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OPONENTSKÝ POSUDEK 
dizertační práce 

PhDr. Michala Chovance 

 

„Ženy a pornografia“ 

 
předkládané v roce 2017 na Katedře psychologie 

filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

 

I. Stručná charakteristika práce 

 

Práce se zabývá konzumací pornografie ženami, vlivem této konzumace na 

kvalitu partnerského vztahu, na koitální debut a na masturbační aktivity. Sleduje 

rozdíly mezi mladšími a staršími konzumentkami a vlivem jejich religiozity. Dále 

pak hodnotí dosud přežívající mýtus o výlučnosti mužské populace v konzumaci 

pornografických materiálů.  

Práce obsahuje 73 stran teoretické části a na 105 stranách jsou zpracovány 

výsledky výzkumu získané ze 413 vyplněných dotazníků distribuovaných 

internetem.  

Celý dotazník je pak in extenso citován v příloze na str. 210 – 231 předložené 

práce. 

Na str. 199 – 209 je seznam 287 citací použité literatury.  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 

PhDr. Michal Chovanec předložil vysoce kvalitní práci zabývající se aktuálním 

tématem, které dosud nebylo v naší literatuře v této šíři zpracováno. V teoretické 

části prokázal svou dokonalou orientaci v sledované problematice, výzkumná 

část je pak přehledně zpracována v podobě tabulek, grafů a přehledů v jejichž 

hodnocení autor předkládá jasné a nezpochybnitelné závěry. 

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejich jednotlivých aspektů  

 

1. Struktura argumentace 

 Již v úvodu experimentální části si autor vytýčil úkol prozkoumání šesti 

zcela pregnantně definovaných hypotéz týkajících se 

a) vlivu kontumace pornografie na věk první masturbace a koitálního 

debutu 

b) předpokládaného nárůstu konzumu pornografie u mladších věkových 

kategorií 

c) konzumaci pornografie před 18. rokem života 

d) vliv religiozity 
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e) dopadu konzumace pornografie na partnerský vztah 

f) zda je častější sledování pornografie současně s partnerem nebo 

samostatné sledování 

Na základě zpracovaných dotazníků dokázal autor zodpovědět všechny otázky a 

zaujmout postoj ke všem šesti vytýčeným hypotézám.  

 

2) Formální úroveň práce 

 

Práce je zpracována jasnou a zřetelnou formou, autor pracuje se srozumitelnými 

vědeckými termíny bez zbytečných zkratek a odboček. Citace použité literatury 

jsou jasné a v textu zřetelně uvedeny včetně roku publikace a korespondují se 

závěrečným seznamem citací. Autor splňuje všechny předpoklady náročné 

vědecké práce.  

 

3) Práce s prameny a materiálem 

 

Zpracování dotazníků bylo nesporně metodicky a časově náročné. Autor se 

dobře vyrovnal s chronickými potížemi většiny sexuologických výzkumů, který 

spočívá v určité selekci výzkumného materiálu, jelikož soubor uživatelek 

internetu není možno zdaleka považovat za reprezentativní skupinu celé ženské 

populace. Subjektivní výpovědi pak nemusí zobrazovat skutečnou situaci. 

Určitou komplikaci mohla způsobit také nezvykle obsažná náplň struktury 

dotazníku (91 otázek, mnohé z nich s desítkami možností).  

Impozantní a neobvyklý je počet 287citací použité literatury. 

 

4) Vlastní přínos práce 

 

Předložená práce zdaleka nepředstavuje pouhý kompilát citovaných pramenů, 

ale představuje autorův specifický a individuální postoj k celé této aktuální 

problematice. Na základě výzkumného materiálu se autor dopracoval ke zcela 

zřetelným stanoviskům a jednoznačně zodpověděl všechny již v úvodu práce 

položené teze a otázky. Práce je pak nesporným přínosem ve studiu této aktuální 

problematiky vztahu žen k pornografickým materiálům a jejich vlivu na ostatní 

sociologické skutečnosti a aspekty chování a partnerských vztahů. Studium této 

práce skýtá jistě další možnosti a inspirace k pokračování ve výzkumné a 

publikační aktivitě. Jsem přesvědčen o tom, že výsledky práce zasluhují publikaci 

v renomovaných tuzemských i zahraničních médiích.  

 

IV. Připomínky k obhajobě 

 

 Zvážit, zda není použitý dotazník příliš rozsáhlý a zda některé dotazy 

nejsou v těchto souvislostech poněkud abundantní (např. podrobné dotazy 

na fázi menstruačního cyklu dotazované apod.)  Tato skutečnost totiž 
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může mnohé odradit od účasti nebo motivovat k nesprávným či 

nepřesným odpovědím. 

 Zda by nestála za úvahu alespoň stručná sonda rozdílu mezi slovenskou a 

českou populací.  

 Zvážit jak do budoucna eliminovat jistě velice obtížnou selekci uživatelek 

internetu od celé většinové ženské populace 

 Do vysoce obsáhlého seznamu použité literatury zařadit stěžejní dílo 

týkající se sledovaného problému: Christensen, F. M.: Pornography. The 

Other Side. Praeger Publishers, New York 1990, 188s. ISBN: 0-275-93537-X 

 Tuto monografii považuji za pionýrský literární a vědecký počin počátku 

 devadesátých let. Prof. Christensen je Kanaďan. (Kapitola Pornography 

 and Women je zde zpracována na 18 stranách - str. 40 – 58).  

 

V. Závěr 

 

Předložená dizertační práce PhDr. Michala Chovance „Ženy a pornografia“  zcela 

splňuje požadavky kladené na dizertační práci a proto ji jednoznačně doporučuji 

k obhajobě. Tuto práci předběžně klasifikuji stupněm „prospěl“.  

 

 

8. května 2017  

 

 

 

MUDr. Radim Uzel, CSc. 


