 2014) 

s podobným trendom. Muži sa mali tendenciu cítiť horšie po zhliadnutí mezomorfnej 



konštitúcie mužského tela vo vizuálnych médiách. Veľmi zaujímavým zistením bol 

kumulatívny účinok expozície médií na depresiu, ktorý môže byť obzvlášť škodlivý pre 

mužov. Adolescenti, ktorí nemali na začiatku depresiu, mali signifikantne vyššiu 

pravdepodobnosť vzniku depresie po 7 rokoch za predpokladu, že boli veľmi explorovaný 

vizuálnym médiám. Uvedené zistenie sa častejšie vyskytuje u chlapcov, ako u dievčat. 

(Primack a kol., 2009) U chlapcov a mužov, vedci spájali konzumáciu vizuálnych médií 

s negatívnym body image, emocionálnym distresom plynúcim zo slabej maskulínnej 

konštitúcie (nevypracované telo) a tiež používaním anabolických steroidov a ďalších 

prípravkov na zlepšenie svalovej hmoty (Olivardia a kol., 2004; Smolak a kol., 2005). 

Sex, násilie a ich možný vzťah medzi konzumom pornografie a výskytom sexuálneho 

násilia v spoločnosti sú nosné témy pre feministky. Uvedené sa prejavilo aj v razení 

významnej americkej feministky Robin Morgan (1980, v Kutchinsky, 1991), ktorá tvrdí, že: 

„Pornografia je teória a znásilnenie prax.“ 

Americká federálna komisia sa zaoberala týmto tvrdením a v roku 1986 dala Morgan 

za pravdu v zmysle, že existencia niektorých druhov pornografie, môže zvyšovať násilie. 

Predovšetkým ide o tie druhy, v ktorých sú ženy vyobrazované v servilných alebo 

submisívnych polohách. Nemusíme byť veľkými znalcami alebo konzumentmi pornografie, 

aby sme vedeli, že takýchto vyobrazení je v pornografii veľký počet. Podľa teórie Morgan 

(1980, v Kutchinsky, 1991) sa dá predpokladať, že násilie, obzvlášť páchané na ženách bude 

priamočiaro narastať a skončí sa to až násilnou sexuálnou epidemiológiou. Pravdou však je, 

že dôkazy ktoré sú v súčasnosti, tvrdia úplne opačné, teda nepriamočiary vzťah (čím viac je 

takýto materiál dostupný, tým menej je počtu znásilnení). Príkladom je Dánsky experiment 

a ďalšie príklady uvedené v kapitole Pozitívne dôsledky pornografie. 

Agresia a násilie sa stali nosnou témou výskumu v Amerike a na celom svete. 

Z výskumov (Okami a Shackelford, 2001; McCall a Shields, 2008 a iné) je známe, agresia 

a násilie sú súčasťou nielen človeka, ale aj iných živočíšnych druhov na svete. Felson (1996) 

zdôrazňuje, násilie ako zábava bola prominentná po dlhú dobu, čoho dôkazom je literatúra 

a správy, ktoré obsahovali agresívne a násilné správanie. Uvedenému sa pridávajú skutočnosti 

- televízia a filmy zobrazujú viac násilia na ženách a viac stereotypných portrétov mužov a 

žien, ako je možné vidieť v pornografických dielach (Garcia a Milano, 1990). 

Výskumníci Ferguson a Kilburn (2009) sa zamerali na oblasť výskumu vplyvu násilia 

vo filmoch, televízii a videohrách ako možnej etiológii k agresívnemu správaniu. Ako autori 

ďalej poznamenávajú, nebola empiricky dokázaná jasná korelácia medzi násilím v médiách 

a agresívnym správaním. K nemu sa pridávajú ďalší autori (Savage, 2004; Savage a Yancey, 



2008), ktorí tvrdia, že štúdie nepreukázali spojitosť medzi násilím v médiách a páchaním 

násilnej trestnej činnosti. Pokladáme za dôležité uviesť aj zistenia výskumu (Ferguson a 

Hartley, 2009), ktoré potvrdzovali koreláciu medzi násilím v médiách a agresívnym 

správaním, avšak boli veľmi kritizované z metodologických nedostatkov, ktoré mohli výrazne 

skresliť výsledky a za nevalidné výpovede, ktoré boli považované za validné. 

V staršej štúdii Prince (1990) preskúmal 32 pornografických filmov natočených medzi 

rokmi 1972 až 1985, ktoré boli zamerané nie len na násilie, ale aj na potešenie. Výsledky 

ukázali, muži majú vyššiu pravdepodobnosť byť agresormi. Z preskúmaných pornografických 

filmov, 21% obsahovalo násilie a z nich, 67% predstavoval mužský násilník a 78% bola 

ženská obeť. Vo filmoch bolo 36% mužov a 19% žien dehumanizovaných. 

U páchateľov sexuálnych trestných činov bola zaznamená nižšia konzumácia 

pornografie v porovnaní s inými páchateľmi násilníckej trestnej činnosti (aj keď by sa mohlo 

zdať, že vykazujú väčšiu reakciu na násilné a iné druhy pornografie) (Allen a kol., 1995, 

Allen a kol., 1999 v Barker, 2014). 

 Pornografia šírená médiami vzbudzovala veľký záujem a diskusiu, najmä pokiaľ šlo o 

správanie súvisiace so sexuálnym obťažovaním a znásilnením. Aj napriek tomu je podľa 

viacerých autorov väčšina pornografie nenásilnej (Vadas, 2005; Ferguson a Hartley, 2009; 

Ybarra a kol., 2011; Ogas a Gaddam, 2011; Hald a kol., 2014), no aj napriek tomu naďalej 

vyvoláva v náboženských predstaviteľoch, u politikov, vedcov a v širokej verejnosti opätovné 

diskusie o tom, či vystavenie sa pornografii a to predovšetkým u mužov, nezvyšuje u nich 

budúce sexuálne násilie. Tiež hovoria o kauzálnej súvislosti medzi pornografiou 

a negatívnymi postojmi voči ženám, ktoré umožňujú tým, ktorí konzumujú pornografiu 

častejšie, byť promiskuitnejším a násilníckym. Tí, ktorí sú za cenzúru sa domnievajú, že 

pornografia je spojená s nárastom násilia konanom na ženách, zvýšeným sexuálnym 

napádaním žien a zvýšeným rizikovým sexuálnym správaním. 

 Na druhej strane je nutné povedať, existuje tiež pornografia ktorá, je násilná a dokonca 

sú v nej zobrazované znásilnenia alebo až zabite, no takáto pornografia je minoritná 

v porovnaní s celkovým produkovaným pornografickým svetovým objemom. Predovšetkým 

treba mať na pamäti, typická (prirodzená, normálna) pornografia zobrazuje dospelých po 

vzájomnom konsenze aktivít! 

 Pohľad vychádzajúci z relevantnej teórie a výskumu hovorí, že antisociálne 

osobnostné charakteristiky môžu podporovať u niektorých jednotlivcov vyhľadávanie 

antisociálnych sexuálne explicitných materiálov z tých, ktoré sú dostupné na internete. 

Antisociláne osobnostné charakteristiky s antisociálnym obsahom podporujú veľké zapojenie 



sa do antisociálnych sexuálnych stimulov. U jednotlivca môže dôjsť k strate povedomia 

o obmedzeniach v skutočnosti, pokiaľ ide o prijatie antisociálneho sexuálneho správania 

a jedinec so silnými negatívnymi dôsledkami antisociálneho sexuálneho obsahu na internete 

môže byť videný medzi tými, ktorí majú predispozíciu k takémuto materiálu (Eysenk,1978; 

Malamuth, 1989; Bogaert, 1993, 2001 v Fisher a Barak, 2001; Malamuth a kol., 2000). 

 Empirické výskumy (Ferguson, Cruz a kol., 2008; Ferguson, Rueda a kol., 2008) 

ukázali, že niektoré osoby majú vyššiu inklináciou k agresii a násiliu bez ohľadu na sledovaný 

typ média. Preto došlo k zhode, že tí, ktorí nie sú náchylní k sexuálnemu agresívnemu alebo 

násilnému správaniu budú menej ovplyvnení konzumáciou pornografie. Uvedené platí aj 

naopak, resp. tí, ktorí majú predispozíciu, tak majú väčšiu pravdepodobnosť byť ovplyvnení 

a to buď katarziou alebo negatívnym vplyvom (Ferguson a Hartley, 2009). 

S použitím rôznych experimentálnych a korelačných metód sa ukázala konzumácia 

pornografie škodlivá a tak ako pre mužov, tak aj pre ženy (Carroll a kol., 2008; Kingston 

a kol., 2009). 

Ako Uzel (2004, s. 63) výstižne v knihe Pornografie: aneb Provokujúci nahota 

poznamenáva: „Na Slovensku stačil v soukromé televizi jeden erotický pořad, v němž se 

objevila sadomasochistická podívaná v podobě kapání vosku z hořící svíčky na záda nahé 

dívky, k zaplacení půlmilionové pokuty, zatímco mučení a zastřelení podobné, avšak poněkud 

oblečené osoby v jiném programu je považováno za normální a o žádné pokutě nikdo ani 

neuvažuje.“ Pri čítaní týchto príkladov napadne otázka, či je násilie v pornografii horšie ako 

to v bežnom televíznom programe. Odpoveď sa ponúka a je zafarbená podľa vplyvu 

konzervatívcov, feministiek alebo liberálov. Kategórie konzervatívcov a feministiek, pre 

ktorých sú pornografia a sexuálne explicitné materiály pohoršujúce. To isté platí aj pre rôzne 

druhy deviácií a to aj za predpokladu, že sú so súhlasom všetkých zúčastnených. Liberálny 

prístup je diametrálne odlišný. Ich prístup vychádza zo slobodnej vôle každého jedného 

jednotlivca, či sexuálne explicitné materiály vyhľadá alebo nie. Problém by mohol nastať, ak 

by pornografia znevýhodňovala práva a slobody niektorého z protagonistov. 

V súvislosti s tzv. obchodmi pre dospelých a striptízovými klubmi sú spájané 

negatívne sekundárne dôsledky, ako napr. narastanie kriminality. Tento argument bol úspešne 

použitý v roku 1990 v New York City ako odôvodnenie zatvorenia mnohých podnikov 

v oblasti na Times Square. Dôkazy, ktoré boli v tej dobe poskytnuté, neboli validné. Viaceré 

sofistikované štúdie preukázali, zvyšujúci sa výskyt trestných činov v oblasti barov 

a čerpacích staníc, v porovnaní so striptízovými podnikmi, kde dochádzalo k menšej trestnej 



činnosti, z dôvodu prítomných bodyguardov a kamerových systémov použitých v podnikoch 

(Whitzer, 2010). 

Hoci postoje podporujúce znásilnenie a ďalšie sexuálne agresívne správanie sú spájané 

s pornografiou, sú rovnako spojené s ponižujúcim materiálom, ktorý neobsahoval nahotu 

(Golde a kol., 2000). Preto je dôležité určiť rozsah v ktorom pornografia a agresia alebo 

poníženie sa vyskytujú spoločne. Bridges a kol. (2010) preskúmali 304 scén z populárnych 

explicitných videí pre dospelých. Výsledok poukázal na to, že 88% scén obsahovalo fyzické 

násilie. Najčastejšími formami násilia bol spanking (výprask), gaging (zapchanie úst) 

a slapping (fackanie). Navyše, 49% scén obsahovalo verbálnu agresiu a to predovšetkým 

nadávky. 

Staršia štúdia autora Goldsteina (1973) zistila, že páchatelia sexuálnych deliktov 

s väčšou pravdepodobnosťou v porovnaní s kontrolnou skupinou uvádzali každodennú 

masturbáciu pri pornografii a vyšší záujem o konzum pornografie v mladšom veku. Marshall 

(1988) ďalej zistil, páchatelia sexuálnych deliktov uvádzali konzum pornografie ako spúšťač 

pre svoje priestupky, vrátane konzumu konsenzuálneho sexu. 

Porovnanie viac ako 50 experimentálnych štúdií ukázalo, že s častým konzumovaním 

pornografie sa u mužov zvyšuje pravdepodobnosť spáchania znásilnenia a ostatných foriem 

sexuálnej agresie (Malamuth a kol., 2000). 

Konzumovanie pornografie má vplyv iba na mužov, ktorí majú predispozíciu 

k sexuálnemu násiliu. Tí muži, ktorí nie sú k sexuálnemu násiliu predispopnovaní, tak 

konzumovanie pornografie má u nich iba minimálny efekt na možný výskyt sexuálneho 

násilia. Navyše, muži bez predispozície k sexuálnemu násiliu si s najväčšou 

pravdepodobnosťou nebudú vyberať a konzumovať násilnú pornografiu (Seto a kol., 2001). 

U žien, ktoré konzumovali pornografiu, bolo zistené, viac si samé môžu za 

znásilnenie, priraďovali menšiu zodpovednosť mužským páchateľom znásilnenia a mali 

 silnejšie presvedčenia o vyššej akceptácii sexuálnej viktimizácie (Norris a kol., 2004; Davis 

a kol., 2006). 

Znásilnenie nie je fenoménom iba dnešnej doby. Početné etnografické pozorovania sa 

snažili nájsť prevalenciu znásilnenia v rámci celej histórie a to v civilizovaných 

a necivilizovaných spoločnostiach (Ellis, 1989). 

Napriek dôkazom ktoré hovoria o opaku, väčšia časť verejnosti verí tomu, páchatelia 

znásilnení sú psychopaticky sexuálne frustrovaní jedinci, ktorí nie sú schopní ovládať svoje 

sexuálne túžby a pudy. Tiež sú presvedčení o tom, že väčšina znásilnení je bezohľadných 

a spáchaných cudzincom a zahŕňajú vážnu fyzickú bolesť alebo určitý druh somatického 



zranenia. Prieskumy viktimizácie a ďalšie výskumy popierajú mylný názor väčšej časti 

verejnosti, pretože na základe zrealizovaných výskumov sa ukázalo, že páchatelia znásilnení 

sú ženatí, aj keď je otázne, či tieto matrimoniálne vzťahy obsahujú zdravú sexuálnu expresiu. 

Niektoré výskumy odhalili, páchatelia znásilnení majú osobnostné charakteristiky, ktoré sú 

považované za normále v rámci mužskej referenčnej normy a nie abnormálne alebo 

psychopatické, ako bolo uvádzané na začiatku tohto odseku (Ferguson a Hartley, 2009). 

Za zmienku stojí otázka, či znásilnenie je o sexuálnom uspokojení. Otázkou je, či sex 

je motiváciou znásilnenia a má širší dosah na hypotézu a či dostupnosť a konzumácia 

pornografie spôsobuje zvyšovanie prevalencie znásilnení. Elis (1989) ponúka tri teórie 

vysvetľujúce etiológiu znásilnenia: 1. Teória sociálneho učenia, 2. Feministická teória a 3. 

Evolučná teória. V stručnosti popíšeme všetky tri uvedené teórie podľa Elisa (tamtiež). 

 Podľa Teórie sociálneho učenia, sa ľudské správanie, vrátane agresívneho 

a násilníckeho vytvára z imitácie (nápodoby), teda ľudia utvárajú a následne posilňujú 

správanie ostatných ľudí. Imitácie môžu prameniť zo skutočného života a pozorovania, no 

rovnako môžu vychádzať z mediálneho vyobrazenia – napr.: ak je antisociálne správanie bez 

povšimnutia, alebo bez trestu, môže byť posilnené ako normálne a teda ďalej používané. 

Inými slovami, znásilnenie je produktom socializácie a učenia. Tak sa človek učí 

„nesprávnemu“ správaniu rovnakým spôsobom, ako sa iný človek učí prosociálnemu 

správaniu prostredníctvom série odmien a trestov. Pre Teóriu sociálneho učenia hrajú úlohu 

tak ako kultúra, tak aj individuálne osobné skúsenosti zodpovedné za účasť na násilných 

činoch alebo sexuálnych útokoch. Pornografia by mala podľa teórie podporovať väčšiu 

tendenciu k znásilneniam na základe modelového správania pozorovaného pri konzumovaní 

pornografie a podporovania mýtov o znásilnení prostredníctvom zaobchádzania zo ženami 

v pornografii a systematickou desenzitizáciou. 

 Feministické teórie sa zhodujú s teóriami sociálneho učenia v tom, veria, znásilnenie 

je výsledkom kultúrnych a spoločenských tradícií a spoločenstiev, kde muži dominovali 

takmer vo všetkých významných ekonomických a politických aktivitách. Podľa nich, 

spoločnosť a kultúra zaobchádza so ženami ako s podriadenými a muži sú socializovaní 

a dominantní nad ženami a zaobchádzajú s nimi ako s majetkom – objektom. Feministické 

teórie si o znásilnení myslia, prostitúcia a pornografia robí z mužskej rasy dominantnú rasu 

a ženy ponižuje. V zhode s teóriou učenia, feministické teórie veria, že muži zaobchádzajú so 

ženami ako je znázorňované v pornografii. A to je dôvod, pre ktorý sa zo zvyšovaním 

dostupnosti pornografie zvýši aj výskyt znásilnení a sexuálnych útokov. Na rozdiel od 

niektorých sociálnych teórií, feministické teórie nerozlišujú medzi cudzím a známym 



násilníkom pri znásilnení. Motiváciu násilníka k znásilneniu nevnímajú ako sexuálne 

uspokojenie, skôr ako použitie a zneužitie dominancie muža, ktorú využije na kontrolu 

a poníženie ženy. 

 Evolučné teórie vidia v znásilnení reprodukčné výhody pre mužov z dôvodu 

reprodukcie s mnohými partnerkami. Evolučná perspektíva považuje agresívnu kopulačnú 

taktiku ako extrémnu reakciu na prirodzený výber mužov byť viac všeobecne asertívny 

v porovnaní so ženami vo svojich kopulačných pokusoch. Na druhej strane, podľa Evolučnej 

teórie je pre ženy výhodné zvoliť takých reprodukčných partnerov, ktorí demonštrujú záväzok 

pomáhať pri vychovávaní svojich potomkov. Znásilnenie je tak výsledkom tlaku medzi 

oboma pohlaviami reprodukčného prístupu a z toho dôvodu nejde primárne o sexuálne 

uspokojenie, ale skôr o genetickú reprodukciu (reprodukčné správanie), hoci sa sexuálne 

uspokojenie pravdepodobne u muža dostaví neskôr. Uvedený reprodukčný dimofrizmus 

medzi pohlaviami vychádza zo skutočnosti, že muži môžu produkovať potomstvo (v relatívne 

neobmedzených množstvách) a to bez gestácie, zatiaľ čo u žien je to nemožné. 

 Uvedené teórie vysvetľujú motiváciu a príčiny znásilnenia trochu rozdielnym 

spôsobom a pojednávajú medzi rozdielmi mužov a žien v dôsledku socializácie či 

reprodukcie. Avšak žiadna z nich nemôže vysvetliť všetky typy znásilnenia alebo ako 

motivácia známeho a neznámeho násilníka môže byť odlišná. Z uvedeného sa vytvárajú 

otázky (Ferguson a Hartley, 2009): Ak sa popisované prejavy správania vytvorili v dôsledku 

konzumovania pornografie, ako sa dá vysvetliť dramatický pokles znásilnení  pri fakte, 

zvyšujúcou sa dostupnosťou a spotrebou pornografie? Ak je znásilnenie o dominancii 

a kontrole mužov nad ženami, môže zvýšená integrácia žien do viacerých ekonomicky a 

politicky mocných pozícií vysvetliť pokles počtu znásilnení a to aj za predpokladu, resp. 

reality zvyšovania dostupnosti a konzumácie pornografie? Navyše, ak je pre mužov výhodné 

reprodukčné správanie s viacerými ženami a v niektorých prípadoch až nútená kopulácia 

(znásilnenie), je otázne, či znižovanie počtu znásilnení má znamenať zmenu v prírodnej 

selekcii, alebo rozdiely evolučnom prístupe žien s ohľadom na reprodukciu. A nakoniec, ak je 

väčšina pornografie nenásilnej povahy, a nejaký výskum skutočne preukáže katarziu účinku 

konzumovania pornografie, je čas prehodnotiť vzťah medzi pornografiou a sexuálne násilným 

správaním. A ako konštatujú autori, toto sú všetko otázky, na ktoré výskumy nedali validné 

odpovede a ani teórie vysvetlenia. 

Napríklad Kernsmith a Kernsmith (2009) na základe literatúry z 90. rokov 

(Struskamn-Johnson a Struckman-Johnson, 1994) tvrdia, ženy môžu použiť sexuálne 

donútenie a manipulatívne spôsoby takmer tak isto, ako muži. Staršie výskumy identifikovali, 



je rozdiel vo vplyve a kontexte donútenia, ak je páchateľom muž alebo žena (O´Sullivan 

a kol., 1998 v Kernsmith a Kernsmith, 2009). 

Sexuálne donucovanie odkazuje na správanie, ktoré má presvedčiť na základe nátlaku 

neochotného partnera k sexu/súloži. K takému správaniu patria: hrozenie, verbálne 

šikanovanie, pocity viny a manipulácia. Avšak, doteraz bolo urobených iba málo výskumov 

zameraných na vplyv konzumovania pornografie a ženského správania (Kernsmith 

a Kernsmith, 2009). 

Krahe a kol. (2003) poznamenali, ženy nie sú častými páchateľkami sexuálnych 

útokov. Ak už aj spáchajú sexuálny útok, tak najbežnejšou formou ženského sexuálneho 

útoku je vykorisťovanie intoxikovaného muža a za nimi nasledujú iné formy fyzickej sily. 

Bližšie sa o prevalenciu seba posudzovacieho páchania sexuálneho vynucovania u žien 

zaoberali Kernsmith a Kernsmith (2009), pričom výskumná vzorka pozostávala z 512 žien vo 

veku od 18 do 43 rokov (medián 19 rokov). Približne 65% žien uvádzalo aspoň jednu 

z meraných sexuálnych stratégií nátlaku v predchádzajúcom roku, pomocou ktorých sa snažili 

donútiť druhú osobu, ktorá nemala v tom čase záujem o sex k sexu. Najčastejšie uvádzanými 

donucovacími sexuálnymi stratégiami boli: našpúlené ústa (37%), hovorenie milých slov 

(32%), vyvolanie pocitov viny (29%), nahnevanosť (26%), internalizovanie emócií (24%), 

obvinenia z nevery (22%), porovnávanie s predchádzajúcimi partnermi (21%) a vydieranie 

prostredníctvom sexu/súlože (19%). Posledné pravdepodobné stratégie, ktoré boli používané 

podľa výpovedí tých istých respondentiek zahŕňali: navrhnutie manželstva (2%), vyhrážanie, 

že prestane platiť za veci – finančný sponzoring (2%), vyhrážanie ublíženia na zdraví (2%), 

vyhrážaním sa uvedenia do rozpakov na verejnosti/zahanbenia na verejnosti (1%) 

a vyhrážaním sa prerušením kontaktu s deťmi (1%). Zo záverov výskumu vyplýva, ženy ktoré 

častejšie konzumujú pornografiu, majú vyššiu pravdepodobnosť používať sexuálne 

vydieranie. Ovládanie širokých osobných a sociálnych faktorov, sa stiera s konzumom 

pornografie, pretože významné súvisí s páchaním všetkých možných foriem nátlaku, okrem 

fyzickej sily a zastrašovaniu. 

Výskum od autorov Cowan a Campbell (1994) za zaoberal interakciou medzi rasou 

a pohlavím v 54 videách, ktoré obsahovali sexuálne scény medzi čiernymi a bielymi 

hercami/herečkami. Výsledky poukázali, muži boli primárnymi páchateľmi násilia, zatiaľ čo 

ženy boli obeťami. Ak sa skúmala rasa a pohlavie zároveň, u bielych mužov bolo zistená 

vyššia agresia (tak ako fyzická tak aj verbálna) smerom k čiernym ženám v porovnaní 

s bielymi ženami. V kontraste k tomu, čierny muži boli viac agresívny voči biednym ženám 

v porovnaní s bielymi ženami. Ako autori uvádzajú, medzi rasový sex bol prostriedkom pre 



mužov prejavovať intenzívnejšie agresiu voči ženám. K záveru o zvýšenom násilí medzi 

rasami dospeli tiež autori Monk-Turner a Purcell (1999). 

Komparáciou zobrazenia sexuálneho násilia prostredníctvom rôznych médií, vrátane 

časopisov, videí, počítačovú sieť Usenet a internetové diskusné skupiny. Autori Barron 

a Kimmel (2000) zistili, počítačová sieť obsahovala najviac násilného správania (42,1%), 

rovnako ako sex z donútenia (26,4%) v porovnaní s videami (násilie 26,9%, sex z donútenia 

4,9%) a časopismi násilie 24,8% a sex z donútenia 4,8%. Z hľadiska dynamiky medzi 

pohlaviami, muži boli najčastejšími páchateľmi násilia v rámci počítačovej siete a videí 

(62.7% vs. 60,2%), zatiaľ čo v časopisoch mali prevahu ženy (65,4%). Navyše k násiliu 

zobrazenom v časopisoch a videách došlo na základe konsenzu. 

Duncan (1991) preskúmal 10% filmov pre dospelých z videopožičovni a zistil, 13,6% 

scén obsahovalo násilné scény a z nich jedna tretina zobrazovala znásilnenie. Ponižovanie 

bolo obsiahnuté v 18,2% scén s prevahou verbálnej agresie. Navyše, ak bola prítomná agresia 

alebo degradácia, boli prezentované počas sexuálnej scény (až na dve výnimky). Autor 

z výsledkov usúdil, násilie sa často objavuje v pornografii. 

Malamuth a Spinner (1980) napríklad zistili a vo výskumnej správe uvádzali stály 

nárast v sexuálnom násilí v časopisoch Playboy a Penthouse v roku 1970 z 1% na 5% vo 

všetkých textoch a obrázkoch v časopisoch. 

Výskumníci Russell a Oswald (2001) zistili, 81% žien, ktoré uvádzali používanie 

donútenia, boli sexuálne viktimizované. Navyše, iní autori (Krahe a kol., 2003) našli koreláciu 

medzi sexuálnym zneužitím v detstve a donútením. Autori Russell a Oswald (2001 a 2002) 

skúmali vysokoškolské ženy, ktorú používali a nepoužívali donútenie. Výsledky ukázali, 

študentky ktoré používali donútenie, vykazovali vyššie manipulatívne správanie a vo vzťahu 

používali hranie hier. 

Pornografia sa stala prístupnejšou v roku 1970 a v rovnakom období nastal vzostup 

znásilnenia, čo sa začalo dávať do súvislosti so zvýšeným konzumom pornografie. Začiatkom 

90-tych rokov sa vplyvom internetu stala pornografia čoraz viac dostupnejšou a počet 

znásilnení začal klesať. Zároveň to bol priestor, kedy sa vedci snažili zhodnotiť vzťah medzi 

spotrebou pornografie a prípadmi znásilnenia v rôznych častiach Spojených štátov. Výskumy 

urobené na túto tému priniesli viaceré zistenia. Napríklad, Baron a Straus (1984 v Ferguson 

a Hartley, 2009) analyzovali predplatné pornografických časopisov a počtom znásilnení 

s výsledkom miernej až silnej korelácie medzi konzumáciou pornografie a počtom znásilnení. 

Scott (1985 v Ferguson a Hartley, 2009) nenašiel koreláciu medzi hardcore 

konzumáciou pornografických časopisov a počtom znásilnení avšak konzumácia softcore 



pornografických časopisov mala koreláciu s počtom znásilnení,  čo je prekvapujúce zistenie 

a je v rozpore s tvrdením, že hardcore pornografia zvyšuje počty znásilnenia. 

Kutchinsky (1991) skúmal konzumáciu pornografie a počty znásilnenia v štyroch 

krajinách: západnom Nemecku, Dánsku, Spojených štátoch a vo Švédsku. Výsledky odhalili 

narastajúcu konzumáciu pornografie, ktorá bola spájaná s poklesom počtu znásilnení v každej 

skúmanej krajine okrem Spojených štátov. Podľa autora výskumu, za situáciu v Spojených 

štátoch mohli súdne rozhodnutia namierené proti pornografii a jej cenzúre. V Spojených 

štátoch počty znásilnení a sexuálnych prepadnutí naďalej klesali a to aj napriek rozširujúcej sa 

pornografii, ktorá je stále viac dostupná najmä prostredníctvom internetu – viď graf č. 4. Ako 

je z grafu možné vidieť, neexistuje korelácia medzi výskytom znásilnenia a dostupnosťou 

pornografie. Podľa dostupných štatistík sú údaje o počte znásilnení najnižšie v Spojených 

štátoch od roku 1960. Tento trend pokračuje aj napriek tomu, že dostupnosť pornografie 

(počet titulov a počet pornografických webových stránok) sa každoročne zvyšuje. Hoci údaje 

o spotrebe pornografie nie sú k dispozícii pred rokom 1988, od začiatku roka 1970 až do roku 

1988, počty znásilnení boli relatívne stabilné (Ferguson a Hartley, 2009). 

 

Graf č. 4 – Trendy v dostupnosti pornografie a znásilnenia v Spojených štátoch v rokoch 

1988-2005 (Ferguson a Hartley, 2009) 

 



 

Od roku 1980 do roku 2000, v Spojených štátoch opäť nasledoval trend násilnej 

trestnej činnosti. Výskyt znásilnenia a pokusy o znásilnenie klesali a v roku 2009 dosahovali 

najnižší výskyt za posledných 50 rokov (Ferguson a Hartley, 2009). 

Po konzumácii ponižujúcej pornografie muži uvádzali presvedčenie, že sex zo ženami 

ich robí maskulíne dominantnými, zatiaľ čo ženy submisívnymi. Nedávny výskum ukázal 

silné spojenie medzi agresívnymi presvedčeniami a pornografiou, avšak nemusí byť nutne 

agresívne činný (Golde a kol., 2000). 

 Veľkú úlohu zohrávajú aj interindividuálne rozdiely, medzi ktoré môžeme priradiť 

zníženú inteligenciu a vysoké agresívne antisociálne tendencie, ktoré môžu zodpovedať za 

osobné preferencie násilnej pornografie (Bogaert, 2001). Výskum (Simmons a kol., 2008) 

zistil spojenie medzi pornografiou a agresívnym správaním prostredníctvom dotazníkov. 

Dotazníky vypĺňali ženy z útulkov, kde sa dostali kvôli brachiálnemu násiliu páchanom na 

nich. Výsledok z tohto výskumu naznačil, že miera ovládaného správania násilníkom, 

pozitívne koreluje s množstvom konzumovanej pornografie. Hoci výskum naznačil, že 

agresívne správanie môže byť spojené s pornografiou, nie je úplne jasné, či je možná 

existencia tretej sprostredkujúcej variabilnej premennej, ako je napríklad osobnosť. 

 Mohlo by sa zdať, že agresia, agresivita sú jedinými negatívnymi dôsledkami 

sledovania pornografie. Nie je tomu v skutočnosti tak. Hald a Malamuth (2008) našli 

u participantov, ktorí konzumovali pornografiu rozdielne typy sebahodnotenia. Muži aj ženy 

verili, že konzumovanie pornografie negatívne ovplyvňuje ich sexuálne vedomosti, postoje 

k sexu, vnímanie opačného pohlavia, vo všeobecnosti tiež aj kvalitu života a nakoniec aj 

kvalitu sexuálneho života. Morrison a kol. (2006) prišli na to, že u mužov spokojnosť s ich 

penisom a sexuálnym sebavedomím (ako muži sami seba hodnotia ako sexuálneho partnera) 

nepriamo koreluje s množstvom už videnej pornografie. 

 Veľa jednotlivcov udáva, že konzumácia pornografie ovplyvňuje ich vzťahovú 

spokojnosť. Ich partneri často diskutujú o konzumácii pornografie s ich terapeutmi počas 

párovaného poradenstva (Mulac a kol., 2002). 

 Pozeranie pornografie obmedzuje interakciu medzi tými mužmi a ženami, ktorí nie sú 

vo vzťahu. Muži ktorí konzumujú pornografiu, pritom je jedno či ide o degradujúcu alebo 

nedegradujúcu, prejavujú viac dominantného a anxiózneho správania. Tiež častejšie ignorujú 

partnerkine príspevky, menej sa dotýkajú svojej partnerky po dlhší časový úsek, odvracajú sa 

od partnerkinho pohľadu omnoho častejšie, v porovnaní s mužmi, ktorí nekonzumujú 

pornografiu (Mula a kol., 2002). 



 V nórskom výskume (Traeen a kol., 2004) zistili, že došlo ku kultúrnym zmenám 

v postojoch k pornografii. Negatívne postoje k pornografii narastajú vekom v porovnaní 

s mladšími participantmi, ktorí vyjadrujú omnoho viac pozitívnych stanovísk. 

 Väčšina žien, ktorých partneri pravidelne konzumujú pornografiu, sú charakterizovaní 

vlastnými partnerkami negatívne a partnerky konzumáciu pornografie vnímajú ako hrozbu pre 

stabilitu ich vzťahu (Bergner a Bridges, 2002). 

Bergner a Bridges (2002) uskutočnili štúdiu na základe osobných listov vzorky 100 

žien, ktorých partneri konzumovali pornografiu a zistili, že existuje veľa bežných spojení 

s konzumovaním pornografie ich partnermi a zníženej sexuálnej intimity. 

Muži ktorí konzumujú pornografiu sú viac dominantní a menej pozorný ku svojím 

partnerkám (Zillman a Bryant, 1988). Preto existuje dôvod k predpokladu ako konzumovanie 

pornografie môže narušiť partnerské a medziľudské vzťahy. 

Výsledok regresnej analýzy naznačuje, že u mužov s antisociálnou osobnostnou 

dispozíciou sa pravdepodobnejšie častejšie objavujú všetky druhy on-line pornografie. Títo 

muži pravdepodobne ľahšie dosiahnu vzrušenie v porovnaní s druhými muži, ak je obsah 

vnímaný ako potencionálne sociálne nevhodný. Uvedené sa prejavuje u ťažkých 

psychopatických osobností, kde sa očakáva potreba vyšších a intenzívnych stimulov na 

dosiahnutie vzrušenia a menej sa zaujímajú o následky plynúce zo sociálne nežiaduceho 

správania. Ženy s vyššou poruchou antisociálnej osobnosti viac sledujú všetky formy 

pornografického obsahu a sú viac vzrušivé obsahom, ktorý je viac intenzívny. Zrejme 

predchádzajúce negatívne činy sú dobrým prediktorom použitia menej bežných, ale o to 

špeciálnejších druhov konzumácie pornografie (Paul, 2009). 

 Aj keď je sporné, ako a vôbec či má konzumovanie pornografie nejaký efekt, bolo 

navrhnuté, že dominancia, degradácia, objektifikácia, poníženie a odľudštenie 

(dehumanizácia) žien v pornografii má negatívne následky na konzumentov, prejavujúce sa 

v osobných postojoch alebo správaní (Mulac a kol., 2002). 

 Metaanalýza (Hald a kol., 2010) uvádza, že vzťah medzi konzumentmi pornografie 

a postojmi podporujúcimi násilie proti ženám je signifikantná. Štúdia prináša dôkazy, že 

násilnícka pornografia je častejšia ako nedeviantná pornografia, ktorá má efekt na postoje 

podporujúce násilie proti ženám. Štúdia, ktorá sa zaoberala tromi typmi pornografie (softcore 

pornografia, hardcore pornografia a donucovacia pornografia) zistila signifikantný vzťah 

medzi konzumáciou donucovacej (násilníckej) pornografie a akceptáciu mýtu znásilnenia 

(Emmers-Sommer a Burns, 2005). Autori štúdie navrhujú, že násilnícka a donucovacia 



pornografia môže viesť konzumentov k výhľadu násilia proti ženám a akceptovaniu mýtov o 

znásilnení. 

V štúdii Short a kol. (2012) uvádzajú niektoré negatívne dôsledky spojené 

s konzumáciou internetovej pornografie: narušuje vzťahy, finančné, profesijné fungovanie, 

emočné problémy a sexuálna nespokojnosť. 

Výskum zrealizovaný Bridges a kol. (2010) priniesol zistenia, že približne 90% 

z najpredávanejších filmov pre dospelých obsahuje agresívne konanie voči ženám. 

Málo kto vie, že v rámci porno priemyslu ženy zarábajú v priemere viac ako muži. 

Pornografia je jedno z povolaní, kde je platová nerovnosť, tentokrát otočená v neprospech 

mužov. Podľa prieskumu uskutočneným Whitzerom (2010) rozdiel je až 50%. Výška 

honoráru závisí od hercovej/herečkinej popularity, skúseností, obľube u publika a od scény, 

kde sa natáča. Na druhú stranu je potrebné dodať, ako autor zistil, porno herečky na 

profesionálnej úrovni značnú časť zárobku investujú do vzhľadu (rôzne kozmetické 

chirurgické zákroky ako liposukcia či augmentácia pŕs a iné). 

Etnografické výskumné práce zo začiatku 90. rokov od autorov Stoller (1991) a Stoller 

a Levine (1993) boli realizované prostredníctvom interviewu na ľuďoch pracujúcich v porno 

priemysle (pornoherci, pornoherečky, producenti a scenáristi). Napriek tomu, že autori 

zmapovali rozmanitosť dôvodov pre prácu v porno priemysle, niektorí z opýtaných preukázali 

značnú hostilitu a ambivalenciu k akceptovaniu spoločenských konvencií, vnímali nedostatok 

možností, alebo v detstve mali skúsenosť so sexuálnym zneužívaním. 

Polk a Cowan (1996) sa zamerali na preskúmanie stereotypov 

o pornohercoch/pornoherečkách. Výskumná vzorka bola tvorená zo študentov (99) 

a študentiek (160) vysokých škôl. Na základe výsledkov zistili, pornoherečky sú vnímané 

niečo medzi filmovými hviezdami (a bežnou ženou vo všeobecnosti) a prostitútkou. Za 

najväčšiu motiváciu do začlenenia sa do porno priemyslu boli označené podľa výskumnej 

vzorky peniaze, avšak ich motivácia k práci bola vnímaná viac pozitívne v porovnaní 

s prostitútkami. Bolo to z dôvodu, pretože nižšie percento pornoherečik hľadí na porno 

priemysel ako na prácu z donútenia a/alebo nemá lepšiu alternatívu. Dokonca vyššie percento 

porhoherečiek v porovnaní s prostitútkami má záľubu vo svojom povolaní a chcú postupovať 

v kariére. Na druhú stranu, vzhľadom k filmovým hviezdam, vyššie percento pornoherečiek je 

vnímaných, že sú v povolaní z donútenia, nemajú lepšiu pracovnú pozíciu a sú motivované 

peniazmi. Nižšie percento z nich má záľubu vo svojej robote, alebo si želá postupovať 

v kariére. 



 Na pochopenie postojov k hercom/herečkám účinkujúcim v pornografii bolo 

urobených niekoľko kreatívnych štúdií. Séria štúdií bola vykonaná tak, aby sa preverilo, ako 

vysokoškoláci vnímajú pornografických hercov/iek. Štúdia autorov Polk a Cowan (1996) 

uvádzala tri relevantné zistenia: 1. Pornografickí herci/herečky sú vnímaní viac pozitívne ako 

prostitúcia, ale viac negatívne, v porovnaní s filmovými hviezdami a priemernou ženou, 2. 

Našiel sa vzťah ukazujúci na negatívne vlastnosti prisudzované ženským herečkám, ktoré boli 

v korelácii s negatívnym postojom k pornografii, 3. tí, ktorí nazerajú na pornografiu ak ona 

škodlivú, tak u nich je vyššia pravdepodobnosť, budú viac veriť tomu, že pornoherečky sú 

nútené do hrania, nemali tak radi svoju robotu v porovnaní s tými, ktorí pornografiu 

nepovažovali za škodlivú. 

Nadväzujúca štúdia autorov Evans-DeCicco a Cowan (2001) sa zamerala na 

preskúmanie pohlavných rozdielov na postoje k pornografickým hercom/herečkám. Ľudia 

zúčastnení na výskume verili, pornoherci/čky pochádzajú z prostredia so sexuálnym 

zneužívaním, alebo fyzickým týraním a tak boli dospievajúcimi „utečencami“. Navyše, 

pornoherečky boli hodnotené viac negatívne v porovnaní s priemernou ženou v oblasti 

všeobecnej spokojnosti bell-being (psychologické zdravie, sebahodnotenie, sexuálne prenosné 

choroby a iné). Vo výskume sa autori (tamtiež) zaujímali o posúdenie primárnej motivácie 

žien pre vstup do sveta pornopriemyslu. Na základe výsledkov vzniklo zostupné poradie: 

peniaze, páči sa im to, nátlak, sexuálna liberalizácia (oslobodenie) a nedostatok ďalších 

pracovných príležitostí. 

 Najrozsiahlejší počet informácií zozbieral od pornoherečiek Abbott (2000 v Griffith 

a kol., 2012) na základe 31 hĺbkových interview. Jeho primárnou motiváciou bolo zistiť 

dôvody pre vstup do sveta „zábavy“ pre dospelých. Z výsledkov vyšlo päť primárnych 

dôvodov. Na prvom mieste boli peniaze, na druhom sláva alebo pôvab, na treťom sloboda 

alebo nezávislosť, na štvrtom príležitosť alebo socializácia a na poslednom piatom mieste boli 

nahota a sex/súlož. Je nutné podotknúť, výskumná práca bola v tej dobe priekopníkom 

v pochopení pornoherečiek, na druhú stranu výskumná vzorka bola malá, takže jej 

generalizácia bola striktne obmedzená. 

V podobnom duchu sa niesla výskumná práca kolektívu autorov Griffith a kol. (2012), 

na ktorej sa zúčastnilo 176 pornoherečiek (priemerný vek 26 rokov a v porno priemysle boli 

v priemere 3,5 roka). Z výsledkov vyberáme tri otázky: 1. Čo bolo dôvodom pre vstup do 

sveta „zábavy“ pre dospelých (prečo ste sa stali pornoherečkou), 2. Čo sa vám páči na 

pornografii, 3. Čo sa vám nepáči na pornografii. V prvej otázke bolo pre ženy (pornoherečky) 

najfrekventovanejšia odpoveď – peniaze (53%). Za nimi nasledovali sex (27%), pozornosť 



(16%), zábava (11%) a iné. Výsledky priniesli konštatovanie autorov, zárobky v porno 

priemysle sú nižšie, ako by si mnohí mysleli. K uvedenému dospeli, keď porovnali kategóriu 

peniaze, ktoré boli najčastejšou odpoveďou na vstup žien do porno priemyslu a priemerným 

ročným zárobkom. Druhou najfrekventovanejšiu možnosťou bol „sex“, čo pornoherečky 

zdôvodňovali – mám rada sex a dokonca pár z nich sa zmienilo, že odvtedy čo prestali s pitím 

alkoholu a konzumovaním drog, sex sa stal ich „závislosťou“. Čo sa týka pozornosti, ako 

tretej možnosti, takmer 1 zo 6 žien (respondentiek) uvádza, že účinkovanie je pre nich 

exhibicionizmus a radi sa predvádzajú pred kamerou a niektoré uviedli, majú záujem 

o interakciu s fanúšikmi. Možnosť zábavu uvádzali tie pornoherčky, ktoré pornografiu 

konzumovali ešte predtým, ako sa stali pornoheračkami a aktuálne je to pre nich príjemne 

strávený čas. 

Na základe odpovedí žien - pornoherečiek, Čo sa im páči na ich práci pornoherečiek, 

najfrekventovanejšia uvádzaná možnosť boli peniaze (41%), čo naznačuje, že finančná 

odmena je pozitívnym motivačným aspektom pre pornoherečky. Respondentky uvádzali, je to 

ľahká cesta k peniazom, alebo za krátky čas sa dá zarobiť veľa peňazí. Peniaze boli na prvom 

mieste uvádzané ako dôvod aj v otázke vstupu do pornopriemyslu. Ďalšou odpoveďou 

v poradí boli „ľudia“ (39%), ktorá bola uvádzaná takmer dvoma z piatich respondentiek. Na 

základe respondentiek je jasné, že mnoho žien nadväzuje úzke vzťahy o ostatnými ženami 

v rovnakom odvetví. Je tomu tak aj z dôvodu, v porno priemysle ľudia viac prijímajú 

druhých, menej posudzujú a sú viac otvorení v porovnaní s ostatnými  pracovnými 

odvetviami. Podľa sociálnych sietí ľudia z pornografie, môžu alebo sú považovaní za 

deviantných, alebo outsiderov v porovnaní s väčšinovou spoločnosťou a ich osobný 

(súkromný) život sa značne prekrýva s ich profesionálnym životom. Nie je prekvapením, 

možnosť „sex“ (21%), bola uvádzaná jednou z piatich respondentiek a považovali ho za 

výhodu. Väčšina respondentiek uvádzala, užívajú si vynikajúci sex, majú sex s nádhernými 

mužmi a ženami a ďalšie podobné odpovede. Možnosť sloboda a nezávislosť boli uvádzané 

(18%). Mnohé respondentky uvádzali, majú flexibilný pracovný čas, môžu robiť (pracovať) 

vtedy, keď oni sa mi chcú, čo im dáva slobodu v robení si iných vecí a páči sa im nezávislosť 

pracovať pre seba. Ďalšie možnosti boli: pozornosť (13%), zábava (8%), kreatívne vyjadrenie 

(7%), osobný rast (4%) a rebélia (1%) (Griffith a kol., 2012). 

Porno priemysel sa nelíši od ostatných povolaní, pretože v ňom existujú aj negatívne 

vlastnosti, na ktoré bola zameraná tretia otázka – Čo sa vám nepáči na pornografii. Uvedená 

otázka bola sama o sebe podľa autorov zaujímavá, pretože do tej doby sa s ňou ešte nikto 

nezaoberal. Najčastejšie uvádzanou možnosťou sú „ľudia“ (39%), čo je zároveň veľmi 



prekvapujúce, keďže v otázke, Čo sa vám páči na pornografii, bola možnosť „ľudia“ 

v rovnakom percentuálnom zastúpení. Aj napriek tomu vzájomnému prekrytiu naprieč dvomi 

polarizovanými kategóriami, sú tam isté odlišnosti. Pozitívna stránka spojeného pólového 

kontinua je zameraná na sociálne vzťahy, zatiaľ čo negatíve aspekty sú zamerané na dve 

kategórie ľudí: prvou sú ľudia, zameraní na spolupracovníkov, zatiaľ čo druhá skupina je 

zameraná na režisérov, producentov a agentov. Prvá podskupina – spolupracovníci/čky, je 

zameraná na postoje, správanie a zhoršenú hygienu. Druhá podskupina – manažment, kde sú 

zahrnutí agenti, produkcia a režiséri v zmysle, nedodržia čo sľúbili a iné. Druhým najčastejšie 

uvádzaným dôvodom je riziko sexuálne prenosných chorôb (29%). Herci/čky súložia pred 

kamerou, čím si zarábajú, aby mohli žiť, a ak chcú zarobiť peniaze, je nutné mať sex/súlož 

s viacerými partnermi/kami. Samozrejme, tí partneri/ky majú rovnako viacerých partnerov/ky, 

takže riziko prenosu sexuálne prenosných chorôb narastá geometrickým radom. Ženy 

predvídateľne vyjadrili značné zdravotné znepokojenie o tomto probléme a mnohé z nich 

naznačili, budú preferovať používanie kondómov pri súloži. Vykorisťovanie (20%) uvádzala 

jedna z piatich respondentiek a malo viaceré dimenzie: tlak, aby sa zapojili do určitého 

správania a tvorba, ktorá bola ponižujúca z pohľadu pornoherečky. Pre jednu z 10 

respondentiek boli nevyhovujúce pracovné podmienky (10%), kde uvádzali dlhé pracovné 

hodiny, špinavé pracovné miesta, kde sa natáčalo, náročnosť (obtiažnosť) práce, nízky 

rozpočet, takže natáčane môže prebiehať v motelových izbách, skladoch a na podobných 

miestach, aby sa výdavky na produkciu udržali na čo najnižšom možnom minime. 7% 

respondentiek považuje za nevýhodu porno priemyslu sociálnu stigmu prepojenú 

s pornografiou, spojenú s neodôvodnenými negatívnymi stereotypmi. Ďalšími možnosťami 

boli: konzumovanie drog (7%), politika (6%), diskonfort (4%) a interpersonálne vzťahy (2%) 

(Griffith a kol., 2012). 

Ako uvádzajú Polk a Cowan (1996), stereotypy sú kognitívne procesy, ktoré 

ospravedlňujú sociálne a politické postoje, a postoje o pornografii nie sú výnimkou. Ženy 

účinkujúce vo filmoch pre dospelých, môžu byť označované za promiskuitné, vykorisťované, 

drogovo závislé a nemorálne. Inak sa ženy v pornografii nelíšia od ostatných (priemerných ) 

žien. 

Na základe výskumu autori Griffith a kol. (2013) konštatujú vyšší výskyt bisexuálnych 

pornohercov/pornoherečiek a viac heterosexuálnych pornohercov/pornoherečiek v porovnaní 

s kontrolnou skupinou. Ďalej neboli zistené signifikantné rozdiely medzi tými, ktorí boli 

v detstve sexuálne zneužívaní a medzi tými, ktorí neboli. Pornoherečky prežili koitálny debut 



v mladšom veku a mali viac sexuálnych partnerov za rok v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

Mali signifikantne viac sexuálnych partnerov v súkromí počas života. 

Už Levy (1990) začiatkom 90-tych rokoch zistil, rovnosť vo filmovom 

pornopriemysle nie je, pretože populárne herečky sú v priemere mladšie ako ich mužskí 

spolupracovníci, čo je v zhode s Evolučnými základmi ľudskej sexuality, v rámci sexuálnej 

atraktivity žien, kde najdôležitejším vizuálnym ukazovateľom je vek žien. Neoténia, teda 

zachovanie mladistvých znakov v dospelosti, pretože neoténne znaky v tvári sú považované 

za atraktívne. 

Orientácia v oblasti verejného zdravia vyjadruje obavu v zmysle – pornografia 

propaguje praktiky ako platený sex, viac sexuálnych partnerov a sexu bez antikoncepcie, čo 

môže prispieť k nežiaducim epidemiologickým výsledkom, ako sú napríklad prenosné 

sexuálne infekcie a neplánované rodičovstvo (Braun-Courville, Rojas, 2009). 

Dve americké štúdie z rokov 2001 a 2009 sa zaoberali hypotézou, či ľudia 

konzumujúci pornografiu sú náchylnejší k striedaniu sexuálnych partnerov. Prvá štúdia 

(Wingood a kol., 2001) bola tvorená čiernymi ženami a z výsledkov vyplynulo – ženy ktoré 

konzumovali sexuálne explicitné materiály, mali 2-krát vyššiu pravdepodobnosť striedania 

sexuálnych partnerov. Druhý výskum (Braun-Courville a Rojas, 2009) skúmali adolescentov 

a mladých dospelých v centre zdravia v New Yorku. Respondenti/ky, ktorí navštívili webové 

stránky obsahujúce sexuálne explicitný materiál, mali 1,8 väčšiu pravdepodobnosť, že mali 

viacerých sexuálnych partnerov v priebehu ich života a mali viac ako jedného sexuálneho 

partnera za posledných niekoľko mesiacov. Podobne aj štúdia na švédskych študentoch 

vysokých školách dospela k výsledkom – muži konzumujúci pornografiu mali približne 2-krát 

vyššiu pravdepodobnosť zapojenia sa do skupinového sexu (Haggstrom-Nordin a Tyden, 

2005). 

Ďalším negatívnym výsledkom vyplývajúcim zo štúdie bolo nepoužívanie 

kontracepcie. Autori Wingood a kol. (2001) zistili, konzumenti pornografie použili 

antikoncepciu s 1,5-krát menšou pravdepodobnosťou počas svojho posledného styku 

v porovnaní s nekonzumentmi. 

Podľa pornoherečiek existuje veľa prevládajúcich stereotypov tvrdiacich, že 

pornoherečky majú istý druh psychopatológie, sú promiskuitné, konzumujú drogy a sú 

sexuálne závislé (Evans-DeCicco a Cowan, 2001). 

Konzumovanie pornografie na základe výskumov rôznych autorov úzko koreluje so 

skúsenosťou s orálnym a análnym sexom (Häggström-Nordin a kol., 2005), skorším 



začiatkom sexuálneho života (Brown a L´Engle, 2009) a podľa Braun-Coruvile a Rojas 

(2009) k sexuálne liberálnym postojom. 

 

5.2 Pozitívne dôsledky pornografie 

V porovnaní s negatívnymi dôsledkami, je pozitívnych omnoho menej. A nie je to 

spôsobené tým, že by sme sa nesnažili zaobstarať čo najviac pozitívnych dôsledkov 

konzumovania pornografie. Predovšetkým je to spôsobené nedostatkom počtu výskumov 

zameraných na pozitívne dôsledky konzumovania pornografie. Našťastie môžeme povedať, 

výnimky potvrdzujú pravidlo a tak sa nám podarilo napísať časť o pozitívnych dôsledkoch 

konzumovania pornografie, ktoré uvádzame. 

Začiatkom 80. rokov nájdeme zmienky o pozitívnych účinkoch konzumovania 

pornografie, ktoré sa reflektujú v pozitívnych postojoch k ženám a to aj napriek zdanlivému 

presvedčeniu väčšiny Američanov, že pornografia je nebezpečná (Byrne a Kelly, 1984 

v Padgett a kol., 1989). 

Podľa Carr a VanDeusen (2004) je nepravdepodobný priamy vzťah medzi 

konzumovaním pornografie a sexuálnou agresivitou. K uvedenému záveru dospeli na základe 

výskumu uskutočnenom na vysokoškolských študentoch, kde samotný konzum pornografie 

bol iba jedným z mnohých ďalších faktorov vedúcich k sexuálnemu nátlakovému správaniu. 

Autori poznamenávajú, vzťah medzi konzumom pornografie a donucovaním správaním je 

pravdepodobne sprostredkovaný postojmi podporujúcimi znásilnenie. 

Dnes prevládajúci konsenzus o pornografii je prakticky totožný so spoločenským 

konsenzom o tabaku z roku 1963 a to napr. je charakterizovaný rozšírenou toleranciou 

smerom k pornografii (Eberstadt, 2009). 

S doteraz dostupných výskumov (Ybarra a kol., 2011; Ogas a Gaddam, 2011; Salmon 

a Diamond, 2012; Hald a kol., 2014) vychádza, že väčšina sledovanej pornografie je dnes 

nenásilného charakteru a konzumenti pornografie najčastejšie uvádzajú sledovanie 

vaginálneho, orálneho, análneho alebo skupinového sexu (Hald, 2007; Kolbein, 2007; Sabina 

a kol., 2008). Rôzny autori (Hald, 2006; Kolbein, 2007; Priebe a kol., 2007; Sørensen a 

Kjørholt, 2007; Štulhofer a kol., 2007) uvádzajú, že približne 10% - 15% konzumentov 

pornografie je takých, ktorí vyhľadávajú rovnaké pohlavie, násilie alebo donucovanie, fetiš, 

otrok a disciplína (B & D), alebo sadomasochizmus (S & M). Aj keď odhadovaná prevalencia 

veľmi pozitívne koreluje s tým, ako sú definované násilie, vynútenie alebo agresívny obsah 

(Bridges a kol., 2010; McKee, 2015). Navyše na podklade niekoľkých štúdií je 



pravdepodobné, že muži viac ako ženy sú vystavení extrémnejším druhom pornografie ako 

napríklad: znásilnenie alebo detská pornografia. (Sabina a kol., 2008; Romito a Beltramini, 

2015) Niektoré štúdie tiež ukázali, že aj keď sa môže objaviť nátlak, nie je žiadny rozdiel v 

heterosexuálnej pornografii z hľadiska toho, kto sex vynucoval – muž alebo žena (Garcia a 

Milano, 1990). 

Už Cole (1987 v Polk a Cowan, 1996) tvrdil, pornografické filmy nezobrazujú celý 

príbeh a pornografia je úspešná, pretože diváci nevidia ženu v obrázkoch bytia ako celku 

alebo iba ako jednoduché jednotlivé časti tela (nohy, zadok, prsia, vagínu). Pornografia je 

zobrazením fantázie, preto diváci veria, že zneužívanie a násilie zobrazené v nej sú nereálne. 

A tak teda, keď sú zneužívanie a násilie iba fantázia, nereprezentujú fyzickú alebo mentálnu 

hrozbu pre hercov/ky. 

Z výsledkov longitudinálneho výskume (Wright, 2013) vyplýva zvyšujúci sa trend 

v konzumovaní pornografie, kde v roku 1970 ju sledovalo 26% respondentov, zatiaľ čo 

v dekáde od roku 2000 do roku 2010 konzumovalo pornografiu 34% respondentov. Regresná 

analýza ukázala menej ako 0,5% nárast ročne v konzumácii pornografie. 

Výskumník Klime (2001 v Wright, 2013) hovorí o pornografii ako o skvelom 

sexuálnom potešení, pretože je bez akéhokoľvek vzťahu, záväzku a/alebo zodpovednosti. 

Weiss (2008) hovorí, že vyobrazenie či zobrazenie ľudských sexuálnych aktivít môže 

pohoršovať niektorých jedincov, avšak proti všeobecnému presvedčeniu medzi pornografiou 

a násilím nebola nájdená korelácia a dokonca Kutchinsky (1991) hovorí skôr o negatívnej 

korelácii. 

K pozitívnym dôsledkom na ženskú sexualitu môžeme podľa (Bryant, 2010) celkové 

zlepšenie sexuálneho života a zlepšenie postojov k sexu. 

Na základe výskumov sa dokázalo, že ženy sa učia, čo sa od nich očakáva v oblasti 

krásy a správania z médií a to aj vrátane pornografie (Jeffreys, 2005). Teda, je viac 

pravdepodobné, že mladé ženy, ktoré konzumujú pornografiu, sa môžu naučiť o sexuálnych 

očakávaniach a normách z pornografie, vrátane vhodnosti promiskuity u žien. 

Ako ďalší protektívny charakter pornografie sa dospelo k záveru pomocou 

korelačných štúdií zaoberajúcimi sa výskumom pornografie, že expozícia pornografie môže v 

skutočnosti slúžiť k ochrane spotrebiteľa proti zapojeniu do sexuálneho násilia. Príkladom je 

výskum Garos a kol. (2004), ktorý priniesol pozitívny výsledok o protektívnom charaktere 

pornografie pred negatívnymi postojmi voči ženám. Autori tiež hovoria o vyššej náchylnosti 

konzumentov pornografie k benevolentnému sexizmu, ktorý zahŕňa presvedčenie, že ženy by 

mali byť chránené pred poškodením. 



McKee (2007 B) nenašiel žiaden vzťah medzi konzumáciou pornografie 

a negatívnymi postojmi voči ženám. 

Ako sme už spomínali, muži sú definovaní ako tí, ktorí konzumujú častejšie 

pornografiu v porovnaní so ženami. Výskumná práca Seidmana (2004 v Kernsmith 

a Kernsmith, 2009) sa zaoberala konzumom pornografie u vysokoškolských študentiek. Peter 

a Valkenburg (2006) zistili nárast konzumu pornografie takmer o polovičku u adolescentiek, 

ktoré udávali sledovanie pornografie za posledných 6 mesiacov. 

Staršie, ale nie menej zaujímavé pohľady prináša Padget a kol. (1989). Sledovanie 

pornografie môže mať za následok narastajúce pozitívne postoje k ženám alebo slúžiť ďalším 

pozitívnym potrebám a to aj napriek zjavnému presvedčeniu väčšiny Američanov, že 

pornografia je nebezpečná. 

Ďalším pozitívnym príkladom konzumu pornografie je Dánsko, kde sa uskutočnil 

experiment pod názvom – Dánsky experiment. Jeho úlohou bolo potvrdiť hypotézu, že voľne 

dostupná pornografia bude prospešná. Po tom, čo Dánsko zrušilo všetky cenzúry, nastal 

výrazný zostup sexuálnej kriminality, vrátane znásilnenia a všetko to klesalo stále nižšie 

počas nasledujúcich rokov (Kutchinsky, 1973). 

K doteraz uvedeným pozitívnym príkladom pripájame príklad pozadia mladistvých 

sexuálnych páchateľov. Tí, ktorí menej konzumovali pornografiu v adolescencii, páchali 

menej sexuálne trestných činov v porovnaní s nepáchateľmi. K tomu sa pridali výpovede 

mladistvých kriminálnikov, ktorí uvádzali v detstve sexuálne potlačenie a sexuálne 

reštriktívnych rodičov. V každej zo zmieňovaných štúdií, konzumovanie pornografie bolo 

spájané so zníženým negatívnym správaním k ženám (Goldstein a kol., 1974). 

Kelley a Musialowski (1986) uvádzajú škodlivé účinky po expozícii erotiky každý deň 

po dobu štyroch dní, avšak pokles bol zaznamenaný v sexuálnom vzrušení a vzostup nastal 

v negatívnych pocitoch k pozeraniu toho istého filmu a nie k negatívnym postojom voči 

ženám. Iní autori (Krafka, 1985 v Padgett a kol. 1989; Linz, 1989) a ich staršie štúdie 

uvádzajú nedeterminujúci efekt na postoje k ženám alebo postoje k znásilneniam po hodinách 

konzumovania komerčne vydaných nedeviantných pornografických videí, vrátane 

zväzovania, ktoré degradovalo ženy. 

Kolektív autorov Padgett a kol. (1989) vo svojom článku na základe prieskumu 

viacerých iných štúdií tvrdia, ani vystavenie sa erotickým materiálom nevedie k zvyšovaniu 

agresie voči ženám. Čo sa týka vystaveniu sa agresívnej pornografii (tamtiež), tá sa môže 

podieľať na zmene percepcie znásilnenia a obetiach znásilnenia. 



Ako ďalej uvádza Kutchinsky (1991), ak porovnáme vývoj delikvencie od polovice 

60. do konca 80. rokov 20. storočia v štátoch, kde sa postupne legalizovala pornografia 

(Dánsko, Švédsko, Nemecko), zistíme nárast všeobecných agresívnych trestných činov, no čo 

sa týka sexuálneho násilia, to nenarastá. Dokonca v Dánsku kde bola uvoľnená aj detská 

pornografia, došlo k zníženiu počtu pohlavných zneužití. V Českej republike bol 

zaznamenaný podobný vývoj po roku 1990 (Weiss, 2008). 

Možno, pornografia môže byť sociálne prospešná, pretože ponúka cestu na 

uspokojenie potrieb napr. prostredníctvom masturbácie uskutočňovanej vo fantázii a tá 

pomáha k odreagovaniu sa (Crepault, 1972). 

Výskum naprieč kultúrami naznačuje, že dostupnosť pornografie môže prispieť 

k redukcii nežiaducemu správaniu. V Japonsku je ľahká pornografia široko dostupná a bežne 

uvádzaná v správach, ekonomických magazínoch a všeobecne v televízii (Abramos 

a Hayashi, 1984 v Padgett a kol., 1989). 

Japonská pornografia často obsahuje zneužívanie mladých dievčat, japonské filmy pre 

dospelých obsahujú znásilnenie a zväzovanie v priamom prenose. V skutočnosti, jedna 

z najlepších ciest, ako zabezpečiť úspešnosť japonských filmov pre dospelých je, že bude 

zahŕňať zväzovanie a znásilnenie mladých žien. V Amerike je situácia úplne kontrastná. 

Stimuly k vyvolaniu znásilnenia sú prísne trestané. Aj napriek tomu, sú v Japonsku uvádzané 

znásilnenia 2,4 na 100,000 obyvateľov, zatiaľ čo v Amerike je to viac ako 14-krát vyššie 

číslo. Právny systém je v podstate ten istý a Japonské ženy sú rovnako neochotné uvádzať 

znásilnenie orgánom činným v trestnom konaní (Diamond a Uchiyama, 1999). 

Howard a kol. (1973) sa v priamej experimentálnej štúdii zaoberali efektom 

pornografie. Dvadsaťtri mužov vystavili na dobu jeden a pol hodiny denne po dobú pätnástich 

dní pornografickým knihám, časopisom a filmom. Na základe pretestových a posttestových 

výsledkov nenašli žiadne determinujúce efekty a reakcia na podnetový materiál klesala 

s dĺžkou expozície. Na tom základe autori vyhlásili, pornografia je neškodný stimul. 

Padget a kol. (1989) sa domnievajú, že rozšírená dostupnosť pornografie môže hrať 

rolu v redukcii sexuálnej kriminality. Autor nezistil žiadne dôkazy, že pornografia a erotika 

vedie k menej priaznivým postojom k ženám alebo ženským problémom v porovnaní 

s nekonzumentami. 

Short a kol. (2012) uvádzajú nasledovné pozitívne dôsledky konzumácie internetovej 

pornografie: zmiernenie stresu, znižovanie nudy, podporuje pocity a zvyšuje stupeň 

sexuálnych vedomostí. 



Zistenia Malamuth a kol. (2000) naznačujú, že konzumácia pornografie nemusí mať 

nevyhnutne negatívny vplyv na konzumentov. 

Konzumovanie pornografie pozitívne korelovalo so zvyšovaním sexuálneho 

sebavedomia u oboch pohlaví (Morrison a kol., 2004). Čitatelia časopisu Playboy uvádzajú, 

že kontinuálne sledovanie časopisu slúži ako zdroj informácií o sexe a napomáha rozvoju 

konceptu sexuálneho sebapoňatia (Beggan a Allison, 2003). Zaujímavosťou je výsledok 

analýzy samotného časopisu Playboyu, ktorá uvádza nedostatok korektných informácií 

o ženách, sexe a vzťahu. Ďalej zdôrazňuje, ako môže pornografia prinášajúca korektné 

informácie byť vzdelávacou (Beggan a kol., 2000). 

V knihe Pornografie: aneb Provokujúci nahota (Uzel, 2004) sa dočítame, nenásilnú 

pornografiu používajú sexuálny terapeuti rutinne a to v zmysle odporúčania explicitných 

filmov pacientom, ktorí nerozumejú určitým sexuálnym funkciám, alebo sú odporúčané 

párom ako podpora sexuálne komunikácie vedúcej k zlepšeniu sexuálnych vzťahov. Ďalším 

pozitívnym príkladom je Škandinávia, kde liberálny prístup k pornografii spôsobil zreteľný 

pokles sexuálnej trestnej činnosti. 

Veľmi dobrý a hlavne explicitno – edukatívnym príkladom je tab. č. 7, ktorá dáva do 

komparácie počet úmrtí za rok s rôznym druhom abúzov, strelnou zbraňou, prírodným 

úkazom a iné. 

 

Tab. č. 7 – Úmrtia za rok (Uzel, Pornografie: aneb Provokujúci nahota, 2004) 

Druh smrti úmrtie/rok 

Fajčenie  434 000 

Alkohol 105 000 

Dopravné nehody 49 000 

Zbrane 8 900 

Zásah bleskom 45 

Konzumácia pornografie Ø 

 

 

Benjamin a Tlusten (2010) uvádzajú pozitívny vplyv na partnerov za predpokladu, že 

ku konzumácii pornografie dochádza vo vzájomnej prítomnosti, resp. v páre. V týchto 

prípadoch participanti uvádzali neutrálne postoje ku konzumácii pornografie a hovoria, že ich 

aj keď ich partneri konzumujú pornografiu, nijako to neovplyvňuje spokojnosť v ich vzťahu. 

Keď participanti uvádzajú konzumáciu pornografie s ich partnerom tvrdia, že sa zvyšuje ich 



prax a tak môžu uspokojiť svojho partnera a sami seba a cvičenie tak zvyšuje ich vášeň pre 

sexuálne aktivity. 

Konzumácia pornografie môže byť prospešná pre sexuálne vzťahy v zmysle 

individuálneho pozitívneho postoja k sexualite, alebo môže slúžiť ako bezpečná platforma, 

prostredníctvom ktorej sa dá zapojiť do sexuálneho prieskumu (Goodson a kol., 2001). 

McKee (2007) uskutočnil výskumnú štúdiu na 1023 respondentkách, ktoré konzumovali 

pornografiu. Výsledok štúdie odhadol 59% participantiek, ktoré uvádzali, že konzumácia 

pornografie im pozitívne ovplyvnila ich sexuálny život. 

Rogala a Tyden (2003) na vzorke 1000 mladých žien skúmali, ako môže konzumácia 

pornografie ovplyvniť ich sexuálne správanie. Zistenia z ich deskriptívnej štúdie naznačujú, 

že konzumácia pornografie bola pripočítaná ženám s pozitívnymi skúsenosťami v sexuálnom 

správaní. Sexuálne správanie bolo ovplyvnené u 35% žien, ktoré konzumovali pornografiu 

a 65% uvádzalo pozitívne sexuálne reakcie, napr. cítim sa pri tom sexi. 

Hald a Malamuth (2008) preskúmali individuálne seba vnímanie konzumentov 

pornografie na 688 mladých dospelých mužov a žien, ktorí uvádzali, ako pornografia 

ovplyvnila ich rôzne dimenzie života. Zistenia zo štúdie naznačovali, že užívatelia 

pornografie uvádzali pozitívny efekt z konzumovania pornografie v ich vlastných sexuálnych 

znalostiach, postojoch k ich sexuálnemu životu, postojom k opačnému pohlaviu a všeobecnej 

kvalite života. Zistenia navrhujú možnosť, že konzumovanie pornografie by mohlo zlepšiť 

fungovanie partnerských vzťahov. Napriek tomu, väčšina zo zistení z výskumov zdôrazňuje 

pozitívne aspekty pornografie na základe vzoriek konzumentov pornografie, ktorí by chceli 

ospravedlniť ich konzumovanie pornografie. 

 Historicky veľa individuálnych a párových terapeutov považuje konzumáciu 

pornografie ako relatívny začiatok a niekedy aj potencionálny benefit (aktivitu) pre 

psychosexuálny rozvoj a manželskú intimitu (Zitzman a Butler, 2005). 

 Napriek tomu, niektorí výskumníci odhalili, explicitný materiál je sexuálne 

stimulujúci pre niektoré ženy, narastá sexuálna a emocionálna blízkosť v ich intímnych 

partnerských vzťahoch a zvyšuje sa ich body image (Wilnier, 1999 v Ayres a Haddock, 

2009). Páry, ktoré sa otvorene rozhodli konzumovať spoločne pornografiu, toto môže byť ich 

obohacujúcim aspektom manželskej intimity (Manning, 2006), hoci takto to nefunguje často 

v klinickej praxi. 

 Ženy konzumujúce pornografiu preferujú sexuálne explicitný materiál, v ktorom sú si 

muži aj ženy rovní. Navyše, ženy s väčšou pravdepodobnosťou konzumujú pornografiu 



s partnerom a bez masturbácie, zatiaľ čo muži typicky počas konzumovania pornografie 

masturbujú za predpokladu, sú sami (Glascock, 2005). 

 Ako uvádza Sun a kol. (2008) vo svojom článku, feministky, ktoré podporujú 

pornografiu dlhodobo tvrdia, je chybou domnievať sa,  že ženy nie sú v porovnaní s mužmi 

tak ľahko vzrušiteľné pri pozeraní sexuálne explicitných materiálov. Feministky ďalej 

zdôrazňujú, pornografia môže byť nástrojom pre ženskú sexuálnu liberalizáciu a že ženy 

môžu robiť a vychutnávať (užívať si) pornografiu. Na druhej strane však tvrdia, muži 

prevládajú v pornografii a ignoruje sa ženská sexualita. 

 Jednou z najvýznamnejších bývalých pornografických režisérok a producentiek filmov 

pre dospelých bola Candida Royalle, ktorá sa orientovala na sexuálnu výchovu, sex-pozitívny 

feminizmus a hrala vo filmoch pre dospelých. V roku 1984 sa rozhodla preskúmať 

potencionálny trh pre ženskú pornografiu. Navyše, okrem sexuálnych explicitných aktov, 

Royalle chcela zdôrazniť sexualitu, starostlivosť a lásku. Jej „ľahšia“ verzia pornografie bola 

v zhode s princípmi stanovenými feministkami pre pornografiu Narielle Mitoslawska, 

režisérku filmu „Zlé dievča“, čo bolo dokumentárnym filmom o ženskej pornografii. 

Mitoslawska uvádza, degradácia inej ľudskej bytosti je neprijateľná a to bez ohľadu na 

pohlavie, rasu či sexuálnu orientáciu. Namiesto toho, presadzuje zrovnoprávnenie sexuálneho 

ideálu (Sun a kol., 2008). 

 Štúdie opakovane potvrdili, že najčastejšími konzumentmi pornografie sú spokojní 

manželia stredných vrstiev a erotické materiály prispievajú k utuženiu rodinnej harmónie 

(Uzel, 2010). 

Starší výskum z roku 1990 uskutočnený Prince (1990), kde autor zistil, muži a ženy sú 

si rovní v iniciovaní sexu, nahote, vo vyjadrovaní, čo majú (sa im páči) v sexe a majú rovnakí 

počet sexuálnych partnerov s jeho subjektívnym návrhom, že muži aj ženy majú rovnakú 

sexuálnu silu (apetít). 

 Typickými mužskými konzumentmi nenásilnej pornografie sú muži, ktorí radi 

masturbujú a pornografia im slúži k rozvíjaniu sexuálnych fantázií a skvalitneniu 

autoerotických prežitkov. Opodstatnený význam môže mať konzumácia pornografie 

u osamelých ľudí, ktorí z vlastného rozhodnutia alebo pre nejaký handicap rezignovali na 

partnerskú sexualitu. Na druhú stranu, aj v párových vzťahoch môže byť pornografia užitočná 

vo viacerých smeroch: spestrenie alebo inšpirácia pri prekonávaní napr. partnerského alebo 

manželského stereotypu (Weiss, 2008). 

 Podľa McNair (2014), vyšší konzum pornografie a diskusia o sexuálne explicitných 

materiáloch v kultúre je jedným z prvkov v novo vznikajúcom prostredí zvýšenej otvorenosti 



a priehľadnosti o sexe, čo robí ženy postupne viac schopnými rozpoznať a následne sa ubrániť 

sexu z donútenia. Vo vzťahu k homosexualite a zvýšeniu práv homosexuálov od roku 1970. 

Na základe rozsiahlych výskumov sa znížil pokles homofóbnych sociálnych postojov, čím sa 

zvýšilo povedomie o homosexuálnej sexualite, vrátene gay a lesbickej pornografie. Väčšie 

zviditeľnenie znamenalo zníženie sigimy. 

Autori Packard a Schreibman (1993-1994 v Morrison a Tallack, 2005) považujú 

lesbickú pornografiu za dôležité médium z dôvodu pomoci pri vzdelávaní a podporovaní 

komunikácie vo vnútri a navonok lesbickej komunity. Dialóg môže pomôcť pri 

reštrukturalizácii prevládajúcich stereotypov o lesbickej ženskej sexualite, odstránení 

stereotypov, ktoré boli podľa autorov vytvorené samotnými feministkami v úsilí, aby boli 

politicky akceptovateľnejšie. 

Ako uvádza kolektív autorov Hald a kol. (2013) vo svojom článku na základe rešeršou 

ďalšej literatúry, paradoxným pozitívnym zistením je, že homosexuálni muži častejšie 

konzumujú pornografiu. Na druhú stranu majú v porovnaní s heterosexuálnou populáciou 

vyššie riziko sexuálne prenosných infekcií, vrátane vírusu HIV. 

Odstránenie všetkej pornografie by neprinieslo ani redukciu ani koniec sexuálnej 

trestnej činnosti. Na druhú stranu je nutné podotknúť, pornografia existuje vo všetkých 

spoločnostiach po celú dobu histórii ľudstva (Schinaia, 2010 v McNair, 2014). 

Aj napriek tomu, ženská rola v pornografii bola v minulosti potlačená, resp. ženy hrali 

úlohu iba ako herečky, v nedávnych rokoch sa ženy stali konzumentkami pornografie, 

presunuli za kameru alebo sú producentkami filmov pre dospelých (Dominus, 2004 v Sun 

a kol., 2008). 

Na tomto základe vznikla výskumná otázka výskumníkov Sun a kol., (2008), ktorí sa 

zaujímali, či ak je žena producentkou a režisérkou pornografických filmov, či sa obsah zmení 

z hľadiska jeho zobrazenia v zmysle rodovej dynamiky, agresie a degradácie žien. Uvedenú 

otázku sa rozhodli preskúmať na pornografických videách režírovaných mužmi a ženami. 

Ako výsledky ukázali, ženské režisérky mali v priemere 6,48 scén, zatiaľ čo mužskí režiséri 

mali v priemere 5,79 scénok vo filmoch. Neboli zistené signifikantné rozdiely medzi 

mužskými a ženskými režisérmi v priemernom čísle hlavných postáv zobrazených v každej 

scéne, ale ženské režisérky mali signifikantne menej hlavných mužských postáv, ako mužskí 

režiséri. Paradoxne, ženské režisérky znázorňovali vzťah muža a ženy približne 2:1. Iba štyri 

z 61 scén režírovaných mužom obsahovali iba ženy (6,6%). V kontraste s tým, 18 ženami 

režírovaných scén bolo homosexuálnych (29,5% ženských režisérok). Čo sa týka etnickej 

minority, neboli nájdené signifikanté rozdiely medzi mužskými a ženskými režisérmi/kami. 



Pozitívne správanie sa v pornografii objavilo s vyššou pravdepodobnosťou u ženských 

režisérok a nebolo signifikantné s častejším výskytom v homosexuálnych filmoch pre 

dospelých: 31,8% scén s hlavnou ženskou postavou obsahovalo pozitívne správanie, 

v porovnaní so 17,0% scénok s mužskými a ženskými postavami. V použití sexuálnych katov 

neboli rozdiely medzi mužskými a ženskými režisérmi. Ženské režisérky s vyššou 

signifikantnou pravdepodobnosťou zobrazovali ženy vykonávajúce orálny sex druhej žene 

v porovnaní s mužskými režisérmi. Na druhú stranu, ženy praktikujúce orálny sex mužovi bol 

zastúpený v prevažnej väčšine u mužských režisérov, ale signifikantne menej ako u ženských 

režisérok. Ženské režisérky signifikantne častejšie zobrazovali ženy pri genitálnej stimulácii 

so rôznym druhom erotických hračiek (dildo alebo vibrátory) v porovnaní s filmami od 

mužských režisérov. Inak neboli zistené ďalšie konkrétne rozdiely v sexuálnom správaní. Čo 

sa týkalo mužskej ejakulácie, ženské režisérky (36,1%) častejšie zobrazovali ejakuláciu do 

zadku, stehná, alebo nohy v porovnaní s mužskými režisérmi (9,8%). Posledným zistením 

bolo zastúpenie agresie (verbálnej alebo brachiálnej). Výsledky ukázali, mužskí režiséri 

zobrazili 666 agresívnych scénok, zatiaľ čo ženské režisérky zobrazili 820 agresívnych 

scénok. Nezistili sa signifikantné rozdiely medzi pohlaviami režisérov/režisérok 

a priemerným číslom pri zobrazení agresívnych scénok. 

 Na záver kapitoly prinášame poznanie zakladateľa odboru behaviorálnej 

kriminalistickej analýzy FBI Johna Douglasa, ktoré vychádza z jeho celoživotných skúseností 

s vyšetrovaním desiatok sadistických vrahov a pedofilných násilníkov uvedené v knihe 

Pornografie: aneb Provokujúci nahota (Uzel, s. 177): „drvivá väčšina ľudí, ktorí si kupujú 

a čítajú pornografiu, nie je vôbec nebezpečná a nikdy nespácha žiadny protispoločenský čin. 

Neexistuje žiaden vierohodný údaj, ktorý by dokazoval, že pornografia spôsobila, aby muži 

šli a páchali sexuálne zločiny.“ 

Bez nejakých rozsiahlych výskumov, sa dá na základe empírie zistiť, že práve muži sú 

tým pohlavím, ktoré konzumovalo a konzumuje pornografiu častejšie ako ženy. Vyplýva to 

z ďalšej skutočnosti, pretože muž je vzrušovaný ženským telom ľahšie ako žena mužským. 

Príkladom z praxe sú súťaže krásy (Boies, 2002; Itzin, 2002; Stack a kol. 2004; Seidman, 

2004 v Kernsmith a Kernsmith, 2009; Salmon a Diamond, 2012). 

Na druhú stranu, nižšia ženská vzrušivosť sexuálne explicitným materiálom nie je 

podľa Uzla (2004) až taká absurdná, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V rôznych 

výskumoch sú rozdiely medzi pohlaviami v reakcii na erotické materiály zanedbateľné a skôr 

ide o rolu postavenia ženy v spoločnosti. Ako vyplynulo zo Sociologického ústavu kodanskej 



univerzity, tak 41,8% opýtaných študentiek sa páčila pornografia, zatiaľ čo u mužov bolo 

percento kladných spätných väzieb nižšie – 34%. 

Naše tvrdenie o prevahe mužských konzumentov pornografie oproti ženám je 

podporené výskumami Mosher a MacIan (1994), Malamuth (1996), Goodson a kol. (2001), 

Janssen a kol. (2003), Buzzell (2005) a Carroll a kol. (2008). Výskumníci Yang a Lester 

(2004) a Wasserman a Richmond-Abbott (2005) navrhujú, že hoci všeobecný prístup na 

internet nie je závislí od pohlavia, tak je medzi pohlaviami predsa len rozdiel. Prejavuje sa 

v rozdielnej forme online sexuálneho správania (Boies, 2002; Delmonico a Miller, 2003). Vo 

všeobecnosti môžeme o mužoch povedať, že častejšie vyhľadávajú sexuálne materiály a chcú 

zažiť sexuálne vzrušenie v reakcii na vizuálne sexuálne zobrazenie na internete ako aj 

použitie obrázkov ako masturbačných pomôcok v porovnaní so ženami (Boies, 2002; 

Wasserman a Richmond-Abbott, 2005).  Ženy na druhej strane vyhľadávajú chaty a erotické 

príbehy a menej pravdepodobne vyhľadávajú materiály k masturbácii v porovnaní s mužmi 

(Delmonico a Miller, 2003). 

Vo výskume zameranom na vzťah medzi pornografiou a sexuálne riskantným 

správaním (Simković a kol., 2013) autori našli signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami 

vo všetkých ukazovateľoch. V porovnaní so ženami, muži uvádzajú skoršie vystavenie sa 

konzumácii pornografii (muži – 11,51 roku, ženy – 13,48 roku), s častejšou frekvenciou 

konzumu u mužov 22% a u žien iba 3%. Ďalej autori konštatujú, pre 21% mužov mala 

pornografia väčší význam v ich živote ako pre ženy (7%). Väčšina (61%) participantov 

uvádzalo ako primárny zdroj konzumu pornografie on-line prístup, potom nasledovali CD 

a DVD nosiče (21%) a kategória sa uzatvárala káblovou alebo satelitnou televíziou (12%). 

Zaujímavým zistením bolo, že ženy ak konzumovali pornografiu, tak častejšie využívali 

káblový alebo satelitný prijímač, zatiaľ čo muži preferovali internetovú pornografiu. Čo sa 

týkalo sexuálneho rizikového správania, tak muži častejšie v porovnaní so ženami uvádzali 

súbežný partnerský vzťah, sex s neznámou ženou a koitálny debut v 15 rokoch alebo 

v mladšom veku. Vek prvého konzumu sexuálne explicitných materiálov signifikantne 

koreloval so sexuálnym rizikom a s pocitmi sexuálneho vyhľadávania. Osobný význam 

a frekvencia vyhľadávania sexuálne explicitných materiálov signifikantne korelovali 

s vyhľadávaním sexuálneho vzrušenia, ale nie so sexuálnym rizikom, s výnimkou konzumu 

pornografie medzi mužmi. 

V online štúdii publikovanej v roku 2015 sa Hald a Štulhofer (2015) zaoberali 

otázkou, aký je rozdiel medzi mužmi a ženami v sledovaní pornografie. Heterosexuálny muži 

častejšie vyhľadávajú amatérsku pornografiu, teda takú, kde sa zdá, že modelky nie sú 



platené, nie sú profesionálky, profesionálne líčené, resp. napodobňujú amaterizmus. 

Heterosexuálne ženy s väčšou frekvenciou vyhľadávajú odlišný druh pornografie v porovnaní 

s mužmi, v ktorej sú zahrnutí viac ako dvaja ľudia. Ďalej z ich výskumu vyplýva, ženy ktoré 

sledujú pornografiu častejšie, sa môžu sexuálne líšiť od žien, ktoré konzumujú pornografiu 

menej často, napr. častejšie sledovanie môže spieť k viac extrémnym obsahom v rámci 

pornografie. Podľa štúdie je u heterosexuálnych žien najfrekventovanejšie tzv. vanilkové 

sexuálne témy (orálny sex, vaginálna súlož a masturbácia) a skupinový sex (trojka, orgie 
1
 

a gang bangs 
2
). Častejší konzum pornografie je spájaný s veľkým rozsahom sexuálnych 

postojov a správania a ochoty sa dobrovoľne zapájať do skupinových sexuálnych aktivít. 

 

6. Pornografia a deti 

 Ešte pred nástupom internetu, bola distribúcia a spotreba pornografického materiálu 

obmedzená na viac či menej dospelými „utajované“ kníhkupectvá alebo porno kiná. Šírenie 

internetu mimo profesionálneho sveta až do súkromia domovov jednotlivcov vytvorilo ďalšie 

médium distribúcie, a to nielen detskej pornografie. Súbežne s realizáciou zmeny 

pornografických médií a obsahu v nich, došlo aj k zmene v náraste násilia a mizogýni v 

časopisoch, na videokazetách a na internete. Zo skúseností s internetom môžeme 

predpokladať, že oveľa viac ľudí sníva o sexe s deťmi a používa k tomu snímky (fotografie), 

než sa v globále predpokladalo (Frei a kol., 2005). 

Aktuálne je internetová detská pornografia na vzostupe a spolu s tým sa zväčšujú aj 

obavy, ktoré sú podporované technickou vyspelosťou súčasnej doby (internet, či priame 

spojenie medzi dvomi alebo viacerými počítačmi), čo vedie k ľahšiemu prístupu a k väčšej 

ochrane spotrebiteľov detskej pornografie. Príkladom je nárast konzumentov detskej 

pornografie, kde v decembri 2000 bol ich odhad okolo  360 miliónov. V septembri 2009 sa 

odhaduje až 1,73 miliardy konzumentov, čo ani nie za jednu dekádu predstavuje takmer 500% 

nárast (Seigfried-Spellar a Rogers, 2010). 

Ak sa diskutuje o konzumovaní pornografie, pri mladých ľuďoch sa predpokladá 

najvyššie riziko negatívnych následkov. Ako sa vyvíja ich sexuálna identita, sú náchylnejší 

k sexuálnemu experimentovaniu, adolescenti a mladí dospelí, môžu s veľkou 

                                                           
1
 staroveké bohoslužby sprevádzané hýrením; bujaré, výstredné, neviazané správanie 

2
 súlož viac mužov s jednou ženou, alebo viac žien s jedným mužom 



pravdepodobnosťou nekriticky interpretovať sexuálne explicitné materiály a tak ich vnímať 

ako realistické opísanie sexuálnej aktivity (Peter a Valkenburg, 2006; Štulhofer a kol., 2012). 

 Autori Chen a kol. (2013) konštatujú nízke zameranie výskumov na efekt internetovej 

pornografie na adolescentov. Prevalencia internetovej detskej pornografie je neznáma, no aj 

napriek tomu sa výskumníci zhodujú na vzrastajúcej dostupnosti internetovej detskej 

pornografie. Validným dôkazom je 31 226 URL stránok v roku 2014, ktoré obsahujú detské 

sexuálne zneužívanie. URL sú hostené na 1694 celosvetových doménach. Všetky URL 

stránky s obsahom sexuálneho zneužívania detí pochádzali zo 45 krajín, zatiaľ čo v roku 2013 

boli zo 43. Vo výročnej správe je názorne ukázaný zostup a následný vzostup URL stránok 

v rokoch – viď graf č. 5 (Internet watch foundation, 2014). 

 

Graf č. 5 – Vývin domén hosťujúcich sexuálne zneužívanie detí v priebehu času (Internet 

watch foundation, 2014) 

 

Kolektív autorov pod vedením Frei a kol. (2005) tvrdia, že je viac konzumentov 

detskej sexuálnej internetovej pornografie ako sexuálnych delikventov. Ich tvrdenie sa opiera 

o pozorovanie, internet významne ovplyvňuje výskyt detskej pornografie. 

Napriek narastajúcej konzumácie internetovej detskej pornografie, bolo urobených iba 

málo výskumov zameraných na osobnosť ľudí konzumentov a ich psychologický rozdiel  

medzi konzumentmi a nekonzumentmi detskej internetovej pornografie (Seigfried a kol., 

2008). Na druhú stranu môžeme nájsť jeden spoločný menovateľ existujúci v celej spotrebe 

detskej pornografie a je ním mužský motív (Seigfried-Spellar a Rogers, 2010). K tomu sa 

pridáva fakt publikovaný McLaghinom (2008 v Seigfried-Spellar a Rogers, 2010), kde v roku 

2000 projekt vyústil do zatknutia 200 ľudí, z čoho bolo menej ako jedno percento žien. 

V ďalšej štúdii z roku 2005 (Frei a kol.) sa neobjavila ani jedna žena vo výskumnej 

vzorke. Výskumníci to vysvetľujú takmer úplným nedostatkom citlivosti žien na vizuálne 



„erotické“ stimuly, čo je vyjadrením zásadného rozdielu medzi oboma pohlaviami, čo by 

mohli byť vysvetlené sociobiologickými teóriami. 

Výskum publikovaný Seigfried a kol. (2008) preskúmal 307 respondentov (181 žien 

a 126 mužov) na základe vyplnenia dobrovoľného anonymného internetového dotazníka. 277 

z nich sa klasifikovalo ako nekonzumentov/nekonumentky detskej internetovej pornografie 

a 30 respondentov/respondentiek sa klasifikovalo ako konzumentov/konzumentky na základe 

subjektívnej introspekcie. Zo štúdie vyplynulo, že ženy sú častejšími konzumentkami detskej 

internetovej pornografie (10 respondentiek z 30-tych, čo predstavuje 5,5%), ako sa dovtedy 

predpokladalo, pričom šlo o introspektívny internetový dotazník. Štatistickou analýzou sa 

preukázal vzťah medzi ženskými konzumentkami v nižšom skóre neuroticizmu a vyššom 

skóre hedonizmu (vyhľadávanie príjemného správania) v porovnaní s nekonzumentkami 

detskej pornografie. Hedonistické osobnostné rysy môžu motivovať konanie človeka, pretože 

ho tlačia do vyhľadávania prijemných zážitkov. Na druhej strane neuroticizmus 

motivuje správanie človeka, ktoré zastavuje alebo ťahá človeka späť do správania a vytvára 

tak negatívne pocity viny či úzkosti. Teda jedincom nízko skórujúcim v škále neuroticizmu 

chýbajú pocity negatívneho afektu. Výskum však nepreukázal vzťah medzi konzumentkami 

v osobnostných charakteristikách ako: vnútorné a sociálne morálne hodnoty, extraverziou, 

prívetivosťou, svedomitosťou, otvorenosťou voči skúsenosti a intelektom. Ďalej sa odhalil 

vzťah medzi konzumáciou detskej pornografie a socio-kultúrnymi rozdielmi. Ako sa tiež 

ukázalo, v Kórei je téma sex tabu a obzvlášť to platí, ak je spájaná so ženami. Z toho dôvodu 

internet prináša nový priestor, v ktorom majú ženy po celom svete nové možnosti na 

preskúmanie nie len sexuality. 

Ako poznamenáva Seigfried-Spellar a Rogers (2010), forenzná alebo trestaná mužská 

populácia je primárnym zdrojom pre hlavné výskumné účely, ktoré slúžia na pochopenie 

a vyšetrovanie spotreby detskej pornografie. Boli tiež pokusy zamerané na určenie ženskej 

spotrebiteľky (konzumentky) nie len internetovej detskej pornografie, pretože sú považované 

za výnimky z pravidla a to rôznymi členmi spoločnosti, vrátane vedcov alebo odborníkov. 

Napríklad výskum Frei a kol. (2005) naznačuje, že ženy majú úplný nedostatok náchylnosti 

k vizuálnej erotike, čo je zásadným rozdielom medzi pohlaviami. Herbeck (2008 v Seigfried-

Spellar a Rogers, 2010) dokonca hovorí o silnom materinskom inštinkte žien, ktorý by mohol 

vysvetliť, prečo sa iba zriedka ženy zapojujú do konzumovania detskej pornografie. 

Pre ďalší vývoj v rámci konzumovania detskej a to nie len internetovej pornografie je 

veľmi dôležité pochopenie osobnosti a psychologických charakteristík pravdepodobne 

súvisiacich s detskou pornografiou. Podľa Bandurovej Teórie recipročného determinizmu, sú 



osobnostné rysy jednotlivca dôležité pre predvídanie ľudského správania a na druhú stranu 

enviromentálny nátlak je nízky (Bandura, 1986). 

Seigfried-Spellar a Rogers (2010) sa zaoberali výskumom, v ktorom analyzovali 

osobnosť alebo iné psychologické rozdiely medzi respondentkami, ktoré sledujú, sťahujú 

a vymieňajú si detskú internetovú pornografiu a tými, ktorí tak nerobia. Autori však vďaka 

nedostatku predošlých výskumov realizovaných na konzumentkách detskej pornografii 

nestanovali žiadne špecifické hypotézy. Na základe Bandurovej (1986) Teórie recipročného 

determinizmu autori však očakávajú, že nájdu osobnosti, alebo psychologické rozdiely medzi 

ženskými konzumentkami a nekonzumentkami detskej internetovej pornografie. 

Podstatná časť dospievajúcich internetových používateľov je vystavená internetovej 

pornografii. Napriek rozrastajúcim sa obavám je málo výskumov sústredených na túto 

kategóriu populácie. Problematike konzumovania pornografie mladistvými sa venovala 

Sabina a kol. (2008) vo výskume, do ktorého sa zapojilo 192 respondentov a 371 

respondentiek (spolu 563). Výsledky ukázali, že celkovo 72,8% participantov (93,2% 

chlapcov a 62,1% dievčat) videlo pornografiu prvýkrát ešte skôr, ako mali 18 rokov. Väčšina 

bola vystavená pornografii medzi 14 – 17 rokom života, pričom chlapci s väčšou 

signifikantnou pravdepodobnosťou konzumovali pornografiu častejšie a sledovali viac druhov 

(typov) pornografie v porovnaní s dievčatami. Značná časť chlapcov a dievčat videlo 

deviantné alebo kriminálne sexuálne aktivity, vrátane detskej pornografie a sexuálneho 

násilia. Pričom všetko sa to odohralo prinajmenšom raz a to ešte pred dovŕšením 18 roku 

života. Dievčatá s väčšou signifikantnou pravdepodobnosťou ako chlapci (42,3% dievčatá 

a 6,8% chlapci) neuvádzali pozeranie pornografie za nejakým účelom, čo znamená, že jej boli 

vystavené väčšinou nedobrovoľne. Menšia časť účastníkov výskumu (12% chlapcov a 18,7% 

dievčat) povedali, že pozerali pornografiu on-line ešte pred dovŕšením 18 roku života a že to 

malo silný efekt na ich postoje alebo emócie. Keď sa pýtali na tieto silné reakcie, tak chlapci 

s väčšou signifikantnou pravdepodobnosťou uvádzali pocity sexuálneho vzrušenia (80% 

chlapcov a 27% dievčat), zatiaľ čo dievčatá uvádzali signifikantne viac rozpakov (73% 

dievčat a 25% chlapcov) a hnusu (51% dievčat a 20% chlapcov). Viac ako tri tretiny chlapcov 

a dievčat so silným emočným efektom popisovali pocity šoku alebo prekvapenia (65% 

chlapcov a 78% dievčat). Polovica chlapcov a približne jedna tretina dievčat cítilo vinu alebo 

hanbu. Približne rovnaký počet chlapcov aj dievčat uviedli, že v dôsledku toho vystavenia 

menej túžili vyhľadávať sexuálnu aktivitu (20% chlapcov a 22% dievčat), mali nežiaduce 

myšlienky o skúsenosti (25% chlapcov a 24% dievčat), alebo sa cítili neatraktívny alebo 

nedostatoční (15% chlapcov a 19% dievčat). 



Ako vyplynulo zo Švédskeho výskumu (Johansson a Hammarén, 2007) na ktorom sa 

zúčastnili mladí ľudia vo veku od 15 do 18 rokov, väčšina mladých chlapcov (86,6%) 

a takmer polovica mladých dievčat (45,4%) čítala pornografické magazíny. Chlapci boli 

v porovnaní s dievčatami skôr oboznámení s konzumáciou pornografie a sexom. Diskrepancia 

medzi pohlaviami sa znižovala s rastúcim vekom dievčat. Teda s plynutím času u väčšiny 

mladých ľudí a to bez rozdielu pohlavia narastá konzumácia rozdielnych typov pornografie. 

S tým súvisí aj tretie výskumné zistenie a to, či pornografiu považujú za vzrušujúcu alebo nie. 

Ako prvé sa ukázali vzájomné diferencie medzi pohlaviami. Viac chlapcov v porovnaní 

s dievčatami pociťujú vzrušenie pri konzumovaní, resp. sledovaní erotických 

videomateriálov. Z výsledkov je vidieť, ako sa obe pohlavia rozdelili na tri kategórie: 1. tí, 

ktorí sa vzrušili 2. tí, ktorí pociťovali vzrušenie 3. tí, ktorí si myslia, pornografia nie je vôbec 

vzrušujúca. Dievčatá s väčšou pravdepodobnosťou konzumovali pornografiu a relatívne 

väčšia časť z nich uvádzala, boli sexuálne vzrušené pri jej sledovaní. Na druhú stranu, 

dievčatá sú primárnymi kritičkami pornografie, hoci väčšina chlapcov ju považovala za 

ponižujúcu v niektorých ohľadoch. Väčšia časť chlapcov mala pozitívne postoje 

k pornografii. 59% chlapcov a 64% dievčat zažilo orálny sex a zhodných 15% u chlapcov aj 

dievčat zažilo análny sex. Z tých, ktorí nemali análny sex, 38% chlapcov a 8% dievčat by si 

vedelo predstaviť análny sex. So skupinovým sexom malo skúsenosť 11% chlapcov a 2% 

dievčat a na druhú stranu, tí, ktorí ešte nemali skúsenosť so skupinovým sexom, tak by si 54% 

chlapcov a 21% dievčat vedelo predstaviť skupinový sex. Záver výskumu poukázal na 

spojenie medzi konzumom pornografie a postojmi a sexuálnymi zvykmi. Konzumenti/ky 

pornografie majú väčšiu pravdepodobnosť súlože, masturbácie, experimentovania s rovnakým 

pohlavím, sex na jednu noc a iné v porovnaní s nekonzumentmi. Navyše, tí/tie, ktoré sledujú 

pornografiu, s väčšou pravdepodobnosťou uvádzajú vyššiu spokojnosť so svojím telom, 

myslia si, sú sexi, alebo dobre vyzerajú, menej sa hanbia masturbácie, sex bez lásky považujú 

za správny, prostitúciu a pornografiu považujú za správnu a iné. 

 Tím autorov Kingston a kol. (2008) sa vo svojom výskume zaoberali obťažovateľmi 

(zneužívateľmi) detí a vplyvom pornografie ako možného rizika recidívy. Ich výsledky 

odhalili, že konzumácia pornografie nebola významným prediktorom recidívy k páchaniu 

trestnej činnosti všeobecne, alebo sexuálnych trestných činov konkrétne. Napriek tomu zistili, 

že expozícia pornografie veľmi slabo koreluje s recidívou pre nesexuálne napadnutia. 

 Je nutné podotknúť, že výchovné pôsobenie, budí odpor k nahote a mužským či 

ženským pohlavným orgánom. Tak sú k dieťaťu vysielané sfarbené (nepravdivé), ale zato 

dlhodobo pôsobiace signály – napr.: malé dieťa sa môže dotýkať a hrať takmer so všetkými 



časťami tela, okrem genitálu; niektorí rodičia dokonca svoje deti až trestajú za takúto hru 

a tak im vpečaťujú negatívny konotát o vlastnom a čo je najhoršom aj cudzom genitále. 

 V rámci ľudskej evolúcie, je takýto postoj novým fenoménom, pretože história 

živočíšneho druhu svedčí skôr o pravom opaku. Vo veľkých rodinách, kde všetci členovia 

zdieľajú spoločný intímny priestor, boli už aj malé deti konfrontované nie len s nahotou, ale 

i s pohlavnými stykmi rodinných príslušníkov, zúčastňovali sa pôrodu mladších súrodencov 

a iné. Aktuálne sa k obom pohlaviam pristupuje rozdielnym metrom. Zatiaľ čo nahota 

u dievčat je chránená úzkostlivejšie, nahota u chlapcov je bratá viac otvorenejšie. 

 Dôležité je uvedomiť si a pochopiť, internet generuje novú generáciu 

konzumentov/konzumentiek detskej pornografie. Stigmatizácia mužov ako jediných 

konzumentov detskej pornografie nám uberá zo schopnosti porozumieť skrývajúcim sa 

konzumentom/konzumentkám detskej a to nie len internetovej pornografie. 

Intenzívna súťaž médií pre prilákanie publika spôsobila, mnoho mladých ľudí 

konzumuje pornografiu tajne a mimo dosahu rodičov. Výskum realizovaný v USA na 1011 

bielych a čiernych 14-ročných deťoch ukázal, ako môže sexuálny obsah vo všetkých médiách 

ovplyvniť teenagerov. Výsledky ukazujú, že médiá boli účinné v 13% pri začiatku sexuálnej 

intimity a u 10,8% teenagerov v sexuálnom správaní do budúcnosti. Navyše, vplyv médií sa 

prejavil aj v rozhodnutiach teenagerov pre sexuálne aktivity (L´Engle a kol., 2006). 

Medzinárodná organizácia mladých (v Heidari a kol., 2012) v správe o problémoch 

mladých oznámila, Iránsky adolescenti vo veku od 11 do 15 rokov, považujú svoje sexuálne 

problémy za sekundárne významné. Navyše, 50% 15-ročných adolescentov konzumuje 

pornografiu. 

Možné spojenie medzi konzumom pornografie a sexuálnym rizikom je obzvlášť 

dôležité v súvislosti s dospievajúci a mladými dospelými z hľadiska ich sexuálneho 

a reprodukčného zdravia podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Program on 

HIV/AIDS) v Simković a kol. (2013). Podľa organizácie UNAIDS (tamtiež), sú mladí ľudia 

vo veku od 15 do 24 rokov vo vyššom riziku nákazy HIV infekcie. Podľa štúdie Svetovej 

zdravotníckej organizácie (Simković a kol., 2013), je najvyššia miera diagnostikovaných 

prípadov pohlavne prenosných ochorení medzi vekom dvadsať až dvadsaťštyri rokov a za 

nimi nasleduje veková kategória od 15 do 19 rokov. 

V roku 2000 (Weinstock a kol., 2004) 48% všetkých nových výskytov sexuálne 

prenosných infekcií v Spojených štátoch sa vyskytovalo vo vekovej kategórii od 15 do 25 

rokov vrátane HPV (ľudský papiloma vírus). Podľa štúdie uskutočnenej Marijan a kol. 

(2007), podobne tomu bolo aj v Záhrebe, v hlavnom meste Chorvátska, kde bola zistená 



najvyššia prevalencia HPV infekcie medzi ženami mladšími ako 21 rokov. Wingood a kol. 

(2001) uvádza koreláciu medzi konzumom sexuálne explicitných materiálov a sexuálne 

prenosnými infekciami medzi mladými ženami. Uvedené zistenia potvrdili spojitosť medzi 

konzumom pornografie a sexuálnym rizikom. 

Ako vyplýva z výsledkov štúdie uskutočnenej v Spojených štátoch, vystavenie 

médiám často negatívne zasahuje teenagerov za predpokladu, ak ich rodičia nemali nad nimi 

dohľad a kontrolu (Villani a kol., 2005). 

 Autori Heidari a kol. (2012) hľadali súvislosť v rodinnom prostredí a konzumom 

pornografie u adolescentov. Výskum pozostával z 3 hlavných otázok: 1. ktorá z rodinných 

premenných, môže predikovať konzum pornografie v adolescencii 2. existuje vzťah medzi 

sexuálnym správaním a sledovaním pornografie v adolescencii 3.  zohráva pohlavie úlohu vo 

vzťahu medzi výskumnými premennými. Pri prvej otázke vyšla pozitívna korelácia medzi 

výskumnými premennými a uvedené vzťahy boli signifikantné. Napr. chladné rodinné vzťahy 

medzi rodičmi a adolescentmi sa významnou mierou podieľajú na konzume pornografie 

v adolescencii. Druhá výskumná otázka ukázala na pozitívnu koreláciu medzi sexuálnym 

správaním a konzumom pornografie v adolescencii. Pohlavné rozdiely sa ukázali pozitívne 

signifikantné u oboch pohlaví, pričom chlapci konzumovali sexuálne explicitné materiály 

častejšie v porovnaní s dievčatami, čo výskumníci vysvetľujú na základe rozdielov 

v rodičovskom správaní v zmysle zvýšenej kontroly chlapcov a dievčat v rámci spoločnosti. 

Chladná rodičovská výchova sa pozitívne premieta na sledovaní pornografie u dievčat ako 

u chlapcov. Uvedené sa dá vysvetliť prostredníctvom emocionálnych rysov u dievčat. Na 

druhú stranu slobodná výchova má pozitívny vplyv na konzumovanie pornografie u chlapcov 

v porovnaní s dievčatami. Autori ďalej zistili, konflikty medzi rodičmi a teenagermi môžu 

spôsobiť sexuálne problémy v adolescencii. Inými slovami povedané – konflikty spôsobujú 

chlad vo vzťahu medzi rodinnými príslušníkmi a uvedené môže viesť ku kompenzačným 

reakciám, ako napr. sledovanie pornografie a/alebo sexuálnym aktivitám. Autori výskum 

uzatvárajú slovami - sexuálne správanie adolescentov by mohlo byť ovplyvnené pornografiou 

a vice versa. Čítanie a prezeranie obrázkov a sexuálnych filmov prostredníctvom rôznych 

médií má vplyv na výskyt sexuálneho správania u dospievajúcich. 

 Napríklad Flood (2007) na výskumnej vzorke 200 Austrálčanov/iek vo veku 16 a 17 

rokov zistil, že tri štvrtiny chlapcov a jedna desatina dievčat pozerá filmy pre dospelých, tzv. 



X-rated 
3
. Tri štvrtiny participantov bolo vystavených pornografickým stránkam a 38% 

chlapcov a 2% dievčat úmyselne vyhľadávalo internetové stránky obsahujúci obsah výhradne 

iba pre dospelých. 

Autori Thornburgh a Lin (2002 v Chen a kol., 2013) zistili u 31% amerických detí vo 

vekovom rozpätí 10 až 17 rokov, ktoré majú počítač doma sledovanie pornografických 

internetových stránok. 45% z nich, vo veku od 14 do 17 rokov videlo stránky v porovnaní 

s 15% vo veku od 10 do 13 rokov. Ďalší výskum (Wolak a kol., 2007) zistil, že 42% z 500 

mladistvých internetových používateľov bolo vystavených internetovej pornografii v roku 

2006 a 66% z tejto pod kategórie udávalo neúmyselné sledovanie. Väčšia časť mladých ľudí 

s úmyselným vyhľadávaním pornografických materiálov boli mladí chlapci a frekvencia 

úmyselného vyhľadávania pornografických internetových materiálov bola priamo úmerná 

veku. 

 Diskusia o vzťahu medzi sexuálnym násilím v užšom slova zmysle a pornografiou sa 

objavuje už niekoľko dekád. Vzostup dostupnosti ilegálnej pornografie je podporovaný 

internetom a stavia uvedený problém do popredia. Ako uvádzajú autori Frei a kol. (2005) 

vedomosti o konzumácii detskej pornografie nie sú presné. Od 60-rokov boli opakované 

pokusy preskúmať spojenie medzi pornografiou a sexuálne motivovaným správaním. 

Predovšetkým laboratórne štúdie z 80 rokov 20. storočia hovoria o vzťahu medzi 

pornografiou a násilím voči ženám (Donnerstein a Berkowitz, 1981; Malamuth a Check, 

1983) 

Veľké štúdie uskutočnené v rozdielnych krajinách, poukázali na koreláciu medzi 

liberalizáciou zákonov tykajúcich sa pornografie a narastaním sexuálne motivovanej 

kriminality (Kutchinsky, 1991), alebo príklad z Japonska, kde nastal výrazný pokles 

incidencie znásilnenia (podrobnejšie je príklad Japonska rozpísaný v kapitole Pozitívne 

dôsledky pornografie). 

Peter a Valkenburg (2011) sa na základe teoretických perspektív (Sociálno-kognitívna 

teória a výskum ohľadom vývinu jednotlivca) snažili vytvoriť hypotézu o vplyve pornografie 

na nechránený sex medzi dospievajúcimi. V ich ponímaní vzťahu, poukázali na vývinovú 

literatúru, kde je naznačené, že mladí ľudia sú obzvlášť zraniteľní a náchylní k vplyvom 

pornografie vzhľadom na ich vyvíjajúcu sa sexuálnu identitu. Ich posúdenie rizika, ktoré 

môže súvisieť so správaním znázorneným v pornografii, je teda limitujúce. Navyše autori 

                                                           
3
 v niektorých krajinách, X alebo XXX je alebo bol označovaný rating filmov vyhradených pre väčšinu 

explicitných filmov; filmy hodnotené X sú určené len pre prehliadanie dospelými, zvyčajne právne 

definovaných ako ľudia vo veku nad 18 alebo 21 rokov 



(tamtiež) diskutujú o sociálno-kognitívnej teórii, ktorá predpokladá, že sex bez rizika je 

skriptom pornografie, čo má za následok zriedkavé použitie kondómu pri konzumácii 

pornografie a môže podporiť praktikovanie nechránenej súlože. 

Je nutné zdôrazniť, uvádzané výsledky v literatúre medzi konzumom pornografie 

a sexuálnym rizikom sú nekonzistentné. Napríklad celoštátna štúdia uskutočnená 

vo Švajčiarsku Luderom a kol. (2011) nenašla signifikantnú koreláciu medzi konzumom on-

line pornografie a niekoľkými ukazovateľmi sexuálne riskantného správania. 

 

7. Pornografia ako možná „závislosť“ 

Z historického pohľadu bol fenomén (patologického) nárastu sexuálneho apetítu  

a správania prvýkrát popísaný v Psychopathia Sexualis Krafft-Ebingom (1893). Otázka 

hypersexuálneho správania bola silno diskutovaná v oblasti výskumu pohlaví. Teoretický spor 

týkajúci sa tohto javu dominoval vedeckými kruhmi dlhú dobu. Okrem toho, že 

hypersexualita bola prisudzovaná k závislosti, bola vnímaná ako porucha kontroly impulzov, 

alebo ako forma obsesívno-kompulzívnej poruchy (Klein a kol., 2014). 

Darshan a kol. (2014, s. 385) definujú závislosť širšie ako: „kompulzívnu 

nekontrolovateľnú závislosť na látke, zvyku alebo cvičení do takej miery, že jej zastavenie 

spôsobuje vážne emocionálne, mentálne alebo fyziologické reakcie“. Ako ďalej autori 

konštatujú, aktuálne sa termín závislosť bežne používa pre prípady konzumu drog. Podobné 

kritéria sa používajú na posúdenie problémového správania, ako napr. poruchy príjmu 

potravy, patologické hráčstvo, závislosť od počítača, či patologická posadnutosť videohrami. 

Dnes je závislosť na pornografii stále väčším problémom, ktorý je spojený s významnou 

sociálnou, psychologickou a pracovnou (profesijnou) degradáciou. V súčasnosti jediná 

klinická cesta ako definovať „závislosť“ od pornografie je porovnať ju s ostatnými kritériami 

stanovenými pre iné závislosti. 

Cooper a kol. (1999) definujú problematickú konzumáciu pornografie vtedy, keď ku 

konzumovaniu dochádza viac ako 11 hodín týždenne. Ich jednoduchá definícia vychádza 

z logiky, pretože so zvyšujúcou sa mierou konzumovania je veľmi pravdepodobné, že dôjde k 

rozporu v osobnom živote a v povolaní. Okrem exaktného zadefinovania sa zaoberali tiež 

jednotlivcami, ktorí konzumovali pornografiu menej ako 11 hodín týždenne a aj napriek tomu 

to považovali za problematické (cítili sa nepríjemne). Podľa autorov to vyplývalo 

z morálnych a náboženských dôvodov, aj keď sa nachádzali pod časovou líniou. 



Zvýšený záujem o štúdium „závislosti“ na pornografii je zaznamenaný od 1970 roku 

a expanzívnym záujmom nástupu internetu a tým pádom aj ľahším prístupom pornografie 

približne od roku 1990. S nárastom prístupu k pornografii sa postupne zvyšoval počet ľudí, 

ktorí vyhľadali liečbu, pretože vnímali svoju konzumáciu pornografie ako problémovú (Duffy 

a kol., 2016). 

Konzumácia pornografie bola charakterizovaná ako nová forma „závislosti“, a preto 

aj jej konzumenti ako chorí ľudia potrebujú terapeutickú pomoc (Malatz a Malatz, 2005 

v McNair, 2014; Skinner, 2005 v McNair, 2014; Manning, 2006). 

Paul (2005) tvrdí, podobne ako alkohol alebo gambling, aj excesívne konzumovanie 

pornografie údajne poškodzuje rodinné vzťahy a život samotného jedinca. Ako reakcia na 

uvedené, vznikol koncept „závislosti na pornografii“ v klinických a profesionálnych 

diskusiách a získal svoje miesto v kultúre a v on-line diskusii (Mitchell a Wells, 2007; Kraus 

a Rosenberg, 2014). 

Vnímaná „závislosť“ na internetovej pornografii sa dá považovať za klinicky 

relevantný konštrukt, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou ovplyvňuje viaceré oblasti 

psychologického fungovania. Konzumovanie internetovej pornografie (Brand a kol., 2011) 

a vnímaná „závislosť“ na internetovej pornografii (Egan a Parman, 2013), sú spájané 

s viacerými indikátormi psychologického distresu. Na základe naratívnej analýzy boli 

príznakmi psychologického distresu (napr. depresia, izolácia) a sú často spájané so 

„závislosťou“ na internetovej pornografii (Cavaglion, 2008). 

Charakterové črty ako neuroticizmus a obsesívne tendencie sú spájané 

s kompulzívnym internetovým konzumom pornografie (Egan a Parmar, 2013). V celkovom 

súčte sa zdá, existuje spojenie medzi vnímanou „závislosťou“ na internetovej pornografii 

a ukazovateľmi zhoršeného duševného zdravia, čo opäť poukazuje na klinický význam 

posudzovania tohto konštruktu. Navyše, súvislosť medzi „závislosťou“ od internetovej 

pornografie a všeobecným psychologickým distresom je v súlade s predchádzajúcim 

výskumom v oblasti hypersexuality (Reid a kol., 2009; Spenhoff a kol., 2013) a ako je 

hypersexualita spojená s ukazovateľmi o zlom psychickom fungovaní (Reid a kol., 2009; Reid 

a kol., 2011). 

 Diskusia sa uberá smerom, či existuje, resp. dá sa považovať „závislosť“ na 

pornografii za klinickú diagnózu. Je nutné podotknúť, nie sú stanovené žiadne diagnostické 

kritériá, alebo odporúčania pre možnú liečbu. Pravdou je, „závislosť“ na pornografii nebola 

prijatá a klasifikovaná ako psychiatrická porucha v diagnostickom a štatistickom manuály 

(DSM-5). Výskumníci teda navrhujú termín Hypersexualitu ako poruchu, ktorá zahŕňa tiež 



excesívne konzumovanie pornografie ako symptóm. Napriek tomu, rastúci počet výskumov 

navrhuje prijať „závislosť“ na pornografii ako skutočný fenomén, ktorý môže devastovať 

konzumenta, resp. trpiteľa a jeho/jej intímneho partnera (Kafka, 2010). 

Podľa viacerých autorov (Kafka, 2010; Kaplan a Krueger, 2010; Egan a Parmar, 

2013), na „závislosť“ na (internetovej) pornografii sa nahliada ako na podmnožinu 

hypersexuálneho správania. 

 Rekurentné a vtieravé sexuálne myšlienky a fantázie, excesívne sexuálne správanie 

a neschopnosť kontrolovať vlastné sexuálne správanie a to aj napriek negatívnym následkom 

je označované za hypersexualitu. Táto skupina symptómov nie je nová. Excesy sexuálneho 

správania vedúce k negatívnym osobným a/alebo sociálnym výsledkom boli popísané už v 

priebehu rokov (Carvalho a kol., 2015). 

 Hoci diagnóza „závislosti“ od pornografie je aktuálne dosť diskutovanou témou, 

mnohí ľudia tvrdia, sú „závislí“ od pornografie a hľadajú pomoc, pričom 

väčšina prostredníctvom on-line fóra a iba málo z nich vyhľadá psychiatrickú pomoc. Na 

internete je možné nájsť niekoľko webových stránok, ktoré sú určené pre poskytovanie 

podpory tým, ktorí sa snažia prekonať „závislosť“ od pornografie. Prieskum uskutočnený na 

jednej z webových stránok priniesol zistenie, že zo 40.000 respondentov/iek, ktorí sa pripojili 

na web, hľadali pomoc od „závislosti“ na pornografii na základe vyplnenia introspektívneho 

dotazníka. 75% z nich tvrdilo, sú „závislí“ na pornografii (Darshan a kol., 2014). 

 Prieskum uskutočnený Cavaglionom (2009) analyzoval 200 správ poslaných 302 

členmi talianskej svoj pomocnej internetovej komunity pomáhajúcej rodinným príslušníkom 

s využitím metódy naratívnej analýzy a navrhli, že internetová pornografia je závislosť, 

skutočná porucha, ktorá môže mať deštruktívne dôsledky pre osobnú pohodu (well-being), 

sociálnu a pracovnú adaptáciu, sexuálny život a rodinné vzťahy. 

S ohľadom na silnú komorbiditu medzi porušenou reguláciou alebo problematickým 

sexuálnym správaním a duševnou poruchou, niektorí klinici navrhovali, že hypersexualita 

môže byť následkom (alebo symptómom) inej klinickej poruchy, skôr ako sexuálnej poruchy. 

(Samenow, 2011) Niektoré etiologické symptómy boli priradené k hypersexuálnej poruche 

(od obsesívne-kompulzívneho spektra, cez impulzívnu kontrolu až k závislosti ako poruche).  

Napriek toľkým pohľadom, táto domnelá porucha, bol nakoniec koncipovaná ako porucha 

sexuálnej túžby s impulzívnou zložkou (Kafka, 2010). 

Typickým príkladom hypersexuálnej poruchy sú tri symptomatické klastre, no aj 

napriek tomu sa môžu vyskytnúť aj iné symptómy (Reid a kol., 2012; Parsons a kol., 2013): 

1. neúspešné opakované pokusy o kontrolu sexuálneho správania, 



2. používanie sexu ako primárneho zvládacieho (coopingového) mechanizmu, 

3. skúsenosti s negatívnymi následkami svojho sexuálneho správania. 

 

 Ako konštatujú autori Clarkson a Kopaczewski (2013), „závislosť“ na pornografii je 

morálne vytvorený koncept, ktorý umožňuje zachovať sexuálny koncept. Ďalej niektorí kritici 

navrhujú (tamtiež), že funkcia rozprávania o „závislosti“ na pornografii neposkytuje 

konsenzuálne pochopenie tohto javu, ale podporí tvrdenia, že je potrebné chrániť spoločnosť, 

v zmysle aby zostala v bezpečí a zdravá a vybudovať platformu, na základe ktorej sa budú 

ukladať sankcie pre naše vlastné dobro. 

 Vzhľadom na nedostatok konsenzu týkajúceho sa definície „závislosti“ na pornografii, 

sa používa veľké množstvo slov na označenie toho, čo je považované za problematické 

konzumovanie pornografie: kompulzívne (nutkavé) sledovanie, impulzívne sledovanie, 

excesívne (nadmerné) sledovanie a Hypersexualita (Duffy a kol., 2016). 

 Jednotlivé definície „závislosti“ na pornografii sa odlišujú v tom, či sú zamerané na 

objektívne správanie alebo subjektívne skúsenosti (Grubbs a kol., 2015). V dôsledku toho, sa 

výskum týkajúci „závislosti“ na pornografii môže líšiť (Duffy a kol., 2016). 

 Na druhú stranu sa črtá otázka, ako je možné definovať „závislosť“ na pornografii, 

keď samotná pornografia nie je definovaná (viac v kapitole Definícia pornografie) 

a „závislosť“ na pornografii je zahalená kontroverziou. Navyše, výskumníci, ktorí sa 

zaoberajú výskumom „závislosti“ na pornografii, tak môžu používať nedefinované koncepty, 

čo môže prinášať metúce výsledky. Na druhú stranu, výskumníci majú zodpovednosť 

minimalizovať skreslenosť a maximalizovať  presnosť informácií, ktoré sú prednášané nielen 

vedeckej komunite, ale aj verejnosti (Duffy a kol., 2016). 

 Vo svete vznikali a existujú seba pomocné skupiny a príručky pre tých, ktorí sa cítia 

byť „závislí“ na pornografii (McNair, 2014). Deje sa tak aj napriek tomu, že aktuálne 

„závislosť“ na pornografii ako samostatná nozoligkcá jednotka neexistuje. 

Pornografia nemá vplyv na vznik deviantného správania a nie je návyková. Už slovo 

návyk je negatívne emočne nabité, no na druhej strane sa s návykom stretávame často 

v každodennom živote (Uzel, 2010). 

 Davis (2001) navrhol termín patologické používanie internetu (PIU) a vychádzal 

pritom z termínu z psychiatrickej klasifikácie a to konkrétne z patologického hráčstva (F63.0) 

ako obsesívneho používania internetu. 



 Na základe preskúmania neurovýskumnej literatúry autori Love a kol. (2015) dospeli k 

záveru, že „závislosť“ od internetovej pornografie zapadá do rámca závislostí a zdieľa 

podobné základné mechanizmy so závislosťou na návykových látkach. 

Neurochirurgovia Hilton a Watts (2011) na základe prehľadu literatúry publikovali 

komentár v Medzinárodnom neurochirurgickom časopise pod názvom Závislosť na 

pornografii: Neurovýskumná perspektíva.“ Vychádzajúc z prehľadu literatúry dospeli 

k obnoveniu argumentov, že všetky prejavy závislosti sa prejavujú na základe tých istých 

bazálnych mechanizmov. Autori na základe rôznych štúdií tvrdia, proteín DeltaFosB zohráva 

úlohu vo fyzických závislostiach, neuroanatomické zmeny sú spôsobené excesívnym 

správaním, zmenami v hustote dopamínových receptorov a vplyv excesívneho správania má 

vplyv na systém odmeňovania. Autori zastávali názor, je dôležité prijať širší pohľad na už 

existujúce výskumy. Ich premisa bola, selektívna atrofia kortikálnych oblastí, spojená 

s centrom odmeny môže byť posudzovaná v neuromodulačnom svetle a podporuje 

neuroplasticitu v nadmernej zhovievavosti fyzickej odmeny, špecificky sexualite. 

Pomocou zobrazovacej metódy fMRI Brand a kol. (2015) zistili u heterosexuálnych 

mužov nárast aktivity ventrálneho striata v odpovedi na preferované pornografické obrázky. 

Navyše zvýšený výskyt koreloval so stupňom subjektívnych ťažkostí v dôsledku „závislosti“ 

od pornografie. 

Na Cambridgskej Univerzite sa uskutočnil výskum s 19 respondentmi (Jensen, 2015) 

na posúdenie mozgovej aktivity „závislých“ od pornografie v porovnaní s kontrolnou 

skupinou. Výsledky magnetickej rezonancie u testovaných jedincov, ktorí boli prijatí pre 

bizardený konzum pornografie sa ukázalo, že centrum odmeny (nucleus accumbens) v mozgu 

reaguje na expozíciu s explicitným sexuálnym materiál rovnakým spôsobom, ako u ľudí 

závislých od alkoholu pri pohľade reklamy na alkohol. 

Doktori Layden a Reisman (2004 v Clarkson, 2008) porovnali mozog „závislého“ od 

pornografie a mozog drogovo závislého s cieľom preniknúť do diskurzu o závislosti. Za 

pomoci pozitrón emisnej tomografie (PET) zistili, aj u nezávislého jedinca mozog reaguje pri 

expozícii pornografie. Podobné zmeny prebiehajú aj u závislých na kokaíne. Na základe PET 

skenov tvrdia, pornografický materiál je silný, návykový a „implantuje“ sa do mozgu. Layden 

tvrdí, vizuálne stimuly medzi drogovou závislosťou a konzumovaním pornografie sú 

dôkazom, že odpovede sú podobné. Ďalej argumentuje, uvoľňovanie hormónu bude 

produkovať závislosť u tých, u ktorých je preukázaná väčšia pravdepodobnosť nezákonného 

a/alebo antisociálneho správania, vrátane prostitúcie, domáceho násilia a incestu. 



Landau a kol. (2008) objasnili neurobiológiu sexuálneho vzrušenia a dokonca zistili, 

vyrovná sa kokaínu v tom, že obe sú spojené s neurotransmiterom dopamín, ktorý v mozgu  

súvisí s radosťou. Teda, dopamín sa môže uvoľniť do synapsií v mozgu v dôsledku užívania 

návykových látok (napr. kokaínu) a tiež prostredníctvom sledovania pornografie. Čo 

znamená, ak sa vyskytuje odmena v podobe sexu, hazardných hier, konzumovania jedla, 

nakupovania a iné, vylučuje sa dopamín a hrozí riziko rozvoja kompulzie. Čo v prípade 

pornografie podľa autorov znamená, ak dôjde k prerušeniu konzumu pornografie, tak začne 

chýbať a človek môže cíti (silnú) subjektívnu potrebu vrátenia sa ku konzumu pornografie. To 

môže byť návykové za predpokladu, ak sa pornografia stane primárnym zvládacím 

(coopingovým) mechanizmom, a môže brániť schopnosti fungovať v prirodzenom prostredí. 

V pokusoch o identifikovanie prevalencie „závislosti“ na pornografie, Cooper a kol. 

(2001) poznamenali, približne 9% z niekoľkých miliónov konzumentov internetovej 

pornografie strávi viac ako 11 hodín týždenne hľadaním a pozeraním pornografických stánok. 

Navyše, Medzinárodná organizácia pre závislosť a kompulzívne správanie (v Cooper a kol., 

2001) odhaduje, až 17% internetových užívateľov pornografie je závislých. Na druhú stranu, 

nie všetci konzumenti pornografie sú závislí, avšak môže sa objaviť potenciál na „závislosť“. 

Vzhľadom k tomu, konzumovanie pornografie je často tajné, skutočný počet „závislých“ ľudí 

bude pravdepodobne podstatne vyšší, takže skutočnú prevalenciu je veľmi ťažké zistiť. 

 Z globálneho hľadiska bolo iba málo pozornosti venovanej ženskému 

hypersexuálnemu správaniu, podobne ako je tomu pri konzumovaní pornografie ženami. Pri 

hypersexualite je to prevažne spôsobené tým, hypersexualita sa považovala predovšetkým za 

mužský fenomén, pretože väčšina tých, ktorí vyhľadali špeciálnu klinickú liečbu boli muži 

(Klein a kol., 2014). Na druhú stranu, Kaplan a Krueger (2010) konštatujú na základe 

prehľadu literatúry, že aktuálne výskumy sú zamerané na rozdiely medzi pohlaviami v rámci 

hypersexuality. Odhadovaná prevalencia hypersexuálneho správania u žien vykazuje značnú 

variabilitu a pohybuje sa medzi 8% až 40%. K uvedenému Klein a kol., (2014) dodávajú, 

výskumov nie je urobených veľa, preto je incidencia a prevalencia hypersexuality u žien stále 

limitovaná. 

 Výskum z polovice 90. rokov uskutočnený Rossom (1996) sa zaoberal sexuálnym 

správaním súvisiacim s hypersexualitou u žien. Autor urobil kvalitatívne interview na 

klinickej vzorke 18 žien, ktoré boli diagnostikované ako na sexe závislé. Väčšina žien 

uvádzala zvýšenú frekvenciu zvádzania, voyeurizmus a anonymný sex a nižšiu frekvenciu 

vykorisťovateľského sexu. Autor na záver dodáva, hypersexuálne správanie u žien, by mohlo 

byť popísané vo viacerých pasívnych formách. 



 Výskum uskutočnený Seegersom (2003) preskúmal hypersexuálne správanie medzi 

vysokoškolákmi. Z výsledkom vyplynulo, až 32,2% respondentiek sa zaradilo do kategórie 

tých, ktoré by potrebovali ďalšie posúdenie a liečbu, pretože prinajmenšom v niektorých 

ukazovateľoch boli identifikované ako hypersexuálna porucha v porovnaní s 17,4% mužskej 

subpopulácie. 

 Výskumníci Långström a Hanson (2006) na švédskej vzorke identifikoval 6,8% (n = 

80) hypersexuálnych švédskych žien, na základe ich výskumných kritérií, ktoré nevychádzali 

z navrhovaných kritérií pre DSV-5. Nimi zvolené kritéria boli: zvýšená frekvencia 

masturbácie, konzum pornografie, počet sexuálnych partnerov a mimomanželský 

pomer/sexuálne aktivity. 

 Kolektív autorov Winters (2009) urobili internetový prieskum pozostávajúci zo 7928 

žien a iba 0,8% vyhľadalo liečbu, pretože mali kompulzívne sexuálne správanie v porovnaní 

s 10,1% mužmi. 

 Zvrat v „závislosti“ na pornografii priniesli terapeuti pracujúci s ľuďmi, u ktorých bola 

diagnostikovaná závislosť od sexu. Terapeuti hovoria o trojnásobnej akcelerácii 

pozostávajúcej z: prístupu, cenovej dostupnosti a anonymity, ktoré spolu urýchľujú a 

zintenzívňujú on-line sexuálne interakcie. Výskumníci argumentujú, že charakteristiky 

internetu zhoršujú sexuálnu závislosť a podporujú „závislosť“ na pornografii a sexuálne 

explicitné materiály sú k dispozícii, sú cenovo dostupné a anonymné pre spotrebiteľov. Tak sa 

pornografia presunula z obchodov pre dospelých až do domácností a stále viac ľudí je 

ochotných skúsiť tvorivý potenciál pre závislosť kompulzívneho správania (Jay, 2008). 

 

8. Religiozita a pornografia 

Kresťanstvo a pornografia si nikdy nerozumeli a vzťah medzi nimi je na bode mrazu. 

Snáď je tomu tak aj preto, že kresťanstvo je chápané ako niečo pekného a čistého, zatiaľ čo 

pornografia je opozitom uvedených výrazov. Toto sa premieta do sexuality, kde je sex 

považovaný za niečo nečistého. Jediná výnimka v rámci sexu, je za účelom rozmnožovania 

sa. Odpor cirkvi je badať aj pri antikoncepcii, masturbácii, nekoitálnych sexuálnych 

praktikách, homosexualite či bisexuálnom správaní. Cirkev uznáva iba prirodzené metódy  

kontracepcie, ktorá však nemá veľkú účinnosť – Pearlov index. Môžeme sem zaradiť: kojenie 

ako antikoncepcia (Pearlov index 3); periodická abstinencia – využitie neplodných dní a sem 

patria napr.: kalendárová metóda, teplotná metóda, hlienová metóda, cervikálna metóda 

s Pearlovím indexom 3; coitus interruptus a príbuzné techniky s Pearlovým indexom 20 



(coitus saxonicus, coitus reservatus a coitus ante portas) a poslednou a hlavne 

najspoľahlivejšou metódou je úplná koitálna abstinencia (Čepický, 2010). 

V tejto vysoko presexualizovanej spoločnosti 21. storočia sa zdá, že každá časť života 

súvisí s nejakým aspektom života. Vo svete je možné nájsť náboženstvá, ktoré pristupujú 

k nahote tolerantne. U kresťanstva by sme takýto tolerantný prístup hľadali zbytočne. Pri ňom 

sa stretneme skôr s odmietavým postojom. Toto sa týka tiež akéhokoľvek zobrazovania 

nahoty. Najviac reštriktívny postoj má rímskokatolícka cirkev, ktorá vo svojej príručke pre 

katolíckych spovedníkoch vymedzila podľa svojho učiteľa Alfonza Maria z Liguori „vnútorné 

hriechy proti cudnosti“. Učiteľ tam priradil pohľady, dotyky, objímanie, rozprávanie, piesne 

a čítanie. Podľa tejto normy sa časti tela delia na počestné (tvár, ruky a nohy), menej počestné 

(prsia, chrbát, ramená a stehná) a nepočestné (pohlavné orgány a partie, ktoré sú im blízke). 

Toto sa týka nielen vlastného, ale aj cudzieho tela. K tomu ešte rozlišovali aj druhy pohľadov: 

1. priamy pohľad 2. nepriamy pohľad. Pozerať sa priamo, alebo aj na nepočestné časti tela 

neúmyselne, letmo, krátko a z diaľky predstavovalo ľahký hriech. Pozeranie sa úmyselne, 

dlho a z blízka bolo ťažkým hriechom. Časová dĺžka pohľadu a vzdialenosť od objektu záleží 

na individuálnom posúdení spovedníka (Uzel, 2011). 

Príkladom kresťanského pohľadu bola návšteva kresťanského pápeža na Slovensku 

a pri tejto príležitosti si niekoľko desiatok dvojíc, pri nohách Karola Wojtyly sľúbilo 

predmanželskú čistotu. Predmanželská čistota znamená sexuálnu abstinenciu. Ako správne 

poznamenáva Uzel (2003), tak v tomto nevinnom a čistom sľube sa skrýva budúce 

„zašpinenie“ špinavou súložou s budúcim klerikálnym požehnaním. 

Počiatočné výskumy zamerané na vzťah medzi pornografiou a religiozitou našli podľa 

autorov Abell a kol. (2006) isté vzájomné spojitosti medzi nimi. V odporúčaniach pre ďalšie 

výskumy bolo, aby sa viac špecifikovali na vnútornú a vonkajšiu religiozitu. Nadväzujúc na 

uvedené, Baltazar a kol. (2010) posúdili vzťah medzi mužskou a ženskou internou a externou 

religiozitou a konzumom internetovej pornografii v konzervatívnych kresťanských 

inštitúciách. Približne polovica zúčastnených cieľavedome sledovalo internetovú pornografiu 

počas ich života. Dve tretiny mužov a jedna z piatich žien ju sledovalo doma a neskoro v noci. 

Ako najväčší problém bol participantmi (43%) a participantkami (20%) uvádzaný subjektívne 

pociťovaný zhoršený vzťah s Bohom. Za ním nasledoval u 45% mužov a 20% žien 

narastajúci pocit sexuálneho správania vrátane zvyšovania frekvencie masturbácií a súloží. 

Autori nezaznamenali signifikantnú koreláciu medzi vnútornou a vonkajšou religiozitou 

a celoživotným navštevovaním pornografických stánok. Napriek tomu, našli malú 



signifikantnú negatívnu koreláciu u mužov, ktorí konzumovali pornografiu prinajmenšom 

hodinu za posledný týždeň a religiozitou. Žiaden takýto vzťah sa nenašiel u žien. 

Výskum (Geppert a kol., 2007) zameraný na náboženskú angažovanosť ukázal, že je 

protektívnym faktorom pre rôzne druhy maladaptívneho správania vrátane kriminálnej 

aktivity, užívania drog a alkoholizmu. Hoci protektívny charakter medzi religiozitou 

a maladaptívnym správaním je ešte stále vo výskume, vedci a teológovia identifikovali 

religiozitu vedúcu k prosociálnemu správaniu a utlmeniu škodlivého účinku, napr. 

pornografie (Hardy a Carlo, 2005; Baltazar a kol., 2010). 

Zaujímavé výsledky priniesla reprezentatívna štúdia (Perry, 2016) na ktorej sa 

zúčastnilo 1314 dospelých jedincov. Jednotlivci boli sledovaní po dobu 6 rokov (od 2006 do 

2012) a autor sa zaujímal, ako často konzumujú pornografiu a praktikujú religiózne praktiky. 

Výsledky ukázali, konzumácia pornografie bola spájaná s poklesom religiozity, avšak až 

dovtedy, pokiaľ sa nestala častejšia ako raz za týždeň, pretože od toho momentu nastal 

vzostup religiozity. Uvedené zistenia boli rovnaké pre obe pohlavia. Z uvedeného autor 

odvodzuje, konzum pornografie môže mať pozitívny vplyv na zmeny v religiozite. 

Vystavenie sa pornografii môže v ľuďoch spôsobovať pocit viny z porušení božieho desatora, 

čo vedie od dištancovaniu sa od náboženských aktivít. Na druhej strane najčastejší 

konzumenti pornografie môžu nájsť spôsob, ako racionalizovať svoje správanie, aby zabránili 

pocitom, ktoré sú v rozpore s ich náboženským presvedčením. Niektorí sa môžu obrátiť na 

náboženstvo ako prostriedok na prekonanie alebo odčinenie správania, ktoré v nich vyvoláva 

pocity viny. 

K podobným záverom dospeli výskumníci Stack a kol. (2004) keď poukázali na 

skutočnosť, že zriedkavé navštevovanie kostola je veľmi silným prediktorom konzumácie 

internetovej pornografie. Na druhej strane sú tí, ktorí navštevujú často boží stánok a tak majú 

nižšiu pravdepodobnosť konzumácie pornografie. Ďalšími signifikantnými prediktomi 

konzumácie pornografie sú mužské pohlavie, zotrvávanie v nešťastnom manželskom zväzku, 

politická liberálnosť, promiskuitný život, platenie si za sex a tí, ktorí majú vysoký stupeň 

počítačovej gramotnosti. 

Bentley (2005 podľa White a Kinball, 2009) zistil, že z 1023 veriacich mužov 

chodiacich do kostola malo 39% prístup k internetovej pornografii viac ako 25-krát. U vekovo 

nižšej kategórie mužov (od 19 do 22 a 23 až 29) malo prístup k internetovej pornografii 60%, 

respektíve 59%. 

Cooper a kol. (2000 v White, Kimball, 2009) predpokladali, že vplyv internetu na 

sexualitu bude tak významný, že by to mohol mať vplyv na sexuálnu revolúciu. Zo štatistík je 



zrejmé, že počas niekoľkých uplynulých rokov od tejto prognózy sa ich predpoveď 

zrealizovala. Toto platí nielen pre všeobecnú populáciu, ale aj pre kresťanskú. 

Neoficiálne zmienky v kresťanských publikáciách, ktoré používajú pornografiu vo 

všeobecnosti je najmä internetová pornografia v cirkvi na vzostupe (Genung, 2005) a to platí 

aj pre cirkevných hodnostárov (Gardner, 2001; Ross, 2006). 

Štúdia White a Kimball (2009) sa zaoberala vzťahom medzi religiozitou 

a pornografiou. Jej úlohou bolo preskúmať faktory ktoré podporujú užívanie internetovej 

pornografie a bránia kresťanským párom vyhľadať efektívnu liečbu (pomoc). Medzi takéto 

faktory môžeme zaradiť: vývoj predstáv vo vzťahu k sexualite, pocit izolácie a strach 

z následkov odhalenia sledovania pornografie. Štúdia poukazuje na tieto skutočnosti na 

základe troch prípadových štúdií. Participantmi štúdie boli tri  kresťanské páry, v ktorých sa 

manžel stal obeťou sexuálnej závislosti na internete. Chorobné pozeranie internetovej 

pornografie a sexuálna závislosť sú problémom, ktorý sa začína objavovať u veriacich párov. 

Ako je empiricky zrejmé, internetová pornografia sa stáva narastajúcim problémom dnešnej 

kultúry. Ako metódu si výskumníci zvolili kvalitatívny výskum za účelom popísať skúsenosti 

participantov ako kvantifikovať iba ich správanie. Neoficiálne dôkazy, profesionálne 

skúsenosti a kresťanské vzdelávanie v kostoloch ukazujú, že kresťanské páry sú pomerne 

málo vzdelávané o zdravej sexualite. Skúsenosti párov zúčastnených na štúdii, síce empiricky 

nereprezentujú kresťanskú populáciu, no aj napriek tomu ponúkajú určitú podporu pre tieto 

tvrdenia. Obaja manželia a ženy zo všetkých troch prípadových štúdií odhalili nedostatok 

sexuálnej výchovy v adolescencii a dospelom živote. V kostole sa naučili, že sex mimo 

manželstva je hriešny. Vo všetkých troch prípadoch, muž ako adolescent dostal pozitívny 

súhlas na konzumovanie pornografie od nejakej autority (rodinný člen), dvaja od kresťansky 

založených mužov, čo by mohlo tiež naznačovať aj kresťanské schválenie. Prinajmenšom 

jeden z mužov, vychádzajúc zo svojich zážitkov, že všetky ženy chceli také druhy sexuálnych 

zážitkov, ktoré on vnímal ako normálne, ktoré sú vykresľované pornografiou (iba fyzický 

kontakt bez emócií). Záver tohto muža je podporovaný výskumom, ktorý harmonizuje 

dôležitosť sexuálnych vzťahov a citového zapojenia v tom, že jeho žena naznačovala túžbu po 

emocionálnej intimite. Záverom možno povedať, že téma sexuality je v kresťanstve stále 

veľkým tabu. 

Faktor religiozity je tiež silným prediktorom pre ne/konzumentov pornografie. 

Konkrétne jednotlivci so silenou väzbou k religiozite uvádzajú menej často konzumáciu 

pornografie (Stack a kol., 2004). 

 



9. Škodlivosť pornografie 

Škodlivosť pornografie môžeme rozdeliť na 4 kategórie (Uzel, 2010): 

1. údajný vplyv na celkovú morálku a charakter – konzumácia pornografie vedie k rôznym 

druhom antisociálneho správania; je možné, že takýto názor môže vychádzať z mylnej 

predstavy, že sexuálne správanie je možné porovnať napr. s krádežou či iným 

nezákonným a nemorálnym správaním a hodnotiť na škále dobrý – zlý; toto by sa dalo 

pri zjednodušenom chápaní, avšak ak sa na človeka pozeráme ako na komplexnú 

bytosť, tak sú tam tiež potreby a emócie; zatiaľ sa nikde na svete nepodarilo preukázať, 

že by sa ľudia žijúci v sexuálne pozitívnych kultúrach vyznačovali častejším 

antisociálnym správaním; príklady z niektorých transkulturálnych štúdií sú pravým 

opakom; tam, kde je predmanželský sex prísne trestaný, je aj kriminalita vo 

všeobecnosti vyššia v porovnaní s tými krajinami, kde trestaná nie je, 

2. vplyv na medziľudské vzťahy – patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúcu námietku; podľa 

nej, pornografia otupuje prirodzené medziľudské vzťahy a lásku, vytvára nerealistické 

anatomické a vzťahové predstavy; pritom vytváranie nerealistických vecí je podstatou 

ľudského snaženia a podstatou každej kultúry, 

3. vplyv na rodinu – štúdiami, ktoré boli opakovane robené sa dokázalo, že najčastejšími 

konzumentmi pornografie sú spokojné manželské páry zo stredných vrstiev; výsledky 

týchto štúdií preukázali, ako samotné erotické materiály prispievajú k utuženiu rodinnej 

harmónie, 

4. vplyv na deviantné jednanie – je nutné konštatovať nenávykovosť pornografie, teda 

konzumovanie pornografie nemá charakter drogy! slovo „návyk“ má samo o sebe 

emočne negatívny náboj; ;však s takýmto javom sa môžeme stretnúť u každého 

ľudského správania sa; napríklad keď sa pozrieme na slovo „návyk“ fanúškov pri 

nejakej populárnej hviezde či celebrite, začneme tiež takýchto ľudí považovať za 

závislých?  vráťme sa späť k deviáciám, ktoré sú veľmi obľúbené u antipornografických 

hnutiach, ktoré neustále upozorňujú na to, ako sexuálna zábava môže viesť k perverzii 

a sexuálnej psychóze; úsilie antipornografických hnutí môžeme dať do komparácie so 

zákazom čítania Biblie iba preto, lebo občas nejaký náboženský šialenec sa dopustí 

násilia či nejaké sekty spáchajú hromadnú samovraždu; je pravdou, že niektoré podnety 

alebo aktivity môžu u predisponovaných jednotlivcov viesť k nezdravému a škodlivému 

jednaniu, ale to ešte neznamená, že tieto predmety či podnety samy o sebe sú nezdravé 

či škodlivé; z výskumov bolo dokázané, že u zdravých ľudí nemôže konzumácia 



nedeviantnej pornografie spustiť alebo vyvolať sexuálne úchylné konanie či správanie; 

problematická je oblasť vytvárania nerealistických anatomických predstáv; realitou je 

casting pornografickej produkcie, ktorá si vyberá aktérov s anatomickými proporciami 

diametrálne odlišnými od bežnej populácie; táto skutočnosť môže mať negatívny dopad 

na pubertálnu mládež v podobe skresleného dojmu o normách v anatomických 

oblastiach (dĺžka a objem penisu, muskularita, veľkosť prsníkov, pubické vyholenie a 

iné); podobne je tomu aj pri modelkách, ktoré sú vzorom pre mnoho dievčat; vyššie 

spomenuté nerealistické a skreslené predstavy sa dajú odstraňovať cielenou sexuálnou 

výchovou, ktorá má za úlohu distribuovať realistické a neskreslené informácie 

a vytvárať adekvátne postoje u mládeže. 

Ako väčšina odbornej literatúry zameranú na konzumáciu pornografie a jej účinok na 

vzťahy párov pochádzajú z terapeutických výskumov. Ich zistenia odhalili negatívny efekt 

konzumácie pornografie. Avšak, existuje nejaká empirická podpora pre zvyšujúci sa sexuálny 

zisk spájaný s konzumáciou pornografie. Štúdia, založená na náhodnej neterapeutickej vzorke 

sa zamerala na konzumáciu pornografie u párov. Výsledky ukázali, že páry, ktoré 

konzumovali pornografiu spoločne za účelom zvýšenia ich sexuálneho vzťahu, mali tendenciu 

uvádzať viac pozitívnej komunikácie o ich sexuálnom vzťahu a menšie problémy so 

sexuálnym vzrušením u mužov a menšie negatívne názory na seba u žien (Daneback a kol., 

2009). 

Dve ďalšie štúdie poskytli výsledky, ktoré navrhujú, že niektoré ženy, ktoré 

nekonzumujú pornografiu, tak to má negatívny vplyv na ich milostný (romantický) život 

(Bergner a Bridges, 2002). Muži a ženy, ktorí konzumujú pornografiu veria, že to má 

pozitívny vplyv na ich sexuálne vzťahy (Hald, Malmuth, 2008). Navyše, narastajúca 

konzumácia pornografie v dnešnej modernej spoločnosti naznačuje, že jednotlivci môžu 

vidieť prospech v procese sexuálnych vyjadrení alebo vo vytvorení erotickej klímy. 

Mimo oboch pozitív a negatív spájaných s kvalitou sexu, výskumníci tiež ukázali, že 

keď partnerky odhalili ako ich partner konzumuje pornografiu, veľa žien sa pýtalo, či ich 

partner ľúbi alebo či ešte stále usiluje o vzťah s nimi (Bergner a Bridges, 2002). Štúdia 

odhalila, ako muži aj ženy považujú on-line sexuálne aktivity za akt zrady (Bergner a kol., 

2003). K tomu sa pridáva zistenie Whittyho (2003) o signifikantnej korelácii medzi 

internetovou pornografiou a emocionálnou neverou. Tieto štúdie majú izolované významy, 

ktoré jednotlivci pripisujú konzumácii pornografie, ktoré by následne mohli vysvetliť vplyv 

pornografie na párovú dynamiku. 



Štúdia (Stack a kol., 2004) odhalila, že šťastné manželské páry, až v 61% uvádzajú 

menej pravdepodobné sledovanie internetovej pornografie v porovnaní s nešťastnými pármi 

v manželstve. Autori štúdie naznačujú, že môže byť spojenie medzi konzumáciou pornografie 

a šťastím v manželstve. 

Jedným z najčastejších zistení výskumov uskutočnených v pornografii je, že kvalita 

sexu často súvisí s konzumáciou pornografie. Toto tvrdenie podporuje zistenie Schneidera 

(2002, Cooper, 2002), že konzumácia pornografie u mužov je častejšie spájaná s nezáujmom 

o telesnú intimitu s partnerkou. Zillman a Bryant (1988) zistili, že stála expozícia pornografie 

môže mať vplyv na jednotlivcovu spokojnosť s partnerovou/partnerkinou náklonnosťou, 

fyzickým vzhľadom, sexuálnym záujmom a sexuálnou výkonnosťou. Preto sa zdá, že 

konzumácia pornografie môže mať vplyv na používateľa, ako aj na partnera v oblasti 

sexuálnych skúseností. Pretože je silný vzťah medzi párovou sexuálnou spokojnosťou 

a celkovou spokojnosťou vo vzťahu, tak zvyšovanie kvality aj kvantity sexuálnej intimity vo 

vzťahu súvisí s narastaním celkovej spokojnosti vo vzťahu. Predchádzajúce zistenia 

identifikovali sexuálne kvality ako možné cesty pornografie negatívne ovplyvniť párové 

vzťahy (Aron a Henkemeyer, 1995; Christopher a Sprechcer, 2000). 

 Treba podotknúť, je nutné chrániť maloletých pred tvrdým sexom, čo sa v západných 

spoločnostiach prejavuje zákazom vstupu do sex-shopov, či pornokín osobám mladším ako 18 

rokov. Okrem reštrikcií je potrebná osveta v zmysle promiskuity, sexuálne prenosných 

ochorení, nechceným resp. neplánovaným otehotnením a iné. Na druhú stranu si myslíme, 

neexistuje žiaden dôvod, aby neplnoletá mládež (pod 18 rokov) mala byť varovaná pred 

pohľadom na nahé ľudské telo, pred pohlavným orgánom (mužským alebo ženským), alebo 

dokonca súložou, pretože sa môže stať, že už má po koitálnom debute. 

 Medzi škodlivosť pornografie môžeme zahrnúť mýtus, že sa môže podieľať na 

zvyšovaní trestnej činnosti. Na falzifikovanie mýtu použije príklad z Dánska, kde bol 

dánskym parlamentom v rokoch 1967 a 1969 odkriminalizovaný predaj a dovoz 

pornografických materiálov. Zaujímavým zistením bol zostup páchania sexuálne trestných 

činov v Kodani v polovičke šesťdesiatych rokov, čo bol opačný trend, ako sa predpokladalo 

(Ben-Veniste, 1971; Kutchinsky, 1973). Na základe výskumov sa v niektorých kultúrach 

potvrdilo, dostupnosť pornografie je spojená s nižšou úrovňou násilia páchaného na ženách 

(Diamond, 2009). 

 V knihe Pornografie: aneb Provokujúci nahota (Uzel, 2004) je uvádzané, ako sa 

ukázalo z amerických výskumov, najviac konzumentov pornografie je stredného veku, sú 



dobre sociálne adaptovaní, majú vyššie vzdelanie, sú verejne a politicky angažovaní, často 

chodia do spoločnosti a majú široký vzdelanostný rozhľad. 

 Opakovane sa môžeme stretnúť s názorom, resp. mýtom, že pornografia vedie 

k rôznym druhom antisociálneho správania. Uvedený mýtus je založený na mylnom 

predpoklade, že sexuálne správanie je možné hodnotiť rovnako ako rozbitie okna, resp. sa dá 

posudzovať na spojenom kontinuu dvoch pólov: dobrý – zlý, správny – nesprávny. Pritom 

takéto zgeneralizovanie nezahrňuje široký komplex potrieb a emócií človeka, čo výrazne 

diskriminuje samotný pojem pornografia. 

K uvedenému sa pridáva reália, z ktorej vyplýva, nikde na svete sa nepodarilo doteraz 

preukázať, že by sa ľudia žijúci v sexuálne pozitívnych kultúrach vyznačovali častejším 

antisociálnym správaním (Uzel, 2010). 

 

10. Antipornografický boj 

Ako uvádza Uzel (2011) v niekoľkých publikáciách je zdôrazňované, že 

najvášnivejšími odporcami pornografie sú deviatní ľudia. Je to z dôvodu, keď si pri sledovaní 

pornografie uvedomia, ako to na nich priaznivo pôsobí. Porucha, ktorá bola doposiaľ 

maskovaná sa dostane do konfrontácie so vzrušujúcim nadšením. Nositeľa to vystraší a snaží 

sa nájsť stratenú sebaúctu. Nenávisť k autorovi a distribútorovi je typickým psychickým 

obranným mechanizmom typu reaktívnej formácie a trpí tzv. Kalibánovým syndrómom (v 

Shakespearovej hre sa otrok Kalibán, ktorý je najškaredší z najškaredších celý život bojí 

pozrieť do zrkadla, aby nevidel svoju škaredú tvár). Takýto jedinec sa sám a dobrovoľne 

korunuje za spasiteľa ľudstva a hlásiča morálnej očisty. 

V Kanade sa zaoberali analýzou videoprodukcie a zistili, iba 6% tvrdej pornografie 

(hardcore) obsahuje nejaké prvky násilia. V porovnaní s ostatnou filmovou produkciou 

(dobrodružná, thriller, detektívky) je to podstatne menej. Dokonca niektoré filmové 

prevedenia obsahujú veľký počet sadistických prvkov (Uzel, 2010). 

Uzel v knihe Pornografie: aneb Provokujúci nahota (2004) uvádza, začiatkom 80. 

rokov bola V USA, štáte Ohaio vytvorená špeciálna komisia, ktorá zistila markantný 

percentuálny zostup agresívnych aktivít v pornografickej produkcii, zatiaľ čo 

v nepornografickej produkcii sa zaznamenal percentuálny vzostup násilia. Zatiaľ čo protesty 

sú zamerané proti produkcii a šíreniu pornografie, protesty voči vzostupu násilia 

v nepornografických žánroch zostávajú bez povšimnutia. 



Jedným z nosných pilierov antipornografie je argument – pornografia nie je založená 

na skutočnosti. Skutočne z psychologického hľadiska sa s tým dá súhlasiť, no hneď je nutné 

dodať, ani červené romány, hrdinské postavy, detské rozprávky, opery a iné nie sú založené 

na skutočnosti. Ľudia majú fantáziu a tak aj vytváranie nereálnych vizualizácií či scenárov je 

nám vlastné a to naprieč rôznymi kultúrami. 

Ďalším nosným pilierom podľa Uzla (2010) je existencia sexuálnych deviácií, pretože 

takáto sexuálna zábava môže viesť k perverzii a sexuálnej psychóze. Uvedené však bolo 

falizifikované štúdiami, kde u zdravých ľudí nemôže konzumácia nedeviantnej pornografie 

vyvolať sexuálne úchylné správanie. Validným dôkazom je zistenie Greena (1991 v Weiss, 

2008), ktorý výskumne porovnával skúsenosti s pornografiou u sexuálnych delikventov 

a u nedelikventných osôb a zistil, že skúsenosti s pornografiou sú u delikventov menej časté 

ako u referenčnej populácie. Ako ďalej autor uvádza, z tohto hľadiska je viac nebezpečnejší 

akčný film s erotickými prvkami v porovnaní s pornografiou bez násilia. K uvedenému sa 

pridávajú zistenia Kolářského a Brichcína (1999 v Weiss, 2008), že sexuálne vzrušenie 

normálnych mužov je agresívnymi podnetmi účinne tlmené. 

Antipornografické kampane sa začali na rôznych miestach v Amerike a mali 

oscilujúce úspechy. Na začiatku 80. rokov 20. storočia, sa aktivistkám Andrea Dworkin a 

Catherine MacKinnon podarilo získať členov mestskej rady v mestách Minneapolis 

a Indianapolis a schváliť tak antipornografické vyhlášky s ďalekosiahlymi dôsledkami – napr. 

vyhlášky dovoľovali každej žene, ktorá účinkovala vo videu proti svojej vôli, resp. bola 

podriadená, aby začala súdny spor, alebo podala sťažnosť proti niekomu, kto je zahrnutý do 

výroby, produkcie, predaja alebo distribúcie pornografie. Jednotlivcovi by nebolo potrebné 

preukázať priamu ujmu na sebe alebo iným osobám z pornografie. Namiesto toho, žiadateľ 

môže jednoducho konať v mene žien. V Minneapolise bola navrhovaná vyhláška vetovaná 

starostom. Iná situácia bola v Indianapolise, kde vyhláška sa stala zákon, aby ním mohli byť 

zakázané materiály, ktoré boli dovtedy legálne (Whitzer, 2010). 

Antipornografický boj pokračoval v USA v roku 1986, keď tzv. Meesova 

antipornografická komisia vydala správu, ktorá podľa vyjadrenia spoločnosti SIECUS (Sex 

Information and Eduction Council of the US) využíva reminiscenciu mccarthismu – obchod 

so strachom z 50. rokov a proklamuje, že pornografia podlamuje samotné základy americkej 

spoločnosti. Uvedená kampaň dosiahla historicky najväčších, celonárodných rozmerov. 

Uvedená antipornografická kampaň nebrala do úvahy závery z vedeckých výskumov, ktoré 

validne poukazovali na to, že práve otvorenosť a plná informovanosť v sexuálnych otázkach 



dokáže najlepšie vzdorovať nechceným graviditám, či sexuálne prenosným chorobám (Uzel, 

Pornografie: aneb Provokujúci nahota, 2004). 

Antipornografické feministky tvrdili, konzumovanie pornografie indikuje 

k mizogýnemu správaniu, negatívnym postojom voči ženám a posilňuje patriarchát. Uvedené 

argumenty majú rôzne variácie, od vplyvného tvrdenia Robin Morgan (viac pozri kapitola 

Negatívne dôsledky pornografie) – „pornografia je teória a znásilnenie prax“, cez Robera 

Jensena (2011 v McNair, 2014), ktorý označoval Spojené štáty ako kultúru „znásilnenia“ 

preplnenú pornografiou, až k súčasnému návrhu, že za stav v ktorom sa pornografia nachádza 

sú zodpovední rovnako muž aj ženy a to napríklad za nárast vaginálnej depilácie a ďalšie 

prejavy. Tým sa mení prostredie, v ktorom sa ženy dobrovoľne zapájajú do sebaobjektifikácie 

4
. Tieto šovinistické prasce, ako ich Levy (McNair, 2014) popísal vo svojom bestselleri, sú 

vnímané z takejto perspektívny ako sexuálne obete, patriarchálnej kultúry, dokonca aj keď si 

nie sú vedomé subjektívnej viktimizácie. 

V roku 2013 bol v Sunday Times (Milles, 2013) uverejnený článok, ktorý znázornil 

uvedený prístup, keď autorka napísala, je to dobrým barometrom vplyvu pornografie na 

bežnú populáciu žien, ktoré si depilujú genitál, míňajú na to množstvo času a veľa peňazí, aby 

sa tak necítili neatraktívne v porovnaní s pornoherečkami. McNair (2013) v reakcii na autorku 

článku uviedol, že neexistujú žiadne dôkazy k tomu, čo bolo spomínané v článku a rovnako 

ani pre ďalšie tvrdenia, že mladí ľudia sú vystavení násilnému sexu v každodennom prístupe 

na internet. 

Antipornografický lobisti definujú pornografické reprezentácie sadomasochizmu ako 

trápenie, i keď je jasné, vyobrazenie je plnením fantázie a hraním rolí pre všetkých 

zúčastnených. Vyobrazenie konsenzuálneho zväzovania a disciplíny, sadistické 

a masochistické aktivity často vrátane širšej kategórie násilia a obťažujúce obsahy sú 

v niektorých krajinách ako je napr. Veľká Británia striktne kriminalizované (Attwood 

a Smith, 2010). 

Veľa feministiek, ktoré sú angažované proti ženskej nerovnosti veria, že pornografia 

môže mať pozitívny účinok v boji za rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Dokonca 

pripúšťajú, mnoho pornografie vyrobenej v minulosti bolo misogýnneho charakteru (Vadas, 

2005). 

Napriek veľkosti, rozmachu a počtu konzumentov/konzumentiek, je pornografia 

považovaná veľkým počtom obyvateľov/obyvateliek za deviantnú, pretože podľa nich 

                                                           
4
 človek vidí a vníma samého seba ako objekt na použitie namiesto toho, aby sa videl a vnímal ako ľudská bytosť 



podporuje nemorálne a/alebo perverzné správanie, čo sa potvrdilo výskumom (Whitzer, 

2010), kde 61% ľudí verí, že vedie k porušovaniu morálky. 

V ďalšom výskume si 72% (Busza a kol., 2004) Američanov myslí, že pornografia je 

dôležitým morálnym problémom krajiny. Polovica americkej populácie definuje 

konzumovanie a/alebo pozeranie pornografie ako hriešne správanie a viac ako polovica 

populácie ju považuje za ponižujúcu voči ženám (jedna štvrtina nesúhlasila s tvrdením 

a zvyšok nebol rozhodnutý) (Whitzer, 2010). 

V knihe Sex na predaj (Whitzer, 2010) uvádza, väčšina Američanov uprednostňuje 

väčšiu kontrolu pornografie, alebo úplnú reštrikciu určitých typov komerčnej pornografie. 

Dokonca viac ako tri štvrtiny (77%) ľudí si myslia, je potrebná striktnejšia legislatíva na 

kontrolu pornografie a to predovšetkým v knihách a filmoch a polovica verí, že pornografia 

nie je vôbec kontrolovaná a mala by byť viac obmedzovaná. V roku 2006 si dve pätiny 

Američanov/američaniek myslelo, pornografia by mala byť zakázaná, čo sa takmer zhoduje 

s názorom s pred dvoch dekád – rok 1984. Väčšia časť žien (70%) by zakázala pornografiu 

hneď a to v porovnaní s 30% mužov. 

Radikálna feministická perspektíva (viac známa ako antipornografický feminizmus) 

predstavuje najvplyvnejšiu analýzu pornografie. Jej základným predpokladom podľa autorov 

Morrison a Tallack (2005) je, že pornografia zohráva ústrednú úlohu v pánskom podrobovaní 

si žien, čo sa odzrkadľuje vo výroku jednej z popredných predstaviteliek hnutia Dworkin 

(1997, s. 99), ktorí tvrdí: „Pornografia stelesňuje mužskú nadradenosť. Je to DNA mužskej 

dominancie. Je v nej zakorenené každé pravidlo sexuálneho zneužívania, každý detail 

sexuálneho sadizmu, každá cesta a ulička pohlavného zneužívania. Je to to, čo muži chcú, aby 

sme boli, myslíme, že sme. Ako nás muži používajú, to nie je preto, že sú biologický muži, 

ale pretože je to organizované ich sociálnou silou.“ 

Dworkin (1997) tvrdila, 65 – 70% všetkých žien je zainteresovaných v sex priemysle 

(prostitútky, filmové hviezdy, modelky a spisovateľky istého žánru), pretože boli obeťou 

incestu, alebo zneužívania detí, aj keď nemá žiadne dôkazy na podporu tohto tvrdenia. Okrem 

iného bola presvedčená o tom, muži sa rodia ako násilníci a ženy ako obete. 

Podľa Segala (1992 v Morrison a Tallack, 2005) pornografia prispieva a udržuje 

rozdiel medzi oboma pohlaviami tým, zobrazuje ženy ako dehumanizujúce objekty, slúžiace 

na uspokojenie mužov. Navyše vytvára spoločenstvo mužov, ktoré ženy prehnane 

objektivizuje, prevláda nad ženami a v mnohých prípadoch ich týra. Teda, pornografia je viac 

ako sexistická a ofenzívna prezentácia ženy. Je to kultúrny produkt, ktorý aktívne prispieva 



k pohlavnej nerovnosti medzi pohlaviami, pretože mužom umožňuje zraňovať a ubližovať 

ženám prostredníctvom tvorby a v spotrebe pornografie (Segal, 1998). 

Antipornografický feminizmus považuje mužskú sexualitu za predátorskú, založenú na 

pohlavnom orgáne, vnímajú ju ako vykorisťujúcu a dominujúcu. Ženská sexualita je 

považovaná za jemnú, erotickú, ošetrujúcu a rovnostrannú (Segal, 1998). 

McKee (2005) sa vo výskume zameral ako často sú muži a ženy objektivizované 

v heterosexuálnej pornografii a nezistil žiadne rozdiely naprieč väčšine robených opatrení. Iný 

dôvod proti pornografii spočíval v tom, ako sú ženy objektivizované, ponižované 

a zobrazované ako submisívne (Jensen, 2007). 

Jedným zo spôsobov skúmania, či sú pornografické materiály dôkazom mužského  

pohŕdania, alebo nedostatok rešpektu k ženám, je porovnať pornografické filmy natočené pre 

heterosexuálnych mužov s homosexuálou pornografiou. Ak je pornografia predovšetkým 

o pohŕdaní ženou a nedostatku rešpektu, očakávali by sme, že homosexuálna pornografia 

nebude vôbec existovať, alebo ak by aj skutočne exitovala, odlišovala by sa významne od 

mužskej heterosexuálnej pornografie (Salmon a Diamond, 2012). 

Autori Salmon a Symons (2001 v Salmon a Diamond, 2012) nevidia signifikantné 

rozdiely medzi heterosexuálnou a homosexuálnou pornografiou, pretože obe vychádzajú 

z primárnej mužskej sexuálnej psychológie, ktorá sa nelíši na základe sexuálnej orientácie. 

Ako ďalej autori uvádzajú, silným antipornografickým argumentom feministiek bola 

ejakulácia na ženské telo („money-shot“), ktorá je potvrdením mužskej nadradenosti voči 

ženám. Uvedené však vyvrátili vlastným výskumom pri porovnaní heterosexuálnej 

a homosexuálnej pornografie, kde sa uvedený fakt nepotvrdil. K tomu pripájajú výrok James 

Petersen (1994 v Salmon a Diamond, 2012, s. 199), ktorý sa pred rokmi zaujímal otázkou 

ponižujúceho charakteru ejakulácie mimo vagínu: „Čo spôsobilo ejakuláciu mimo vagínu 

ponižujúcou... zatiaľ čo ejakulácia do vagíny je posvätná?... masturbujúci chlapci ejakulujú na 

samých seba a nikto z nich nepovie – Oh Bože, degradoval som samého seba.“ 
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11. Hypotézy 

Na základe preštudovanej literatúry, rešerša výskumov a štúdií sme sa rozhodli v rámci 

nášho výskumu preskúmať šesť hypotéz, ku ktorým pridávame aj teoretický rámec od 

jednotlivých autorov.  

 

H1 – Nie je rozdiel medzi konzumentkami a nekonzumentkami pornografie vo veku prvej 

masturbácie a koitálneho debutu. 

Prvú hypotézu sme si vybrali na základe zistení, kde Švédska spoločnosť, podobne ako 

ďalšie Európske sú poznačené všeobecnými negatívnymi a kritickými postojmi voči 

pornografii (Johansson a Hammarén, 2007). Z toho dôvodu sme sa zamerali na možné 

rozdiely medzi konzumentkami a nekonzumentkami erotických videomateriálov. Brown 

a L´Engle (2009) na základe výsledkov konštatovali, konzumovanie pornografie súvisí so 

skorším začiatkom sexuálneho života. 

 

H2 – Predpokladáme nárast konzumu pornografie u mladších vekových kategórií žien 

v porovnaní so staršími ženami (55+). 

Johansson a Hammarén (2007) poznamenávajú, veľa mladých žien sa pozerá 

s opovrhnutím na pornografiu, ale to iste neplatí pre všetky ženy. Exitujú také, ktoré na 

pornografiu nahliadajú pozitívne, alebo prinajmenšom liberálne a majú tolerantné postoje voči 

pornografii. Ako uvádza Herlitz (2001 v Johansson a Hammarén, 2007), dnešní mladí ľudia 

majú niektoré znaky, ktoré sú viac otvorené postojom k sexualite, ako tomu bolo pred 

dekádou neskôr. Medzi nimi spomínané môžeme zaradiť: sex na jednu noc je bežnejší, mladí 

ľudia majú viac sexuálnych partnerov ako mali predtým, ku koitálnemu debutu dochádza skôr 

a sú viac tolerantní k homosexualite a bisexualite. Výsledky longitudinálneho výskumu 

(Wright, 2013) hovoria o zvyšujúcom sa trende v konzumovaní pornografie. Keď v roku 1970 

ju sledovalo 26% respondentov, tak v dekáde od roku 2000 do roku 2010 konzumovalo 

pornografiu 34% respondentov. Regresná analýza ukázala menej ako 0,5% nárast ročne 

v konzumácii pornografie. 

 

H3 – Predpokladáme výskyt prvého kontaktu s pornografiou ešte pred 18. rokom života. 

Rok 1990 bol spojený so zvýšenými obavami o dostupnosti pornografie a to z dôvodu, 

nastala distribúcia pornografie prostredníctvom internetu. Pornografia sa tak stala ľahko 

dostupnou komukoľvek a kdekoľvek, predovšetkým v súkromí konzumenta/ky doma. 



Konzumácia erotických videomateriálov cez internet sa stala dostupná často aj bez poplatku. 

Takéto zvýšenie dostupnosti a spotreby pornografie prinieslo otázku vplyvu pornografie na 

správanie a špeciálne dostupnosti pre ľudí mladších ako 18 rokov (Ferguson a Hartley, 2009). 

Napríklad staršia štúdia Goldsteina (1973) zistila, že páchatelia sexuálnych deliktov s väčšou 

pravdepodobnosťou v porovnaní s kontrolnou skupinou uvádzali každodennú masturbáciu pri 

pornografii a vyšší záujem o konzum pornografie v mladšom veku. Konzumovanie 

pornografie na základe výskumov rôznych autorov úzko koreluje so skúsenosťou s orálnym 

a análnym sexom (Häggström-Nordin a kol., 2005). Peter a Valkenburg (2006) zistili nárast 

konzumu pornografie takmer o polovičku u adolescentiek, ktoré udávali sledovanie 

pornografie za posledných 6 mesiacov. 

 

H4 – Religiozita bude mať protektívny charakter na frekvenciu konzumu pornografie a prvý 

kontakt s ňou. 

Stack a kol. (2004) keď poukázali na skutočnosť, že zriedkavé navštevovanie kostola je 

veľmi silným prediktorom konzumácie internetovej pornografie. Na druhej strane sú tí, ktorí 

navštevujú často boží stánok a tak majú nižšiu pravdepodobnosť konzumácie pornografie. 

Výskum (Geppert a kol., 2007) zameraný na náboženskú angažovanosť ukázal, že je 

protektívnym faktorom pre rôzne druhy maladaptívneho správania vrátane kriminálnej 

aktivity, užívania drog a alkoholizmu. 

 

H5 – Frekvencia konzumu pornografie bude mať negatívny dopad na celkový partnerský 

vzťah konzumentiek erotických videomateriálov. 

V rámci negatívnych dôsledkov konzumovania pornografie na ich konzumentov/ky sú 

často spomínané vzájomné partnerské nezhody, nedôvera, ba až nevera, vyššie promiskuitné 

správanie konzumentov/iek, (Hald a Malamuth, 2008; Braun-Courville a Rojas, 2009; ). 

Mulac a kol. (2002) konštatujú, veľa jednotlivcov udáva, že konzumácia pornografie 

ovplyvňuje ich vzťahovú spokojnosť. Short a kol. (2012) uvádzajú ako jeden z negatívnych 

dôsledkov pornografie aj narúšanie vzťahov. 

 

H6 – Predpokladáme častejší výskyt konzumu pornografie s partnerom ako single sledovanie. 

S dyádou súvisí tiež interpersonálny konzum sexuálne explicitných videí, resp. s kým 

ich respondentky sledujú. Benjamin a Tlusten (2010) uvádzajú pozitívny vplyv na partnerov 

za predpokladu, že ku konzumácii pornografie dochádza vo vzájomnej prítomnosti, resp. 

v páre. V týchto prípadoch participanti uvádzali neutrálne postoje ku konzumácii pornografie 



a hovoria, že ich aj keď ich partneri konzumujú pornografiu, nijako to neovplyvňuje 

spokojnosť v ich vzťahu. Keď participanti uvádzajú konzumáciu pornografie s ich partnerom 

tvrdia, že sa zvyšuje ich prax a tak môžu uspokojiť svojho partnera a sami seba a cvičenie tak 

zvyšuje ich vášeň pre sexuálne aktivity. 

 

12. Charakteristika reprezentatívnej vzorky 

Reprezentatívny zber údajov prebiehal nasledovne: anonymný dotazník bol zaslaný 

respondentkám prostredníctvom internetu. Na zaslaný anonymný dotazník odpovedalo na 

otázku o konzumácii erotických video materiálov kladne N = 754 respondentiek a N = 461 

odpovedalo záporne. Zo 754 kladných odpovedí bolo kompletne vyplnených 413 dotazníkov, 

ktoré boli použité na ďalšie spracovanie a výsledky sú prezentované nižšie v Empirickej časti 

dizertačnej práce. 

Výskumná vzorka bola reprezentatívna a bola vybratá na základe kvótneho výberu 

nasledovne: vek (tab. č. 1 a 2, graf č. 1), vzdelanie (tab. č. 3) a región (tab. č. 4). Ďalším 

dôležitým výberovým kritériom pre zaradenie respondentiek do výskumu bolo dosiahnutie 18. 

roku veku, z dôvodu skúmania konzumu pornografických videomateriálov, ktoré sú podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR prístupné len plnoletým osobám. 

Celkovo sa na výskume zúčastnilo 413 žien vo veku od 18 rokov do 77 rokov, 

s priemerným vekom 40 rokov (SD±14,62) a ďalšie vekové rozloženie reprezentatívnej 

výskumnej vzorky sú zobrazené v tab. č. 1. 

 

Tab. č. 1 – Vekové rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky 

N Valid 413 

Missing 0 

Mean 40,00 

Std. Error of Mean ,719 

Median 38,00 

Mode 18 

Std. Deviation 14,620 

Minimum 18 

Maximum 77 

 

Ako je možné vidieť z tab. č. 2., počtom respondentiek je najväčšou vekovou 

kategóriu kategória 55+ a najmenej zastúpenou je veková kategória od 45 do 54 rokov. 



Podrobnejší náhľad poskytuje tab. č. 2. Graf č. 1. ponúka grafické rozloženie reprezentatívnej 

výskumnej vzorky podľa jednotlivých vekov zastúpených na výskume vyjadrených 

v počtoch. 

 

Graf č. 1. – Rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky 

 

 

Tab. č. 2 – Rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky podľa vekových kategórií 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  18 - 24 rokov  78 18,9 18,9 18,9 

 25 - 34 rokov  87 21,1 21,1 40,0 

 35 - 44 rokov  89 21,5 21,5 61,5 

 45 - 54 rokov  66 16,0 16,0 77,5 

 55+  93 22,5 22,5 100,0 

Total 413 100,0 100,0  



Na základe údajov z tab. č. 3 je vidieť, najfrekventovanejšou možnosťou v rámci 

kategórie vzdelania bolo „stredné s maturitou“ v kvantitatívnom vyjadrení 145 (35,4%) 

respondentiek. Za ňou nasledovala možnosť „stredné odborné bez maturity“ v počte 86 

(20,8%) respondentiek a trojicu uzatvára 71 (17,2%) respondentiek, ktoré reprezentujú 

možnosť „vysokoškolské – II. stupeň (Mgr., Ing., MUDr., JUDr., PhDr. a iné)“. Zvyšné 

rozdelenie reprezentatívnej výskumnej vzorky zobrazuje tab. č. 3. 

 

Tab. č. 3 – Rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky podľa dosiahnutého vzdelania 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  neukončené základné 

vzdelanie  

1 ,2 ,2 ,2 

 základné vzdelanie  15 3,6 3,6 3,9 

 aktuálne študujem strednú 

školu  

17 4,1 4,1 8,0 

 stredné odborné bez 

maturity (2 a 3 ročné)  

86 20,8 20,8 28,8 

 stredné s maturitou (4 ročné)  146 35,4 35,4 64,2 

 nadstavbové vzdelanie (s 

maturitou)  

28 6,8 6,8 70,9 

 aktuálne študujem vysokú 

školu (Bc.)  

22 5,3 5,3 76,3 

 bakalárske (Bc., BcA.)  14 3,4 3,4 79,7 

 aktuálne študujem vysokú 

školu (Mgr., MUDr., MDDr., 

Ing,...)  

12 2,9 2,9 82,6 

 magisterské (Ing., MUDr., 

JUDr., PhDr., Mgr., aj.)  

71 17,2 17,2 99,8 

 doktorské (Ph.D., ThD., 

DrSc., CSc.)  

1 ,2 ,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Najviac respondentiek pochádza z Prešovského kraja, čo predstavuje 61 (14,8%) 

z celkového počtu respondentiek zastúpených v reprezentatívnom výskume. V zostupnom 

poradí sú Košický kraj 58 (14,0%) a Žilinský kraj 16 (13,6%). Najmenej respondentiek bolo 



z Trnavského kraja 39 (9,4%). Celkové rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky podľa 

regiónu je znázornené v tab. č. 4. 

 

Tab. č. 4 – Rozloženie reprezentatívnej výskumnej vzorky podľa regiónu 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Bratislavský kraj  52 12,6 12,6 12,6 

 Trnavský kraj  39 9,4 9,4 22,0 

 Trenčiansky kraj  47 11,4 11,4 33,4 

 Nitriansky kraj  53 12,8 12,8 46,2 

 Žilinský kraj  56 13,6 13,6 59,8 

 Banskobystrický kraj  47 11,4 11,4 71,2 

 Prešovský kraj  61 14,8 14,8 86,0 

 Košický kraj  58 14,0 14,0 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

12.1 Ďalšie socio-demografické premenné a ich vzťah ku konzumu pornografie 

 12.1.1 Počet obyvateľov podľa miesta trvalého bydliska 

 Najzastúpenejšou kategóriu podľa veľkosti počtu obyvateľov (tab. č. 5) je kategória od 

1000 do 4999 obyvateľov. V uvedenej kategórii sa lokalizovalo 98 respondentiek, čo 

predstavuje 23,7% z celkového počtu žien z výskumu. S počtom 50 respondentiek (12,1%) je 

najmenej zastúpenou kategória nad 100 000. Zvyšné kategórie sú uvedené v tabuľke č. 5. 

 

Tab. č. 5 – Počet obyvateľov miesta trvalého bydliska respondentiek 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  do 999 obyvateľov  64 15,5 15,5 15,5 

 1000 – 4999 obyvateľov  98 23,7 23,7 39,2 

 5000 – 19999 obyvateľov  83 20,1 20,1 59,3 

 20000 – 49999 obyvateľov  67 16,2 16,2 75,5 

 50000 – 99999 obyvateľov  51 12,3 12,3 87,9 

 nad 100000 obyvateľov  50 12,1 12,1 100,0 

Total 413 100,0 100,0  



12.1.2 Religiozita výskumnej vzorky 

Viac ako tri štvrtiny respondentiek (80,2%) je veriacich, 69 (16,7%) neverí v boha 

(ateizmus) a 13 (3,1%) sa vyjadrilo k viere v možnosti „Iné“. 

Premenná zameraná na vyznávané náboženstvo (tab. č. 6) priniesla zistenia, 

najfrekventovanejším vyznávaním náboženstvom je Katolícke v počte žien 295 (71,4%) 

z celkového počtu. Druhou najčastejšou odpoveďou je Ateizmus (neveriaci) zastúpený 69 

(16,7%) a treťou vypichnutou kategóriou z pomedzi ostatných je Evanjelické náboženstvo, ku 

ktorému sa hlási 27 (6,5%) respondentiek. 

 

Tab. č. 6 – Vyznávané náboženstvo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Katolícke  295 71,4 71,4 71,4 

 Evanjelické  27 6,5 6,5 78,0 

 Protestantské  3 ,7 ,7 78,7 

 Pravoslávne  4 1,0 1,0 79,7 

 Budhizmus  2 ,5 ,5 80,1 

 Ateizmu (neveriaci)  69 16,7 16,7 96,9 

 Iné  13 3,1 3,1 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 K možnosti Iné sa vyjadrilo 13 (3,1%) respondentiek s nasledovnými odpoveďami: 

„Reformovaná cirkev 4 (1%), Gréckokatolícke 2 (0,5%), Hinduistické 1 (0,2%), Radšej 

žiadne, vyrastala som ako svedok Jehovov 1 (0,2%),Verím vo vyššiu moc, ale nie som v 

žiadnej cirkvi, to neuznávam 1 (0,2%) a Žiadne 4 (1%)“. 

Otázka sily náboženského presvedčenia k jednotlivým druhom náboženstva je 

vyjadrená v tab. č. 7 a tab. č. 8 predstavuje frekvenciu realizácie náboženských aktivít 

k jednotlivým druhom náboženstva. 

 

 

 

 



Tab. č. 7 – Sila náboženského presvedčenia 

  Sila náboženského presvedčenia  

   Veľmi slabé (1)  2 3 4 5 6  Veľmi silné (7)  

  Count Count Count Count Count Count Count 

Náboženstvo   Katolícke  31 31 59 84 52 29 9 

 Evanjelické  5 4 4 8 3 1 2 

 Protestantské  1 0 0 1 0 0 1 

 Pravoslávne  1 0 0 1 1 0 1 

 Budhizmus  1 0 0 0 1 0 0 

 Ateizmu (neveriaci)  0 0 0 0 0 0 0 

 Iné  5 0 0 2 0 5 1 

 

 

Tab. č. 8 – Frekvencia realizácie náboženských náležitostí (častosť chodenia do kostola, 

modlenia, meditovania) 

  Frekvencia realizácie náboženských náležitostí  

  Vôbec 

nepraktizujem 

(1) 

2 3 4 5 6 
Praktizujem 

pravidelne (7) 

  Count Count Count Count Count Count Count 

Náboženstvo   Katolícke  45 78 49 54 28 21 20 

 Evanjelické  8 6 6 4 1 1 1 

 Protestantské  1 1 0 0 1 0 0 

 Pravoslávne  1 0 2 0 1 0 0 

 Budhizmus  1 0 0 1 0 0 0 

 Ateizmu (neveriaci)  0 0 0 0 0 0 0 

 Iné  3 5 0 2 0 1 2 

 

 

Kategória religiozita sa skladá z viacerých podkategórií, ktoré predstavujú jednotlivé 

druhy náboženstva uvádzané v tab. 6., 7. a 8. V rámci výskumu sme sa snažili preskúmať ich 

možný vplyv na frekvenciu vyhľadávania erotických videomateriálov. Z výsledkov (tab. č. 9) 

je vidieť, že sa nepreukázal významný rozdiel medzi druhmi náboženstva vo frekvencii 

vyhľadávania erotických materiálov. 



Tab. č. 9 – Porovnanie druhov náboženstiev vo frekvencii vyhľadávania erotických 

videomateriálov (Kruskal-Wallis test) 
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 Katolícke 295 199,49 

5,531 0,335 

Evanjelické 27 212,79 

Protestantské 3 150,67 

Pravoslávne 4 178,25 

Budhizmus 2 369,00 

Ateizmus 

(neveriaci) 69 198,60 

 

 

12.1.3 Sexuálna orientácia výskumnej vzorky 

Tri štvrtiny (75,8%) respondentiek (tab. č. 9) hodnotí svoju sexuálnu orientáciu ako 

výhradne heterosexuálnu. Výhradne homosexuálnu orientáciu priznávajú 3 (0,7%) ženy 

z celkového výskumného súboru. Bisexuálne správanie udáva 9 (2,2%) participantiek. Ďalšie 

rozloženie sexuálnej orientácie zobrazuje tab. č. 10. 

 

Tab. č. 10 – Hodnotenie vlastnej sexuálnej orientácie  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  výhradne heterosexuálnu  313 75,8 75,8 75,8 

 prevažne heterosexuálnu  63 15,3 15,3 91,0 

 skôr heterosexuálnu  17 4,1 4,1 95,2 

 bisexuálnu  9 2,2 2,2 97,3 

 skôr homosexuálnu  4 1,0 1,0 98,3 

 prevažne homosexuálnu  4 1,0 1,0 99,3 

 výhradne homosexuálnu  3 ,7 ,7 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

12.1.4 Veľkosť bydliska 

Spearmanovou koreláciou (ró= -0,038, p=0,442) sa nepotvrdil vzťah medzi veľkosťou 

bydliska a častosťou vyhľadávania erotických videomateriálov u respondentiek sledujúcich 



sexuálne explicitné materiály (tab. č. 11). Veľkosť bydliska pozitívne koreluje s vekom 

prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi (ró=0,102, p=0,039). 

 

Tab. č. 11 – Korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania, prvým kontaktom s pornografiou 

a veľkosťou bydliska 

   

Veľkosť 

bydliska 

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvého 

kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi 

Spearman's rho Veľkosť bydliska  Correlation Coefficient 1,000 -,038 ,102
*
 

Sig. (2-tailed) . ,442 ,039 

N 413 413 413 

Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov  

Correlation Coefficient -,038 1,000 -,144
**
 

Sig. (2-tailed) ,442 . ,003 

N 413 413 413 

Vek prvého kontaktu s 

erotickými videomateriálmi  

Correlation Coefficient ,102
*
 -,144

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,039 ,003 . 

N 413 413 413 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Obdobná situácia nastala aj medzi jednotlivými krajmi trvalého bydliska 

respondentiek vzhľadom k veku prvej expozície sexuálne explicitných videomateriálov, kde 

sme nezistili významné vzájomné rozdiely medzi jednotlivými krajmi (tab. č. 12). 

 

Tab. č. 12 – Porovnanie krajov trvalého bydliska vo veku prvého kontaktu s erotickými 

videomateriálmi (Kruskal-Wallis test) 

 

Kraj N Mean Rank x
2
 p 

V
ek

 p
rv

éh
o
 k

o
n

ta
k

tu
 

s 
er

o
ti

ck
ý
m

i 

v
id

eo
m

a
te

ri
á
lm

i 

Bratislavský 52 229,83 

8,585 0,284 

Trnavský 39 204,58 

Trenčiansky 47 182,61 

Nitriansky 53 220,7 

Žilinský 56 209,63 

Banskobystrický 47 192,47 

Prešovský 61 186,7 

Košický 58 225,99 



12.1.5 Vzťahové premenné 

 V rámci vzťahových premenných sme sa zaujímali o aktuálny dlhodobý
5
 vzťah 

respondentiek. Výsledky ukázali, viac ako tri štvrtiny respondentiek, čo predstavuje 80,6% sú 

vo vzťahu a 80 (19,4%) žien nebolo v dobe vypĺňania anonymného dotazníka v dlhodobom 

partnerskom vzťahu, resp. boli single. 

Pri rozmenení dlhodobého partnerského vzťahu na drobné (tab. č. 13) zistíme, viac 

ako jedna percentuálna tretina z celkového počtu respondentiek bola počas výskumu vydatých 

(160 respondentiek). Protikladom k tomu, 36 (8,7%) žien bolo v tej dobe single, s partnerom 

bývalo (boli vo vzťahu a bývali spoločne) v tej dobe 92 (22,3%) respondentiek, partnerský 

zväzok bez spoločného bývania uvádzalo 72 (17,4%) participantiek, rozvedených bolo 20 

(4,8%), vdovy zúčastnené na výskume predstavovali 16 (3,9%) respondentiek a sex bez 

vzťahovej väzby praktikovalo 17 (4,1%) žien. 

 

Tab. č. 13 – Spresnenie partnerského vzťahu 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Nemám partnera/ partnerku  36 8,7 8,7 8,7 

 Mám len sexuálneho 

partnera  

17 4,1 4,1 12,8 

 Mám partnera, ale bývame 

oddelene  

72 17,4 17,4 30,3 

 S partnerom bývam v 

spoločnej domácnosti  

92 22,3 22,3 52,5 

 Som vydatá  160 38,7 38,7 91,3 

 Som rozvedená  20 4,8 4,8 96,1 

 Som vdova  16 3,9 3,9 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

S premennou partnerský vzťah úzko súvisí spokojnosť respondentiek vo vzťahu (tab. 

č. 14). Celkovo sa k uvedenej otázke vyjadrilo 333 respondentiek, čo predstavuje 80,6% 

z celkového počtu a 80 (19,4%) sa nevyjadrilo. Podľa zistení, priemerná spokojnosť vo 

vzťahu bola 5,24 (SD±1,631) na škále od 1 do 7. Medián a modus boli 6. 

                                                           
5
  viac ako 3 mesiace, alebo si respondentky o danom vzťahu mysleli, má perspektívu do budúcnosti 



Tab. č. 14 – Spokojnosť vo vzťahu 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Úplne nespokojná (1)  10 2,4 3,0 3,0 

2 19 4,6 5,7 8,7 

3 24 5,8 7,2 15,9 

4 38 9,2 11,4 27,3 

5 65 15,7 19,5 46,8 

6 90 21,8 27,0 73,9 

 Úplne spokojná (7)  87 21,1 26,1 100,0 

Total 333 80,6 100,0  

Missing Systém 80 19,4   

Total 413 100,0   

 

 

Ak by sme rozdelili spokojnosť vo vzťahu (tab. č. 14) na 3 kategórie, zistili by sme, že 

viac ako polovica žien (58,6%) sa nachádza na priamke pozitívneho vzťahového kontinua od 

pólov spokojná až úplne spokojná, pričom úplne spokojných vo vzťahu je 87 (21,1%) žien. 

Tridsať osem (9,2%) žien nie je ani spokojných a ani nespokojných vo vzťahu, resp. 

ambivalentný vzťah a zvyšných 53 (32,2%) respondentiek sa nachádza na spojenom kontinuu 

dvoch negatívnych pólov od nespokojná až po úplne nespokojná, ktorých je 10 (2,4%), 

 Počet dlhodobých partnerských vzťahov celkovo s mužmi a ženami bol v rámci 

výskumu nasledovný. Tab. č. 15 poskytuje informácie o počte celkových dlhodobých 

vzťahoch s mužmi a ženami. Priemerný celkový počet dlhodobých vzťahov s mužmi bol 2,54 

(SD±1,84), s modusom 2 a maximálnom počtom vzťahom s mužmi spolu bolo 15 vzťahov. 

Čo sa týka priemerného celkového počtu dlhodobých vzťahov so ženami, tak bol 0,06 

(SD±0,38), modus je 0 a maximálny počet dlhodobých vzťahov so ženami je 5 vzťahov. 

Podrobné rozdelenie podľa počtu dlhodobých partnerských vzťahov so ženami zobrazuje tab. 

č. 16. a s muži zobrazuje tab. č. 17. 

 

 

 

 

 



Tab. č. 15 – Počet dlhodobých partnerských vzťahov celkovo s mužmi a ženami 

  Počet 

dlhodobých 

partnerských 

vzťahov celkovo 

s mužmi  

Počet 

dlhodobých 

partnerských 

vzťahov celkovo 

so ženami  

N Valid 413 413 

Missing 0 0 

Mean 2,54 ,06 

Median 2,00 ,00 

Mode 2 0 

Std. Deviation 1,840 ,384 

Minimum 0 0 

Maximum 15 5 

 

 

Najzastúpenejší počet dlhodobých vzťahov so ženami (tab. č. 16) dva dlhodobé 

vzťahy pre 6 (1,5%) respondentiek. Najvyšší počet vzťahov so ženami bol 5 vzťahov u jednej 

(0,2%) ženy. Najfrekventovanejší počet dlhodobých vzťahov s mužmi (tab. č. 17) boli dva 

dlhodobé vzťahy u 132 (32%) respondentiek a najvyšší počet vzťahov s mužmi bol 15 

u jednej (0,2%) ženy.  

 

Tab. č. 16 – Počet dlhodobých partnerských vzťahov celkovo so ženami 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 401 97,1 97,1 97,1 

1 4 1,0 1,0 98,1 

2 6 1,5 1,5 99,5 

3 1 ,2 ,2 99,8 

5 1 ,2 ,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 

 



Tab. č. 17 – Počet dlhodobých partnerských vzťahov celkovo s mužmi 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 5,6 5,6 5,6 

1 89 21,5 21,5 27,1 

2 132 32,0 32,0 59,1 

3 88 21,3 21,3 80,4 

4 37 9,0 9,0 89,3 

5 27 6,5 6,5 95,9 

6 4 1,0 1,0 96,9 

7 2 ,5 ,5 97,3 

8 4 1,0 1,0 98,3 

9 1 ,2 ,2 98,5 

10 4 1,0 1,0 99,5 

13 1 ,2 ,2 99,8 

15 1 ,2 ,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

13. Metóda 

Ide o prvý historický výskum na Slovensku zameraný na sledovanie pornografie žien 

na Slovensku. Realizoval sa na základe dizertačnej práce s názvom Ženy a pornografia pod 

záštitou Filozofickej fakulty a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovej. 

Výskumnou metódou bol anonymný dotazník, ktorý agentúra 2muse rozposielala 

respondentkám prostredníctvom internetu tak, aby naplnila požadované kvóty. Vyplnenie 

dotazníku trvalo okolo 50 minút. Dotazník je možné vidieť v prílohe č. 1. 

Dizajn výskumného plánu má charakter exploračnej prierezovej štúdie (Cross-

sectional design). Zber údajov bol anonymný a realizovaný agentúrou 2muse v termíne od 

26.1. 2016 do 15.2.2016. Popis výskumnej reprezentatívnej vzorky je v kapitole č. 12. 

Výsledky sú spracované štatistickým programom SPPS (17.0), na jednotlivé výpočty 

sme použili Spearmanov korelačný test, neparametrické testy Kruskal-Wallis a Mann-

Whitney a program Microsoft Excel. Testovanie normality bolo robené Kolmogorov-

Smirnovým alebo Shapiro-Wilk testom. 



14. Výsledky 

14.1 Ďalšie charakteristiky výskumnej reprezentatívnej vzorky 

 Nakoľko v kapitole č. 12 nebolo možnú uviesť ďalšie výsledky reprezentatívnej 

výskumnej vzorky, raozhodli sme sa ich prezentovať v kapitole č. 14. 

 

14.1.1 Religiozita výskumnej vzorky 

Religiozitu sme podrobili ďalšej analýze a premennou, ktorú sme skúmali v súvislosti 

s náboženstvom je, či druh náboženstva (podľa tab. 6., 7 a 8) má nejaký významný rozdiel 

smerom k prvej expozícii pornografických videomateriálov. Ukázalo sa, druh náboženstva 

v tomto smere nie je protektívnym ani akcelerujúcim faktorom, pretože sme nenašli 

významný rozdiel medzi typmi vierovyznania vo veku prvej expozície sexuálnemu 

explicitnému materiálu (tab. č. 18). 

 

Tab. č. 18 – Porovnanie jednotlivých druhov náboženstva navzájom v rámci veku prvého 

kontaktu s erotickými videomateriálmi (Kruskal-Wallis test) 
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i Katolícke 295 198,93 

3,539 0,617 

Evanjelické 27 227,17 

Protestantské 3 262,67 

Pravoslávne 4 246,50 

Budhizmus 2 164,75 

Ateizmus (neveriaci) 69 192,44 

 

 

 Sila náboženského presvedčenia je v negatívnej korelácii s frekvenciou vyhľadávania 

erotických videomateriálov (Spearmanova korelácia r= -0,108, p = 0,044). Podobný výsledok 

je medzi častosťou vyhľadávania pornografie a frekvenciou realizácie náboženských 

náležitostí (Spearmanova korelácia r= -0,136, p = 0,011) (tab. č. 19). 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 19 – Korelačné vzťahy medzi frekvenciou vyhľadávania a silou náboženského 

presvedčenia a frekvenciou realizácie náboženských náležitostí 

   Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Sila 

náboženského 

presvedčenia 

Frekvencia 

realizácie 

náboženských 

náležitostí 

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,108
*
 -,136

*
 

Sig. (2-tailed) . ,044 ,011 

N 413 344 344 

Sila náboženského 

presvedčenia  

Correlation Coefficient -,108
*
 1,000 ,679

**
 

Sig. (2-tailed) ,044 . ,000 

N 344 344 344 

Frekvencia realizácie 

náboženských náležitostí  

Correlation Coefficient -,136
*
 ,679

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,011 ,000 . 

N 344 344 344 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.1.2 Vek 

 Z hľadiska veku ako takého, je negatívna Spearmanova korelácia (ró=  -0,275, 

p=0,000) medzi vekom a frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov a 

nepriama korelácia sa preukázala (ró= -0,144, p=0,003) medzi vekom prvého kontaktu 

s pornografiou a frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov (tab. č. 20). 

 

Tab. č. 20 – Vzťah medzi vekom, vekom prvého kontaktu s pornografiu a frekvenciou jej 

vyhľadávania 

   

Vek v rokoch 

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvého 

kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi 

Spearman's rho Vek v rokoch Correlation Coefficient 1,000 -,275
**
 ,621

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 413 413 413 

Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov  

Correlation Coefficient -,275
**
 1,000 -,144

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,003 

N 413 413 413 

Vek prvého kontaktu s 

erotickými videomateriálmi  

Correlation Coefficient ,621
**
 -,144

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 . 

N 413 413 413 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

14.1.3 Veľkosť bydliska 

 Grafické znázornenie (graf č. 2) nám poskytuje informácie o frekvencii vyhľadávania 

pornografických videomateriálov podľa ôsmych krajov trvalého bydliska respondentiek 

zúčastnených na výskume. Možnosť „menej ako raz ročne“ si zvolilo najviac žien 

z Prešovského kraja Trenčianskeho kraja. Na druhú stranu, možnosť „raz ročne“ si vybralo 

najviac respondentiek z Prešovského kraja a najmenej z Trenčianskeho kraja. Niekoľkokrát za 

rok konzumuje porno najviac participantiek z Bratislavského kraja, zatiaľ čo najmenej 

z Prešovského kraja. Ku konzumu raz za mesiac sa priznalo najviac respondentiek 

z Prešovského kraja a najmenej z Trnavského. Žilinský kraj konzumuje najčastejšie 

pornografiu niekoľkokrát za mesiac a najmenej tak činí Bratislavský kraj. Najviac žien 

konzumuje sexuálne explicitné materiály raz za týždeň v Prešovskom kraji a najmenej v 



Trenčianskom kraj. K opakovanému týždennému konzumu sa najviac žien vyjadrilo 

v Banskobystrickom kraji a najmenej v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, 

Prešovskom a Košickom. Denný konzum pornografie uvádzajú v rovnakom početnom 

zastúpení kraje Bratislavský, Banskobystrický a Prešovský. 

 

Graf č. 2 – Frekvencia vyhľadávania vzhľadom ku kraju trvalého bydliska 

 
 

 

Pri kraji trvalého bydliska sme prostredníctvom štatistických výsledkov na základe 

Kruskal-Wallis testu nezaznamenali významný rozdiel pri častosti vyhľadávania sexuálne 

explicitných videomateriálov medzi jednotlivými krajmi bydliska respondentiek (tab. č. 21).  

 

 

 

 



Tab. č. 21 – Porovnanie frekvencie vyhľadávania erotických videomateriálov medzi krajmi 

bydliska (Kruskal-Wallis test) 

 

Kraj N Mean Rank x
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Bratislavský 52 190,16 

7,894 0,334 

Trnavský 39 213,27 

Trenčiansky 47 230,67 

Nitriansky 53 188,16 

Žilinský 56 228,28 

Banskobystrický 47 217,6 

Prešovský 61 203,65 

Košický 58 190,31 

 

14.1.4 Vzdelanie 

 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie je premennou, ktorá nijakým spôsobom neovplyvňuje 

častosť konzumovania pornografických videomateriálov v zmysle priamej či nepriamej 

úmery, čo nám vyšlo prostredníctvom Spearmanovej korelácie ró= -0,011, p=0,823 (tab. č. 

22). Na druhú stranu, najvyššie dosiahnuté vzdelanie pozitívne koreluje (Spearmanova 

korelácia ró=0,146, p=0,003) s vekom prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi (tab. č. 

22). 

 

Tab. č. 22 – Korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania, vekom prvého kontaktu a najvyšším 

dosiahnutým vzdelaním 

   

Najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie  

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvého 

kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi  

Spearman's rho Najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie  

Correlation Coefficient 1,000 -,011 ,146
**
 

Sig. (2-tailed) . ,823 ,003 

N 413 413 413 

Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient -,011 1,000 -,144
**
 

Sig. (2-tailed) ,823 . ,003 

N 413 413 413 

Vek prvého kontaktu s 

erotickými videomateriálmi  

Correlation Coefficient ,146
**
 -,144

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 ,003 . 

N 413 413 413 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



14.1.5 Čistým mesačný príjem 

 Premenná osobný čistým príjem za mesiac sa neukázala ako signifikantným vzťahom 

(Spearmanova korelácia ró= -0,009 p=0,859) vo vzťahu k frekvencii vyhľadávania erotických 

videomateriálov (tab. č 23). 

 

Tab. č. 23 – Korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania a osobným čistým prijímom 

   Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Osobný čistý 

mesačný príjem  

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,009 

Sig. (2-tailed) . ,859 

N 413 413 

Osobný čistý mesačný príjem  Correlation Coefficient -,009 1,000 

Sig. (2-tailed) ,859 . 

N 413 413 

 

 

14.1.6 Vzťahové premenné 

V globále sme sa rozhodli preskúmať, či existuje významný rozdiel medzi 

partnerským vzťahom v súčasnosti a v súčasnosti nemám partnerský vzťah vzhľadom k 

frekvencii vyhľadávania sexuálne explicitných videomateriálov (tab. č. 24). Na základe 

výsledkov konštatujeme, nenašli sme významný rozdiel medzi skúmanými premennými. 

 

Tab. č. 24 – Porovnanie dlhodobého vzťahu s nemám partnerský vzťah v súčasnosti 

vzhľadom k frekvencii vyhľadávania erotických videomateriálov (Mann-

Whitney test) 

 

Dlhodobý vzťah v súčasnosti N Mean rank U p 
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Áno, v súčasnej dobe mám 

dlhodobý partnerský vzťah 
333 207,68 

13092,000 0,808 

V súčasnej dobe nemám 

dlhodobý partnerský vzťah 
80 204,15 

 



 Partnerský vzťah mali respondentky zúčastnené na výskume parciálne spresniť tak, 

ako je to uvedené v tab. č. 13. Spresnenie partnerského vzťahu sme následne podrobili 

analýze, ktorou sme dospeli k záveru, našli sme vzájomné významné rozdiely v rámci 

spresnenia partnerského vzťahu vo frekvencii vyhľadávania sexuálne explicitných materiálov 

(tab. č. 25), avšak ak sme podrobili jednotlivé druhy partnerského vzťahu štatistickej analýze 

pomocou Mann-Whitneiho U testu, k významným rozdielom sme dospeli iba v tab. č. 26 a 27. 

Teda našli sme významné rozdiely medzi „Mám partnerku/a, ale bývame oddelene“ a „Som 

vydatá“ vzhľadom k frekvencii vyhľadávania pornografie (tab. č. 26). Tabuľka č. 27 

vyjadruje významné vzájomné rozdiely medzi „S partnerom bývam v spoločnej domácnosti“ 

a „Som vydatá“ smerom k častosti vyhľadávania sexuálne explicitných materiálov. Zvyšným 

skúmaním sme nedospeli k ďalším významným vzájomným rozdielom v rámci spresnenia 

partnerského vzťahu (tab .č. 28, 29, 31, 32). 

 

Tab. č. 25 – Vzájomné porovnanie kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania erotických videomateriálov (Kruskal-Wallis test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean Rank x
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Nemám partnera/partnerku 36 208,82 

24,936 0,000 

Mám len sexuálneho partnera/ku 17 287,74 

Mám partnera, ale bývame 

oddelene 
72 226,62 

S partnerom bývam v spoločnej 

domácnosti 
92 227,05 

Som vydatá 160 183,39 

Som rozvedená 20 159,63 

Som vdova 16 198,22 

 

Tab. č. 26 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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Mám partnera/ku, ale bývame 

oddelene 
72 82,21 

4526,500 0,007 

Som vydatá 160 108,79 

 

 



Tab. č. 27 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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S partnerom bývam v spoločnej 

domácnosti 
92 143,99 

5806,000 0,004 

Som vydatá 160 116,79 

 

Tab. č. 28 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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Nemám partnera/ku 36 51,40 

1184,500 0,459 

Mám partnera, ale bývame 

oddelene 
72 56,05 

 

Tab. č. 29 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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Nemám partnera/ku 36 60,56 

1514,0000 0,444 

S partnerom býva v spoločnej 

domácnosti 
92 66,04 

 

Tab. č. 30 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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Nemám partnera/ku 36 108,17 

2532,000 0,244 

Som vydatá 160 96,33 

 



Tab. č. 31 – Porovnanie dvoch kategórií partnerského vzťahu vzhľadom k frekvencii 

vyhľadávania pornografie (Mann-Whitney test) 

 

Spresnenie partnerského vzťahu N Mean rank U p 
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Mám partnera/ku, ale bývame 

oddelene 
72 82,21 

3291,000 0,944 

S partnerom bývam v spoločnej 

domácnosti 
92 82,73 

 

 

 Nenašli sme signifikantný rozdiel medzi frekvenciou vyhľadávania pornografických 

videomateriálov a spokojnosťou vo vzťahu na základe Spearmanovej korelácie ró=0,080, 

p=0,145 (tab. č. 32). 

 

Tab. č. 32 – Korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania a spokojnosťou vo vzťahu 

   Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvého 

kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi 

Spokojnosť 

vo vzťahu 

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,144
**
 ,080 

Sig. (2-tailed) . ,003 ,145 

N 413 413 333 

Vek prvého kontaktu s 

erotickými videomateriálmi  

Correlation Coefficient -,144
**
 1,000 -,183

**
 

Sig. (2-tailed) ,003 . ,001 

N 413 413 333 

Spokojnosť vo vzťahu  Correlation Coefficient ,080 -,183
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,145 ,001 . 

N 333 333 333 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Potvrdila sa signifikantná pozitívna korelácia (tab. č. 33) medzi frekvenciou 

vyhľadávania erotických videomateriálov a počtom dlhodobých partnerských vzťahov 

celkovo s mužmi (ró=0,117, p = 0,018) a druhá korelácia sa ukázala ako signifikantná 

korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov a počtom 



dlhodobých partnerských vzťahov celkovo so ženami (ró=0,162, p = 0,001). Podľa tab. č. 32 

vek prvého kontaktu so sexuálne explicitným materiálom nemá žiaden vplyv na počet 

dlhodobých partnerských vzťahov s mužmi (ró=0,055, p=0,264) a ženami (ró= -0,087, 

p=0,076). 

 

Tab. č. 33 – Korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania pornografie vzhľadom k počtu 

dlhodobých partnerstiev s mužmi a ženami a korelácia medzi vekom prvého 

kontaktu s erotickými videomateriálmi a počtom dlhodobých partnerstiev 

s mužmi a ženami 

   

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvého 

kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi 

Počet 

dlhodobých 

partnerských 

vzťahov 

celkovo s 

mužmi 

Počet 

dlhodobých 

partnerských 

vzťahov celkovo 

so ženami 

Spearman's 

rho 

Frekvencia 

vyhľadávania erotických 

videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,144
**
 ,117

*
 ,162

**
 

Sig. (2-tailed) . ,003 ,018 ,001 

N 413 413 413 413 

Vek prvého kontaktu s 

erotickými 

videomateriálmi  

Correlation Coefficient -,144
**
 1,000 ,055 -,087 

Sig. (2-tailed) ,003 . ,264 ,076 

N 413 413 413 413 

Počet dlhodobých 

partnerských vzťahov 

celkovo s mužmi  

Correlation Coefficient ,117
*
 ,055 1,000 ,078 

Sig. (2-tailed) ,018 ,264 . ,113 

N 413 413 413 413 

Počet dlhodobých 

partnerských vzťahov 

celkovo so ženami  

Correlation Coefficient ,162
**
 -,087 ,078 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 ,076 ,113 . 

N 413 413 413 413 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Frekvencia vyhľadávania erotických videomateriálov stredne silno pozitívne koreluje 

s dôležitosťou vlastnej sexuality (Ako je pre mňa dôležitá moja vlastná sexualita) podľa 

výsledkov Spearmanovej korelácie (ró=0,331, p=0,000) a pozitívna korelácia je medzi 

subjektívnym hodnotením celkovej atraktivity a častosťou konzumu videomateriálov 



(ró=0,112, p=0,022). Celková spokojnosť vo vzťahu nemá žiaden vplyv na frekvenciu 

vyhľadávania pornografických videomateriálov (ró=0,067, p=0,177). 

 

 

14.2 Aspekty vyhľadávania a konzumovania pornografických videomateriálov 

 Priemerný vek prvého konzumu pornografie je 20,01 (SD±7,56), s minimálnym 

vekom prvej expozície v 5. roku života a maximálnom v 58. roku. Ďalšie výsledky sú 

zobrazené v tab. č. 34. 

 

Tab. č. 34 – Vek prvej expozície pornografie 

N Valid 413 

Missing 0 

Mean 20,01 

Median 18,00 

Mode 15 

Std. Deviation 7,562 

Minimum 5 

Maximum 58 

 

Vek prvého konzumu pornografie podľa tab. č. 35 má široký rozptyl, čo 

v numerickom vyjadrení predstavuje minimálny vek 5 rokov a maximálny 58 rokov. 

Z tabuľky je tiež vidieť, necelá polovica (47,5%) konzumentiek pornografie ju prvýkrát 

konzumovalo pred dovŕšením 18. roku života. Pritom v uvedenej kategórii je vek 15. rokov 

najfrekventovanejším vekom prvej expozície sexuálne explicitným materiálom v počte 48 

(11,8%) respondentiek. Najfrekventovanejším vekom prvého konzumu po 18. roku je vek 25 

rokov a to 33 respondentkami (8%). 

 

Tab. č. 35 – Vek prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 5 1 ,2 ,2 ,2 

6 1 ,2 ,2 ,5 

7 3 ,7 ,7 1,2 

8 1 ,2 ,2 1,5 



10 7 1,7 1,7 3,1 

11 4 1,0 1,0 4,1 

12 14 3,4 3,4 7,5 

13 21 5,1 5,1 12,6 

14 19 4,6 4,6 17,2 

15 48 11,6 11,6 28,8 

16 34 8,2 8,2 37,0 

17 43 10,4 10,4 47,5 

18 38 9,2 9,2 56,7 

19 11 2,7 2,7 59,3 

20 40 9,7 9,7 69,0 

21 7 1,7 1,7 70,7 

22 9 2,2 2,2 72,9 

23 4 1,0 1,0 73,8 

24 8 1,9 1,9 75,8 

25 33 8,0 8,0 83,8 

26 4 1,0 1,0 84,7 

27 3 ,7 ,7 85,5 

28 4 1,0 1,0 86,4 

30 24 5,8 5,8 92,3 

31 2 ,5 ,5 92,7 

33 1 ,2 ,2 93,0 

35 10 2,4 2,4 95,4 

36 2 ,5 ,5 95,9 

38 2 ,5 ,5 96,4 

39 1 ,2 ,2 96,6 

40 7 1,7 1,7 98,3 

41 1 ,2 ,2 98,5 

42 1 ,2 ,2 98,8 

43 1 ,2 ,2 99,0 

50 3 ,7 ,7 99,8 

58 1 ,2 ,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  



Čo sa týka veku, v ktorom boli pre konzumentky pornografie erotické videomateriály 

najviac zaujímavé sa vyjadrilo 347 (84%) respondentiek a 66 (16%) žien sa nevyjadrilo (tab. 

č. 30). Priemerný vek bol 23,44 (SD±9,12) a zvyšné výsledku sú v tab. č. 36. 

 

Tab. č. 36 – Vek, kedy bola pornografia najviac zaujímavá 

N Valid 347 

Missing 66 

Mean 23,44 

Median 20,00 

Mode 17 

Std. Deviation 9,123 

Minimum 12 

Maximum 58 

 

 

 Najnižším vekom v ktorom bol konzum pornografie najviac zaujímavý bol vek 12 

rokov a najvyšší 58 rokov (tab. č. 37). Najčastejšie uvádzaným vekom, v ktorom boli 

sexuálne explicitné materiály najviac zaujímavé pre konzumentky bol vek 17. rokov u 48 

(11,6%) žien a za ním nasledoval vek 20 rokov pre 38 (9,2%) respondentiek z celkového 

počtu, ktorý odpovedal na danú otázku. 

 

Tab. č. 37 – Jednotlivé veky, v ktorých boli erotické videomateriály zaujímavé 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 2 ,5 ,6 ,6 

13 6 1,5 1,7 2,3 

14 14 3,4 4,0 6,3 

15 25 6,1 7,2 13,5 

16 18 4,4 5,2 18,7 

17 48 11,6 13,8 32,6 

18 34 8,2 9,8 42,4 

19 14 3,4 4,0 46,4 

20 38 9,2 11,0 57,3 

21 5 1,2 1,4 58,8 



22 7 1,7 2,0 60,8 

23 6 1,5 1,7 62,5 

24 6 1,5 1,7 64,3 

25 21 5,1 6,1 70,3 

26 2 ,5 ,6 70,9 

27 7 1,7 2,0 72,9 

28 1 ,2 ,3 73,2 

30 36 8,7 10,4 83,6 

32 1 ,2 ,3 83,9 

33 2 ,5 ,6 84,4 

35 14 3,4 4,0 88,5 

36 2 ,5 ,6 89,0 

38 4 1,0 1,2 90,2 

40 18 4,4 5,2 95,4 

42 1 ,2 ,3 95,7 

43 1 ,2 ,3 96,0 

44 1 ,2 ,3 96,3 

45 4 1,0 1,2 97,4 

50 7 1,7 2,0 99,4 

55 1 ,2 ,3 99,7 

58 1 ,2 ,3 100,0 

Total 347 84,0 100,0  

Missing System 66 16,0   

Total 413 100,0   

 

 

Na otázku o vyhľadávaní erotických videomateriálov odpovedali všetky zúčastnené 

respondentky. Podľa výsledkov v tab. č. 38 je vidieť, najfrekventovanejšie vyhľadávanie je 

menej ako raz za rok, čo predstavuje viac ako jednu percentuálnu štvrtinu, v kvantitatívnom 

vyjadrení  110 žien z celkového počtu. Niekoľkokrát za rok konzumuje video pornografiu 107 

(25,9%). K dennej konzumácii sa priznali 3 (0,7%) participantky. 

 

 



Tab. č. 38 – Frekvencia vyhľadávania erotických videomateriálov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Menej ako raz ročne  110 26,6 26,6 26,6 

 Raz ročne  40 9,7 9,7 36,3 

 Niekoľkokrát za rok  107 25,9 25,9 62,2 

 Raz mesačne  55 13,3 13,3 75,5 

 Niekoľkokrát za mesiac  60 14,5 14,5 90,1 

 Raz týždenne  19 4,6 4,6 94,7 

 Niekoľkokrát za týždeň  19 4,6 4,6 99,3 

 Denne  3 ,7 ,7 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

Ak už ženy konzumujú pornografiu, tak s najčastejšou frekvenciou tak činia 

„Niekoľkokrát za rok“ a to platí pre všetky vekové kategórie zúčastnené na výskume (tab. č. 

39). „Denná“ frekvencia konzumácie sa objavuje v dvoch vekových kategóriách, resp. vo 

veku od 25 do 44 rokov, pričom takýto druh konzumu je veľmi zriedkavý u slovenských 

konzumentiek sexuálne explicitných materiálov. Vyhľadávanie erotických videomateriálov s 

frekvenciou „Viac ako raz denne“ sa nevyskytuje naprieč vekovými kategóriami. 

 

Tab. č. 39 – Frekvencia vyhľadávania pornografie naprieč vekovými kategóriami 

  
Vekové kategórie 

  

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55+ 

  

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 
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 Menej ako raz ročne 13 16,7 20 23 13 14,6 25 37,9 39 41,9 

Raz ročne 6 7,7 4 4,6 8 9 10 15,2 12 12,9 

Niekoľkokrát za rok 22 28,2 21 24,1 26 29,2 14 21,2 24 25,8 

Raz mesačne 12 15,4 13 14,9 16 18 6 9,1 8 8,6 

Niekoľkokrát za 

mesiac 
14 17,9 17 19,5 14 15,7 6 9,1 9 9,7 

Raz za týždeň 4 5,1 6 6,9 6 6,7 2 3 1 1,1 

Niekoľkokrát za 

týždeň 
7 9 4 4,6 5 5,6 3 4,5 0 0 

Denne 0 0 2 2,3 1 1,1 0 0 0 0 

Viac ako raz denne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 



Takmer polovica respondentiek (47,9%) denne vyhľadáva pornografiu „Menej ako 5 

minút“ (tab. č. 40). Druhou najfrekventovanejšou možnosťou je vyhľadávanie v rozmedzí „6 

až 15 minút“ a to 127 (30,8%) ženami. „Viac ako hodinu denne“ venujú vyhľadávaniu štyri 

respondentky, čo predstavuje 4%. 

 

Tab. č. 40 – Čas venovaný denne vyhľadávaniu erotických videomateriálov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  menej ako 5 minút  198 47,9 47,9 47,9 

 6 – 15 minút  127 30,8 30,8 78,7 

 16 – 30 minút  62 15,0 15,0 93,7 

 31 – 60 minút  22 5,3 5,3 99,0 

 Viac ako 60 minút  4 1,0 1,0 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

Ďalší aspekt, ktorý sme skúmali, je čas venovaný vyhľadávaniu, resp. konzumovaniu 

erotických videomateriálov vzhľadom k vekovým kategóriám (tab. č. 41). Veková kategória 

55+  je kohortou, ktorá vyhľadáva najčastejšie erotické videomateriály v počte 93 

respondentiek. Najmenej sa venuje konzumácii veková skupina od 45 do 54 rokov. Medzi 

jednotlivými vekovými skupinami nie sú priepastné rozdiely v počtoch odpovediach. 

 

Tab. č. 41 – Čas venovaný sledovaniu pornografie za deň naprieč piatimi vekovými 

kategóriami 

  Čas venovaný denne vyhľadávaniu erotických videomateriálov v čase, keď ich 

vyhľadávate  

Total    < ako 5 minút   6 – 15 minút   16 – 30 minút   31 – 60 minút   > ako 60 minút  

Vekové kategórie  18 - 24 rokov  32 28 16 2 0 78 

 25 - 34 rokov  42 27 13 3 2 87 

 35 - 44 rokov  33 31 15 8 2 89 

 45 - 54 rokov  36 17 9 4 0 66 

 55+  55 24 9 5 0 93 

Total 198 127 62 22 4 413 

 



 V krížovej tabuľke č. 42 vidíme, najviac 48 (24,2%) respondentiek vyhľadáva 

pornografiu „Niekoľkokrát za rok“ a venuje vyhľadávaniu menej ako 5 minút. Najčastejšou 

frekvenciou vyhľadávania je frekvencia „Niekoľkokrát za rok“ a to platí pre všetky ponúkané 

časové možnosti. „Dennému“ vyhľadávaniu a to 31 – 60 minút sa venuje jedna respondentka 

a viac ako 60 minút vyhľadávajú dve ženy. K opakovanému konzumu za deň sa nedostala 

žiadne participanta z výskumu. 

 

Tab. č. 42 – Frekvencia vyhľadávania pornografie podľa času venovaného denne 

vyhľadávaniu 

  
Čas venovaný denne vyhľadávaniu 

  

Menej ako 

5 minút 
6 - 15 minút 

16 - 30 

minút 

31 - 60 

minút 

Viac ako 60 

minút 

  

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % 

F
re

k
v
en

ci
a
 v

y
h

ľ
a
d

á
v
a
n

ia
 

er
o
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ck
ý
ch

 v
id

eo
m

a
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á
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Menej ako raz 

ročne 
98 49,5 11 8,7 1 1,6 0 0 0 0 

Raz ročne 21 10,6 15 11,8 2 3,2 2 9,1 0 0 

Niekoľkokrát za 

rok 
48 24,2 32 25,2 19 30,6 8 36,4 0 0 

Raz mesačne 13 6,6 27 21,3 11 17,7 4 18,2 0 0 

Niekoľkokrát za 

mesiac 
9 4,5 29 22,8 17 27,4 5 22,7 0 0 

Raz za týždeň 7 3,5 6 4,7 4 6,5 1 4,5 1 25 

Niekoľkokrát za 

týždeň 
2 1 7 5,5 8 12,9 1 4,5 1 25 

Denne 0 0 0 0 0 0 1 4,5 2 50 

Viac ako raz denne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Ponúkame ešte výsledky frekvencií vyhľadávania erotických textov (tab. č. 43). 

Najčastejšie vyhľadávanie erotických textov je „Niekoľkokrát za rok“ u 106 (25,7%) žien 

a 66 (16%) texty vyhľadáva raz ročne. „Vôbec“ sa vyhľadávaniu erotickým textom nevenuje 

165 (40%) respondentiek z celkového počtu. Najmenej sú erotické texty vyhľadávané 

„Denne“ a to iba 2 (0,5%) respondentkami. 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 43 – Frekvencia vyhľadávania erotických (pornografických) textov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  vôbec  165 40,0 40,0 40,0 

 raz ročne  66 16,0 16,0 55,9 

 niekoľkokrát za rok  106 25,7 25,7 81,6 

 raz mesačne  33 8,0 8,0 89,6 

 niekoľkokrát za mesiac  31 7,5 7,5 97,1 

 raz týždenne  4 1,0 1,0 98,1 

 niekoľkokrát týždenne  6 1,5 1,5 99,5 

 denne  2 ,5 ,5 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

Viac ako jedna percentuálna štvrtina žien (graf č. 3) konzumujúcich pornografické 

videomateriály preferuje ich vyhľadávanie večer, čo v kvantitatívnom vyjadrení predstavuje 

136 žien, pričom respondentky mohli označiť viac ako jednu z uvedených možností. 

Najmenej preferovanou možnosťou označenou respondentkami je obdobie Počas dňa. 

K uvedenému obdobiu inklinuje 5 (1,05%) respondentiek. Najviac žien 147 nemá preferenciu 

vo vyhľadávaní erotických videomateriálov počas dňa resp. je to v rámci dňa nepravidelne 

rozložené. 

 

Graf č. 3 – Najtypickejšia časť dňa na vyhľadávanie pornografie (možnosť viacerých 

odpovedí) 

 



Vyhľadávanie erotického materiálu počas týždňa je nepravidelne rozložené podľa 

grafu č. 4. Respondentky mali možnosť uvádzať viaceré preferencie v tejto otázke. V rámci 

siedmych dní (začiatok Pondelok, koniec Nedeľa) si vybrala jedna (0,22%) respondentka 

Utorok, trend v zvyšovaní vyhľadávania nastal v poslednom pracovnom dni – Piatok u 23 

(5,16%) žien a kulminoval v Sobotu u 42 (9,42%) respondentiek. Nedeľa sa javí byť na 

základe frekvencie vyhľadávania skôr oddychovým dňom, keďže vyhľadávaniu pornografii sa 

v daný deň venuje 11 respondentiek (2,47%). Viac ako trom percentuálnym štvrtinám  

respondentiek, čo predstavuje 356 žien, nezáleží na dni v týždni, počas ktorého vyhľadávajú 

sexuálne explicitné materiály, resp. vybrali si možnosť „Je to nepravidelné“. 

 

Graf č. 4 – Preferované dni v týždni na vyhľadávanie erotického materiálu (možnosť 

viacerých odpovedí) 

 

 

Z hľadiska ročných období (respondentky mohli uviesť viacero možností z 

ponúknutých) sú leto a zima (graf č. 5) dvoma ročnými obdobiami, ktoré sa tešia vyššej 

obľube v zmysle vyhľadávania pornografie v porovnaní s ďalšími dvoma ročnými obdobiami 

(jar a jeseň), pričom leto a zima sú v rovnakom početnom zastúpení – 28 respondentiek 

(6,44%). Pre 358 (82,30%) respondentiek ročné obdobie nezohráva rolu pri vyhľadávaní 

erotických videomateriálov. 

 



Graf č. 5 – Preferované ročné obdobie na vyhľadávanie pornografie (možnosť viacerých 

odpovedí) 

 

S konzumom pornografie súvisí nielen vizuálna, ale aj akustická (audio) stránka. Ako 

vyplynulo z výsledkov (graf č. 6) v kategórii počúvanie bez slúchadiel, väčšina respondentiek 

199 (45,02%) preferuje zvuk stíšený. Ak už majú slúchadlá, preferuje 42 (9,50%) 

respondentiek zvuk s normálnou hlasitosťou a tesne za ňou zvuk stíšený preferovaný 40 

(9,05%) ženami. Pri uvedenej otázke bola možnosť označiť viacero odpovedí z ponúkaných. 

Možnosť Je to nepravidelné si vybralo 68 (15,38%) respondentiek. 

 

Graf č. 6 – Hlasitosť zvuku počas konzumu pornografie (možnosť viacerých odpovedí) 

 



 K otázke zdrojov na vyhľadávanie pornografie nás zaujímali dva aspekty. Prvým bol 

aspekt aké zdroje používajú ženy na vyhľadávanie pornografie, kde si mohli vybrať viac ako 

jednu z ponúkaných možností (graf č. 7) a druhý aspekt pozostával z konkrétnej informácie, 

ktorý konkrétny zdroj zo spomenutých používajú najčastejšie (tab č. 44). 

 Je nutné podotknúť, paleta zdrojov pornografie, ktoré respondentky najčastejšie 

používali je široká. Zahŕňa tak ako platené, tak aj neplatené internetové či televízne médiá 

a tiež aktuálne nevyšli z módy „kamenné“ predajne, resp. požičovne rôznych druhov nosičov. 

V tejto otázke si ženy mohli vybrať viac ako jednu ponúkanú možnosť. Najčastejšie 

používaný zdroj (graf č. 7) na vyhľadávanie pornografie bol „Videá voľné k stiahnutiu a videá 

voľné na internete“, ktorý si zvolilo 281 (59,66%) respondentiek, pričom bolo možné uviesť 

viacero z ponúkaných možností. Najmenej používaným zdrojom boli „Videá platené na 

internete“, ktoré týmto spôsobom konzumovalo 5 (1,06%) respondentiek. 

 

Graf č. 7 – Najčastejšie používaný zdroj na vyhľadávanie pornografie (možnosť viacerých 

odpovedí) 

 

 

Tab. č. 44 zobrazuje konkrétny najčastejšie používaný zdroj respondentkami, ktoré 

konzumujú pornografiu a ním je „Videá voľné k stiahnutiu a voľne pozerateľné na internete“. 

Uvedenú možnosť používajú takmer dve percentuálne tretiny, čo predstavuje 264 

respondentiek z celkového počtu (tab. č. 44). Najmenej preferovaným zdrojom sú „Videá 

platené na internete“ 3 (0,7%) respondentkami. 



 

Tab. č. 44 – Najčastejšie využívaný zdroj (médium) konzumu pornografie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid videá platené na internete  3 ,7 ,7 ,7 

videá voľné k stiahnutiu a 

voľne pozerateľné na 

internete  

264 63,9 63,9 64,6 

videá na DVD/Blu 

Ray/Videokazete  

26 6,3 6,3 70,9 

predplatené programy TV  61 14,8 14,8 85,7 

nepredplatené programy TV  59 14,3 14,3 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

Okrem nosičov a jednotlivých zdrojov pornografie nás zaujímalo, akú formu 

erotických videomateriálov preferujú konzumentky pornografie. Podľa tab. č. 45 sú 

najpreferovanejšie reálne bytosti u takmer väčšiny (93,9%) respondentiek. Štylizované 

kreslené postavičky sú zaujímavé pre 10 (2,4%) respondentiek. 

 

Tab. č. 45 – Preferovaná forma erotických videomateriálov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Štylizované kreslené 

postavičky  

10 2,4 2,4 2,4 

 Animované postavy, ktoré sa 

ale svojím vzhľadom blížia k 

reálnym postavám  

15 3,6 3,6 6,1 

 Reálne postavy  388 93,9 93,9 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

Najpreferovanejšou produkciou videomateriálov je podľa tab. č. 46 a 265 

(64,2%) respondentiek „Profesionálna produkcia s reálnymi hercami“. „Amatérska 



pornografia“ má obľubu u viac ako jednej štvrtiny (29,5) žien. Najnižšiu popularitu majú 

„Animované štylizované postavičky“, ktoré preferuje 17 (4,1%) participantiek. 

 

Tab. č. 46 – Preferencia produkcie videomateriálov (možnosť viacerých odpovedí) 

  

Áno Nie 

 

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

D
ru

h
 p

o
rn

o
g
ra

fi
e
 

Profesionálna s  

reálnymi hercami 
265 64,2 148 35,8 

Amatérska 107 29,5 306 74,1 

Umelecká 98 23,7 315 76,3 

Pornografia určená 

pre ženy 
82 19,9 331 80,1 

Animované s 

postavami reálnych ľudí 
18 4,4 395 95,6 

Animované štylizované 

postavičky 
17 4,1 396 95,9 

 

 

 Čo sa týka konkrétnej špecifikácie produkcie s možnosťou iba jedného výberu (tab. č. 

47), tak najfrekventovanejšia je Profesionálna s reálnymi hercami pre viac ako polovicu 

(53,8%) respondentiek. Poradie jednotlivých produkcií je totožné s tým, pri ktorom si mohli 

respondentky zvoliť viacero možností. 

 

Tab. č. 47 – Konkrétna preferencia produkcie videomateriálov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Umelecká pornografia  54 13,1 13,1 13,1 

 Amatérska pornografia  69 16,7 16,7 29,8 

 Profesionálna s reálnymi 

hercami  

222 53,8 53,8 83,5 

 Animované s postavami 

reálnych ľudí  

11 2,7 2,7 86,2 

 Animované štylizované 

postavičky  

8 1,9 1,9 88,1 

 Pornografia určená pre ženy  49 11,9 11,9 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 



Primárnym motivačným činiteľom (graf č. 8) konzumentiek pornografie je jej 

vyhľadávanie a sledovanie počas masturbácie pre 146 (20%) respondentiek. Ako copingový 

mechanizmus je konzum porna využívaný 53 (7,23%) ženami. Zaujímavosťou sú dve 

kategórie „Pre spestrenie partnerského života“ uvádzané 114 (15,62%) a „Chcem sa niečo 

nového naučiť“ reprezentované 73 (10%). Možnosť „Iné“ využilo síce 15 respondentiek, 

avšak iba tri z nich reálne uviedla inú skutočnosť, ako boli ponúkané a to „Baví ma 

komentovať herecké výkony "hercov" v týchto filmoch, občas sa s priateľom na nich 

príjemne bavíme, Len tak, Náhoda“. Zvyšné uvádzali nepozerám už či nevyhľadávam. 

 

Graf č. 8 – Dôvody vyhľadávania pornografie ženami (možnosť označiť viac odpovedí) 

 

 

 S konzumom pornografie úzko súvisia aj typy na vyhľadávanie pornografie, resp. kde 

ich môžu nájsť. Aj v tomto prípade mohli respondentky uviesť viac ako jednu z ponúkaných 

možností. Takmer tri percentuálne štvrtiny, čo predstavuje najvyššie kvantitatívne zastúpenie 

300 respondentiek si pornografiu vyhľadáva sama, resp. podľa vlastných zdrojov (tab. č. 9). 

V rámci vzťahovej väzby dá 56 (13,27%) žien na radu partnera. Zvyšné dve možnosti sú 

zobrazené v graf.č. 9. 

 

 

 

 



Graf č. 9 – Typy na vyhľadávanie pornografie (možnosť viacerých odpovedí) 

 

 Zaujímalo nás tiež, s kým respondentky konzumujú sexuálne explicitné materiály. 

Takmer dve percentuálne tretiny (274 žien) sleduje pornografiu sama. K partnerskému 

konzumu dochádza u 127 (30,31%) respondentiek. V možnosti Iné sa vyjadrilo 10 

participantiek (graf. č. 10), kde boli uvedené aj niektoré kuriózne odpovede: „Občas pozriem, 

keď je zapnuté v televízore“, „Niekedy sama, inokedy s partnerom“, „Aj sama“ a zvyšok bol 

v zmysle „Nepozerám“. 

 

Graf č. 10 – Interpersonálny konzum pornografie (s kým ju konzumujete) 

 

 



Pri dôvodoch vyhľadávania pornografie bola najfrekventovanejším dôvodom 

masturbácia. Inak tomu nie je ani pri aktivitách vykonávaných počas sledovania pornografie. 

Masturbáciu uvádza 175 žien, čo predstavuje viac ako jednu percentuálnu tretinu z celkového 

počtu. Iba vizuálno-akustický zážitok si vychutnáva 153 (32,35%) a súloží niečo menej ako 

jedna štvrtina (14,50%) žien (graf č. 11). Možnosť iné si zvolilo 12 (2,52%) žien, kde je 

paleta aktivít rôznorodá: „Ako kedy“, „Ležíme po súloži vedľa seba“, „Súložíme“, 

„Predohra“ a „Smejeme sa s partnerom“. Zvyšných sedem (1,52%) respondentiek sa 

vyjadrilo, že pornografiu nepozerajú. 

 

Graf č. 11 – Praktiky vykonávané počas konzumu pornografie 

 

 

 Medzi ďalšie skúmané premenné patrí tiež zisťovanie, na čo sa pri pozeraní 

pornografie sústreďujú jej konzumentky, pričom sa mali vyjadriť k trom ponúkaným 

možnostiam: 1. Vzrušenie v tvári ženy/muža (tab. č. 48), 2. Genitál ženy/muža (tab. č. 49) a 3. 

Pohyby ženy/muža (tab. č. 50) na priamke od 0 do 100, kde 0 reprezentuje úplne na ženu 

a postupne so zvyšujúcim sa číslom smerom nahor sa kategória premieta k 100 úplne na 

muža. 

 Prvou skúmanou bola „Miera sústredenia sa v pornografii na vzrušenie v tvári ženy 

a muža“ (tab. č. 48), kde sa takmer jedna štvrtina respondentiek (22,8%) sústredí rovnako na 

vzrušenie pozorovateľné v mimike ženy aj muža a 34 respondentiek (8,2%) to Nepovažuje za 

dôležité. V rámci kategórie nie je jasná výrazná diskrepancia medzi pohlaviami (ženy : muži), 

v miere sústredenie sa počas konzumu pornografie na vzrušenie v tvári ženy 156 (37,8%) 

a mužov 129 (31,2%). Ďalšie výsledky sú uvedené v tab. č. 48. 



Tab. č. 48 – Miera sústredenia sa v pornografii na vzrušenie v tvári ženy a muža 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 31 7,5 8,2 8,2 

10 20 4,8 5,3 13,5 

20 35 8,5 9,2 22,7 

30 33 8,0 8,7 31,4 

40 37 9,0 9,8 41,2 

50 94 22,8 24,8 66,0 

60 21 5,1 5,5 71,5 

70 23 5,6 6,1 77,6 

80 34 8,2 9,0 86,5 

90 17 4,1 4,5 91,0 

100 34 8,2 9,0 100,0 

Total 379 91,8 100,0  

Missing System 34 8,2   

Total 413 100,0   

 

 

 Otázka miery sústredenia sa počas konzumu erotického videomateriálu na genitál ženy 

a muža (tab. č. 49) nebola zaujímavá pre 24 (5,8%) žien. Vzájomná komparácia oboch 

pohlaví priniesla zistenie, že 180 konzumentiek (43,6%) sa vo väčšej miere sústredí počas 

konzumu pornografie na genitál muža, ako na genitál ženy, čo predstavuje 140 (33,9%) žien, 

ktoré sa sústredia viac na vagínu, ako na penis. Takmer jedna štvrtina respondentiek (22,5%) 

sa počas konzumu sústredí v rovnakej miere na genitál ženy a aj muža. 

Pozorovanie a sledovanie pohybov ženy a muža počas konzumu sexuálne explicitných 

materiálov je irelevantné pre 24 (5,8%) respondentiek (tab. č. 50). Zo žien, ktoré sa k otázke 

vyjadrili je zrejmé, takmer pre jednu percentuálnu tretinu respondentiek, čo predstavuje 

v kvantitatívnom vyjadrení 124 žien, je sústredenie na pohyby ženy a muža rovnaké, teda 

pozornosť venujú dichotómne ženským a mužským pohybom. Vzájomné porovnanie pohlaví 

prinieslo zistenie, 166 respondentiek (40,2%) venuje väčšiu pozornosť počas konzumu 

pornografie pohybom mužov oproti 123 ženám (29,8%). 

 

 



Tab. č. 49 – Miera sústredenia sa v pornografii na genitál muža/ženy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 25 6,1 6,4 6,4 

10 22 5,3 5,7 12,1 

20 28 6,8 7,2 19,3 

30 34 8,2 8,7 28,0 

40 31 7,5 8,0 36,0 

50 93 22,5 23,9 59,9 

60 20 4,8 5,1 65,0 

70 28 6,8 7,2 72,2 

80 51 12,3 13,1 85,3 

90 19 4,6 4,9 90,2 

100 38 9,2 9,8 100,0 

Total 389 94,2 100,0  

Missing System 24 5,8   

Total 413 100,0   

Tab. č. 50 – Miera sústredenia sa v pornografii na pohyby muža/ženy 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 14 3,4 3,6 3,6 

10 14 3,4 3,6 7,2 

20 21 5,1 5,4 12,6 

30 34 8,2 8,7 21,3 

40 40 9,7 10,3 31,6 

50 124 30,0 31,9 63,5 

60 24 5,8 6,2 69,7 

70 24 5,8 6,2 75,8 

80 40 9,7 10,3 86,1 

90 13 3,1 3,3 89,5 

100 41 9,9 10,5 100,0 

Total 389 94,2 100,0  

Missing System 24 5,8   

Total 413 100,0   



S pornografiou súvisí predovšetkým jej vyhľadávanie a následné sledovanie, resp. jej 

konzum. Nás zaujímalo, ako je to v našej výskumnej vzorke. Výsledky ukázali, tri štvrtiny 

(85,5%) žien sa zaujíma iba o niektoré pasáže z vyhľadanej pornografie. Zvyšných 60 

(14,5%) žien si vychutná celý vyhádaný audio video zážitok. 

Čo sa týka vyberania a konzumu iba vybraných pasáží zo sexuálne explicitných 

materiálov, tak podľa tab. č. 51 je najfrekventovanejšou vyhľadávanou pasážou jej 

konzumentkami z celého porna samotná Súlož u 154, čo predstavuje viac ako jednu 

percentuálnu tretinu. Uvedenie deja uprednostňuje z celého erotického videomateriálu 146 

(35,4%) respondentiek. Romantike zahrnutej v predohre venuje primárnu pozornosť 137 

(33,2%) participantiek. Vyvrcholenie ženy je najmenej zaujímavé zo všetkých ponúkaných 

možnosti pre 71 (17,2%) žien. 

 

Tab. č. 51 – Preferencia špecifických pasáží z vyhľadanej pornografie 

  

Áno Nie 

  

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

P
re

fe
ro

v
a
n

é 
p

a
sá

že
 v

 p
o
rn

e 

Súlož 154 37,3 199 48,2 

Uvedenie do deja 146 35,4 207 50,1 

Predohra (hladenie, 

bozkávanie) 
137 33,2 216 52,3 

Análny styk 111 26,9 242 58,6 

Ejakulácia muža 106 25,7 247 59,8 

Ukončenie sexuálnych 

aktivít 

a prechod do nesexuálnej 

roviny 

104 25,2 249 60,3 

Orálny sex - aktívny muž 100 24,2 253 61,3 

Orálny sex - aktívny žena 83 20,1 270 65,4 

Prienik (penetrácia) 77 18,6 276 66,8 

Vyvrcholenie ženy 71 17,2 282 68,3 

 

14.3 Vyhľadávané obsahy konzumovanej pornografie a jej vyhľadávané kategórie 

 Na základe výberu 180 (43,6%) respondentiek, sú najbežnejšie vyhľadávanými 

obsahmi (tab. č. 52) pornografie „Bežné heterosexuálne aktivity“, pri ktorých mohli ženy 

uviesť, čo si pod tým predstavujú. Pre jednu tretinu žien (34,9%), je najfrekventovanejšou 

predstavou pod pojmom heterosexuálna aktivita heterosexuálna súlož (tab. č. 53). Jedenásť 

respondentiek (2,7%) si pod heterosexuálnou aktivitou predstavuje predohru, osem žien 

(1,9%) orálny sex,  análny sex je asociáciou pre 4 (1%) participantky, skupinový sex (trojka) 



a amatérska súlož sú pre 2 (0,5%) respondentky. Zvyšné uvedené možnosti sú uvedené v tab. 

č. 53. 

 

Tab. č. 52 – Obsahy vyhľadávanej pornografie za posledných 6 mesiacov (možnosť označiť 

viacero odpovedí) 

 

Praktikovanie za 

posledných 6 mesiacov 

Aktivity 
Áno Nie 

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

Bežné heterosexuálne aktivity • 180 43,6 233 56,4 

Predohra, zvádzanie 160 38,7 253 61,3 

Sexuálne aktivity medzi viac ako 2 

ľuďmi 
139 33,7 274 66,3 

Homosexuálny styk (2 ženy) 62 15 351 85 

Bozkávanie a hľadenie žien navzájom 59 14,3 354 85,7 

Dominantný muž - prvky sadizmu a 

masochizmu, alebo dominancie a 

submisivity 

37 9 376 91 

Nahí ľudia, ukazujúci genitálie 25 6,1 388 93,9 

Dominantná žena - prvky sadizmu a 

masochizmu, alebo dominancie a 

submisivity 

25 6,1 388 93,9 

Znásilnenie, hrubé sexuálne násilie 22 5,3 391 94,7 

Homosexuálny styk (2 muži) 17 4,1 396 95,9 

Incestná tematika 12 2,9 401 97,1 

Nahí ľudia, bez sexuálnej aktivity * 8 1,9 405 98,1 

Sexuálne aktivity medzi ľuďmi a 

zvieratami 
8 1,9 405 98,1 

Fetišizmus (prádlo, latex, koža a iné...) 4 1 409 99 

Sexuálne aktivity zahŕňajúce močenie 

alebo výkaly 
4 1 409 99 

Sexuálne obrázky detí, sexuálne aktivity 

s deťmi prepubertálneho veku 
1 0,2 412 99,8 

Iné ¤ 32 7,7 381 92,3 

• tab. č. 53 – Bežné heterosexuálne aktivity 

* tab. č. 54 – Nahí ľudia bez sexuálnej aktivity 

¤ tab. č. 55 – Iné aktivity vpísané respondentkami do možnosti Iné 

 

 Druhým najfrekventovanejším obsahom konzumentiek pornografie je predohra 

(zvádzanie) pre 160 (38,7%) respondentiek (tab. č. 53). Percentuálna tretina žien vyhľadáva 

sexuálne explicitné materiály so sexuálnymi aktivitami medzi viac ako dvoma ľuďmi, čo 

vyjadruje v kvantitatívnom rozmere 139 respondentiek. Homosexuálny styk 2 žien (lesby) 

a bozkávanie a hladenie žien navzájom, sú dva obsahy, na ktoré respondentky reflektovali 



skoro s rovnakou početnosťou uvádzania. Prvú si zvolilo 62 (15%) a druhú 59 (14,3%) 

respondentiek. 

 

Tab. č. 53 – Bežné heterosexuálne aktivity 

 

Praktikovanie za 

posledných 6 mesiacov 

 Bežné heterosexuálne aktivity 
Áno Nie 

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

Heterosexuálna súlož 144 34,9 269 65,1 

Predohra (masáže, láskanie, romantika ) 11 2,7 402 97,3 

Orálny sex 8 1,9 405 98,1 

Anál 4 1 409 99 

Trojka 2 0,5 411 99,5 

Amatérska súlož 2 0,5 411 99,5 

Akýkoľvek sex, neviem špecifikovať 1 0,2 412 99,8 

Erotické filmy 1 0,2 412 99,8 

Starší ľudia 1 0,2 412 99,8 

Staršie ženy 1 0,2 412 99,8 

Nič hrané, ozajstné 1 0,2 412 99,8 

Jemné vyobrazenie 1 0,2 412 99,8 

Rôzne 1 0,2 412 99,8 

Nekomentujem 2 0,5 411 99,5 

 

 Ďalším sexuálnym obsahom vyhľadávania, v ktorom mali respondentky špecifikovať 

vlastnými slovami boli „Nahí ľudia bez sexuálnej aktivity“, kde sa vyjadrilo 8 (1,9%) žien 

podľa tab. č. 54 – obsahy vyhľadávania. Jednotlivé kategórie sú zobrazené v tab. č. 54, kde 

dominoval muž s veľkým penisom (obdarení muži) v počte 2 (0,5%) a svalovci v zastúpení 

jednou (0,2%) respondentkou. Zvyšné vyjadrenia sú uvedené v tab. č. 54. 

 

Tab. č. 54 – Nahí ľudia bez sexuálnej aktivity 

 

Praktikovanie za 

posledných 6 mesiacov 

Nahí ľudia bez sexuálnej aktivity  
Áno Nie 

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

Muž s veľkým penisom, obdarení muži 2 0,5 411 99,5 

Heterosexuálna súlož 1 0,2 412 99,8 

Pekní ľudia 1 0,2 412 99,8 

Svalovci 1 0,2 412 99,8 

Rôzne 1 0,2 412 99,8 

Neodpovedala 2 0,5 411 99,5 

 



 Ako posledný obsah vyhľadávania v tab. č. 52 spomenieme možnosť „Iné“, ku ktorej 

sa vyjadrilo 32 (7,7%) respondentiek (tab. č. 55). Drvivá väčšina z nich uviedla negatívne 

odpovede v zmysle Nekonzumujem v počte 21 (5%) žien a k zvedenej kategórii 

Neodpovedali 4 respondentky (tab. č. 55). Najfrekventovanejšou boli sexuálne aktivity 

uvádzané tromi (0,7%) ženami a zvyšné odpovede sú zahrnuté v tabuľke. 

 

Tab. č. 55 – Iné aktivity vpísané respondentkami do možnosti Iné 

 

Praktikovanie za 

posledných 6 mesiacov 

 Iné aktivity 
Áno Nie 

Početnosť Percentá Početnosť Percentá 

Heterosexuálne aktivity 3 0,7 410 99,3 

Romantika 1 0,2 412 99,8 

Dvaja bisexuálny muži a žena 1 0,2 412 99,8 

Masturbácia ženy 1 0,2 412 99,8 

Anime you a anime incest 1 0,2 412 99,8 

Neodpovedala 4 1 409 99 

Nekonzumujem 21 5 391 95 

 

 

 Z pohľadu najfrekventovanejších pozitívnych a negatívnych polarít (tab. č. 56) je 

najpreferovanejším obsahom vyhľadávaným v pornografii respondentkami kategória 

„Skúsený muž v strednom veku“, ktorý vyhľadáva spolu 35 žien konzumujúcich sexuálne 

explicitné materiály. Na druhú stranu, najmenej príjemným obsahom v rámci  vyhľadávania 

pornografie sú tínedžeri pre 140 žien, za nimi v rovnakom kvantitatívnom zastúpení (138) sú 

tínedžerky a aziati. Možnosť „Iné“ využila jedna respondentka prejavujúca záujem o štíhleho 

mladého belošského typu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.č. 56 – Preferované obsahy vyhľadávaných erotických videomateriálov podľa ich 

početností 

  

Škála 

  

1 - veľmi 

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

P
re

fe
ro

v
a
n

é 
 o

b
sa

h
y
  
v
y
h

ľ
a
d

á
v
a
n

ý
ch

  
er

o
ti

ck
ý
ch

  
v
id

eo
m

a
te

ri
á
lo

v
 

Neskúsené 

dievča 

(panna) 

96 52 34 33 116 30 23 17 12 

Neskúsený muž 

(panic) 
92 43 45 36 125 36 16 10 10 

Tínedžerky 138 51 38 33 94 32 17 3 7 

Tínedžeri 140 50 52 33 90 15 19 4 10 

Skúsená žena 

v strednom 

veku 

82 37 29 39 115 44 33 19 15 

Skúsený muž v 

strednom veku 
40 27 28 44 100 51 55 33 35 

Aziatky 

(ženy) 
128 56 49 25 116 25 10 3 1 

Aziati 

(muži) 
138 61 55 33 102 15 4 4 1 

Afričanky 

(ženy) 
119 61 45 30 129 17 5 3 4 

Afričania 

(muži) 
113 44 42 34 109 27 21 9 14 

Opravár 58 30 36 34 145 41 39 14 16 

Bohatý muž 

(milionár, 

vládca) 

49 28 39 40 137 46 39 20 15 

Armáda a iné 

uniformy 
55 30 33 31 128 49 45 22 20 

Známy muž 

aktérky 

(sused, manžel 

priateľky...) 

84 29 41 20 136 45 26 15 17 

 

 S obsahmi vyhľadávaných erotických videomateriálov súvisí centrovanie sa na 

špecifické časti tela a iné detaily vyobrazené v tab. č. 57. Odpovede získané od respondentiek 

ukazujú na najvyššiu preferenciu v rámci špecifických častí tela na možnosť „Oholený ženský 

genitál“ a „Svalnatý muž“ v totožnom početnom zastúpení pre obe možnosti v počte 68 

respondentiek. Druhou najpočetnejšou možnosťou je „Oholený mužský genitál“, na ktorý sa 



sústredí 65 žien konzumujúcich pornografiu. Štyridsať dva žien preferuje „Spodné prádlo“ 

a 41 fokusuje pozornosť na „Veľký penis“. 

 Najmenej preferovanou a zároveň sa danej špecifickej časti tela venuje najmenšia 

pozornosť v rámci sledovania pornografie je „Neoholený genitál ženy“ a to pre 140 

respondentiek (tab. č. 57). Výrazne odpudivý potenciál má možnosť „Veľký ženský genitál“ 

pre 101 žien. Vypichneme ešte ďalšie dve najčastejšie uvádzané možnosti, ktoré nie sú 

preferované. Prvou je „Neoholený genitál ženy“, ktorý má antipatie u 99 žien a 95 vytesňuje 

možnosť „Malý penis“. 

 K možnosti Iné sa vyjadrili 4 respondentky nasledovne: „Blondínka; Oholené iné 

mužské časti; Štíhli mladí ľudia; Tam ide skôr o tú atmosféru a dej“, pričom na škále boli 

ohodnotené raz stupňom 8 a dvakrát stupňom 9 – preferované. 

 

Tab. č. 57 – Preferencia špecifických častí tela a iných detailov zobrazené v početnostiach 

  

Škála 

  

1 - veľmi 

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

Z
a
m

er
a
n

ie
 n

a
 š

p
ec

if
ic

k
é 

ča
st

i 
te

la
 

Malé prsia 46 33 50 55 165 34 18 7 5 

Veľké prsia 28 23 36 52 137 50 47 19 21 

Malý penis 95 68 66 48 106 12 8 5 5 

Veľký penis 24 11 26 42 110 59 63 37 41 

Neoholený 

genitál 

ženy 

140 67 37 28 100 25 6 3 7 

Oholený genitál 

ženy 
29 18 19 31 110 40 60 38 68 

Neoholený 

genitál 

muža 

99 50 49 29 121 18 23 12 12 

Oholený genitál  

muža 
32 14 30 22 126 42 52 30 65 

Svalnatý muž 15 13 19 24 89 45 83 57 68 

Veľký ženský 

genitál 
101 55 54 42 118 20 13 3 7 

Spodné prádlo 22 18 26 36 128 56 52 33 42 

Nohy v silonkách 72 61 43 39 135 29 13 9 12 

Nohy vo 

vysokých 

podpätkoch 

37 36 42 39 146 38 26 17 32 

 

Najpreferovanejšie konkrétne obsahy videomateriálov v rámci kategórie sú podľa tab. 

č. 58 „Masturbácia dráždením klitorisu“, ktorá je prijateľná pre 96 respondentiek. Druhou 



možnosťou reprezentovanou 63 ženami je „Masturbácia rukou“ a ďalšou sú „Akékoľvek 

masturbačné aktivity muža“ pre 40 žien. najneatraktívnejšou je „Masturbácia vkladaním 

predmetov do pošvy“ označenou 103 respondentkami. „Stroje na slasť“ sú ďalšou v poradí 

druhou frekventovanou možnosťou uvádzanou participantkami. V poradí treťou nepopulárnou 

aktivitou je „Mokrý orgazmus“ pre 54 respondentiek. K možnosti Iné sa vyjadrili dve 

respondentky a uviedli: „Pohlavný styk s predohrou muž-žena, resp. viac žien; Žiadne 

predmety na vkladanie, prípustný vankúš a pod.“ a svoje výpovede ohodnotili číslicou 9, čo 

znamená preferované. 

 

Tab. č. 58 – Masturbačné a iné aktivity a stupňovanie vzrušenia v rámci preferovaných 

obsahov vyhľadávaných videomateriálov v danej kategórii vyjadrené v 

početnostiach 

  

Škála 

  

1 - veľmi 

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

K
o
n

k
ré
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a
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re
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r
en
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a
 o

b
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h
o
v
 

v
id

eo
m

a
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m

c
i 

k
a
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g
ó
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Masturbácia rukou 25 21 23 34 81 51 69 46 63 

Masturbácia 

vkladaním 

predmetov do pošvy 

103 50 39 41 69 36 27 22 26 

Masturbácia 

dráždením 

klitorisu 

24 18 18 24 71 46 66 50 96 

Mokrý orgazmus 

(squirting) 
54 33 49 22 102 44 43 27 39 

Erotické pomôcky 

(vibrátor, Venušine 

guličky a iné) 

50 33 38 36 88 44 51 36 37 

Stroje na slasť 95 35 45 39 107 34 23 14 21 

Akékoľvek 

masturbačné 

aktivity muža 

41 32 33 45 96 46 50 30 40 

 

 

 Zdá sa, pre ženy konzumentky pornografie je najpreferovanejšou koitálnou aktivitou 

(tab. č. 59) podľa 92 respondentiek poloha - muž pri súloži hore (na koníka). Za ňou nasleduje 

hlboké zasunutie, ktoré preferuje 82 žien a polohu zozadu (a tergo)  obľubuje 75 

participantiek. Čo sa týka nekoitálnych aktivít (tab. č. 59), pre 88 žien je 

najfrekventovanejšou masturbácia ženy rukou muža, cunnilingus preferuje 86 žien 



konzumujúcich pornografiu a pre 69 respondentiek je prijateľná masturbácia muža rukou 

ženy. Do možnosti „Iné“ bolo vpísané: „bozkávanie pri sexe“, ktoré malo hodnotu 9. 

 

Tab. č. 59 – Konkrétna preferencia koitálnych a nekoitálnych aktivít a obsahov erotických 

videomateriálov 

  

Škála 

  

1 - veľmi 

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

K
o
n

k
ré

tn
a
 p
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fe

r
en
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a
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b
sa

h
o
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a
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g
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Masturbácia muža 

rukou ženy 
18 20 27 27 111 61 47 34 69 

Masturbácia ženy 

rukou muža 
21 11 13 16 93 50 69 52 88 

Felácia (žena 

orálne stimuluje 

a uspokojuje 

muža) 

57 24 30 26 102 40 54 37 43 

Cunnilingus (muž 

orálne stimuluje a 

uspokojuje ženu) 

26 13 22 23 78 45 68 52 86 

Výstreky spermií 

na tvár ženy 
174 63 39 28 57 17 14 9 12 

Semeno v pošve 

ženy 
48 29 44 39 106 27 32 41 47 

Žena pri súloži 

hore 
8 11 16 29 101 51 74 60 63 

Muž pri súloži 

hore 
10 7 13 19 89 47 78 58 92 

Poloha 69 28 27 24 29 97 52 66 32 58 

Poloha zozadu (a 

tergo) 
15 7 22 24 82 63 72 53 75 

Hlboké zasunutie 23 18 20 25 88 43 55 59 82 

Análny sex 173 58 32 28 52 18 18 16 18 

Sendvič (jeden 

penis v pošve a 

zároveň druhý 

v análnom otvore 

179 39 27 17 57 25 24 20 25 

Penis medzi 

prsiami 
32 38 47 32 124 44 40 27 29 

Používanie 

erotických 

pomôcok pri 

sexuálnych 

aktivitách s 

partnerom 

40 24 27 33 103 58 52 33 43 



 Najčastejšou kombináciou sexuálnych partnerov/iek preferovanou konzumentkami 

sexuálne explicitných materiálov je kombinácia dvaja muži so ženou, ku ktorej inklinuje 41 

respondentiek podľa tab. č. 60. Konzumovanie pornografie, kde sú aktérmi dve ženy a jeden 

muž preferuje 40 žien a kombinácia jednej ženy a viacerých mužov je stimulujúca pre 31 

respondentiek. V možnosti Iné sa objavila sexuálna kombinácia ženy so zaviazanými očami, 

ktorá je s dvoma mužmi. 

 

Tab. č. 60 – Kombinácia sexuálnych partnerov 

 

  
1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

K
o
m

b
in

á
ci

a
 s

ex
u

á
ln

y
ch

 p
a
rt

n
er

o
v

 Dvaja muži so ženou 72 34 26 29 67 58 55 31 41 

Dve ženy s mužom 72 44 38 38 76 38 41 26 40 

Muž a viac žien 96 52 49 25 85 39 35 14 18 

Žena a viac mužov 83 45 41 27 76 42 44 24 31 

Gang bang  

(skupinový sex) 
118 40 34 33 77 42 28 19 22 

Bukake (ejakulát 

streknutý do váre ženy 
191 62 40 22 57 15 12 5 9 

M
o
žn

o
sť

 I
n

é Muž a žena - - - - - - - 2 - 

Rýchly náhodný 

sex 
- 1 - - - - - - - 

Lesby 1 - - - - - - - 1 

Zaviazané oči ženy 

a dvaja muži 
- - - - - - 1 - - 

 

 

 Homosexuálne aktivity, resp. sexuálne aktivity dvoch rovnakých pohlaví nie sú podľa 

výsledkom tab. č. 61 v globále preferované. Aj napriek tomu, najpreferovanejšou pre 24 žien 

konzumujúce pornografiu je uspokojovanie žien pomocou erotických pomôcok (vibrátory, 

dildá). Najmenej preferovanými homosexuálnym aktivitami sú: bozkávanie dvoch mužov (1 

žena),  slash (2 respondentky) a sexuálne aktivity medzi dvoma mužmi (5 respondentiek). Na 

druhú stranu, za veľmi nepríjemné boli považované sexuálne aktivity medzi dvoma mužmi 

a to 240 participantkami. Treťou najmenej preferovanou možnosťou bola vzájomná 

masturbácia žien bez pomôcok a to u 128 žien z celkového počtu. 

 

 

 

 



Tab. č. 61 – Preferované homosexuálne aktivity v rámci konzumu pornografie 

   

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

H
o
m

o
se

x
u

á
ln

e 
a
k

ti
v
it

y
 

Bozkávanie a 

hladenie žien 
122 36 38 23 87 36 30 19 22 

Vzájomná masturbácia 

žien bez pomôcok 
128 35 36 30 79 33 29 22 21 

Uspokojovanie žien 

pomocou pomôcok 

(vibrátor, dilodo) 

108 38 33 31 83 37 39 20 24 

Sexuálne aktivity medzi 

dvoma mužmi 
240 48 30 15 53 11 8 3 5 

Slash (sexuálny vzťah 

medzi dvoma fiktívnymi 

osobami rovnakého 

pohlavia 

200 38 37 16 94 16 6 4 2 

M
o
žn

o
sť

 

In
é 

Bozkávanie dvoch 

mužov 
1 - - - - - - - - 

Masturbácia žena 

s mužom 
- - - - - - - - 1 

Nezvyčajné miesta - - - - - - - 1 - 

Nepozerám 1 - - - - - - - - 

 

 

 Prostredie v ktorom sa uskutočňujú sexuálne aktivity je podľa výsledkov 

znázornených v tab. č. 62 rozmanito členené. Môžeme vidieť tri výsledky, ktoré majú 

vzostupnú tendenciu na hodnotiacej škále (1-veľmi nepríjemné až po 9 - preferované). Prvým 

a zároveň aj najpreferovanejším prostredím je spálňa pre 149 respondentiek. Druhým 

najfrekventovanejším prostredím je bežné domáce prostredie (kuchyňa, obývačka a iné) pre 

88 respondentiek a posledným je príroda (vonkajšie romantické prostredie) pre 66 žien. 

Najmenej preferovaným prostredím pri vyhľadávaní sexuálne explicitných materiálov je 

školské prostredie ohodnotené ako veľmi nepríjemne 106 respondentkami. Za nimi nasledujú 

s rovnakým početným zastúpením (65) historické kulisy a dopravné prostriedky. 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 62 – Preferované prostredie sexuálnych aktivít pri konzume pornografie 

   

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

P
re

fe
ro

v
a
n

é 
p

ro
st

re
d

ie
 s

ex
u

á
ln

y
ch

 a
k

ti
v
ít

 

Bazén 30 21 26 35 112 65 50 42 32 

Masérsky salón 59 24 23 34 124 32 69 27 21 

Škola 106 44 49 28 114 26 21 17 8 

Kancelária 42 21 21 31 118 51 63 35 31 

Príroda (vonkajšie 

romantické 

prostredie) 

17 13 13 26 98 38 69 73 66 

Zámok, palác 43 17 37 36 141 44 40 26 29 

Historické kulisy 72 34 49 42 133 31 24 16 12 

Posilňovňa 65 27 46 37 132 47 35 10 14 

Spálňa 5 2 9 14 70 47 59 58 149 

Bežné domáce 

priestory 

(kuchyňa, 

obývačka a iné 

10 5 9 21 83 45 76 76 88 

Dopravné 

prostriedky 

(napr. auto, vlak...) 

72 23 39 41 112 49 31 21 25 

M
o
žn

o
sť

 

In
é 

Auto - - - - 1 - - - - 

Kúpeľňa - - - - - - - - 1 

Lietadlo - - - - - - - 1 - 

 

 

14.4 Konzum pornografie pred 18. rokom života a s tým súvisiace aspekty 

 Na základe výsledkov môžeme konštatovať, 196 maloletých dievčat bolo vystavených 

expozícii pornografie prvýkrát pred 18. rokom života, čo z celkového počtu 413 

respondentiek predstavuje 47,5% respondentiek. Priemerný vek takejto expozície bol 14,57 

rokov s minimálnym vekom prvej expozície v 5. roku života (tab. č. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 63 – Konzum pornografie pred 18. rokom života podľa jednotlivých vekov 

  

Chovanec, 

Weiss, 2016 

  

Počet % 

V
ek

 k
o
n

zu
m

u
 p

o
rn

o
g
ra

fi
e
 

p
re

d
 1

8
. 
ro

k
o
m

 ž
iv

o
ta

 

5. 1 0,5 

6. 1 0,5 

7. 3 1,5 

8. 1 0,5 

9. 0 0 

10. 7 3,5 

11. 4 2 

12. 14 7,1 

13. 21 10,8 

14. 19 9,7 

15. 48 24,5 

16. 34 17,4 

17. 43 30 

Spolu 196 100 

 

 

14.4.1 Dôvody predčasného konzumu pornografie 

 Najčastejším dôvodom expozície sexuálne explicitným materiálom pred 18. rokom 

života je masturbácia a to pre 88 maloletých dievčat, pričom medzi najfrekventovanejšie veky 

patril vek 15. a 17. Rokov (tab. č. 64). Edukatívna zložka zahrávala úlohu u 47 (24%) dievčat. 

Medzi dôvody Iné dievčatá uviedli: „len tak“, „náhodne“, „komentovanie“ a zvyšné dve 

uvideli „nehľadám“. Najfrekventovanejším vekom spomedzi všetkých vekov prvej skúsenosti 

s pornografiou pred 18. rokom života je vek 15. rokov u 91 (46,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 64 – Dôvody konzumu pornografie pred dovŕšením 18. roku života podľa jednotlivých 

rokov 

  
Vek v rokoch 

 
  

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Spolu 

D
ô
v
o
d

y
 k

o
n

zu
m

u
 p

o
rn

a
 p

re
d

 1
8
. 
ro

k
o
m

 

Pri 

masturbácii 
0 1 0 1 0 2 3 6 12 11 18 16 18 88 

Pre spestrenie 

partnerského 

života 

0 0 1 0 0 1 0 4 6 6 18 12 12 60 

Vzrušujú 

ma 
0 0 0 0 0 2 2 2 12 9 12 10 14 53 

Chcem sa 

niečo 

nového 

naučiť 

0 0 1 0 0 3 1 4 6 4 11 8 9 47 

Na 

rozptýlenie 
0 0 2 0 0 4 1 3 7 3 7 11 7 45 

Z nudy 0 0 0 0 0 2 2 2 5 6 6 4 9 36 

Predohra 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 12 6 5 33 

Pre 

odbúranie 

stresu 

0 1 0 0 0 3 1 3 2 4 5 5 7 31 

Iné 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 

 
Spolu 1 2 5 1 0 17 10 28 55 45 91 73 81 

  

 

V našom výskume sme z hľadiska veku prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi 

a frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov zistili nepriamu koreláciu (ró= 

-0,144, p=0,003) čo znamená, čím v nižšom veku boli respondentky prvýkrát exponované 

erotickým videomateriálov, s tým vyššou frekvenciou ich vyhľadávajú. 

Vek ako taký, sa ukázal byť vo veľmi silnej negatívnej Spearmanovej korelácii (ró= -

0,275, p=0,000) a to medzi všeobecným vekom a frekvenciou vyhľadávania pornografických 

videomateriálov. Teda, so zvyšujúcim sa vekom klesá vyhľadávanie erotických 

videomateriálov a opačne. 

 

 

 

 

 



14.4.2 Čas venovaný konzumu pornografie pred 18. rokom 

 Najčastejší čas vystaveniu sa expozícii erotickým videomateriálom je „Menej ako 5 

minút“ pre 85 (43,4%) maloletých dievčat (tab. č. 65). Pred 18. rokom sledovali pornografiu  

„Viac ako 60 minút“ 2 respondentky (1%). 

 

Tab. č. 65 – Čas venovaný dennému vyhľadávaniu erotických videomateriálov pred 18. 

rokom 

  
Vek v rokoch 

 
  

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Spolu 

Č
a
s 

v
en

o
v
a
n

ý
 v

y
h

ľ
a
d

á
v
a
n

iu
 < ako 

5 

minút 

1 0 1 1 0 3 1 6 6 13 20 13 20 85 

6 - 15 

minút 
0 0 0 0 0 2 1 6 4 5 15 13 13 59 

16 - 30 

minút 
0 0 1 0 0 2 0 2 11 1 8 4 10 39 

31 - 60 

minút 
0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 3 0 11 

> ako 

60 

minút 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

 Spolu 1 1 3 1 0 7 4 14 22 19 48 34 43 
 

 

 

14.5 Nekoitálne aktivity 

Predtým, ako sa pozrieme na nekoitálne aktivity, najprv zistíme, aké druhy erotických 

videomateriálov používali respondentky pri probatórnych skúsenostiach s masturbáciou a aké 

používajú aktuálne počas autostimulácie. 

 Najčastejšie používaným erotickým materiálom navodzujúcim excitáciu v období 

začiatku masturbovania (tab. č. 66) boli podľa výpovedí 68 (16,5%) respondentiek 

videomateriály a to za predpokladu, že sčítame možnosti Často a Vždy (tab. č. 66). Vice versa 

k tomu, najmenej frekventovaným druhom používaným pornografie v období začiatku 

masturbovania sú podľa 292 (70,7%) respondentiek fotky a statické obrázky. Probatórne 

skúsenosti s používaním erotických videomateriálov počas začiatku masturbovania používalo 

170 respondentiek, čo predstavuje 41,2%. 

 

 



Tab. č. 66 – Druhy používaných erotických materiálov na navodenie vzrušenia v období 

začiatku masturbovania 

  Count Column N % 

Videomateriály  Nikdy som nemasturbovala  43 10,4% 

 Nikdy  104 25,2% 

 Zriedka  96 23,2% 

 Príležitostne  102 24,7% 

 Často  56 13,6% 

 Vždy  12 2,9% 

Fotky, statické obrázky  Nikdy som nemasturbovala  44 10,7% 

 Nikdy  189 45,8% 

 Zriedka  103 24,9% 

 Príležitostne  55 13,3% 

 Často  19 4,6% 

 Vždy  3 ,7% 

Texty, písané materiály  Nikdy som nemasturbovala  48 11,6% 

 Nikdy  200 48,4% 

 Zriedka  93 22,5% 

 Príležitostne  54 13,1% 

 Často  17 4,1% 

 Vždy  1 ,2% 

 

 

 V súčasnosti sú podľa výberu, resp. sčítania možností Často a Vždy 

najfrekventovanejším druhom erotického materiálu používanom na navodenie vzrušenia 

počas autostimulácie (tab. č. 67) podľa 83 (20,1%) respondentiek Videomateriály. Najmenej 

používaným druhom erotického materiálu pri iniciácii a gradácii erotického vzrušenia 

a následnej masturbácie sú texty a písané materiály na základe výberu 289 (69,9%) 

respondentiek. Globálne môžeme konštatovať, takmer polovica (44,3%) žien konzumujúcich 

pornografiu používa videomateriály ako primárny zdroj pred a počas autostimulácie. 

 

 

 



Tab. č. 67 – Druhy súčasne používaných erotických materiálov na navodenie vzrušenia pri 

masturbácii 

  Count Column N % 

Videomateriály  V súčasnej dobe 

nemasturbujem  

72 17,4% 

 Nikdy  82 19,9% 

 Zriedka  76 18,4% 

 Príležitostne  100 24,2% 

 Často  62 15,0% 

 Vždy  21 5,1% 

Fotky, statické obrázky  V súčasnej dobe 

nemasturbujem  

74 17,9% 

 Nikdy  195 47,2% 

 Zriedka  92 22,3% 

 Príležitostne  40 9,7% 

 Často  9 2,2% 

 Vždy  3 ,7% 

Texty, písané materiály  V súčasnej dobe 

nemasturbujem  

77 18,6% 

 Nikdy  205 49,6% 

 Zriedka  84 20,3% 

 Príležitostne  37 9,0% 

 Často  9 2,2% 

 Vždy  1 ,2% 

 

 

14.5.1 Prvá klitoridálna masturbácia bez použitia vibrátora 

Kohorta žien vo veku od 3 do 50 rokov (tab. č. 68) má skúsenosť s klitoridálnou 

onániou v 82,3%, čo predstavuje 340 žien zo 413 zúčastnených na výskume. Ako vyplynulo 

z výsledkov (tab. č. 68), najčastejšia prvá skúsenosť s klitoridálnou onániou je v 15. roku 

života, čo reprezentuje 52 (12,6%) participantiek z celkového počtu. Viac ako jedna 

percentuálna tretina (35,6%) reprezentatívnej výskumnej vzorky do veku 15. rokov vrátane 

klitoridálne masturbovalo bez použitia vibrátora, čo v kvantitatívnom vyjadrení 

predstavuje 147 respondentiek. Do 18. roku sa celkový počet respondentiek zvýšil na viac ako 

polovicu z celkového počtu, čo predstavuje 258 (62,5%) žien. Uvedenú techniku doteraz ešte 



nikdy neskúsilo 45 respondentiek (10,9%) a 28 (6,8%) si zvolilo možnosť „nechcem uviesť“. 

Priemerný vek prvej masturbácie bez použitia vibrátora je 17,74 (SD±6,95) rokov a ďalšie 

hodnoty sú uvedené v tab. č. 69. 

 

Tab. č. 68 – Vek prvej klitoridálnej masturbácie (bez použitia vibrátora) 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 ,2 ,3 ,3 

5 3 ,7 ,9 1,2 

6 2 ,5 ,6 1,8 

8 2 ,5 ,6 2,4 

10 5 1,2 1,5 3,8 

11 5 1,2 1,5 5,3 

12 18 4,4 5,3 10,6 

13 22 5,3 6,5 17,1 

14 37 9,0 10,9 27,9 

15 52 12,6 15,3 43,2 

16 45 10,9 13,2 56,5 

17 35 8,5 10,3 66,8 

18 31 7,5 9,1 75,9 

19 12 2,9 3,5 79,4 

20 17 4,1 5,0 84,4 

21 5 1,2 1,5 85,9 

22 6 1,5 1,8 87,6 

23 2 ,5 ,6 88,2 

25 5 1,2 1,5 89,7 

26 1 ,2 ,3 90,0 

28 3 ,7 ,9 90,9 

30 11 2,7 3,2 94,1 

33 1 ,2 ,3 94,4 

34 1 ,2 ,3 94,7 

35 5 1,2 1,5 96,2 

38 1 ,2 ,3 96,5 



40 7 1,7 2,1 98,5 

41 1 ,2 ,3 98,8 

44 1 ,2 ,3 99,1 

45 1 ,2 ,3 99,4 

50 2 ,5 ,6 100,0 

Total 340 82,3 100,0  

Missing nikdy som túto aktivitu 

nerobila 

45 10,9 
  

nechcem uviesť 28 6,8   

Total 73 17,7   

Total 413 100,0   

 

 

Tab. č. 69 – Vek prvej klitoridálnej masturbácie (bez použitia vibrátoru) 

N Valid 340 

Missing 73 

Mean 17,74 

Median 16,00 

Mode 15 

Std. Deviation 6,954 

Minimum 3 

Maximum 50 

 

 

Zaujímali sme sa, či existuje vzťah medzi vekom prvej klitoridálnej masturbácie bez 

použitia vibrátora a frekvenciou vyhľadávania erotických videomateriálov. Podľa výsledkov 

v tab. č. 70 vidíme negatívny vzťah medzi skúmanými premennými na základe Spearmanovej 

korelácie (ró= -0,181, p = 0,001). 

 

 

 

 

 



Tab. č. 70 – Vzťah medzi vekom prvej klitoridálnej masturbácie bez použitia vibrátora a 

frekvenciou vyhľadávania erotických videomateriálov 

   Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvej 

klitoridálnej 

masturbácie bez 

použitia vibrátoru 

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,181
**
 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 413 340 

Vek prvej klitoridálnej 

masturbácie bez použitia 

vibrátoru 

Correlation Coefficient -,181
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 340 340 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

14.5.2 Prvá vaginálna autostimulácia bez použitia vibrátora 

Vaginálnu autostimuláciu bez použitia vibrátora udávalo súhrnne 254 žien (61,5%) vo 

vekovom rozpätí od 10 do 50 rokov, pričom najčastejšie bola realizovaná v 15. roku života 37 

(9%) respondentkami (tab. č. 71) zo 413. Celkový počet respondentiek masturbujúcich 

prostredníctvom vaginálnej stimulácie do 15. rokov vrátane bol 69 (16,7%) z celkového počtu 

413 žien a do 18. roku stúpol počet na 163 (39,4%). Možnosť „nechcem uviesť“ si zvolilo 28 

respondentiek (6,8%) a subjektívnu skúsenosť s vaginálnou autostimuláciou nemalo počas 

vypĺňania anonymného dotazníka 131 (31,7%) z celkového počtu žien. Tab. č. 72 poskytuje 

informácie o priemernom veku 19,19 (SD±6,62) vaginálnej masturbácie bez použitia 

vibrátora. Ďalej v nej môžeme nájsť informáciu o minimálnom a maximálnom veku 

uskutočnenia prvej vaginálnej onánie, ktoré sú najvyšší vek 50 rokov a pre najmladší vek 10 

rokov. 

 

 

 

 

 

 



  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 1 ,2 ,4 ,4 

11 1 ,2 ,4 ,8 

12 6 1,5 2,4 3,1 

13 9 2,2 3,5 6,7 

14 15 3,6 5,9 12,6 

15 37 9,0 14,6 27,2 

16 32 7,7 12,6 39,8 

17 34 8,2 13,4 53,1 

18 28 6,8 11,0 64,2 

19 14 3,4 5,5 69,7 

20 24 5,8 9,4 79,1 

21 6 1,5 2,4 81,5 

22 5 1,2 2,0 83,5 

23 4 1,0 1,6 85,0 

24 1 ,2 ,4 85,4 

25 8 1,9 3,1 88,6 

26 1 ,2 ,4 89,0 

28 1 ,2 ,4 89,4 

30 13 3,1 5,1 94,5 

32 1 ,2 ,4 94,9 

33 1 ,2 ,4 95,3 

34 1 ,2 ,4 95,7 

35 1 ,2 ,4 96,1 

40 6 1,5 2,4 98,4 

45 2 ,5 ,8 99,2 

50 2 ,5 ,8 100,0 

Total 254 61,5 100,0  

Missing nikdy som túto aktivitu 

nerobila 

131 31,7 
  

nechcem uviesť 28 6,8   

Total 159 38,5   

Total 413 100,0   

Tab. č. 71 – Vek prvej vaginálnej masturbácie (bez použitia vibrátora) 



Tab. č. 72 – Vek prvej vaginálnej masturbácie (bez použitia vibrátora) 

N Valid 254 

Missing 159 

Mean 19,19 

Median 17,00 

Mode 15 

Std. Deviation 6,627 

Minimum 10 

Maximum 50 

 

 

Zistili sme negatívny vzťah (tab. č. 73) medzi frekvenciou vyhľadávania pornografie 

a vekom prvej vaginálnej masturbácie bez použitia vibrátora podľa Spearmanovej korelácie 

(ró= -0,162, p = 0,010). 

 

Tab. č. 73 – Vzťah medzi frekvenciou vyhľadávania pornografie a vekom prvej vaginálnej 

masturbácie bez použitia vibrátora 

   

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických  

videomateriálov 

Vek prvej 

realizácie | 

Masturbácia 

(vaginálna) bez 

použitia vibrátoru 

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,162
**
 

Sig. (2-tailed) . ,010 

N 413 254 

Vek prvej realizácie | 

Masturbácia (vaginálna) bez 

použitia vibrátoru 

Correlation Coefficient -,162
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,010 . 

N 254 254 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

14.5.3 Prvá vaginálna masturbácia s použitím vibrátora 

 Na otázku prvej masturbácie s použitím vibrátora sa vyjadrila viac ako jedna 

percentuálna tretina 39,7% žien sledujúcich sexuálne explicitné materiály zúčastnených na 



reprezentatívnom výskume, čo v kvantitatívnom prevedení reprezentuje 164 respondentiek 

zastúpených od veku 14 do 55 rokov. Výsledky skúmanej premennej sú difúzne rozčlenené 

medzi jednotlivé vekové kategórie (tab. č. 74), kde najviac zastúpenou vekovou kategóriu je 

vek 18. rokov v počte 20 (4,8%) žien. Do 15. roku mali 4 (0,9%) respondentky z celkového 

počtu skúsenosť  s autostimuláciou s použitím vibrátora. Ich počet vzrástol na 37 (8,9%) žien 

do 18. roku života z celkového počtu. Viac ako polovica respondentiek (60,3%) nemala počas 

vypĺňania dotazníka skúsenosť s uvedenou masturbačnou technikou. 

 

Tab. č. 74 – Vek prvej masturbácie s vibrátorom (sama, alebo partner/ka vás dráždi) 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14 1 ,2 ,6 ,6 

15 3 ,7 1,8 2,4 

16 4 1,0 2,4 4,9 

17 9 2,2 5,5 10,4 

18 20 4,8 12,2 22,6 

19 14 3,4 8,5 31,1 

20 10 2,4 6,1 37,2 

21 6 1,5 3,7 40,9 

22 5 1,2 3,0 43,9 

23 12 2,9 7,3 51,2 

24 5 1,2 3,0 54,3 

25 8 1,9 4,9 59,1 

26 3 ,7 1,8 61,0 

27 2 ,5 1,2 62,2 

28 5 1,2 3,0 65,2 

29 2 ,5 1,2 66,5 

30 13 3,1 7,9 74,4 

31 1 ,2 ,6 75,0 

32 3 ,7 1,8 76,8 

33 3 ,7 1,8 78,7 

35 10 2,4 6,1 84,8 

36 3 ,7 1,8 86,6 



37 1 ,2 ,6 87,2 

40 11 2,7 6,7 93,9 

41 1 ,2 ,6 94,5 

42 1 ,2 ,6 95,1 

45 2 ,5 1,2 96,3 

50 4 1,0 2,4 98,8 

51 1 ,2 ,6 99,4 

55 1 ,2 ,6 100,0 

Total 164 39,7 100,0  

Missing nikdy som túto aktivitu 

nerobila 

249 60,3 
  

Total 413 100,0   

 

 

 Priemerný vek (tab. č. 75) prvej masturbácie s vibrátorom a to bez ohľadu na to, či sa 

žena stimuluje sama, alebo ju stimuluje partner alebo partnerka je 26,18 (SD±9,00) roka. 

Najnižším zaznamenaným vekom takejto stimulácie je vek 14 rokov a najvyšším 55 rokov. 

 

Tab. č. 75 - Vek prvej masturbácie s vibrátorom (sama, alebo partner/ka vás dráždi) 

N Valid 164 

Missing 249 

Mean 26,18 

Median 23,00 

Mode 18 

Std. Deviation 9,003 

Minimum 14 

Maximum 55 

 

 

Vek prvej masturbácie s vibrátorom nie je v žiadnom vzťahu s frekvenciou 

vyhľadávania erotických videomateriálov na základe výsledku (tab. č. 76) Spearmanovej 

korelácie (ró= -0,138, p = 0,078). 

 

 



Tab. č. 76 – Vzťah medzi častosťou vyhľadávania pornografie a vekom prvej masturbácie 

s vibrátorom (sama, alebo partner/ka vás dráždi) 

   

Frekvencia 

vyhľadávania 

erotických 

videomateriálov 

Vek prvej 

realizácie | 

Masturbácia s 

vibrátorom 

(sama, alebo 

partner/ka vás 

dráždi) 

Spearman's rho Frekvencia vyhľadávania 

erotických (pornografických) 

videomateriálov 

Correlation Coefficient 1,000 -,138 

Sig. (2-tailed) . ,078 

N 413 164 

Vek prvej realizácie | 

Masturbácia s vibrátorom 

(sama, alebo partner/ka vás 

dráždi) 

Correlation Coefficient -,138 1,000 

Sig. (2-tailed) ,078 . 

N 164 164 

 

 

Vek prvej expozície erotickým videomateriálom pozitívne koreluje s vekom prvej 

realizácie v nasledujúcich skúmaných premenných: masturbácia – klitoridálna bez použitia 

vibrátora (ró=0,370, p=0,000), masturbácia – vaginálna bez použitia vibrátora (ró=0,420, 

p=0,000), masturbácia s vibrátorom – sama, alebo partner/ka vás dráždi (ró=0,640, 

p=0,000), partner/ka vás uspokojuje rukou – dráždi vagínu (ró=0,436, p=0,000), partner/ka 

vás uspokojuje ústami – orálne (ró=0,442, p=0,000). 

Častosť konzumu sexuálne explicitných materiálov negatívne koreluje s vekom prvej 

realizácie: masturbácie – klitoridálna bez použitia vibrátora (ró= -0,181, p=0,001), 

masturbácie – vaginálna bez použitia vibrátora (ró= -0,162, p=0,010) a partner/ka vás 

uspokojuje rukou – dráždi vagínu (ró= -0,176, p=0,001). 

 

14.6 Koitálne aktivity 

 14.6.1 Koitarche bez dráždenia klitorisu 

 Respondentky konzumujúce pornografiu najčastejšie uvádzali koitálny debut bez 

dráždenia klitorisu v 17. roku života, čo v kvantitatívnom vyjadrení predstavuje 95 (23%) 

z celkového počtu respondentiek zúčastnených na výskume (tab. č. 77). Celkovo malo do 15. 

roku defloráciu bez dráždenia klitorisu za sebou 55 (13,3%) respondentiek z celkového počtu 



a do 18. roku 283 (68,5%) žien. Spolu odpovedali na otázku takmer všetky ženy, až na 14 

(3,9%), ktoré aktuálne ešte neprešli procesom deflorácie. Z našich údajov je zjavné, dvanásť 

respondentiek (2,9%) malo koitarche pred dovŕšením vekovej hranice 15 rokov. Priemerný 

vek je 17,91 roka (SD ±2,47), najnižší vek je 13 rokov a najvyšší 28 rokov (tab. č. 78). 

Tab. č. 77 – Vek prvého heterosexuálneho koitálneho debutu (penis preniká do vagíny bez 

dráždenia klitorisu) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13 3 ,7 ,8 ,8 

14 9 2,2 2,3 3,0 

15 43 10,4 10,8 13,8 

16 50 12,1 12,5 26,3 

17 95 23,0 23,8 50,1 

18 83 20,1 20,8 70,9 

19 39 9,4 9,8 80,7 

20 24 5,8 6,0 86,7 

21 19 4,6 4,8 91,5 

22 11 2,7 2,8 94,2 

23 8 1,9 2,0 96,2 

24 7 1,7 1,8 98,0 

25 2 ,5 ,5 98,5 

26 2 ,5 ,5 99,0 

27 1 ,2 ,3 99,2 

28 3 ,7 ,8 100,0 

Total 399 96,6 100,0  

Missing nikdy som túto aktivitu 

nerobila 

14 3,4 
  

Total 413 100,0   

 

 

 

 

 



Tab. č. 78 - Vek prvej realizácie súlože (penis preniká do vagíny bez dráždenia klitorisu) 

N Valid 399 

Missing 14 

Mean 17,91 

Median 17,00 

Mode 17 

Std. Deviation 2,475 

Minimum 13 

Maximum 28 

 

 

14.6.2 Koitarche s dráždením klitorisu 

Simultánna stimulácia pošvy a klitorisu sa objavuje podľa tab. č. 79 v priemernom 

veku 19,09 roka (SD±4, 09) a s najfrekventovanejšie uvádzaným vekom výskytu 18. rokov 

v pošte 87 (21,1%) respondentiek z celkového počtu. Najnižší vek simultánnej stimulácie 

respondentky označili vek 13. rokov a najvyšší vek bol 55. rokov (tab. č. 79).  

 

Tab. č. 79 - Vek prvej realizácie súlože (penis preniká do vagíny a dráždi klitoris) 

N Valid 392 

Missing 21 

Mean 19,09 

Median 18,00 

Mode 18 

Std. Deviation 4,092 

Minimum 13 

Maximum 55 

 

 

Podľa výsledkov zažilo 6 (1,4%) respondentiek defloráciu s dráždením klitorisu pred 

dovŕšením 15. roku života a 21 (5,1%) nevykonávalo takúto aktivitu v sledovanom období, 

teda uviedli možnosť „nikdy som takúto aktivitu nerobila“. Do 15. roku života malo 

prekonaný koitálny debut 29 (7%) respondentiek a do 18. roku sa tento počet zvýšil na viac 

ako polovicu (54,2%) žien zúčastnených na reprezentatívnom výskume (tab. č. 80). Ďalšie 

výsledky sú zobrazené v tab. č. 80. 



Tab. č. 80 - Vek prvého heterosexuálneho koitálneho debutu (penis preniká do vagíny 

a dráždi klitoris) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 13 1 ,2 ,3 ,3 

14 5 1,2 1,3 1,5 

15 23 5,6 5,9 7,4 

16 38 9,2 9,7 17,1 

17 71 17,2 18,1 35,2 

18 87 21,1 22,2 57,4 

19 44 10,7 11,2 68,6 

20 42 10,2 10,7 79,3 

21 19 4,6 4,8 84,2 

22 17 4,1 4,3 88,5 

23 11 2,7 2,8 91,3 

24 11 2,7 2,8 94,1 

25 7 1,7 1,8 95,9 

26 3 ,7 ,8 96,7 

27 2 ,5 ,5 97,2 

28 2 ,5 ,5 97,7 

29 1 ,2 ,3 98,0 

30 1 ,2 ,3 98,2 

33 1 ,2 ,3 98,5 

35 1 ,2 ,3 98,7 

38 2 ,5 ,5 99,2 

42 1 ,2 ,3 99,5 

45 1 ,2 ,3 99,7 

55 1 ,2 ,3 100,0 

Total 392 94,9 100,0  

Missing nikdy som túto aktivitu 

nerobila 

21 5,1 
  

Total 413 100,0   

 

 



 Vek prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi pozitívne koreluje podľa 

Spearmanovej korelácie s vekom prvej realizácie v troch premenných: súlož – penis preniká 

do vagíny bez dráždenia klitorisu (ró=0,324, p=0,000), súlož – penis preniká do vagíny 

a prebieha dráždenie klitorisu (ró=0,310, p=0,000) a partner preniká s penisom do vášho análu 

(ró=0,476, p=0,000). 

 Frekvencia vyhľadávania pornografických videomateriálov má vplyv na jednu 

koitálnu premennú - penis preniká do vagíny bez dráždenia klitorisu, s ktorou negatívne 

koreluje podľa Spearmanovej korelácie (ró=0,105, p=0,036). 

 

14.7 Promiskuitné správanie konzumentiek pornografie 

 Promiskuitné správanie konzumentiek pornografie sme skúmali z dvoch perspektív. 

Prvou perspektívou bolo obdobie ohraničené 12 mesiacmi, resp. početom partnerov/iek 

doteraz s iba jedným pohlavným stykom za jeden rok a druhou skúmanou perspektívou bol 

celkový počet partnerov doteraz bez záujmu o dlhodobý vzťah s ním/ňou, resp. za celý život. 

V rámci promiskuitného správania nás zaujímal počet partnerov/iek za posedných 12 

mesiacov vrátane súčasného, s ktorým mali konzumentky pornografie pohlavný styk. 

Z výsledkov vyplynulo (tab. č. 81), takmer jedna percentuálna tretina, čo predstavuje 97 

respondentiek nemala žiadneho sexuálneho partnera/ku za posledných 12 mesiacov. Viac ako 

polovica (62,5%) žien malo jedného sexuálneho partnera/ku. K ôsmim a viacerým 

partnerom/kám za posledný rok sa priznalo 9 (2,2%) respondentiek. 

 

Tab. č. 81 – Počet rôznych sexuálnych partnerov/iek za posledných 12 mesiacov s ktorými ste 

mali pohlavný styk vrátane súčasného 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 97 23,5 23,5 23,5 

1 258 62,5 62,5 86,0 

 2-3  37 9,0 9,0 94,9 

 4-7  12 2,9 2,9 97,8 

 8 a viac  9 2,2 2,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 



 Dvestopäťdesiat (60,5%) žien z celkového počtu zúčastnenom na výskume nemalo ani 

jedného sexuálneho partnera s ktorým malo iba jeden pohlavný styk za posledný rok (tab. č. 

82). K jednému sexuálnemu partnerovi/ke s ktorým došlo k jednorazovej súloži za posledný 

rok sa hlásilo 141 (34,1%) respondentiek. Dve (0,5%) respondentky uvádzali 8 a viac 

sexuálnych partnerov s iba jedným pohlavným stykom za posledných 12 mesiacov. 

 

Tab. č. 82 - Počet rôznych partnerov/iek za posledných 12 mesiacov s iba jedným pohlavným 

stykom 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 250 60,5 60,5 60,5 

1 141 34,1 34,1 94,7 

 2-3  18 4,4 4,4 99,0 

 4-7  2 ,5 ,5 99,5 

 8 a viac  2 ,5 ,5 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 Počet sexuálnych partnerov/iek za posledných 12 mesiacov bez záujmu o dlhodobý 

vzťah s ním/ňou zažilo raz 63 (15,3%) participantiek (tab. č. 83). Viac ako tri štvrtiny (79,2%) 

respondentiek nezažilo a nepokúšalo sa o pohlavný styk za posledných 12 mesiacov bez 

záujmu o dlhodobý vzťah s ním. Štyri (1%) ženy majú sexuálnu skúsenosť osem a viackrát 

s partnerom/kou za posledných 12 mesiacov bez záujmu o dlhodobý vzťah s ním/ňou. 

 

Tab. č. 83 - Počet sexuálnych partnerov/iek za posledných 12 mesiacov bez záujmu 

o dlhodobý vzťah s ním/ňou 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 327 79,2 79,2 79,2 

1 63 15,3 15,3 94,4 

 2-3  17 4,1 4,1 98,5 

 4-7  2 ,5 ,5 99,0 

 8 a viac  4 1,0 1,0 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 



 Počas svojho života nezažilo celkovo 23 (5,6%) žien konzumentiek pornografie 

pohlavný styk – súlož (tab. č. 84). Osemdesiat jeden (19,6%) participantiek malo celkovo 

jedného sexuálneho partnera/ku a 87 respondentiek uvádzalo na základe introspekcie osem 

a viac sexuálnych partnerov celkovo za svoj život. 

 

Tab. č. 84 – Celkový počet doteraz rôznych sexuálnych partnerov/iek vrátane súčasného 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 23 5,6 5,6 5,6 

1 81 19,6 19,6 25,2 

 2-3  116 28,1 28,1 53,3 

 4-7  106 25,7 25,7 78,9 

 8 a viac  87 21,1 21,1 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Štvrtina (25,9%) žien ktoré vyhľadávajú sexuálne explicitné materiály mali celkovo 

doteraz jedného sexuálneho partnera/iek s iba jedným pohlavným stykom (tab. č. 85). Bez 

sexuálnych partnerov/iek s iba jedným pohlavným stykom bolo 131 (31,7%) respondentiek. 

Tridsať osem participantiek (9,2%) malo skúsenosť s 8 a viacerými rôznymi sexuálnymi 

partnermi/kami celkovo s iba jedným pohlavným stykom. 

 

Tab. č. 85 – Celkový počet doteraz rôznych sexuálnych partnerov/iek s iba jedným 

pohlavným stykom 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 131 31,7 31,7 31,7 

1 107 25,9 25,9 57,6 

 2-3  100 24,2 24,2 81,8 

 4-7  37 9,0 9,0 90,8 

 8 a viac  38 9,2 9,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 



 Sex na jednu noc, resp. bez záujmu o dlhodobý vzťah s daným partnerom/kou doteraz 

nezažilo 167 (40,4%) participantiek (tab. č. 86). K uvedenému správaniu sa priznalo 84 

(20,3%) žien z celkového počtu zúčastnenom na výskume. Tridsať šesť (8,7%) respondentiek 

zažilo sex na jednu noc 8 a viackrát počas svojho života. 

 

Tab. č. 86 – Celkový počet doteraz rôznych sexuálnych partnerov/iek bez záujmu o dlhodobý 

vzťah s ním 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 167 40,4 40,4 40,4 

1 84 20,3 20,3 60,8 

 2-3  91 22,0 22,0 82,8 

 4-7  35 8,5 8,5 91,3 

 8 a viac  36 8,7 8,7 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

U respondentiek konzumujúcich pornografické videomateriály sú podľa výsledkov 

viditeľné pozitívne korelácie medzi premennou počet vyhľadávaní sexuálne explicitných 

videomateriálov za posledné dva dni a premennými: počet partnerov/iek za posedných 12 

mesiacov iba s jedným pohlavným stykom (ró=0,142, p=0,004) čo reprezentuje koreláciu 

s premennou počet partnerov/iek za posedných 12 mesiacov bez záujmu o dlhodobý vzťah 

s ňou/ním (ró=0,123, p=0,012). Vek prvého kontaktu s pornografiou nekoreluje s vyššie 

uvedenými skúmanými dvoma premennými v žiadnom smere (ró=0,033, p=0,498; ró=0,044, 

p=0,376). 

Čo sa týka premenných počet (celkovo) doteraz rôznych sexuálnych partnerov/iek 

vrátane súčasného (ró=0,022, p=0,660), počet rôznych partnerov/iek (celkovo) doteraz s iba 

jedným pohlavným stykom (ró=0,002, p=0,969), počet partnerov/iek (celkovo) doteraz bez 

záujmu o dlhodobý vzťah s ním/ňou (ró= -0,012, p=0,808) a veku prvého kontaktu 

s pornografiou, nie je zistená žiadna signifikantná korelácia. 

 Celková frekvencia vyhľadávania pornografie nekoreluje s premennou počet 

partnerov/iek za posedných 12 mesiacov iba s jedným pohlavným stykom (ró=0,096, p=0,52), 

avšak premenná počet partnerov/iek za posedných 12 mesiacov bez záujmu o dlhodobý vzťah 

s ňou/ním je pozitívne signifikantná (ró=0,104, p= 0,035) s celkovou frekvenciou 



vyhľadávania pornografie. Pozitívna korelácia sa potvrdila (ró=0,181, p= 0,000) medzi 

celkovým počtom vyhľadávanej pornografie a počtom partnerov/iek za posledných 12 

mesiacov vrátane súčasného. 

 Počet vyhľadávaní pornografických videomateriálov za posledné dva dni pozitívne 

koreluje s počtom rôznych partnerov/iek (celkovo) doteraz s iba jedným pohlavným stykom 

(ró=0,204, p=0,000) a počet partnerov/iek (celkovo) doteraz bez záujmu o dlhodobý vzťah 

s ním/ňou (ró= -0,188, p=0,000). Na druhú stranu, korelácia medzi počtom vyhľadávaní 

pornografie za posledné dva dni a počtom (celkovo) doteraz rôznych sexuálnych 

partnerov/iek vrátane súčasného sa nepotvrdila (ró= -0,077, p=0,118). 

 Rovnako tak frekvencia vyhľadávania erotických videomateriálov pozitívne koreluje 

s premennými ako: počet (celkovo) doteraz rôznych sexuálnych partnerov/iek vrátane 

súčasného (ró=0,153, p=0,002), počet rôznych partnerov/iek (celkovo) doteraz s iba jedným 

pohlavným stykom (ró=0,133, p=0,007) a počet partnerov/iek (celkovo) doteraz bez záujmu 

o dlhodobý vzťah s ním/ňou (ró= -0,191, p=0,000). 

 Vek prvého kontaktu nie je v pozitívnom a ani negatívnom vzťahu s počtom 

partnerov/partneriek za posledných 12 mesiacov vrátane súčasného (ró= -0,092, p=0,061), 

s počtom partnerov/partneriek za posledných 12 mesiacov iba s jedným pohlavným stykom 

(ró= -0,033, p=0,498), s počtom partnerov/partneriek za posledných 12 mesiacov bez záujmu 

o dlhodobý vzťah s ním/ňou (ró= -0,444, p=0,376), s počtom (celkovo) doteraz rôznych 

sexuálnych partnerov/partneriek vrátane súčasného (ró=0,022 p=0,660), s počtom rôznych 

partnerov/partneriek (celkovo) doteraz s iba jedným pohlavným stykom (ró= 0,002, p=0,969) 

s počtom partnerov/partneriek (celkovo) doteraz bez záujmu o dlhodobý vzťah s ním/ňou (ró= 

-0,012, p=0,808). 

 

14.8 Imaginácie konzumentiek erotických videomateriálov 

 Svet predstáv je svetom, kde sa môžu odohrávať rôzne scenáre a z toho dôvodu sme sa 

snažili uvedený svet konzumentiek sexuálne explicitných materiálov preskúmať. Zaujímal nás 

svet predstáv žien v zmysle častosti predstavovania si sexu s niekým, s kým nie sú vo vzťahu. 

 K častosti sexuálnym myšlienok zahŕňajúcich nejakého muža/ženu za posledný mesiac 

sa vyjadrilo 80 (19,4%) žien z celkového počtu (tab. č. 87). Zvyšné viac ako tri štvrtiny 

(80,6%) prejavilo svoj názor k danej otázke v zmysle nevyjadrenia sa. Najfrekventovanejšou 

možnosťou za posledný mesiac boli sexuálne myšlienky raz za mesiac pre 18 (4,4%). 

S takýmito myšlienkami za posledný mesiac sa vôbec nestretlo 11 (2,7%). Naopak, viackrát 



než raz za deň sa s nimi za posledný mesiac stretlo 7 (1,7%) žien z tých, ktoré vyjadrili svoj 

názor. 

 

Tab. č. 87  – Frekvencia sexuálnych myšlienok zahŕňajúceho nejakého muža/ženu za 

posledný mesiac 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  vôbec  11 2,7 13,8 13,8 

 raz za mesiac  18 4,4 22,5 36,3 

 raz za dva týždne  14 3,4 17,5 53,8 

 raz za týždeň  9 2,2 11,3 65,0 

 2 krát za týždeň  3 ,7 3,8 68,8 

 3 – 4 krát za týždeň  13 3,1 16,3 85,0 

 raz za deň  5 1,2 6,3 91,3 

 viackrát než raz za deň  7 1,7 8,8 100,0 

Total 80 19,4 100,0  

Missing System 333 80,6   

Total 413 100,0   

 

Jedna percentuálna štvrtina, čo v kvantitatívnom vyjadrení predstavuje 108 žien nemá 

podľa tab. č. 88 takéto predstavy nikdy. Málokedy sa k nim utieka 189 (45,8%) participantiek 

a 57 (13,8%) žien má takéto predstavy približne raz za mesiac. Takmer každý deň prežíva 

predstavy sexu s niekým bez vzťahu 16 respondentiek (3,9%). 

 

Tab. č. 88 – Frekvencia predstáv sexu s niekým, bez partnerského vzťahu 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  nikdy  108 26,2 26,2 26,2 

 málokedy  189 45,8 45,8 71,9 

 približne raz za mesiac  57 13,8 13,8 85,7 

 približne raz za týždeň  43 10,4 10,4 96,1 

 takmer každý deň  16 3,9 3,9 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 



 Impulzívne sexuálne fantázie sa neobjavujú u 183 (44,3%) žien zúčastnených na 

výskume. Iba 10 (2,4%) respondentiek necháva priechodnosť impulzívnym sexuálnym 

fantáziám s niekým, s kým sa práve stretli a to takmer každý deň. Málokedy sa takýmto 

sexuálnym fantáziám odovzdáva 169 (40,9%) participantiek (tab. č. 89). 

 

Tab. č. 89 – Frekvencia sexuálnych fantázií s niekým, s kým sa práve respondentka stretla 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  nikdy  183 44,3 44,3 44,3 

 málokedy  169 40,9 40,9 85,2 

 približne raz za mesiac  35 8,5 8,5 93,7 

 približne raz za týždeň  16 3,9 3,9 97,6 

 takmer každý deň  10 2,4 2,4 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Okrem cudzích ľudí, nás zaujímalo, či sa ženy sledujúce erotické videomateriály 

dokážu vzrušiť pri komunikácii s partnerom s ktorým majú dlhodobý vzťah. Polovici (50,6%) 

žien sa to doteraz podľa ich výpovedí (tab. č. 90) nikdy nepodarilo. Málokedy zažíva 

vzrušenie pri komunikácii s dlhodobým partnerom 159 (38,5%) participantiek a iba 3 

respondentky sú schopné prežiť takéto vzrušenie takmer každý deň. 

 

Tab. č. 90 – Frekvencia vzrušenia pri komunikácii s partnerom s vážnym vzťahom 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  nikdy  209 50,6 50,6 50,6 

 málokedy  159 38,5 38,5 89,1 

 približne raz za mesiac  28 6,8 6,8 95,9 

 približne raz za týždeň  14 3,4 3,4 99,3 

 takmer každý deň  3 ,7 ,7 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 



14.9 Vplyv konzumu pornografie na konzumentky samotné 

 Zaujímalo nás, či vyhľadávanie sexuálne explicitných materiálov a ich následný 

konzum má nejaký vplyv na vzhľad mužské prirodzenia (dĺžka a objem penisu). Ako je vidieť 

z tab. č. 91, viac ako tri štvrtiny (78,3%) respondentiek nepovažuje sledovanie pornografie za 

negatívny vplyv čo sa týka zmeny pohľadu na mužský penis, resp. jeho dĺžku alebo objem. 

Päť (1,2%) žien korigovalo svoj doterajší postoj a preto hovorí o veľkej zmene.  

 

Tab. č. 91 – Sledovanie pornografie a jej vplyv na vzhľad mužov 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  vôbec  222 53,8 53,8 53,8 

 skoro vôbec  101 24,5 24,5 78,2 

 áno, trochu  66 16,0 16,0 94,2 

 áno, čiastočne  19 4,6 4,6 98,8 

 áno, veľmi  5 1,2 1,2 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Pedagogický zámer konzumu pornografie na striedanie sexuálnych polôh sa ukazuje 

ako reálny, na základe odpovedí respondentiek (tab. č. 92), kde 236 respondentiek urobilo 

menšie či väčšie zmeny v repertoári používaných sexuálnych polôh. U 100 žien nemal 

konzum pornografie vôbec žiaden vplyv na obmenu, resp. striedanie sexuálnych polôh. 

 

Tab. č. 92 – Vplyv pornografie na striedanie sexuálnych polôh 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  vôbec  100 24,2 24,2 24,2 

 skoro vôbec  77 18,6 18,6 42,9 

 áno, trochu  140 33,9 33,9 76,8 

 áno, čiastočne  74 17,9 17,9 94,7 

 áno, veľmi  22 5,3 5,3 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 



14.10 Sebahodnotenie a konzum pornografie 

 Subjektívna spokojnosť so sexuálnym životom patrí medzi dôležité aspekty ľudského 

bytia. Necelá jedna štvrtina (21,1%) respondentiek (tab. č. 93) je veľmi spokojná s vlastným 

sexuálnym životom. Ambivalentnosť k danej otázke proklamuje 72 (17,4%) žien. Dvadsať 

deväť participantiek je veľmi nespokojných s praktikovaným sexuálneho života. Na základe 

súčtu troch hodnotený (od čísla 5 po 7) z hodnotiacej škály, celkovo môžeme konštatovať, 

väčšia polovica (58,4%) respondentiek z výskumu je spokojná s vlastným sexuálnym 

životom. 

 

Tab. č. 93 – Celková spokojnosť s vlastným sexuálnym životom 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1 - Veľmi nespokojná  29 7,0 7,0 7,0 

2 29 7,0 7,0 14,0 

3 42 10,2 10,2 24,2 

4 72 17,4 17,4 41,6 

5 80 19,4 19,4 61,0 

6 74 17,9 17,9 78,9 

 7 - Veľmi spokojná  87 21,1 21,1 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Celkovú subjektívnu atraktivitu žien (tab. č. 94) zúčastnených na výskume hodnotí 

viac ako polovica (56,2%) participantiek pozitívne. Ako veľmi atraktívne sa hodnotí 31 

(7,5%) žien a naopak 9 (2,2%) sa na základe introspekcie hodnotí veľmi negatívne. Pre viac 

ako jednu štvrtinu (28,6%) respondentiek hodnotenie svojej celkovej atraktivity nie je ani 

zaujímavé a ani nezaujímavé. 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 94 – Hodnotenie svojej celkovej atraktivity 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1 - Veľmi neatraktívna  9 2,2 2,2 2,2 

2 18 4,4 4,4 6,5 

3 36 8,7 8,7 15,3 

4 118 28,6 28,6 43,8 

5 133 32,2 32,2 76,0 

6 68 16,5 16,5 92,5 

 7 - Veľmi atraktívna  31 7,5 7,5 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 

 Pri pohľade na tab. č. 95 konštatujeme, polovica respondentiek nepociťuje žiadne 

pocity viny, počas jej konzumu. Ambivalentné pocity prežíva 38 (9,2%) žien a veľmi silné 

pocity viny sa objavujú u 7 (1,7%) respondentiek. Celkovo možno konštatovať, spolu až tri 

štvrtiny participantiek neprežívajú pocity viny pri dobrovoľnej expozícii sexuálne 

explicitných materiálov. 

 

Tab. č. 95 – Pocity viny z pozerania pornografie podľa odpovedí respondentiek 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Vôbec nie (1)  218 52,8 52,8 52,8 

2 61 14,8 14,8 67,6 

3 41 9,9 9,9 77,5 

4 38 9,2 9,2 86,7 

5 34 8,2 8,2 94,9 

6 14 3,4 3,4 98,3 

 Veľmi silný (7)  7 1,7 1,7 100,0 

Total 413 100,0 100,0  

 

 



Zaujímali sme sa, či konzumovanie pornografie súvisí s pocitmi viny počas jej 

pozerania. Priemerný pocit viny pociťovaný počas konzumu pornografie je 2,22 (SD±1,63) 

podľa výsledkov v tab. č. 96. a modus je 1. 

 

Tab. č. 96 – Pocity viny z pozerania pornografie 

N Valid 413 

Missing 0 

Mean 2,22 

Median 1,00 

Mode 1 

Std. Deviation 1,631 

 

 Nenašli sme žiaden vzťah medzi Pocitom viny a Frekvenciou vyhľadávania erotických 

videomateriálov na základe Spearmanovej korelácie ró= -0,044 a p=0,376. 

 

14.11 Deviácie 

 V rámci deviácií sme sa zaujímali o konzum deviantnej pornografie. Na tom základe 

sme výsledky rozdelili dvoch klastrov. Prvým z nich je klaster deviácie v objekte a druhým 

klastrom sú deviácie v aktivite. V uvedených dvoch klastroch sú popísané výsledky. 

 

14.11.1 Deviácie v objekte 

 Prvou kategóriou sú deviácie v objekte, kde sme sa zaujímali o jednotlivé preferencie 

žien konzumentiek pornografie počas vyhľadávania sexuálne explicitných materiálov. Za 

deviácie v objekte označujeme kvalitatívne poruchy sexuálnej motivácie charakterizované 

neadekvátnym zameraním erotickej túžby, teda tým, na aký objekt je orientovaná sexuálna 

apetencia. 

 Podľa tabuľky č. 97 vidíme, drvivá väčšina respondentiek nekonzumuje, resp. ani 

nevyhľadáva incestnú tematiku. Ak už jej venujú čas, za najviac príjemnú z ponúkaných 

možnosti podľa 20 (4,8%) respondentiek je najvyhľadávanejšou „Nevlastný otec a nevlastná 

dcéra“ a za ňou hneď nasleduje „Brat a nevlastná sestra“ pre 19 (4,6%) participantiek. 

Najmenej vyhľadávanou témou na základe výberu 11 (2,7%) žien je „Matka a syn“ (k 

jednotlivým súčtom sme došli spočítaním m aožností na Likertovej škále od 6 do 9 na 

hodnotiacej škále).  



Tab. č. 97 – Vyhľadávanie incestnej tematiky v rámci jej konzumu 

  

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

In
ce

st
n

é 
té

m
y

 

Nevlastný otec a 

nevlastná dcéra 
286 37 14 11 45 7 7 3 3 

Brat a nevlastná 

sestra 
285 32 19 14 44 4 7 6 2 

Otec a dcéra 349 12 7 4 24 9 5 2 1 

Nevlastná matka a 

nevlastný syn 
297 31 17 14 40 4 2 6 2 

Brat a sestra 337 23 7 5 27 3 6 4 1 

Matka a syn 348 16 6 5 27 3 3 3 2 

 

 

 Scénky so zvieratami nie sú celkovo preferované medzi konzumentkami pornografie 

(tab. č. 98). Ak už respondentky vyhľadávajú zoofilnú pornografiu, tak sa ich pozornosť 

primárne sústredí na „Ženu a psa“. Uvedená zoofilná kategória je akceptovateľná pre 10 

(2,4%) žien. Šesť (1,5%) žien dáva prednosť „Žene s koňom“, resp. oslom. Ako najmenej 

preferovaná je možnosť „Žena a mačka“ a to u jednej participantky. 

 

Tab. č. 98 – Zoofilné scénky vyhľadávané počas pozerania porna 

 

 
1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

S
ex

u
á
ln

e 
a
k

ti
v
it

y
 

m
ed

zi
 ľ

u
ď

m
i 

a
 z

v
ie

ra
ta

m
i 

Žena a pes 366 10 5 2 20 5 2 1 2 

Žena a kôň 

(osol) 
372 6 4 3 22 5 - - 1 

Muž a ovca 382 3 5 - 20 1 1 - 1 

Muž a kôň 

(osol) 
387 3 - 2 19 - 1 - 1 

Muž a pes 384 5 2 2 19 1 - - - 

Žena a mačka 382 6 2 2 20 - - - 1 

 

 

 Pedofilne vyhľadávané sexuálne explicitné materiály (tab. č. 99) sú akceptovateľné 

pre 5 (1,2%) respondentiek, z toho pre jednu sú priam preferované. Opäť, takmer všetky 

respondentky vyhľadávajúce pornografiu odmietajú konzum sexuálnych obrázkov detí 

a sexuálne aktivity s deťmi prepubertálneho veku. Respondentkami špecifikované témy boli: 

„Deti; Chlapec na základnej škole skúša zviesť spolužiačku“. 

 



Tab. č. 99 – Sexuálne obrázky detí, sexuálne aktivity s deťmi prepubertálneho veku 

 

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

Pedofília 373 10 1 5 19 4 - - 1 

 

 

 Čo sa týka ďalších deviácií v objekte (tab. č. 100), Psychické mučenie je prijateľné 

celkovo pre 9 respondentiek. Pre viac ako tri tretiny z celkového počtu je veľmi nepríjemné. 

Tabuľka č. 100 zobrazuje ďalšie možnosti, ku ktorým sa vyjadrili ženy a sú zoradené 

zostupne podľa počtu veľmi nepríjemné a preferované. 

 

Tab. č. 100  – Iné deviácie v objekte 

  

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

In
é 

d
ev

iá
ci

e 
v
 o

b
je

k
te

 

Psychické 

mučenie 
330 33 10 - 31 6 1 - 2 

Fetišizmus 280 53 18 8 46 4 1 1 2 

Manipulácia s 

močom 

alebo výkalmi 

367 9 8 1 24 1 1 - 2 

Transvestitizmus 295 41 20 6 48 2 - - 1 

 

 

14.11.2 Deviácie v aktivite 

 Sú charakterizované ako poruchy v spôsobe dosahovania sexuálneho vzrušenia 

a uspokojovania. 

 Tabuľka č. 101 zobrazuje odpovede respondentiek k sexuálnym aktivitám s prvkami 

sadizmu a masochizmu a iné. S pomedzi dominantných praktík je najvyhľadávanejšou 

praktika „Dominantná žena (muž plní jej rozkazy)“, pričom k uvedenú praktiku pozitívne 

hodnotí 69 (16,7%) žien z celkového počtu. Naopak, 278 (67,3%) žien ju hodnotí negatívne. 

Praktiku „Dominantný muž (žena plní jeho rozkazy)“ uprednostňuje celkovo 65 (15,7%) 

respondentiek a 285 (69%) ju považuje na veľmi nepríjemnú. Sadistické praktiky (tab. č. 101) 

ako „Bičovanie“, „Bondáž“ a „Aplikácia drobných mučiacich pomôcok“ nie sú medzi 

respondentkami obľúbené podľa viac ako troch štvrtín negatívnych reakcií k nim. Pozitívne 



postoje k uvedeným 3 kategóriám má 37 (9%) pre „Bičovanie“, 36 (8,7%) „Zväzovanie“ a 34 

(8,2%) pre „Aplikáciu drobných mučiacich pomôcok“. 

 

Tab. č. 101 – Sexuálne aktivity s prvkami sadizmu a masochizmu, 

alebo dominancie a submisivity 

  

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

S
ex

u
á
ln

e 
a
k

ti
v
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y
 s

 p
rv

k
a
m

i 
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d
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m
u
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a
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ch
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m
u

, 

a
le

b
o
 d

o
m

in
a
n

ci
e 

a
 s

u
b

m
is

iv
it

y
 

Dominantná žena 

(muž plní prianie 

ženy) 

185 39 29 25 66 27 20 9 13 

Dominantný muž 

(žena plní prianie 

muža 

175 40 35 35 63 20 22 14 9 

Dominantní muži 

(žena 

je nimi 

nedobrovoľne 

sexuálne 

stimulovaná) 

222 34 25 24 46 19 20 10 13 

Dominantné ženy 

(muž 

je nimi 

nedobrovoľne 

sexuálne 

stimulovaný) 

218 48 34 19 51 19 13 5 6 

Bičovanie 268 52 16 13 37 13 8 1 5 

Bondáž (zväzovanie) 263 29 21 9 55 20 6 3 7 

Aplikácia drobných 

mučiacich pomôcok 
262 42 22 14 39 13 13 3 5 

Schéma s dominou 247 42 23 14 55 18 5 6 3 

Prepichovanie 334 23 12 8 32 - 1 - 3 

 

 

Podľa tab. č. 102 sa k znásilneniu a hrubému sexuálnemu zaobchádzaniu veľmi 

negatívne tri štvrtiny respondentiek z celkového počtu. Pozitívny postoj, resp. uvedené 

zaobchádzanie vyhľadáva 29 (7%) (číslo predstavuje súčet možností od 6 do 9 na hodnotiacej 

škále) žien a z nich je znásilnenie a hrubé sexuálne zaobchádzanie preferované pre 4 

participantky. Pri špecifikovaní konkrétnej témy, respondentky uvideli nasledovné: „Ak je to 

veľmi hrubé násilie, tak je to nepríjemné; pokiaľ sa pár zahrá na akože znásilnenie, tak je to 

vzrušujúce; Hra na znásilnenie; Chlap s chlapom; Keď sa muž vrhne na ženu a tá to 

neočakáva; Potrestanie“ 



Tab. č. 102 – Výber témy so znásilnením alebo hrubým sexuálnym zaobchádzaním pri 

konzume pornografie 

 

1 - veľmi  

nepríjemné 
2 3 4 5 6 7 8 

9 - 

preferované 

Znásilnenie (hrubé) 

sexuálne 

zaobchádzanie 

294 26 17 12 35 6 14 5 4 

 

 

14.11 Závislosť od pornografie 

Záverom empirickej časti prinášame výsledky aktuálne veľmi diskutovanej 

a kontroverznej témy a problematiky, ako je „závislosť“ od pornografie. Respondentkám sme 

v rámci dotazníka dali vyplniť dotazník „závislosti“ od pornografie, nakoľko je našou témou 

vyhľadávanie a konzum sexuálne explicitných materiálov. Z výsledkov vyšlo (tab. č. 103), 60 

(14,53%) žien je podľa výsledkov „závislých“ na pornografii. 

 

Tab. č. 103 – „Závislosť“ od pornografie 

  Count 

Stáva sa Vám často, že ste 

zaujatá myšlienkami o sexe? 

 áno  224 

 nie  189 

Myslíte si, že by ste mali 

niečo z vášho sexuálneho 

správania skrývať pred 

ostatnými? 

 áno  149 

 nie  264 

Už ste niekedy hľadala 

odbornú pomoc (lekár/-ka, 

polícia, psychologická) pre 

sexuálne správanie, ktoré sa 

vám nepáčilo, a ktoré na vás 

niekto spáchal? 

 áno  11 

 nie  402 

Bol niekedy niekto 

emocionálne zranený, pre 

vaše sexuálne správanie? 

 áno  50 

 nie  363 

Cítite sa byť ovládaná vašou 

sexuálnou túžbou? 

 áno  81 

 nie  332 

Pociťujete po sexe 

nepríjemné pocity až 

depresiu? 

 áno  30 

 nie  383 



15. Diskusia 

 V nasledujúcej časti dávame výsledky nášho výskumného projektu do širších 

súvislostí psychologického výskumu a praxe. Najprv ich porovnáme s výsledkami iných 

výskumov či štúdií, ďalej načrtneme teoretické možnosti ich praktického využitia a nakoniec 

upozorníme na možné limity výskumu. 

 Ak sa máme zamerať na komparáciu výsledkov nášho výskumu s ďalšími výskumami, 

v niektových oblastiach vzájomné porovnanie nebude úplne presné a to nielen z dôvodov 

interkulturálnych, ale pretože koncepcia výskumu, tak ako štruktúrou, tak aj svojím účelom sa 

výrazne líši od výskumov použitých pri porovnávaní výsledkov. Primárnym problémom je 

insuficientná výskumná databáza zameraná na vyhľadávanie a konzumovanie sexuálne 

explicitných materiálov ženským pohlavím. 

 

15.1. Nekoitálne aktivity žien konzumujúcich sexuálne explicitné materiály 

 Nekoitálne aktivity participatiek sme rozdelili do troch kategórií a zaujímali sme sa, 

koľko mali rokov, keď sa im po prvýkrát odovzdali, resp. mali s ňou subjektívnu skúsenosť. 

Prvou bola klitoridálna ipsácia bez použitia vibrátora, druhá kategória sa týkala vaginálnej 

autostimulácie bez použitia vibrátora a posledná skúmaná kategória zahŕňala masturbáciu s 

použitím vibrátora - sama, alebo partner/ka vás dráždi. 

 Klitoridálna ipsácia bez použitia vibrátora, ktorú psychoanalytik Freud (Kratochvíl, 

2008) považoval za menej hodnotnú v porovnaní s vaginálnou, bola najfrekventovanejšia vo 

veku 15. rokov. Celkovo do veku 15. rokov vrátane, prvýkrát skúsilo uvedenú nekoitálnu 

aktivitu 147 respondentiek a do vekovej hranice 18. rokov vrátane sa ich počet zvýšil na 

takmer dve tretiny (258) participantiek z celkového počtu respondentiek zúčastnených na 

reprezentatívnom výskume. Priemerný vek prvej masturbácie bez použitia vibrátora je 17,74 

rokov. 

 Autostimulácia vyvolaná dráždením vaginálnej oblasti je v porovnaní s klitoridálnou 

autostimuáciou menej frekventovanou podľa našich výsledkov. Vaginálnemu dráždeniu sa 

z výskumnej reprezentatívnej vzorky venuje 254 žien. Najčastejšie sa vyskytujúcim vekom, 

v ktorom ženy prvýkrát vyskúšali a dosiahli vaginálny orgazmus s pomedzi jednotlivých 

rokov je vek 15. rokov, čo v kvantitatívnom vyjadrení reprezentuje 37 respondentiek. 

Šesťdesiat deväť respondentiek zažilo prvú vaginálnu stimuláciu do 15. roku vrátane 

a priemerná vek je 19,19 rokov. 



 Poslednou skúmanou kategóriu z nekoitálnych sexuálnych aktivít bola masturbácia 

s vibrátorom, kde najčastejším rokom masturbácie s vibrátorm bol vek 18. rokov. Z výsledkov 

vyplýva, autostimulácia pomocou vibrátora je skôr dominantná pre ženy od 18. rokov vyššie, 

pričom priemerný vek je 26,18 rokov.  

 Zahraničný longitudinálny výskum zaoberajúci sa Sexuálnym správaním obyvateľstva 

ČR (Weiss a Zvěřina, 2014) odhalil na základe odpovedí respondentiek, že vek 15. rokov je 

najfrekventovanejším vekom prvej onánie (nebolo charakterizované o aký druh išlo) 

u ženského českého pohlavia v počte 118 (16,5%) zo 717 žien, ktoré odpovedali na uvedenú 

otázku. Priemerný vek prvej onánie je 16,17 (SD±5,382). 

 Na Slovensku vyplynuli z výsledkov reprezentatívneho výskumu z roku 2005 (Máthé) 

nasledovné zistenia. Skúsenosť so všeobecnou autostimuláciou popisovalo 34%, čo 

predstavuje 303 z 892 žien zúčastnených na výskume a priemerný vek bol 17,75 roka pre celú 

výskumnú vzorku žien od 15 do 69 rokov. 

 Uvedené zistenia Máthého, Weissa a Zvěřiny potvrdzujú našu hypotézu, v ktorej 

sme predpokladali, že konzum erotických videomateriálov nebude, mať vplyv na skorší 

začiatok autostimulačných praktík respondentiek konzumujúcich erotické 

videomateriály v porovnaní s bežnou populáciou, resp. kohortou ľudí z reprezentatívnych 

výskumov, ktoré neboli primárne zamerané na skúmanie vyhľadávania pornografie, ale 

zaoberali sa sexuálnym správaním obyvateľstva na Slovensku a v Českej Republike. 

 Korelačná analýza medzi jednotlivými skúmanými premennými ukázala na vzájomné 

súvislosti popisované nižšie. Zistili sme negatívnu koreláciu medzi frekvenciou vyhľadávania 

erotických videomateriálov a vekom prvej klitoridálnej masturbácie bez použitia vibrátora. 

Uvedené zistenie znamená, čím je nižší vek prvej klitoridálnej masturbácie bez použitia 

vibrátora, tým častejšie dochádza k vyhľadávaniu sexuálne explicitných videomateriálov 

ženami a vice versa. 

Negatívny vzájomný vzťah bol nájdený medzi vekom prvej vaginálnej autostimulácie 

a frekvenciou vyhľadávania erotických videomateriálov na základe Spearmanovej korelácie, 

čo pre ženy konzumentky znamená paralerný scenár ako tomu bolo pri veku prvej 

klitoridálnej ipsácie a teda, čím je nižší vek prvej vaginálnej masturbácie bez použitia 

vibrátora, tým častejšie dochádza k vyhľadávaniu sexuálne explicitných videomateriálov 

ženami a opačne. 

Korelačný koeficient sa nenašiel medzi vekom prvej onánie s vibrátorom (sama, alebo 

partner/ka vás dráždi) a častosťou vyhľadávania pornografie. 



Ďalej vyšli vzájomné pozitívne vzťahy, ktoré hovoria, že čím bol nižší vek (čím boli 

dievčatá mladšie) prvej expozícii pornografie, tým bol nižší vek prvej realizácie klitoridálnej a 

vaginálnej masturbácie, masturbácie s vibrátorm, partner/ka vás uspokojuje rukou (stimuluje 

vagínu) a paetner/ka vás uspokojuje ústami (orálny sex). 

Negatívne korelačné vzťahy sa ukázali medzi častosťou konzumu pornografie 

a vekom prvej realizácie v nasledovných premenných: klitoridálna a vaginálna masturbácia 

obe bez použitia vibrátora a partner/ka vás uspokojuje rukou – dráždi vagínu. 

 

15.2 Koitálne aktivity žien konzumujúcich sexuálne explicitné materiály 

Respondentky zúčastnené na výskume mali najčastejšie uvádzaný koitálny debut bez 

stimulácie klitorisu v 17. rokoch a priemerný vek bol 17,91 roku s minimálnym vekom aktu 

13. a maximálnym vekom 28. rokov. 

Prvá realizácia súlože s prenikaním penisu do pošvy a simultánnym dráždením 

klitorisu bola najčastejšie uvádzaná 87 respondentkami v 18. roku ich života. Priemerný vek 

tejto sexuálnej aktivity bol 19,09 roku s minimálnym vekom realizácie 13. rokov 

a maximálnym 55. rokov. 

Uvedené zistenia sú v súlade so zákonom, avšak na druhej strane je etické a vývinové 

hľadisko, kedy sa tento vek považuje ešte stále za dozrievanie osobnostných, sexuálnych 

a vývinových aspektov jednotlivca. 

Ak by sme si koitarche (bez dráždenia klitorisu a s dráždením klitorisu) respondentiek 

konzumujúcich pornografiu porovnali zo slovenskými a zahraničnými koitálnymi debutmi 

podľa rokov ich uskutočnenia, prišli by sme na to, že v rámci slovenského reprezentatívneho 

výskumu (Máthé, 2005) je rozdiel medzi koitarche v našej a jeho výskumnej práci o jeden rok 

smerom nahor pri imisii penisu do pošvy avšak bez stimulácie klitorisu. To znamená, 

v reprezentatívnom výskume uskutočnenom v roku 2005 (Máthé), bol najfrekventovanejší rok 

koitálneho debutu vek 18. rokov (28,8%). Diferencia jedného roku môže byť spôsobená 

väčším počtom respondentiek vo výskumnom súbore Máthého a zameraním sa na sexuálne 

správanie obyvateľstva Slovenska, kde autor nediferencoval medzi viginálnou a viginálno 

klitoridálnou stimulácou. Na druhú stranu, porovnanie prvej súlože žien, ktoré pociťovali pri 

súloži aj dráždenie klitorisu s výsledkami Máthého, nezisťujeme žiadnu diskrepanciu.  

Porovnaním výsledkov s nereprezentatívnym výskumom (Chovanec, 2011) 

zameranom na študentov a študentky stredných slovenských škôl zistíme, najviac študentiek 

zažilo svoju prvú súlož v 18,15. roku života, čo je v porovnaní s respondentkami ktoré 



prežívajú vaginálnu stimuláciu rozdiel o jeden rok nadol. Pri klitoridálno-vaginálnej 

stimulácii je rozdiel jeden rok, ale smerom nahor. Je nutné podotknúť, výskum z roku 2011 

nebol reprezentatívny, bol fokusovaný iba na stredné školy z jedného kraja a okresu 

Slovenska a nerozlišoval medzi vaginálnou a vaginálno-klitoridálnou stimuláciou. Tým si 

vysvetľujeme ročný rozptyl oboma smermi v rámci porovnania našich výsledkov 

s výsledkami prvého koitálneho debutu iba pri vaginálnej stimulácii študentiek stredných 

škôl. 

Na základe výsledkov českého longitudinálneho reprezentatívneho výskumu (Weiss, 

Zvěřina, 2014) bol najfrekventovanejším vekom koitarche vek 18. rokov pre 217 (21,4%) 

respondentiek. Priemerný vek bol 17,73 (SD±2,284). 

Zahraničný výskum uskutočnený spoločnosťou DUREX (2005) hovorí 

o celosvetovom priemere prvej súlože v 17,3 roku. 

Vzájomné porovnanie uvádzaných priemerných rokov koitálneho debutu je 

znázornené v tab. č. 104. 

 

Tab. č. 104 – Porovnanie koitarche jednotlivých domácich a zahraničných výskumov 

 

Koitarche 

 

bez stimulácie 

klitorisu – 

Chovanec, 

Weiss, 2016 

so stimuláciou 

klitorisu - 

Chovanec, 

Weiss, 2016 

Weiss a 

Zvěřina, 

2014 

Chovanec, 

2011 

Máthé, 

2005 

DUREX, 

2005 

Priemerný vek 

koitarche 
17,91 19,09 17,73 18,15 18,38 17,3 

 

Avšak, medzi zahraničnými výskumami sme našli aj autorov, ktorí sú opačného 

názoru a teda, že sledovanie pornografie sa negatívne premieta v skoršom začiatku 

sexuálnych aktivít. Napríklad Brown a L´Engle (2009) zistili, konzumovanie pornografie na 

základe ich výskumu môže byť asociované so skorším začiatkom sexuálneho života a Poulsen 

a kol. (2013) tvrdia, konzumentky pornografie s väčšou pravdepodobnosťou uvádzajú, skôr 

začínajú so sexuálnou intimitou s partnerom. Naša hypotéza a výsledok nepotvrdzuje ich 

zistenia. Nesúľad medzi našimi výsledkami a zisteniami napr. Poulsen a kol. si vysvetľuje 

tým, že Poulsen a kol. sa zamerali na zistenie vzťahu medzi konzumovaním pornografie 

a partnerským vzťahom, resp. dyadickým vzťahom a dopadom pornografie na kvalitu 

sexuality a spokojnosť vo vzťahu. 



V globále naše zistenia potvrdzujú znižujúci sa vekový trend prvého koitálneho debetu 

u žien, potvrdeného domácimi i zahraničnými výskumami (Lukšík a Supeková, 2003; Máthé, 

2005; Durex, 2005; Chovanec, 2011; Weiss a Zvěřina, 2014). 

Čo sa týka koitarche s penetráciou penisu do pošvy a zároveň prebieha dráždenie 

klitorisu, najfrekventovanejším vekom takejto sexuálnej stimulácie je vek 18. rokov uvádzaní 

87 respondentkami (21,1%). Uvedené zistenie je v zhode s vyššie spomínanými domácimi aj 

zahraničnými výskumami. 

Na základe výsledkov priemerného veku začiatku pohlavného života respondentiek 

môžeme konštatovať, nie je rozdiel medzi konzumentkami pornografie a bežnou referenčnou 

populáciou a to nie len u slovenských, ale aj u zahraničných žien. Z uvedeného môžeme 

konštatovať, konzum pornografie nemá negatívny vplyv na koitarche žien sledujúcich 

sexuálne explicitné videomateriály, čím sa potvrdzuje nami stanovená hypotéza. 

 Podľa štatistických výsledkov konštatujme, vek prvej expozície sexuálne explicitným 

videomateriálom pozitívne koreluje s vekom prvej realizácie v troch skúmaných premenných: 

súlož – penis preniká do vagíny bez dráždenia klitorisu, súlož – penis preniká do vagíny 

a prebieha dráždenie klitorisu  a partner preniká s penisom do vášho análu. Z uvedeného 

vyplýva, čím skôr sa uskutočnil prvý kontakt s pornografiou, tým skôr dôjde ku  koitarche bez 

dráždenia klitorisu a s dráždením klitorisu a k prvej skúsenosti s análnym stykom. 

Ďalej sme sa zaujímali o vzťah medzi frekvenciou vyhľadávania pornografie a vekom 

koitarche. Vyšiel jeden vzájomný vzťah, ktorý sa prejavil v zmysle, čím častejšie ženy 

vyhľadávajú erotické videomateriály, tým neskôr dôjde k deflorácii dráždením klitorisu. 

 

15.3 Nárast konzumu pornografie u žien 

Všeobecný výskum z konca 80. rokov 20. storočia zistil nárast v pozeraní alebo 

konzumovaní materiálov pre dospelých (Lawrence a Herold, 1988). 

Ako je popisované viacerými autormi v literatúre, článkoch a iných zdrojoch 

(Mansson, 2000 v Poulsen a kol., 2013; Peter, Valkenburg, 2006), nastáva nárast konzumu 

pornografie u žien. 

Na základe našich výsledkov môžeme s danými nárastom súhlasiť a potvrdzuje sa tak 

naša ďalšia hypotéza o náraste konzumu pornografie u mladších žien v porovnaní so 

staršými ženami. Výsledky ukázali nasledovné. Zatiaľ čo veková kategória 55+ videla 

sexuálne explicitné materiály v 13%, tak veková kategória 18 – 34 rokov tak urobila v 29%, 

čo je viac ako dvojnásobný nárast v konzume pornografie. 



Mansson a kol. (2000 v Poulsen a kol., 2013) uvádzali na základe výsledkov 

Švédskeho výskumu, iba 4% žien vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov už videli erotické 

videomateriály, zatiaľ čo veková kategória 18 – 34 rokov tak urobila v 25%. 

Na základe zistení Barker (2014) uvádza, u mladších žien (18 – 35 r.) je o niečo menej 

pravdepodobné, že jej venujú pozornosť, ale s väčšou pravdepodobnosťou ju konzumujú 

v porovnaní so staršími ženami (65+). 

Uvedené zistenia podporujú naše zistenia a zhodujú sa s výsledkami Richters a kol. 

(2003) ktorí zistili, že mladí Austrálčania/ky konzumujú s väčšou pravdepodobnosťou 

pornografiu ako starší Austrálčania/ky. 

 

15.3.1 Frekvencia konzumu pornografie 

 Nakoľko všetky respondentky zúčastnené na výskume sledovali pornografiu, v rámci 

výskumu sme sa zamerali na frekvenciu ich vyhľadávania, pričom najviac žien vyhľadáva 

sexuálne explicitné materiály „Niekoľkokrát za rok“. Naopak „Denne“ ich vyhľadáva 

najmenej žien. 

V roku 2007 McKee urobil nereprezentatívny výskum v Austrálii na 1023 

respondentkách prostredníctvom internetu a snažil sa zistiť postoje k ženám u žien 

vyhľadávajúcich erotické videomateriály. Z uvedeného výskumu sme vybrali výsledky 

týkajúce sa častosti konzumu pornografie za týždeň, kde viac ako jedna percentuálna štvrtina 

respondentiek z výskumu uviedlo najčastejší konzum pornografie „Trikrát za týždeň“, čo 

predstavuje v kvantitavívnom vyjadrení 292 žien z celkového počtu. Najmenej 

frekventovanou možnosťou bola „Raz za týždeň“. 

 Vzájomné porovnanie je možné iba z pohľadu týždennej frekvencie, nakoľko my sme 

sa zamerali na frekvenciu za rok a zahraničný výskum za týždeň. Tým si vysvetľujeme aj  

vzájomné priepastné rozdiely v komparácii skúmaných premenných. V zahraničnom výskume 

konzumovalo pornografiu „Raz za týždeň“ 216 a u nás 19 respondentiek, čo predstavuje 

takmer viac ako jedenásť násobný pokles. V našom výskume sa počet konzumentiek 

nezmenil, resp. nie je rozdiel medzi týmito dvoma kategóriami ani pri možnosti 

„Niekoľkokrát za týždeň“, avšak McKee (2007) zistil niekoľkonásobné vyšší počet 

konzumentiek a to až 217. 

Poulsen a kol., 2013 vo svojom výskume zistili, iba 2% žien udáva pozeranie 

pornografie viac ako dvakrát za týždeň a 94% žien z ich výskumnej vzorky udáva konzum 

erotických videomateriálov veľmi zriedka a ak vôbec. 



Takmer polovica respondentiek vyhľadáva denne pornografiu menej ako 5 minút. 

Druhou najfrekventovanejšou možnosťou je vyhľadávanie v rozmedzí 6 až 15 minút a viac 

ako hodinu denne venujú vyhľadávaniu štyri respondentky. 

McKee (2007) sa zaoberal vo svojom výskume počtom hodín konzumu za týždeň 

a zistil, viac ako 40% konzumentiek konzumuje pornografiu menej ako jednu hodinu za 

týždeň. Oproti tomu, viac ako 5 hodín za týždeň sleduje erotické videomateriály 9,4% 

respondentiek. 

 Na základe pozorovaní Hald a kol. (2014) ženy, ktoré často konzumujú pornografiu, sa 

môžu sexuálne líšiť od žien, ktoré nevyhľadávajú erotické videomateriály tak často napríklad 

s rozširovaním sexuálnych postojov a zmenami v správaní, ako sú napríklad sexuálny 

partneri, príležitostný pohlavný styk a dobrovoľnosť v zapájaní sa do skupinových sexuálnych 

aktivít. Navyše Seigfried-Spellar a Rogers (2013) navrhujú, že časté vyhľadávanie sexuálne 

explicitných materiálov môže v priebehu času viesť k zvýšenému záujmu o hardcore 

pornografiu. 

 

15.3.2 Obsahy vyhľadávanej pornografie u žien nad 18. rokov 

Štýl konzumu internetovej pornografie variuje v celom širokom spektre a obsahuje 

obrázky, videá, sexuálne hry či chatovacie miestnosti s erotickým podtónom (Short a kol., 

2012). 

 Najpreferovanejšími druhmi vyhľadávanej pornografie sú podľa výsledkov nášho 

výskumu „Bežné heterosexuálne aktivity“ pod ktoru si najčastejšie ženy predstavujú: 

heterosexuálnu súlož, predohru, orálny a análny sex. Druhý najčastejší uvádzaný druh súvisí 

primárne s erotikou a je ním „Predohra“. „Sexuálne aktivity medzi viac ako dvoma ľuďmi“ sú 

na treťom mieste. 

Hald a Štulhofer (2015) skúmali typy pornografie, ktoré ľudia konzumujú a z ich 

výsledkov vznikol rebríček jednotlivých druhov konzumovanej pornografie. Prvým je trojka, 

druhým orálny sex a tretím softcore porno. V rámci heterosexuálnych žien sú sexuálne 

praktiky (orálny sex, vaginálna súlož a masturbácia) a skupinové témy (trojka, orgie a gang 

bang) najpoužívanejšími, resp. umiestňované na prvých miestach rebríčka. 

Vzájomná konfrontácia nám ukázala zhodu medzi heterosexuálnymi ženami v našom 

a zahraničnom výskume (Hald a Štulhofer, 2015) v zmysle heterosexuálnych praktík ako 

orálny sex, vaginálna súlož a trojka. 



Výskum z roku 2011 (Sabina a kol.) na ktorom sa zúčastnilo 96 respondentov/iek 

(muži N=55; ženy N=41) vo vekovom rozpätí 18 až 31 rokov ukázal, najčastejším druhom 

vyhľadávanej pornografie sú „sexuálne aktivity medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi“. Ich 

zistenie je totožné s nami, avšak je rozdiel v poradí, pretože u nás sa „sexuálne aktivity medzi 

dvoma alebo viacerými ľuďmi“ nevyskytujú na prvej priečke. 

Spoločnosť PornHub zverejnila v roku 2014 svoje interné prieskumy, z ktorých medzi 

najvyhľadávanejšie obsahy na ich stránke patrili: tínedžeri/ky, nasledovali lesby a na treťom 

mieste boli MILF („mama, čo by som pichal“). 

Nami zistené vyhľadávané obsahy slovenskými konzumentkami sexuálne explicitných 

materiálov popísané na začátku podkapitoly sú odlišné od výsledkov spoločnosti PornHub 

z roku 2014. Vysvetľujeme si to skutočnosťou, PornHub robila celosvetový prieskum, zatiaľ 

čo my sme sa sústredili na uzavretú kohortu žien konzumentiek z jedného štátu, kde je 

k všetkému vysoký stupeň religiozity, čo sa istým spôsobom môže premietnuť do výsledkov. 

Tiež treba myslieť na to, ide o introspektívne výpovede respondentiek na citlivú tému, ktorá 

je v našej spoločnosti ešte stále priveľmi tabuizovaná. 

Autori Packard a Schreibman (1993-1994 v Morrison a Tallack, 2005) považujú 

lesbickú pornografiu za dôležité médium z dôvodu pomoci pri vzdelávaní a podporovaní 

komunikácie vo vnútri a navonok lesbickej komunity. Dialóg môže pomôcť pri 

reštrukturalizácii prevládajúcich stereotypov o lesbickej ženskej sexualite, odstránení 

stereotypov, ktoré boli podľa autorov vytvorené samotnými feministkami v úsilí, aby boli 

politicky akceptovateľnejšie. 

Ako konštatuje Schneider (2000), jedným zo sociálnych scenárov zhodný s 

existujúcou klinickou literatúrou znamená, že pornografia je deviantná. 

Na tomto základe uvádzame aj deviantné obsahy vyhľadávané ženami konzumujúcimi 

erotické videomateriály, čím síce potvrdzujeme hypotézu Schneidera (2000), avšak jej 

prevalencia medzi konzumentkami pornografie je veľmi nízka a to isté platí aj o preferencii 

jednotlivých druhov deviácií medzi ženami. Podrobnejšie výsledky uvádza kapitola č. 14.10. 

 

15.3.3 Médium konzumu pornografie 

 Najfrekventovanejším zdrojom používaným na vyhľadávanie erotických 

videomateriálov sú „Videá voľne k stiahnutiu a voľne pozerateľné na internete“ pre necelé 

dve tretiny respondentiek. Ďalšie zostupne zoradené zdroje sú: „Predplatené TV programy“, 



„Nepredplatené TV programy“, „Videá na DVD/BluRay/Videokazeta“ a „Videá platené na 

internete“. 

Výskum uskutočnený v Amerike (Kernsmith a Kernsmith, 2009) zameraný na 

preskúmanie vzťahu medzi ženami konzumujúcimi pornografiu a ich sexuálnou agresivitou 

a donucovacím správaním priniesol zistenia aj o druhu médií, ktoré ženy konzumentky 

erotických videomateriálov používajú. Približne 28% žien konzumentiek udáva printové 

médiá ako primárny zdroj, 18% predstavujú internetové pornografické obrázky, 33% žien 

preferuje pornografické videá (VHS alebo DVD), zatiaľ čo iba 10% respondentiek uvádza 

používanie internetových pornografických videí. Medzi ženami, ktoré používajú akýkoľvek 

druh pornografie, väčšina (76%) uvádza používanie menej ako raz za mesiac. 

Simković a kol., 2013 uvádzajú, ženy ak konzumujú pornografiu, tak častejšie 

používaný médiom je káblový alebo satelitný prijímač. 

Nami zistené najpoužívanejšie médium je „Videá voľne k stiahnutiu a voľne 

pozerateľné na internete“ pre 63,9% respondentiek a u Kernsmith a Kernsmith sú 

„Pornografické videá (VHS alebo DVD)“ u 33% žien. Vzájomný rozdiel si vysvetľujeme 

v súčasnosti ľahšou dostupnosťou internetu a s tým súvisí aj okamžite poskytnutá anonymita, 

ktorá by mohla byť odhalená, alebo naštrbená pri návšteve požičovne či iného podobného 

obchodu. Veľkou výhodou nepochybne je prístup tzv. „z pohodlia domova“. 

 

15.4 Prvý kontakt s pornografiou pred 18. rokom života a s tým súvisiace aspekty 

Sabina a kol. (2008) uvádzajú, podstatná časť mladých internetových konzumentov už 

bola vystavená internetovej pornografii. Aj napriek tomu faktu, je stále urobených málo 

výskumov. Čo sa týkalo nášho výskumu, jednou z kardinálnych podmienok reprezentatívneho 

výskumu bola podmienka, by respondentky zúčastnené na ňom mali viac ako 18. rokov 

(podrobne je dôvod vysvetlený vo časti 12. Charakteristika reprezentatívnej vzorky). 

 

15.4.1 Priemerný vek prvého kontaktu s pornografiou pred 18. rokom 

Ako sme už spomínali, podmienokou účasti na výskume bol vek nad 18. rokov. 

Uvedená podmienka bola naplnená, ale v rámci výskumu sme sa zaujímali o vek, v ktorom sa 

respondentky prvýkrát vystavili expozícii pornografie. 

Z našich údajov je zjavné, dvanásť respondentiek malo koitarche bez dráždenia 

klitorisu pred dovŕšením vekovej hranice 15. rokov a so stimuláciou klitorisu 6 respondentiek, 

čo sa podľa slovenskej legislatívy považuje za trestný čin podľa § 201 zákona c. 300/2005 Z. 



z. Máthé (2005) zaznamenal 14 respondentiek majúcich koitálny debut pred dovŕšením 15. 

roku. Ďalej môžeme konštatovať, 196 žien tak urobilo pred 18. rokom života, pričom 

priemerný vek bol 14,57 s minimálnym vekom prvej expozície v 5. roku života. 

Flood (2007) na výskumnej vzorke 200 Austrálčanov/iek vo veku 16 a 17 rokov zistil, 

že tri štvrtiny chlapcov a jedna desatina dievčat pozerá filmy pre dospelých. Tri štvrtiny 

participantov bolo vystavených pornografickým stránkam a 38% chlapcov a 2% dievčat 

úmyselne vyhľadávalo internetové stránky obsahujúce obsah výhradne iba pre dospelých. 

Vo výskume Jensena (1995 v Ray 2004) bol priemerný vek prvého konzumu 

pornografie 10. rokov s rozptylom od 3 do 18 rokov, pričom priemerný vek prvého videnia 

sexuálne explicitných materiálov je uvedený všeobecne autorom pre obe pohlavia. 

Simković a kol., (2013) zistili vek vystaveniu sa pornografie na 13,48 roka u žien. 

Vo výskume uskutočnenom v Novom Anglicku (Sabina a kol., 2008) na základe 

výpovední 226 respondentiek je priemerný vek prvej pornografickej expozície vo výskume 

pred 18. rokom života 14,8 roka. Komparácia ich a nášho prvého priemerného veku 

nepriniesla žiadne významné diskrepancie, resp. v číselnom vyjadrení to predstavuje 

vzájomný rozdiel niečo cez 2 mesiace v prospech výskumu Sabina a kol. (2008). 

Ďalej Sabina a kol. (2008) sa zamerali na povahu a dynamiku expozície internetovej 

pornografie u mládeže a zistili, 62,1% žien konzumovalo internetovú pornografiu pred 18. 

rokom života, 20,6% po 18. roku a 17,3% ešte nevyhľadávalo pornografiu. Jednotlivé veky 

vyhľadávania sexuálne explicitných materiálov pred 18. rokom života medzi Sabina a kol. 

a našimi výsledkami zobrazené a porovnané v tab. č. 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. č. 105 – Porovnanie debutového konzumu pornografie pred 18. rokom života 

v zahraničnom a slovenskom výskume 

  

Sabina a 

kol., 2008 

Chovanec, 

Weiss, 2016 

  

Počet % Počet % 
V

ek
 k

o
n

zu
m

u
 p

o
rn

o
g
ra

fi
e
 

p
re

d
 1

8
. 
ro

k
o
m

 ž
iv

o
ta

 
5. 0 0 1 0,5 

6. 0 0 1 0,5 

7. 0 0 3 1,5 

8. 0 0 1 0,5 

9. 0 0 0 0 

10. 1 0,5 7 3,5 

11. 2 1 4 2 

12. 17 7,7 14 7,1 

13. 35 15,3 21 10,8 

14. 28* 12,5 19 9,7 

15. 51 22,5 48 24,5 

16. 75** 33 34 17,4 

17. 17 7,7 43 30 

Spolu 226 100 196 100 

*p < 0,05; ** p < 0,01 

 

 

Ako je možné vidieť z tabuľky č. 2, slovenské konzumentky pornografie začínajú skôr 

s prvým konzumom erotických videomateriálov v porovnaní so zahraničným výskumom 

Sabina a kol. (2008) a to vo veku od 5. do 8. rokov, pričom vo veku 9. rokov sa expozícii 

sexuálne explicitných materiálov nevystavila žiadna respondentka zo spomínaných 

výskumov. Najčastejší konzum v počte 75 respondentiek je v zahraničnom výskume v 16. 

roku a v našom v 15. roku a to u 48 dievčat, čo predstavuje takmer jednu percentuálnu 

štvrtinu z počtu, ktoré konzumovali pornografiu prvýkrát pred dovŕšením 18. roku života. 

Uvedené zistenia prispeli k podpore a potvrdeniu našej hypotézy o konzume pornografie 

pred 18. rokom života, avšak vzájomné porovnanie jednotlivých vekov neprinieslo 

významné vekové rozdiely. 

 

15.4.2 Dôvody predčasného konzumu pornografie pred 18. rokom 

Dôvody na „predčasné“ vystavenie sa pornografie (Sabina a kol., 2008) boli podľa ich 

výsledkov zostupne: zvedavosť (26,1%), pozeranie s rovesníkmi/čkami, ktoré ho pozerali 

(20,8%), očakávali informácie o sexe (19,5%) a chceli zažiť sexuálne vzrušenie (16,8%). 



 V reprezentatívnej slovenskej vzorke ženy ako najčastejší dôvod pre skorší konzum 

sexuálne explicitných materiálov uvádzajú „Používam ju pri masturbácii“ s frekvenciou 

výskytu u 88 žien. Druhým najfrekventovanejším dôvodom je „Pre spestrenie partnerského 

vzťahu“ a to u 60 respondentiek. 

V našom výskume sme z hľadiska veku prvého kontaktu s erotickými videomateriálmi 

a frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov zistili nepriamu koreláciu čo 

znamená, čím v nižšom veku boli respondentky prvýkrát exponované erotickým 

videomateriálov, s tým vyššou frekvenciou ich vyhľadávajú. 

Vek ako taký, sa ukázal byť v negatívnej Spearmanovej korelácii a to medzi 

všeobecným vekom a frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov. Teda, so 

zvyšujúcim sa vekom klesá vyhľadávanie erotických videomateriálov a opačne. 

 

15.4.3 Čas venovaný konzumu pornografie pred 18. rokom 

Čo sa týka doby strávenej pri pozeraní pornografie pred 18. rokom, tak 174 (76,8%) 

respondentiek nekonzumovalo v tej dobe pornografiu viac ako 30 minút a skúsenosť so 

sledovaním pornografie viac ako 30 minút malo 20 (9,1%) žien. Do 10 minút ju sledovalo 26 

(11,4%) a viac ako 10 minút ju sledovalo 6 (2,7%) respondentiek zahraničného výskumu 

(Sabina a kol., 2008). 

V našom reprezentatívnom výskume sme si zvoli iné časové členenie ako tomu bolo u 

Sabina a kol., (2008), takže aj komparácia nebude presná. Z naším výsledkov je jasné, 

najfrekventovanejšou možnosťou je „< ako 5 minúť“ konzumu erotických videomateriálov za 

deň. „Viac ako hodinu denne“ sa vyhľadávaniu sexuálne explicitných materiálov venuje 

najmenej žien. Vek 15. rokov môžeme považovať za najexponovanejší vek z časového 

hľadiska denného konzumu. 

S debutným konzumom Sabina a kol., (2008) priniesli zistenia 

o najfrekventovanejšom debutovom vyhľadávanom obsahu do 18. roku, ktorým boli „nahí 

ľudia bez sexuálnej aktivity“. Dichotónne k tomu, najmenej vyhľadávaním obsahom boli 

sexuálne obrázky detí. V rámci obsahov sa objavili aj deviantné obsahy, ako urofília 

a koprofília (exkrementofília), sadizmus, masochizmus, sadizmus a masochizmus, zoofília, 

pedofília a sexuálna agresia. 

Aj keď kardiálnym zámerom výskumu boli ženy, z hľadiska deficitu výskumných 

záverov urobených na ženskej populácie konzumujúcej pornografiu, prinášame ilustratívne 

výsledky dvoch starších štúdií zameraných na mužov. V prvej muži konzumenti uvádzali 



nasledovné dôvody pri prvej expozícii erotických videomateriálov: časopisy nájdené 

(objavené) doma v otcovom šuplíku, u kamaráta rodičov doma, alebo im časopis daroval 

kamarát (Jensen, 1995). Druhá štúdia uskutočnená na študentoch univerzity odhalila, že 56% 

študentov získala informácie o orálnom a análnom sexe z pornografie a 33% získalo 

informácie o sexuálnej príťažlivosti z toho istého zdroja (Duncan, 1990 v Ryu, 2004). 

 

15.5 Religiozita a konzum pornografie 

 Religiozita má na Slovensku veľké zastúpenie, o čom svedčia aj výsledky Sčítania 

obyvateľov, domov a bytov z roku 2011, kde sú podiely rozdelené nasledovne: veriaci 76%, 

ateisti 13,4% a 10,6% nezistené. 

 Naše výsledky ukázali, sila náboženského presvedčenia má protektívny charakter 

v zmysle frekvencie vyhľadávania, teda čím má respondentka vyššiu silu náboženského 

presvedčenia, tým je nižšia frekvencia vyhľadávania erotického videomateriálu. Rovnaký 

protektívny charakter má vyššia frekvencia realizácie náboženských náležitostí (chodenie do 

kostola, modlenie sa), pretože čím viac ženy vykonávajú náboženské náležitosti, tým menej 

vyhľadávajú sexuálne explicitné materiály. Jednotlivé nami skúmané druhy náboženstva 

nemajú žiaden vplyv na frekvencie konzumu. 

Výskumné zistenia Stack a kol. (2004) hovoria o religióznych faktoroch ako o silných 

prediktoroch konzumu, resp. nekonzumu pornografie, čo znamená, že jednotlivec so silným 

vzťahom k viere má nižšiu pravdepodobnosť uvádzať vyhľadávanie a konzum erotických 

videomateriálov. Uvedené skutočnosti sú v zhodne s našimi výsledkami, kde je sila a aj 

častosť praktikovania náboženských aktivít silným protektívnym faktorom voči vyhľadávaniu 

sexuálne explicitných materiálov a ich následného konzumu, čím sa potvrdila nami stanovená 

hypotéza. 

 K vyššie uvedeným zisteniam sa pridáva starší výskum z 90. rokov 20. storočia, ktorý 

prišiel k záveru, nižšia frekvencia konzumu pornografie súvisí s religióznymi presvedčeniami, 

ktoré kategorizujú erotické videomateriály ako hriešne alebo deštruujúce vzťahy a spirituálne 

zdravie (Sherkat a Ellison, 1997). 

 Vyššie popisované zahraničné výskumy sa pridávajú k našim zisteniam, čím sa 

potvrdzuje ďalšia nami stanovená hypotéza o protektívnom faktore religiozity na 

frekvenciu konzumu pornografie a prvý kontakt s ňou. 

Z výskumu uskutočneného kolektívom autorov Poulsen a kol. (2013) vyplynulo, že 

konzumentky pornografie sa okrem iného vyznačujú aj nižšou religiozitou. Uvedené tvrdenie 



sa naším výskumom nepotvrdilo, pretože samotné hlásenie sa k nejakému druhu náboženstva 

je podľa získaných údajov 80,2%, čo je približne v zhode s výsledkami podľa výsledkov 

výskumného projektu o stave cirkví na Slovensku v roku 2003 (Vierovyznanie obyvateľstva v 

SR), kde bolo veriacich 84,1%, 13% je bez vyznania a 3% neodpovedalo. Výsledky 

vierovyznania na Slovensku z roku 2011 tiež potvrdzujú vysoký stupeň religiozity podľa 

výsledkov: veriaci 76%, ateisti 13,4% a 10,6% nezistené (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

2011). Zahraničný výskum (MeKee, 2007) zaoberajúci sa vzťahom medzi pornografiou 

a postojmi k ženám zistil vierovyznanie u 57,9% respondentiek. Jeho zistenia nekorešpondujú 

s našimi a naopak podporujú zistenia Poulsen a kol. (2013). 

Uvedené disproporcie v rámci vierovyznania si vysvetľujeme na základe sily 

vierovyznania v krajinách, v ktorých sa uskutočnili jednotlivé výskumy, resp. ak je tam menej 

veriacich ľudí, je tiež nižší stupeň vierovyznania a s tým súvisí aj možná protektivita 

religiozity v zmysle pozitívnej alebo negatívnej korelácie medzi religiozitou a frekvenciou 

vyhľadávania. 

Najnovšia reprezentatívna štúdia (Perry, 2016) na poli religiozity a pornografie 

priniesla zaujímavé výsledky. Zúčastnilo sa na nej 1314 dospelých jedincov. Jednotlivci boli 

sledovaní po dobu 6 rokov (od 2006 do 2012) a autor sa zaujímal, ako často konzumujú 

pornografiu a praktikujú religiózne praktiky. Výsledky ukázali, konzumácia pornografie bola 

spájaná s poklesom religiozity, avšak až dovtedy, pokiaľ jej konzumácia nepresiahla hranicu 

viac ako raz za týždeň. Po prekročení toho momentu nastal vzostup religiozity. Uvedené 

zistenia boli rovnaké pre obe pohlavia. Z uvedeného autor odvodzuje, konzum pornografie 

môže mať pozitívny vplyv na zmeny v religiozite. 

 

15.6 Vzťah a konzum pornografie 

Viac ako polovica respondentiek v našom výskume je v partnerskom vzťahu spokojná. 

Na to nadväzuje naše zistenie, kde sa podľa štatistických výsledkov nenašiel signifikantný 

rozdiel medzi frekvenciou vyhľadávania pornografických videomateriálov a všeobecnou 

spokojnosťou vo vzťahu, teda frekvencia vyhľadávania erotických videomateriálov nemá 

žiaden vplyv na spokojnosť vo vzťahu. Nami zistený výsledok sa z časti zhoduje s Benjamin 

a Tlusten (2010), ktorí vidia v sledovaní pornografie pozitívny vplyv na partnerov za 

predpokladu, ku konzumácii dochádza vo vzájomnej prítomnosti, resp. v páre. Za týchto 

podmienok participanti uvádzali neutrálne postoje ku konzumácii pornografie a hovoria, že aj 

keď ich partneri konzumujú pornografiu, nijako to neovplyvňuje spokojnosť v ich vzťahu. 



Keď participanti uvádzajú konzumáciu pornografie s ich partnerom tvrdia, že sa zvyšuje ich 

prax a tak môžu uspokojiť svojho partnera a sami seba a cvičenie tak zvyšuje ich vášeň pre 

sexuálne aktivity. 

Hypotéza o negatívnom dopadne pornografie na partnerský vzťah sa nám 

nepotvrdila, pretože respondentky sú vo vzťahu spokojné a vyhľadávanie pornografie 

nesúvisí so spokojnosťou vo vzťahu. 

Na druhú stranu, naše zistenia sa nezhodujú s hypotézou autorov Stack a kol. (2004), 

ktorí naznačujú, môže existovať korelácia medzi konzumáciou pornografie a šťastím 

v manželstve. Autori (tamtiež) zistili, šťastné manželské páry, až 61% v uvádzajú menej 

pravdepodobné sledovanie internetovej pornografie v porovnaní s nešťastnými manželskými 

pármi. 

Disproporciu si vysvetľujeme primárnym zameraním výskumu Stack a kol. (2004) na 

čisto manželské páry, zatiaľ čo my sme sa vo výsledkoch zamerali na partnerstvo všeobecne 

(žijú spolu v kohabitácii a manželstvo). 

Rovnako tak, autori Mulac a kol. (2002) sa v rámci párového poradenstva stretávajú 

s tvrdeniami od klientov, že konzumácia pornografie ovplyvňuje ich vzťahovú spokojnosť. 

Podobne veľa jednotlivcov uvádza, expozícia pornografie ovplyvňuje ich spokojnosť so 

vzťahom (Ayers a Haddock, 2009). 

Ďalšia štúdia ktorá je v protiklade s našimi zisteniami, podchádza od autorov Short 

a kol. (2012), ktorí uvádzajú medzi negatívnymi dopadmi sledovania pornografie narúšanie 

vzťahov a okrem iného aj finančné, profesijné fungovanie, emočné problémy a sexuálnu 

nespokojnosť. 

So vzťahom súvisí aj tvrdenie Braun-Courville a Rojas (2009), že konzumovanie 

pornografie je spojené s vyšším počtom sexuálnych partnerov. My s uvedenou hypotézou 

môžeme súhlasiť, nakoľko sa nám potvrdila signifikantná pozitívna korelácia medzi 

frekvenciou vyhľadávania erotických videomateriálov a počtom dlhodobých partnerských 

vzťahov celkovo s mužmi. Vyšla nám tiež silná korelácia medzi frekvenciou vyhľadávania 

pornografických videomateriálov a počtom dlhodobých partnerských vzťahov celkovo so 

ženami. Na druhú stranu konštatujeme, vek prvého kontaktu so sexuálne explicitným 

materiálom nemá žiaden vplyv na počet dlhodobých partnerských vzťahov s mužmi a ženami. 

S vyššou frekvenciou striedania sexuálnych partnerov sa zaoberali americké štúdie 

z rokov 2001 a 2009. Wingood a kol. (2001) ju uskutočnil na čiernych ženách a zistil, ženy 

konzumujúce sexuálne explicitné materiály mali dvakrát vyššiu pravdepodobnosť striedania 

sexuálnych partnerov. Druhá štúdia uskutočnená Braun-Courville a Rojas (2009) skúmala 



adolescentov/ky a respondenti/ky ktorí/é navštívili webové stránky obsahujúce sexuálne 

explicitný materiál, mali 1,8 krát väčšiu pravdepodobnosť, že mali viacerých sexuálnych 

partnerov v priebehu ich života a mali viac ako jedného sexuálneho partnera za posledných 

niekoľko mesiacov. 

Poulsen a kol. 2013 došli k záveru, konzumentky pornografie s väčšou 

pravdepodobnosťou uvádzajú, že majú viac sexuálnych partnerov v porovnaní so ženami, 

ktoré pornografiu nekonzumujú. 

Štúdia uskutočnená Daneback a kol. (2009) sa na základe náhodného výberu zaoberala 

konzumom pornografie v páre (vzťahu) a výsledky ukázali, že páry, ktoré explicitne 

konzumujú pornografiu spolu ako prostriedok zvyšovania ich sexuálneho vzťahu, ich to 

viedlo k uvádzaniu vyššej pozitívnej komunikácie o ich sexuálnom živote, menšími 

problémami so vzrušením u muža a znižujúcimi sa negatívnymi pohľadmi na samú seba 

u ženy. 

Warner (2000) hovorí o konzumácii pornografii ako o forme sexuálneho vyjadrenia, 

ktoré jednotlivcovi môže rozšíriť jeho chápanie sexuality. Konzumácia pornografie je 

správanie, ktoré môže vytvoriť erotickú klímu v ktorej pár môže experimentovať a zvýšiť tak 

sexuálny vzťah (Daneback, Traen, Mansson, 2009). 

Zistenia autorov Hald a Malamuth (2008) navrhujú možnosť, že konzumovanie 

pornografie by mohlo zlepšiť fungovanie partnerských vzťahov. 

 

15.7 Interpersonálny konzum pornografie (s kým ju respondentky konzumujú) 

Ropelato (2006) prináša zaujímavé štatistické výsledky, podľa ktorých štyridsať 

miliónov Američanov pravidelne navštevuje pornografické internetové stránky, pričom 20% 

mužov a 13% žien ich navštevuje v rámci pracovného času. 

S vyhľadávaním a konzumom erotických videomateriálov súvisia tiež interpersonálne 

alebo intrapersonálne aspekty, o ktoré sme sa zaujímali. 

V roku 2000 Månsson (v Poulsen a kol., 2013) uvádza, konzum erotických 

videomateriálov ženskými konzumentkami je na vzostupe, avšak stále je rozdiel medzi 

mužmi a ženami vo vzorci konzumu. Zatiaľ čo ženy konzumujú pornografiu s partnerom, 

muži sú jej exponovaný najčastejšie sami, teda bez partnerky. Månsson (2000 v Danebacka 

a kol., 2009) ďalej uvádza, ženy najčastejšie pozerajú erotické videomateriály, ktoré kúpil 

alebo požičal ich partner/manžel. S tým súvisí aj fakt vyplývajúci zo štúdie, 75% žien, ktoré 

konzumovali pornografiu za posedných 12 mesiacov tak urobili so svojím partnerom. 



Z výskumu zameraného na manželské páry alebo páry žijúce v kohabitácii, ktoré 

konzumujú erotické videomateriály vyplynulo, ženy konzumujúce pornografiu ju konzumujú 

s väčšou pravdepodobnosťou s partnerom, resp. manželom (Poulsen a kol., 2013). 

K uvedenému sa pridáva Glascock (2005) ktorý tvrdí, ženy s väčšou pravdepodobnosťou 

konzumujú pornografiu s partnerom. 

Naše výsledky sú odlišné od vyššie spomínaných autorov v zmysle vzorca konzumu,  

pretože u nás najviac respondentiek (274) konzumuje erotické videomateriály bez partnera, 

resp. sama a 127 respondentiek dáva prednosť dyadickému konzumu pornografie, resp. 

s partnerom. 

Porovnaním výsledkov sme prišli k nepotvrdeniu našej hypotézy o častejšom 

konzume pornografie s partnerom. Vidíme za tým skutočnosť, respondentky pociťujú 

intrapsychickú tenziu, či pocity viny a hanby za sledovanie porna, s ktorými sú schopné sa 

vyrovnať v rámci vlastnej subjektivity a individuality. Avšak, ak by to toho vstúpil ešte aj 

partner, narušilo by sa tým ich súkromie, odhalili by svoje skryté a „perverzné“ chte pred 

partnerom, čo by ich mohlo degradovať v očiach partnera. 

Na druhú stranu, existujú výskumy, ktorých výsledky sú za spoločný konzum 

pornografie. Páry, ktoré sa otvorene rozhodli konzumovať spoločne pornografiu, toto môže 

byť ich obohacujúcim aspektom manželskej intimity (Manning, 2006), hoci takto to často 

nefunguje v klinickej praxi. 

Historicky veľa individuálnych a párových terapeutov považuje konzumáciu 

pornografie ako relatívny začiatok a niekedy aj potencionálny benefit (aktivitu) pre 

psychosexuálny rozvoj a manželskú intimitu (Zitzman a Butler, 2005). 

 

15.7.1 Dôvody vyhľadávania porna 

 Ako sme spomínali v teoretickej časti, muži sú častejšími konzumentmi sexuálne 

explicitných materiálov v porovnaní so ženami (Padgett a kol., 1989). Avšak v súčasnosti 

nastáva vzostup konzumu pornografie a to predovšetkým mladými ženami v komparácii so 

staršími ženami, čo sa potvrdilo aj v našom výskume – viď. hypotéza 2. Uvedené nás viedlo 

k zameraniu sa na dôvody, pre ktoré ženy vyhľadávajú porno. 

Ako najfrekventovanejší dôvod uvádzaní pri vyhľadávaní erotických videomateriálov 

sa ukázala masturbácia, resp. vyhľadávam ju pri autostimulácii. Inšpirujúci charakter je 

druhým najčastejším dôvodom pre ktorý ženy vyhľadávajú pornografické diela a tretím 

zmyslom vyhľadávania je, keď sa potrebujem rozptýliť. 



Ženy na druhej strane vyhľadávajú chaty a erotické príbehy a menej pravdepodobne 

vyhľadávajú materiály k masturbácii v porovnaní s mužmi (Delmonico a Miller, 2003). 

Jedným z cieľov štúdie Barkera (2014) bolo preskúmať takéto dôvody. Z jeho 

výsledkov uvádzame prvé tri: 1. keď som vzrušená/nadržaná, 2. keď sa nudím 3. pretože sa 

chcem vzrušiť. 

Kolektív autorov pod vedením Butler (2011) sa vo svojej štúdii okrem iného zamerali 

aj na dôvody žien (N=41), pre ktoré pozerajú erotické videomateriály. Najčastejšie 

uvádzaným je navodenie sexuálneho vzrušenia 29%, zvedavosť na to, aké rôzne veci robia 

ľudia počas sexu 22%, pozerali sa s kamarátmi/kami, ktorí/é sa pozerali 22%, chceli 

informácie o sexe 5%, pozerali pornografiu bez účelu 32% a 7% uvidelo iné dôvody. 

Ďalším príkladom je výskumná práca Cooper a kol. (2002) kde zistili, najčastejšie 

uvádzaným dôvodom konzumu internetovej pornografie je rozptýlenie a to tak ako pre 

mužov, tak aj pre ženy. Signifikante bolo viac ako 60% mužov ako žien 36%. 

Goodson a kol. (2000) navrhli tri funkčné kategórie pre správanie spojené 

internetovou pornografiou: 1. získanie informácií súvisiacich so sexom, 2. nadväzovanie 

osobných (interpersonálnych) vzťahov, 3. sexuálna zábava alebo vzrušenie. 

Podľa výskumných zistení Sabina a kol. (2011), najčastejším dôvodom pre 

vyhľadávanie a konzum pornografie je „Chcem zažiť sexuálne vzrušenie“. Ďalšie ženami 

uvádzané dôvody sú: „Zvedavosť, čo robia ľudia v sexe“ a „Chcem informácie o sexe“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ZÁVER 

V súčasnej spoločnosti je dostupnosť pornografie ľahšia, ako tomu bolo pred pár 

rokmi, dokonca až desaťročiami. Na zvýšenú dostupnosť má vplyv nielen káblová televízia, 

ale hlavne internet. Z veľkej časti má na tom podiel aj dispeps v rámci umeleckých diel a 

videoklipov, ktoré sú tým viac pútavejšie, čím väčšia časť ženského tela je odhalená 

a rôznych druhov reklám, z ktorých sexuálny materiál doslova vypadáva z televíznej 

obrazovky. K tomu sa pridávajú dnes veľmi sa obľube tešiace reality show, ktoré sú vysielané 

dokonca v prime-time, v ktorom sú dostupné čo najväčšiemu počtu divákov. McNair (1996) 

nazýva tento proces ako „pornografia v priamom prenose“. 

Pornografia je plná paradoxov. Dichotómne to je na jednej strane lukratívny 

priemysel, ktorý zamestnáva veľký počet ľudí, na strane druhej je považovaná ľuďmi za 

deviantnú (Whitzer, 2010). 

V Úvode sme diskutovali o základných premisách, ktoré nás viedli k 

iniciálnej myšlienke, neskôr pretavenej do vízie a z nej až ku kruciálnemu aktu, resp. praxi 

preskúmať ženskú pornografiu. Týmto rozhodnutím sme primárne narušili chronicky stabilné 

základy mýtu o drvivom konzume erotických videomateriálov mužským pohlavím a dostal 

tak nové smerovanie, nakoľko sa ukázalo, aj ženy vyhľadávajú pornografické diela a to 

v celej ich šírke, od nedeviantných až po deviantné.  

Ako sme už spomínali, konzum pornografie je historicky považovaný za mužskú 

doménu, resp. spojené s mužským správaním a preto bolo pravdepodobné, môže mať vplyv 

na vzťah iba vtedy, ak je splnený predpoklad konzumu u muža. Naším výskumom sme sa 

snažili preskúmať, ako je to, keď je žena konzumentka a či to má nejaký dopad na partnerský 

vzťah. 

Z výsledkov vyplynulo, vek prvej expozície pornografie nie je prediktorom 

promiskuitného správania žien konzumujúcich erotické videomateriály počas posledného 

roku a ani celkovo za celý život a taktiež nemá vplyv na počet dlhodobých partnerských 

vzťahov či už s mužmi alebo ženami. Avšak, frekvencia vyhľadávania sa zdá byť prediktorom 

takéhoto správania u konzumentiek sledujúcich pornografické video diela. Spokojnosť vo 

vzťahu neovplyvňuje frekvenciu vyhľadávania erotických videomateriálov. Na druhú stranu, 

vyššia frekvencia vyhľadávania a konzumovania pornografie za posledných 12 mesiacov 

u žien zvyšuje pravdepodobnosť sexuálneho správania na jednu noc (one night stand) 

a opačne. 



Na základe záverov konštatujeme, konzum pornografie nemá vplyv na skorší začiatok 

iniciálnych masturbačných klitoridálnych, vaginálnych, alebo vaginálnych praktík spojených 

s externou stimuláciou pomocou vibrátorov, pretože probatórne veky prvých skúsenosti sa 

zásadným spôsobom neodlišujú od domáceho a zahraničných reprezentatívnych výskumov 

skúmajúcich masturbačné praktiky respondentiek. Rovnako tak vyhľadávanie sexuálne 

explicitných materiálov nie je prediktorom akcelerácie koitálneho debutu konzumentiek 

pornografie v komparácii s nekonzumentkami. Na druhú stranu, vek prvej klitoridálnej 

a vaginálnej autostimulácie ovplyvňuje frekvenciu vyhľadávania pornografie nepriamou 

úmerou. 

Hoci je konzum pornografie označovaný za lege artis až v 18. roku života, z výsledkov 

nám vyšlo, ženy sú vystavené iniciálnej expozícii pornografie pred touto hranicou. Urobilo 

tak spolu 196 respondentiek, čo predstavuje takmer percentuálnu polovicu zo všetkých 

respondentiek zúčastnených na výskume s priemerným vekom 14,57 rokov. Ako najčastejší 

dôvod uvádzali maloleté dievčatá konzum pornografie pred 18. rokom ako externý erotický 

stimul pri masturbácii, pričom jej sledovanie nepresiahlo v tej dobe viac ako 5 minút. Podľa 

štatistických výsledkov nemá vek prvej expozície vplyv na počet dlhodobých partnerských 

vzťahov, čo je pozitívne zistenie. Avšak, čím skôr dievčatá videli prvýkrát erotické 

videomateriály, tým majú vyššiu frekvenciu ich vyhľadávania neskôr. 

Zároveň sme zistili viac ako dvojnásobný nárast konzumu sexuálne explicitných 

materiálov u mladších vekových skupín od 18 do 34 rokov v porovnaní s vekovou kohortou 

55 a viac rokov. 

Religiozita sa ukázala ako významný protektívny faktor voči konzumu pornografie, 

pretože čím má respondentka vyššiu silu náboženského presvedčenia, tým je nižšia frekvencia 

vyhľadávania erotického videomateriálu a paralerný vzťah platí aj pre vykonávanie 

náboženských záležitostí, pretože čím viac ich ženy vykonávajú, tým menej vyhľadávajú 

sexuálne explicitné materiály. Uvedené zistenia platia generalizovane pre všetky náboženstvá. 

 Konzum sexuálne explicitných materiálov sa najčastejšie uskutočňuje bez partnera, 

teda mimo dyadické usporiadanie. 

Hypotéza č. 1 bola potvrdená, teda môžeme konštatovať, sledovanie erotických 

videomateriálov nemá vplyv na skorší začiatok masturbačných praktík a koitálny debut. 

Hypotéza č. 2 bola potvrdená čo znamená, že v súčasnej dobe dochádzaku 

k častejšiemu konzumu pornografie u mladších žien v porovnaní so staršými (55+). 

Hypotéza č. 3 sa nám potvrdila, čiže ku konzumu pornografie dochádza ešte pred 18. 

rokom života. 



Hypotéza č. 4 je potvrdená, čiže religiozita je významným protektívnym faktorom 

v zmysle frekvencie konzumu erotických videomateriálov a prvej expozície. 

Hypotéza č. 5 sa nám nepotvrdila, čiže konzumovanie pornografie nemá negatívny 

vplyv na partnerský vzťah konzumentiek sexuálne explicitných materiálov. 

Hypotéza č. 6 nebola potvrdená, teda ku konzumu pornografie dochádza bez partnera. 

Medzi limity dizertačnej práce zaraďujeme zber reprezentatívnych údajov 

prostredníctvom internetu, ďalej dotazník ako použitú metodikou na zber údajov a veľkosť 

reprezentatívnej vozrky. Prvý spomínaný limit dával príležitosť iba respondentkám, ktoré 

mali v čase zbierania údajov prístup na internet a patrili do skupiny agentúry, čím 

automaticky došlo k ostrakizácii žien, ktoré nemajú prístup k internetu a/alebo nepatria do 

rádiusu v sieti prieskumnej agentúry. Internetový zber prináša nevýhodu, pretože internet aj 

napriek svojej širokej dostupnosti a rozsiahlemu pokrytiu nie je dostupný každej 

respondentke, resp. nie každá žena navštevuje internet. Medzi primárne nevýhody 

dotazníkovej formy patrí nemožnosť reflektovať na vzniknuté otázky počas vypĺňania 

dotazníka u respondentiek a teda aj validita získaných údajov závisí od introspekcie tej-ktorej 

respondentky zúčastnenej na reprezentatívnom výskume. Napriek tomu, seba posudzovanie je 

vysoko akceptovateľné v sociálnych výskumoch a brané ako validná forma zberu dát. Väčšia 

reprezentatívna vzorka by poskytla vyššiu validitu získaných výsledkov. 

Aj napriek uvedeným limitom, ide o priekopnícky a historicky prvý reprezentatívny 

internetový výskum zameraný na konzum pornografie slovenskými ženami, ktorý priniesol 

v prvom rade zúženie deficitu tohto druhu výskumného zamerania nielen na Slovensku, ale aj 

celosvetovom meradle. V druhom rade, zistenia sú aplikovateľné nielen v užšom zameraní 

a to v partnerskej, manželskej či rodinnej psychoterapii (prostriedok obohatenia 

a spestrenia sexuálneho života, alebo ako zdroj kreativity, či dôkaz o prelomení mýtu o 

nekonzume pornografie ženami), ale v širšom rádiuse, resp. v iných disciplinárnych odboroch 

ako je sexuológia (pornografia ako súčasť terapie sexuálnych dysfunkcií alebo deviácií; 

spoznávanie samého/samej seba), legislatíva (ženy vyhľadávajú a konzumujú celé spektrum 

sexuálne explicitných materiálov od deviantných až po nedeviantné, čím sa priniesli poznatky 

nápomocné pri legislatívnych krokoch v rámci porušovania zákonov ženami napr. konzum 

detskej pornografie, keďže je z praxe známe, ženy sú s menšou pravdepodobnosťou 

nahlasované a neskôr odsúdené za trestné sexuálne delikty), pedagogika (pornografia ako 

explicitný zdroj informácií o ľudskej sexualite a otvorenej komunikácii, čím sa zvyšuje 

možnosť prekonania tabu, ktoré zahaľuje a podporuje stáročia známe a zaužívané sexuálne 

mýty a stereotypy; erotické videomateriály môžu byť nástrojom k objavovaniu individuálnych 



alebo partnerských potrieb či preferencií), médiá (pornografia nie je primárne iba škodlivá, 

ale má aj pozitívne stránky s pozitívnym vplyvom na človeka) a pre ďalšie výskumné či 

prieskumné projekty, ktoré sa budú zaoberať hlbšími súvislosťami medzi konzumom 

pornografie a napr. vzťahovým aspektom, alebo inými aspektmi ľudského života v súvislosti 

s vyhľadávaním a konzumovaním erotickými videomateriálmi ženami. 
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PRÍLOHA 

Katedra psychológie, Filozofická fakulta 

Katedra všeobecnej antropológie, Fakulta humanitných štúdií Univerzita Karlova 

Dobrý deň, ďakujeme za váš záujem podieľať sa na našom výskume s názvom „Erotické materiály pre 

ženy: obľúbené obsahy, štruktúra a vplyv na sexuálne fungovanie žien“. Dotazník je súčasťou rozsiahleho 

psychologického výskumu ženskej sexuality, ktorý dlhodobo prebieha pod záštitou Univerzity Karlovej 

(zodpovedné osoby: PhDr. Michal Chovanec, Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D., Mgr. Lucie Krejčová, Mgr. Jakub 

Binter, Prof. Petr Weiss). 

V rámci tejto časti štúdie budete odpovedať na otázky týkajúce sa Vášho konzumovania a vzťahu k 

erotickým materiálom. Odpoveď by vždy mala zachytiť to, čo si o danej problematike myslíte Vy a ako vyzerá 

Váš bežný sexuálny život, teda Vaše bežné sexuálne správanie, názory, zvyklosti a potreby. Odpoveď 

každej z Vás je pre nás dôležitá a jedinečná (a to i za predpokladu, že erotické materiály v súčasnej dobe 

nekonzumujete). Odpovedajte preto, prosím, úprimne a v pokoji. Pri vyplňovaní sa držte inštrukcií pri daných 

otázkach.  Celkové vyplnenie dotazníku by Vám nemalo zabrať viac ako 30 minút (posuvník dole na stránke 

vám ukáže, koľko už máte vyplneného). Pokúste sa, prosím, vyplniť všetky otázky. Ak budete chcieť 

vyplňovanie prerušiť, či si oddýchnuť, môžete potom opäť pokračovať po ďalšom prihlásení z rovnakého 

počítača a IP adresy tam, kde ste prestali. Sme si vedomí intímnosti témy a preto všetky údaje, ktoré od vás 

získame, budú prísne anonymné a použité výhradne k výskumnému účelu ! 

Publikované budú výsledky za celú vzorku a nie po jednotlivých vyplňujúcich. Ide o výskum ojedinelý, 

ktorý bude prebiehať na rozsiahlej reprezentatívnej vzorke slovenských a českých  žien a práve Vy ste jednou z 

nich. Výsledky môžu poslúžiť k poznaniu a zlepšeniu sexuálneho života žien, preto veľmi ďakujeme za Váš čas 

a záujem. Zároveň veríme, že vás chvíľka premýšľania nad Vaším sexuálnym životom bude baviť a prispeje k 

sexuálnej kvalite vášho života. 

Podmienky účasti vo výskume: Zúčastniť sa môžu iba ženy vo veku nad 18 rokov. Priama skúsenosť s 

erotickými materiálmi NIE je potrebná a ani podmienkou výskumu. Je potrebné stále internetové pripojenie, čas 

a ochota k vyplneniu. 

Teraz by sme Vás, poprosili, o vyplnenie Informovaného súhlasu, ktorý je nutný k ďalšej výskumnej 

činnosti:  Prehlasujem, že som bola oboznámená s podmienkami účasti na výskume, "Erotické materiály pre 

ženy: obľúbené obsahy, štruktúra a vplyv na sexuálne fungovanie žien" a že sa na výskume 

chcem dobrovoľne zúčastniť. Beriem na vedomie, že údaje poskytnuté pre účely tohto výskumu sú anonymné a 

budú použité iba pre vedecké účely. 

 

DOTAZNÍK 

 

1. Koľko máte rokov? (Prosím, vypíšte) 

 

2. Aký počet obyvateľov má miesto Vášho trvalého bydliska? 

 do 999 obyvateľov  

 1000 – 4999 obyvateľov 

 5000 – 49999 obyvateľov 

 50000 – 199000 obyvateľov  

 nad 100000 obyvateľov 

 

3. V ktorom kraji máte trvalé bydlisko? 

 Bratislavský 

 Nitriansky  

 Trnavský  

 Trenčiansky 

 Žilinský  

 Prešovský 

 Košický 

 

4. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 



 neukončené základné vzdelanie 

 základné vzdelanie  

 aktuálne študujem strednú školu  

 stredné odborné bez maturity (2 a 3 ročné)  

 stredné s maturitou (4 ročné) 

 nadstavbové vzdelanie (s maturitou) 

 aktuálne študujem vysokú školu Bc.  

 bakalárske (Bc., BcA.) 

 aktuálne študujem vysokú školu Mgr., MUDr., MDDr., Ing,...  

 magisterské (Ing., MUDr., JUDr., PhDr., Mgr., aj.)  

 doktorské (Ph.D., ThD., DrSc., CSc.)  

 

5. Prosím, uveďte, aký je Váš súčasný čistý mesačný príjem? 

 0 - 249 EUR/ meciac 

 250 - 499 EUR/ meciac 

 500 - 749 EUR/ meciac  

 750 - 999 EUR/ meciac  

 1000 a viac EUR/ meciac 

 bez vlastného príjmu  

 nechcem uviesť 

 

5. K akému náboženstvu sa hlásite? 

 Katolícke 

 Evanjelické 

 Protestantské 

 Pravoslavné 

 Buddhismus (4) 

 Ateizmus (neveriaci) 

 Iné (prosím, vypíšte) ____________________ 

Pokiaľ odpovedali Ateizmus (neveriaci), potom preskočiť na otázku „Ako často praktikujete náboženské 

náležitosti?“ 

 

6. Aké silné je Vaše náboženské presvedčenie? 

 Veľmi slabé (1) 

 (2)  

 (3) 

 (4)  

 (5)  

 (6)  

 Veľmi silné (7) 

 

7. Ako často praktizujete náboženské náležitosti? (napr.: ako často chodíte do kostola, modlíte sa či meditujete?) 

 Vôbec nepraktizujem (1) 

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  

 (6)  

 Praktizujem pravidelne (7) 

 

8. Máte v súčasnosti dlhodobý vzťah (ktorý trvá minimálne 3 mesiace a myslíte si o ňom, že má perspektívu do 

budúcnosti)? 

 Áno, v súčasnej dobe mám dlhodobý partnerský vzťah 

 V súčasnej dobe nemám dlhodobý partnerský vzťah 

 

9. Upresnite, prosím, Váš partnerský vzťah: 

 Nemám partnera 

 Mám pouze sexuálního partnera 



 Mám partnera, ale bývame oddelene 

 S partnerom bývam v spoločnej domácnosti 

 Som vydatá 

 Som rozvedená 

 Som vdova 

 

Pokiaľ na otázku, „Máte v súčasnosti dlhodobý vzťah (ktorý trvá minimálne 3 mesiace a myslíte si o ňom, že má 

perspektívu do budúcnosti)?“ odpovedali Áno, v súčasnej dobe mám dlhodobý partnerský vzťah, potom zobraziť 

nasledujúcu otázku: 

 

10. Ak máte vzťah, ako dlho trvá? (Uveďte, prosím, počet rokov a mesiacov napr. 0 rokov a 6 mesiacov zaznačte 

ako 0+6) 

 

11. Koľko ste mali celkovo dlhodobých partnerských vzťahov? (prosím, uveďte počet) 

 

12. Koľko máte detí? (zapíšte počet, pokiaľ uvedené možnosti zodpovedajú skutočnosti) 

 Nemám 

 Vlastných ____________________ 

 Nevlastných (deti partnera či manžela) ____________________ 

 Adoptovaných  ____________________ 

 Ako náhradný rodič (v pestúnskej starostlivosti) ____________________ 

 

13. Považujem sa za osobu: (ohodnoťte sama seba na škále) 

 1 - výhradne heterosexuálnu 

 2 - prevažne heterosexuálnu 

 3 - skôr heterosexuálnu 

 4 - bisexuálnu 

 5 - skôr homosexuálnu 

 6 - prevažne homosexuálnu 

 7 - výhradne homosexuálnu 

 

Nasledujúce otázky sa budú týkať Vášho sexuálneho správania a prežívania. 

 

14. Pre každú z nasledujúcich sexuálnych aktivít zaznačte: 1) koľko ste mali rokov, keď ste túto aktivitu po 

prvýkrát zažili (1. stĺpec), 2) koľko ste mali rokov, keď ste počas tejto aktivity prvýkrát zažili orgazmus (2. 

stĺpec), 3) koľkokrát ste túto aktivitu robili za posledných 30 dní (3. stĺpec), 4) koľkokrát ste za posledných 

30 dní zažili orgazmus počas tejto aktivity (4. stĺpec).   Pokiaľ k takej situácii nedošlo (napr. ste aktivitu 

nikdy nerobili, alebo nerobili za posledných 30 dní), zapíšte, prosím, "0" a nenechajte žiadne pole prázdne. 

 Vek prvej realizácie  

Vek prvého 

orgazmu počas 

tejto aktivity  

Počet dní, kedy k 

tejto aktivite došlo 

za posledných 30 

dní  

Počet orgazmov, 

dosiahnutých v 

priebehu tejto 

aktivity za 

posledných 30 dní  

Súlož (penis 

preniká do vagíny 

bez dráždenia 

klitorisu)  

    

Súlož (penis 

preniká do vagíny a 

prebieha dráždenie 

klitorisu)  

    

Masturbácia 

(klitoridálna) bez 

použitia vibrátoru  

    

Masturbácia 

(vaginálna) bez 

použitia vibrátoru  

    



Masturbácia s 

vibrátorom (sama, 

nebo partner/ka vás 

dráždi)  

    

Partner/ka vás 

uspokojuje rukou 

(dráždi vagínu)  

    

Partner/ka vás 

uspokojuje ústami - 

orálne  

    

Partner preniká 

penisom do vášho 

análu  

    

 

15. Používali ste v období, keď ste začínali masturbovať, k vzrušeniu nejaké erotické (pornografické) materiály? 

 
Nikdy som 

nemasturbovala  
Nikdy  Zriedka  Príležitostne  Často  Vždy  

Videomateriály        

Fotky, statické 

obrázky  
      

Texty, písané 

materiály  
      

 

16. Používate v súčasnosti pri masturbácii erotické (pornografické) materiály? 

 

V súčasnej 

dobe 

nemasturbujem  

Nikdy  Zriedka  Príležitostne  Často Vždy  

Videomateriály        

Fotky, statické 

obrázky 
      

Texty, písané 

materiály  
      

 

Pokiaľ na otázku „Máte v súčasnosti dlhodobý vzťah (ktorý trvá minimálne 3 mesiace a myslíte si o ňom, že má 

perspektívu do budúcnosti)?“ odpovedali Áno, v súčasnej dobe mám dlhodobý partnerský vzťah, tak zobraziť 

nasledujúce otázky: 

 

17. Ako často máte pocit pri sexe s Vašim partnerom, že... 

 Nikdy  Niekedy  Občas  Celkom často  Veľmi často 

cítite silnú 

sexuálnu 

príťažlivosť k 

svojmu 

partnerovi  

     

si predstavujete, 

že máte sex so 

svojím 

partnerom  

     

prežívate 

orgazmus pri 

sexe so svojím 

partnerom 

     

 



Pokiaľ na otázku „Máte v súčasnosti dlhodobý vzťah (ktorý trvá minimálne 3 mesiace a myslíte si o ňom, že má 

perspektívu do budúcnosti)?“ odpovedali Áno, v súčasnej dobe mám dlhodobý partnerský vzťah, tak zobraziť 

nasledujúce otázky: 

 

18. Pokiaľ ide o príťažlivosť k iným mužom ako je Váš partner, ako často cítite, že... 

 Nikdy Niekedy Občas Celkom často  Veľmi často 

cítite silnú 

príťažlivosť k 

niekomu inému 

ako je Váš 

partner  

 

     

si predstavujete 

sex s neznámym 

mužom alebo 

niekým, koho 

nepoznáte  

 

     

cítite sexuálne 

vzrušenie pri 

pohľade na 

fyzicky veľmi 

atraktívnu osobu  

 

     

cítite sexuálne 

vzrušenie 

vyvolané vôňou 

niekoho iného 

ako Vášho 

partnera  

     

 

19. Ako je pre Vás celkovo dôležitá Vaša sexualita? 

 1 - Nie je vôbec dôležitá 

 2  

 3  

 4 

 5 

 6  

 7 - Veľmi dôležitá 

 

20. Ako ste celkovo spokojná s Vaším sexuálnym životom? 

 1 - Veľmi nespokojná 

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7 - Veľmi spokojná 

 

21. Ako by ste ohodnotili svoju celkovú atraktivitu? 

 1 - Veľmi neatraktívna 

 2 

 3  

 4  

 5  

 6  

 7 - Veľmi atraktívna 



22. Koľko ste mali za posledných 12 mesiacov rôznych sexuálnych (pohlavný styk) partnerov? 

 0 

 1 

 2-3 

 4-7 

 8 a viac 

 

23. S koľkými rôznymi partnermi ste mali pohlavný styk iba raz? 

 0 

 1 

 2-3 

 4-7 

 8 a viac 

 

24. S koľkými partnermi ste mali pohlavný styk bez toho, aby ste mali záujem o dlhodobý vzťah s ním?  

 0 

 1 

 2-3 

 4-7 

 8 a viac 

 

25. Považujete sex bez lásky za dobrý - OK? 

 1 - úplne nesúhlasím 

 2 

 3 

 4 

 5 - úplne súhlasím 

 

26. Dokážete si v súčasnej dobre predstaviť, že by ste nemali problém užiť si "príležitostný" sex s rôznymi 

partnermi? 

 1 - úplne nesúhlasím 

 2 

 3 

 4 

 5 - úplne súhlasím 

 

27. Nechcem mať sex, pokiaľ si nie som istá, že s partnerom máme dlhodobý (vážny) vzťah. 

 1 - úplne nesúhlasím 

 2 

 3 

 4 

 5 - úplne súhlasím 

 

28. Ako často si predstavujete sex s niekým, s kým nemáte vážny partnerský vzťah? 

 nikdy 

 málokedy 

 približne raz za mesiac 

 približne raz za týždeň 

 takmer každý deň 

 

29. Ako často sa vám stane, že sa sexuálne vzrušíte, keď komunikujete s niekým, s kým nemáte dlhodobý vzťah? 

 nikdy 

 málokedy 

 približne raz za mesiac 

 približne raz za týždeň 

 takmer každý deň 

 



30. Ako často máte v každodennom živote spontánne fantázie o tom, že máte sex s človekom, ktorého ste práve 

stretli? 

 nikdy 

 málokedy 

 približne raz za mesiac 

 približne raz za týždeň 

 takmer každý deň 

 

Táto časť dotazníka sa zaoberá tým, ako často a v akom kontexte si v súčasnosti vyhľadávate akékoľvek 

erotické (pornografické) videomateriály. Vyplňte, prosím, otázky i v prípade, že v súčasnosti erotické 

videomateriály vôbec nevyhľadávate. 

 

31. Ako často približne vyhľadávate erotické (pornografické) videomateriály? 

 Vôbec 

 Raz ročne 

 Niekoľkokrát za rok 

 Raz mesačne 

 Niekoľkokrát za mesiac 

 Raz týždenne 

 Niekoľkokrát za týždeň 

 Denne 

 Viac ako raz denne 

 

32. Koľkokrát ste vyhľadávali erotické (pornografické) videomateriály za posledné 2 dni a aký bol ich obsah 

(stačí uviesť heslovite, napr. skupinový sex...). Ak ste erotické materiály nevyhľadávali, zapíšte do políčok 

číslicu "0". 

 Frekvencia/častosť vyhľadávania 

 Obsah 

 

33. Koľko času venujete približne erotickým videomateriálom, keď ich vyhľadávate? 

 Vôbec 

 Menej ako pol hodinu 

 Menej ako hodinu 

 1 - 3 hodiny 

 3 - 5 hodín 

 Viac ako 5 hodín 

 

34. V akom kontexte vyhľadávate erotické videomateriály? (možnosť označiť viac odpovedí) 

 Masturbácia 

 Sexuálne aktivity s partnerom 

 Mimo akékoľvek sexuálnej aktivity 

 

35. Koľko ste mali rokov, keď ste sa prvýkrát stretli s erotickými videomateriálmi? 

 Nikdy som sa s nimi nestretla 

 Vek ____________________ 

 

36. V koľkých rokoch boli pre Vás erotické videomateriály najviac zaujímavé? 

 Nikdy neboli pre mňa zaujímavé 

 Vek  ____________________ 

 

37. Koľko času ste v tej dobe venovali konzumácii tomuto typu materiálov - v priemere za deň? 

 Vôbec 

 Menej ako pol hodiny denne 

 Menej ako hodinu denne 

 1 -3 hodiny 

 3 - 5 hodín 

 Viac ako 5 hodín 

 



38. Ktorá časť dňa je pre Vás najtypickejšia čo sa týka vyhľadávania erotických videomateriálov? (možnosť 

označiť viac odpovedí) 

 Vôbec 

 Ráno 

 Doobeda 

 Počas obeda 

 Poobede 

 Večer 

 Neskoro v noci 

 

39. Preferujete niektoré dni v týždni, kedy sa venujete tomuto typu erotického materiálu? (možnosť označiť viac 

odpovedí) 

 Je to úplne nepravidelné 

 Pondelok 

 Utorok 

 Streda 

 Štvrtok 

 Piatok 

 Sobota 

 Nedeľa 

 

40. Preferujete niektoré ročné obdobie, kedy sa venujete typu erotického videomateriálu? (možnosť označiť viac 

odpovedí) 

 Je to úplne nepravidelné 

 Jar 

 Let 

 Jeseň 

 Zima 

 

41. V priebehu sledovania erotického videomateriálu máte zvuk: (možnosť označiť viac odpovedí) 

 Vypnutý 

 Stíšený  

 Zapnutý s normálnou hlasitosťou 

 Zapnutý zo zvýšenou hlasitosťou 

 Používam slúchadlá so stíšenou hlasitosťou 

 Používam slúchadlá s normálnou hlasitosťou 

 Používam slúchadlá so zvýšenou hlasitosťou 

 

42. Kde najčastejšie vyhľadávate erotické videomateriály? (pri vybranej možnosti napíšte, prosím, názov 

videonahrávky či kanálu TV) 

 Videa platené na internete 

 Videá voľné k stiahnutiu a voľné na internete 

 Videá na DVD/Blue Ray/Videokazete 

 predplatené programy TV 

 nepredplatené programy TV 

 

43. Uviďte, prosím, www stránky, na ktorých si vyhľadávate či sťahujete erotické video-materiály (napr.: 

http://www.erotika.cz) 

 

44. Uviďte, prosím, názov videonahrávky 

 

45. Uviďte, prosím, názov TV programu, na ktorých vyhľadávate erotické videomateriály 

 

46. Z akého dôvodu vyhľadávate erotické videomateriály? (možnosť označiť viac odpovedí) 

 Z nudy 

 Na rozptýlenie 

 Pre odbúranie stresu 

 Vzrušujú ma 



 Pri masturbácii 

 Predohra 

 Chcem sa niečo nového naučiť 

 Pre spestrenie partnerského života 

 Iné, prosím, vypíšte ____________________ 

 

47. Erotické videomateriály, ktoré konzumujete (možnosť označiť viac odpovedí) 

 Si vyhľadávate sama  

 Si vyhľadávate na odporúčanie priateliek/priateľov 

 Si vyhľadávate na odporúčanie partnera 

 Si vyhľadávate pod vplyvom tlači/článkov, ktoré ste čítali (na internetu či v časopisoch) 

 

48. S kým pozeráte erotické videomateriály? (možnosť označiť viac odpovedí) 

 Sama 

 S kamarátkou/kamarátom 

 S partiou kamarátov 

 S partnerom 

 Iné, prosím, vypíšte ____________________ 

 

49. Pri pozeraní erotických materiálov (sa): (možnosť označiť viac odpovedí) 

 pozeráte 

 hladíte 

 masturbujete 

 súložíte 

 Iné, prosím, vypíšte ____________________ 

 

50. Máte pocit viny, keď pozeráte erotické videomateriály? 

 Vôbec nie (1) 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi silné (7) 

 

51. Aký obsah erotických videomateriálov ste vyhľadávali za posledných 6 mesiacov? (možnosť označiť viac 

odpovedí) 

 Predohra, zvádzvé scény 

 Nahí ľudia, bez sexuálnej aktivity (prosím, špecifikujte krátko vlastnými slovami preferované objekty, 

napr.: vyvinuté (obdarené) ženy, muž aziat a iné) ____________________ 

 Nahí ľudia ukazujúci genitálie 

 Bežné heterosexuálne aktivity (prosím, špecifikujte krátko vlastnými slovami preferované sexuálne 

aktivity napr.: pohlavný styk)  ____________________ 

 Sexuálne aktivity medzi viac ako 2 ľuďmi 

 Líbání a hlazení žen navzájem 

 Homosexuálny styk (dve ženy) 

 Homosexuální styk (dva muži) 

 Sexuálne aktivity s prvkami sadizmu a masochizmu, alebo dominancie a submisivity 

(sadomasochizmus, bondáž - zväzovanie, bičovanie, hranie rolí a iné) - dominantná žena 

 Sexuálne aktivity s prvkami sadizmu a masochizmu, alebo dominancie a submisivity 

(sadomasochizmus, bondáž - zväzovanie, bičovanie, hranie rolí a iné) - dominantný muž 

 Fetišismus (např. použité prádlo, latex, kůže, aj.) 

 Sexuálne aktivity medzi ľuďmi a zvieratami 

 Sexuálne aktivity zahrňujúce močenie a výkaly 

 Znásilnenie, hrubé sexuálne násilie 

 Sexuálne obrázky detí, sexuálne aktivity s deťmi (pre-pubertálneho veku) 

 Incestná tematika 

 Iné, prosím, vypíšte ____________________ 



 

52. Do akej miery sa v erotickom videomateriály sústredíte na ženy a do akej na mužov? 

 ______ Vzrušenie v tvári ženy/muža (0 úplne na ženu - 100 úplne na muža) 

 ______ Genitál ženy/muža (0 úplne na ženu - 100 úplne na muža) 

 ______ Pohyby ženy/muža (0 úplne na ženu - 100 úplne na muža) 

 

V nasledujúcich tabuľkách zaznačte, ktoré konkrétne obsahy videomateriálov v rámci jednotlivých kategórií 

preferujete. Vyjadrite sa, prosím, ku všetkým podkategóriám na ponúknutej škále od 1 nepríjemné - 9 

preferované. V prípade, že nemáte vzhľadom k danej kategórii žiadne vymedzenie (nevyhľadávate ju ani vo vás 

nevzbudzuje negatívne emócie), zaznačte číslicu 5 (neutrálne).  V prípade, že by ste v tabuľke nenašli Vami 

preferované konkrétne obsahy, vypíšte ich voľne do kolónky "Iné" na konci tabuľky. 

 

53. Kategórie s obsahom na objekt, ktorý sa v nich vyskytuje: 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3 4  5  6  7  8  
Preferované 

(9)  

Neskúsené 

dievča 

(panna) 

         

Neskúsený 

muž 

(panic)  

         

Teenagerky           

Teenageri          

Skúsená 

žena v 

strednom 

veku  

         

Skúsený 

muž v 

strednom 

veku  

         

Aziatky 

(ženy) 
         

Aziati 

(muži)  
         

Afričanky 

(ženy) 
         

Afričania 

(muži)  
         

Opravár           

Bohatý 

muž 

(milionár, 

vládca)  

         

Armáda a 

iné 

uniformy 

         

Známy 

muž 

aktérky 

(sused, 

kamarát 

kamarátov, 

manžel 

         



priateľky a 

iné)  

Iné          

 

54. Kategórie s dôrazom na špecifické časti tela a iné detaily: 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4 5  6  7  8  
Preferované 

(9) 

Malé prsia           

Veľké 

prsia  
         

Malý penis           

Veľký 

penis 
         

Neoholený 

genitál 

ženy 

         

Oholený 

genitál 

ženy 

         

Neoholený 

genitál 

muža 

         

Oholený 

genitál 

muža 

         

Svalnatý 

muž 
         

Veľký 

ženský 

genitál  

         

Spodné 

prádlo 
         

Nohy v 

silonkách  
         

Nohy vo 

vysokých 

podpätkoch  

         

Iné           

 

55. Autosexuálne aktivity a stupňovanie vzrušenia 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5 6  7 8 
Preferované 

(9) 

Masturbácia 

rukou  
         

Masturbácia 

vkladaním 

predmetov 

do pošvy 

         

Masturbácia 

dráždením 
         



klitorisu 

Mokrý 

orgazmus 

(squirting)  

         

Erotické 

pomôcky 

(vibrátor, 

vajíčka, aj.)  

         

Stroje na 

slasť 
         

Akékoľvek 

autoerotické 

aktivity 

muža  

         

Iné          

 

56. Heterosexuálne aktivity 

Heterosexuálne 

aktivity 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4 5 6 7 8 
Preferované 

(9)  

Masturbácia 

muža rukou 

ženy  

         

Masturbácia 

ženy rukou 

muža  

         

Felácia (žena 

orálne 

stimuluje a 

uspokojuje 

muža)  

         

Cunnilingus 

(muž orálne 

stimuluje a 

uspokojuje 

ženu) 

         

Výstreky 

spermií na 

tváre ženy  

         

Semeno v 

pošve ženy  
         

Žena pri súloži 

hore  
         

Muž pri súloži 

hore 
         

Poloha 69           

Poloha zozadu           

Hlboké 

zasunutie  
         

Análny sex           

Sendvič (jeden 

penis v pošve a 

zároveň druhý 

         



v análnom 

otvore)  

Penis medzi 

prsiami  
         

Používanie 

erotických 

pomôcok pri 

sexuálnych 

aktivitách s 

partnerom  

         

Iné           

 

57. Kombinácia sexuálnych partnerov 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2 3 4 5  6  7  8  
Preferované 

(9)  

2 muži so 

ženou  
         

2 ženy s 

mužom  
         

muž a viac 

žien  
         

žena a viac 

mužov  
         

gang bang 

(skupinový 

sex)  

         

bukake           

Iné           

 

58. Homosexuálne aktivity 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5  6  7  8  
Preferované 

(9)  

Bozkávanie a 

hladenie žien  
         

Vzájomná 

masturbácia 

žien bez 

pomôcok  

         

Uspokojovanie 

žien pomocou 

pomôcok 

(vibrátory, 

dildo)  

         

Sexuálne 

aktivity medzi 

dvoma muži  

         

Slash 

(sexuálny 

vzťah medzi 

dvoma 

fiktívnymi 

         



osobami 

rovnakého 

pohlavia)  

Iné           

 

59. Preferované prostredie 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5  6  7  8  
Preferované 

(9)  

Bazén           

Masérsky salón           

Škola          

Kancelária          

Príroda 

(vonkajšie 

romantické 

prostredie)  

         

Zámok, palác           

Historické kulisy           

Posilňovňa           

Spálňa           

Bežné domáce 

priestory (napr. 

obývací pokoj, 

kuchyňa)  

         

Dopravné 

prostriedky (napr. 

auto, vlak)  

         

Iné           

 

60. Sexuálne aktivity s prvkami sadizmu a masochizmu, alebo dominancie a submisivity (sadomasochizmus, 

bondáž, bičovanie, hranie rolí a iné) 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5  6  7  8  
Preferované 

(9)  

Dominantný muž 

(žena plní prianie 

muža)  

         

Dominantní muži 

(žena je nimi 

nedobrovoľne 

sexuálne 

stimulovaná)  

         

Dominantná žena 

(muž plní prianie 

ženy)  

         

Dominantné ženy 

(muž je nimi 

nedobrovoľne 

sexuálne 

stimulovaný)  

         

Schéma s dominou           



Bondáž           

Bičovanie          

Prepichovanie           

Aplikácia drobných 

mučiacich pomôcok  
         

Fetišizmus          

Manipulácia s 

močom alebo 

výkalmi  

         

Psychické mučenie           

Transvestitizmus 

(sexuálne 

motivované 

prezliekanie sa do 

prádla a odevu 

patriaceho opačnému 

pohlaviu)  

         

Iné           

 

61. Sexuálne aktivity medzi ľuďmi a zvieratami 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5  6  7  8  Preferované (9)  

Muž a 

kôň 

(osol)  

         

Muž a 

ovce  
         

Muž a 

pes  
         

Žena a 

kôň 

(osol)  

         

Žena a 

pes  
         

Žena a 

mačka  
         

Iné           

 

62. Znásilnenie, hrubé sexuálne násilie (prosím, špecifikujete tému, pokiaľ nešpecifikujete, vyjadrite sa na škále 

všeobecne k tomuto obsahu) 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2 3 4  5 6  7  8  
Preferované 

(9)  

Špecifikujte 

tému, ak 

máte 

nejakú 

konkrétnu 

na mysli  

         

 

63. Sexuálne obrázky detí, sexuálne aktivity s deťmi prepubertálneho veku (prosím, špecifikujte tému, pokiaľ 

nešpecifikujete, vyjadrite sa na škále všeobecne k tomuto obsahu) 



 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2 3  4 5  6  7 8 
Preferované 

(9)  

Špecifikujte 

tému, ak 

máte 

nejakú 

konkrétnu 

na mysli  

         

 

64. Incestná téma 

 

Veľmi 

nepríjemné 

(1)  

2  3  4  5  6 7 8 
Preferované 

(9) 

Matka a 

syn  
         

Otec a 

dcéra  
         

Brat a 

sestra  
         

Brat a 

nevlastná 

sestra 

         

Iné          

 

65. Myslíte si, že pozeranie erotických videomateriálov ovplyvnilo Vaše nároky na vzhľad mužov, keď ste videli 

pornohercov (napr.: dĺžka a objem penisu)? 

 vôbec 

 skoro vôbec 

 áno, trochu 

 áno, čiastočne 

 áno, veľmi 

 

66. Myslíte si, že pozeranie erotických videomateriálov ovplyvnilo striedanie sexuálnych polôh vo Vašom 

sexuálnom živote? 

 vôbec 

 skoro vôbec 

 áno, trochu 

 áno, čiastočne 

 áno, veľmi 

 

67. Akú formu erotických videomateriálov preferujete? 

 Štylizované kreslené postavičky 

 Animované postavy, ktoré sa ale svojím vzhľadom blížia k reálnym postavám 

 Reálne postavy 

 

68. Akú produkciu erotických video-materiálov preferujete? 

 Umelecká pornografie 

 Amatérska pornografia 

 Profesionálna s reálnymi hercami 

 Animované s postavami reálnych ľudí 

 Animované štylizované postavičky 

 Pornografia určená pre ženy 

 

69. Poznáte niektorých pornohercov/pornoherečky menom? Prosím, napíšte: 

 



70. Pozeráte pornografiu od začiatku do konca, alebo preskakujete na konkrétne pasáže? 

 Pozerám celú pornografiu 

 Zajímajú ma iba niektoré pasáže 

 

Ak vybrali odpoveď, „Zaujímajú ma iba niektoré pasáže,“ potom zobraziť túto otázku: 

71. Zaznačte, prosím, na ktoré pasáže preskakujete (možnosť označiť viac odpovedí): 

 Uvedenie do deja 

 Predohra (hladenie, bozkávanie) 

 Orálny sex - aktívny muž 

 Orálny sex - aktívny žena 

 Prienik (penetrácia) 

 Súlož 

 Análny styk 

 Vyvrcholení ženy 

 Ejakulácia muža 

 Ukončenie sexuálnych aktivít a prechod do nesexuálnej roviny 

 

72. Ako často vyhľadávate erotické (pornografické) texty? 

 Vôbec 

 Raz ročne 

 Niekoľkokrát za rok 

 Raz ročne 

 Niekoľkokrát za rok 

 Raz týždenne 

 Niekoľkokrát týždenne 

 Denne 

 Viackrát za deň 

 

73. Prosím, posúďte, ako ste spokojná s nasledujúcimi aspektmi Vášho sexuálneho života v posledných šiestich 

mesiacoch: 

 
Úplne 

nespokojná  
Skôr spokojná  

Ani 

nespokojná, ani 

spokojná  

Veľmi 

spokojná  

Úplne 

spokojná  

Intenzita (miera) 

môjho sexuálneho 

vzrušenia  

     

Kvalita mojich 

orgazmov  
     

Moja uvoľnenosť a 

odovzdanie sa 

sexuálnemu potešeniu 

počas sexu  

     

Moja sústredenosť 

počas sexuálnych 

aktivít  

     

Spôsob akým sexuálne 

reagujem na svojho 

partnera/svoju 

partnerku  

     

Sexuálne fungovanie 

môjho tela  
     

Moja citová 

otvorenosť pri sexe  
     

Moja nálada po sexe       

Častosť mojich      



orgazmov  

Rozkoš, ktorú 

poskytujem svojmu 

partnerovi/partnerke  

     

Rovnováha medzi 

tým, čo v sexe dávam 

a čo dostávam  

     

Partnerova/partnerkina 

citová otvorenosť pri 

sexe  

     

Partnerova/partnerkina 

sexuálna iniciatívnosť  
     

Schopnosť môjho 

partnera / mojej 

partnerky dosiahnuť 

orgazmus  

     

Partnerova/partnerkina 

uvoľnenosť a 

odovzdanie sa 

sexuálnemu potešeniu  

     

Spôsob, akým môj 

partner/moja partnerka 

uspokojuje moje 

sexuálne potreby  

     

Partnerova/partnerkina 

sexuálna nápadivosť  
     

Sexuálna prístupnosť 

môjho 

partnera/partnerky 

     

Rozmanitosť môjho 

sexuálneho života  
     

Častosť mojich 

sexuálnych aktivít  
     

 

74. Prosím, prečítajte si nižšie uvedené výroky a rozhodnite sa, či pre vás platia (áno), alebo neplatia (nie). 

   

Stáva sa Vám často, že ste zaujatá 

myšlienkami o sexe?  
Áno  Nie  

Myslíte si, že by ste mali niečo z 

vášho sexuálneho správania 

skrývať pred ostatnými?  

Áno  Nie  

Už ste niekedy hľadala pomoc pre 

sexuálne správanie, ktoré sa vám 

nepáčilo?  

Áno  Nie  

Bol niekedy niekto emocionálne 

zranený, pre vaše sexuálne 

správanie? 

Áno  Nie 

Cítite sa byť ovládaná vašou 

sexuálnou túžbou?  
Áno  Nie  

Pociťujete po sexe nepríjemné 

pocity až depresiu?  
Áno  Nie  

 

Nasledujúce otázky sa týkajú vášho detstva a vzťahu s rodičmi 



 

75. Prosím, odhadnite, ako veľmi sa otec podieľal na Vašej výchove? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi sa podieľal (7) 

 

76. Prosím, odhadnite, ako veľmi sa matka podieľala na Vašej výchove? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi sa podieľala (7) 

 

77. Koľko svojho voľného času trávil otec spoločne s Vami? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi sa podieľal (7) 

 

78. Koľko svojho voľného času trávila matka spoločne s Vami? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi sa podieľala (7) 

 

79. Koľko citovej starostlivosti Vám venoval Váš otec? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2  

 3 

 4 

 5 

 6 

 Veľmi sa podieľal (7) 

 

80. Koľko citovej starostlivosti Vám venovala Vaša matka? 

 Vôbec nepodieľal (0) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



 6 

 Veľmi sa podieľala (7) 

 

Zobraziť nasledujúce otázky pre ženy, ktoré majú teraz partnerský vzťah. 

 

Nasledujúce otázky sa týkajú vzájomnej zhody s partnerom vo vašom vzťahu. 

 

81. Ste vo vzťahu spokojná? 

 Úplne nespokojná 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Úplne spokojná  

 

82. Myslíte si, že je Váš partner vo vzťahu spokojný? 

 Úplne nespokojná 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 Úplne spokojná 7 

 

83. Väčšina ľudí v niektorých otázkach nesúhlasí so svojím partnerom. Prosím, zaznamenajte pri každej položke 

v tabuľke mieru súhlasu alebo nesúhlasu medzi Vami a Vaším partnerom: 

 
Vždy sa 

zhodneme  

Takmer 

vždy sa 

zhodneme  

Občas sa 

nezhodneme  

Často sa 

nezhodneme  

Takmer vždy 

sa 

nezhodneme  

Vždy sa 

nezhodneme  

Náboženstvo        

Prejavovanie 

citov  
      

Sex        

Správne alebo 

vhodné 

správanie  

      

Dôležité 

rozhodnutia  
      

Rozhodnutia 

týkajúce sa 

zamestnania  

      

 

84. Nasledujúce otázky sa týkajú Vašej komunikácie s partnerom. 

 Vždy  Často Skôr častejšie  Občas  Zriedka  Nikdy  

Ako často 

uvažujete o 

ukončení 

vzťahu?  

      

Ľutujete 

toho, že 

žijete 

spoločne?  

      

Ako často sa 

hádate?  
      



Ako často si 

idete s 

partnerom na 

nervy?  

      

 

85. Ako často sa nasledujúce správanie vyskytuje vo Vašom vzťahu? 

 Každý deň  
Takmer každý 

deň 
Príležitostne  Zriedka  Nikdy  

Chodíte 

spoločne na 

zábavu?  

     

 

86. Ako často sa nasledujúce správanie vyskytuje vo Vašom vzťahu? 

 Nikdy  
Menej ako 

raz za mesiac  

Raz alebo 

dvakrát za 

mesiac 

Raz alebo 

dvakrát 

týždenne  

Raz denne  
Častejšie ako 

raz za deň 

Máte 

podnetnú 

výmenu 

názorov  

      

Pokojne o 

niečom 

diskutujete 

      

Spoločne 

niečo 

plánujete  

      

 

Otázky pre všetky ženy 

 

87. Aká je obvyklá dĺžka Vášho celého menštruačného cyklu (uveďte počet dní, napr.: 28)? 

 

88. Prosím, uveďte, predpokladaný dátum začiatku (1. deň) Vášho posledného menštruačného krvácania. 

(zapíšte dátum vo formáte DD/MM/YYYY, napr.: 30/062015 

 

89. Prosím, uveďte, predpokladaný dátum začiatku (1. deň) Vášho nasledujúceho krvácania. (zapíšte dátum vo 

formáte DD/MM/YYYY, napr.: 30/062015 

 

90. Máte pravidelný menštruačný cyklus? 

 Áno  

 Nie 

 

91. Užívate aktuálne niektorú z nasledujúcich foriem antikoncepcie ? (možnosť zaškrtnutia viac možnosti) 

 žiadnu  

 kombinovanú (hormonálnu) tabletky 

 minitabletky (iba progesteronové)  

 hormonálne injekcie  

 hormonálny implantát  

 hormonálne náplasti  

 vaginálne krúžky  

 vnútromaternicové teliesko - hormonálne (napr. Mirena)  

 vnútromaternicové teliesko - mechanické (bez hormónov)  

 kondóm  

 prerušovaná súlož  

 neplodné dni  

 pesar  

 spermicídny krém  



 iná  

 

 

 

Pokiaľ máte nejaké otázky, návrhy, alebo pripomienky, alebo sa chcete o problematike niečo viac 

dozvedieť, kontaktujete nás na našich webových stránkach www.fhs.cuni.cz/etologie, e-mailom alebo nám 

nechajte odkaz tu. 

 

PhDr. Michal Chovanec (michal.chovanec@gmail.com), Mgr. Lucie Krejčová (krejcovalucie@centrum.cz), 

Mgr. Jakub Binter, Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D. a Prof. Petr Weiss. 


