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Posudek dizertační práce 
 

PhDr. Michal Chovanec: Ženy a pornografia 
FF UK, Praha, 2017 

 
 
Dr.Chovanec absolvoval studium psychologie v r. 2009 na FF KU 
v Bratislavě, poté pracoval v Psychiatrické nemocnici Hronovce jak psycholog 
v atestační přípravě, poté v ambulanci klinické  a dopravní psychologie v 
Považské Bystrici, a v současnosti rovněž v ambulanci klinické  a dopravní 
psychologie v Novém Městě nad Váhom. Aktuálně prodělává 
psychoterapeutický výcvik systému SUR, absolvoval mnoho specializačních 
kurzů, jako jsou kurzy ROR, Terapie sexuálních dysfunkcí, hypnózy apod. Je 
členem několika slovenských i českých sexuologických a psychologických 
odborných společností, od roku 2014 rovněž Evropské společnosti pro 
sexuální medicínu. Publikoval zatím 12 článků v recenzovaných odborných 
časopisech, 17 statí ve sbornících z konferencí a jednu kapitolu v odborné 
monografii. Ve své odborné práci se soustřeďuje především na sexualitu 
mužů závislých na alkoholu, sexualitu hendikepovaných, ale i na sexuální 
dysfunkce mužů a žen.  
 
Během doktorandského studia byl trvale profesionálně i přednáškově aktivní, 
zúčastnil se řady slovenských, českých i mezinárodních konferencí (většinou 
s aktivní účastí). Vedle svých pracovních povinností prokázal během práce na 
dizertačním projektu cílevědomost, ambiciosnost i velmi dobré dovednosti 
v práci s pacienty.  
 
Téma jeho výzkumu je aktuální a významné. V českém a slovenském 
odborném písemnictví vzhledem k jeho důležitosti zatím naprosto 
nedostatečně zpracované. Autor uvádí výsledky prvního reprezentativního 
výzkumu konzumace pornografie u slovenských žen. Zkoumaný soubor byl 
reprezentativní dle věku, vzdělání a regionu, tvořilo ho celkem 413 žen ve 
věku od 18 do 77 let, s průměrem 40 let (SD±14,62). Výzkumnou metodou byl 
internetově administrovaný speciálně k tomuto výzkumu vytvořený anonymní 
dotazník zabývající se velmi rozsáhlým mapováním zvyklostí slovenských žen 
vzhledem ke konzumaci pornografie nejrůznějšího charakteru. 
 
V teoretické části odevzdané dizertační práce se soustředil na aktuálně 
celosvětově probíhající diskusi ohledně problematiky pornografie, jejího vlivu 
na sexuální chování konzumentů, její aspekty negativní, ale například i 
terapeutické. Autor poskytuje přehled recentních výzkumů, především pak 
výzkumů zahraničních. Tuto část považuji za přehlednou, odborně přínosnou 
a velmi dobře zpracovanou, založenou na důkladném studiu světového 
odborného písemnictví.  
 
Ve výzkumné části autor předkládá výsledky z vlastního  výzkumu u 
zmíněného souboru slovenských žen. Na tomto výzkumu je cenná nejenom 
reprezentativnost a relativní početnost výzkumného vzorku a fakt, že autor se 
zaměřil ve svém výzkumu na ženskou část populace (podstatně více 
výzkumů se zabývá celosvětově pornografií ve vztahu k mužům), ale i šířka 
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záběru položených otázek. Rozsah práce přitom umožnil uvedení pouze části 
získaných výsledků, mnoho aspektů zůstává pouze naznačených a zasloužila 
by si v budoucnu další zkoumání například z hlediska vzájemných souvislostí 
sledovaných proměnných, mnoho z uvedených výsledků by přitom zasloužila i 
hlubší interpretaci než pouhé uvedení výsledků.  
 
Práce je prezentována ve formálně dostačující a dostatečně přehledné 
podobě, s adekvátním statistickým zpracováním a s rozsáhlým seznamem 
použité literatury (287 citovaných titulů).  
 
Studie přináší významné nové vědecké poznatky ve zkoumané oblasti. 
Mapuje problematiku (u slovenské ženské populace vlastně poprvé) a 
naznačuje možné směry dalšího výzkumu a terapie.  
 
Závěrem konstatuji, že práce splňuje nároky kladené na dizertační práci. 
Autor ve své dizertační práci prokázal kromě samostatné schopnosti vědecké 
výzkumné práce i výborné schopnosti práce s literaturou, orientaci 
v problematice a schopnost formulace vlastních názorů. Jeho práci proto k 
obhajobě 
 
                                                   d o p o r u č u j i 
 
                                          a navrhuji klasifikaci prospěl. 
 
 
     V Praze, 5.5.2017                                      Prof.PhDr.Petr Weiss,PhD,DSc. 


