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PSAV 2005

studie mapující faktory, 

které ovlivňují vnímání sexuálně explicitních materiálů

jeden z parciálních cílů:

zmapovat modální pozitivní a negativní postoje

české populace vůči pornografii

neboli

PRO A PROTI PORNOGRAFII

podívám se a vidím…

od roku 2005

2600 respondentů (nereprezentativní vzorek)

anonymní internetový dotazník s automatickou administrací

v rámci dotazníku otevřené otázky

vyhodnocení: technika otevřeného kódování, 5 nezávislých hodnotitelů



jaké má pornografie 

pozitivní aspekty, 

co na ní vidíme dobré, užitečné

plusy a pro…



PRO: INSPIRACE 37%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána coby „kuchařka“, 

ze které lze čerpat inspiraci. 

Zkušenosti získané konzumací pornografie 

mohou být využity např. k obohacení 

a zpestření sexuálního života 

a sexuálního soužití páru, 

intenzifikaci sexuálního prožitku.

Může být zdrojem sexuální kreativity, 

což je vhodné např. u párů, 

které považují svůj sexuální život za stereotypní. 

Do určité míry zde pornografie 

působí v roli rádce a pomocníka.



PRO: ABREAKCE               32%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako prostředek k odreagování, 

uvolnění sexuálního napětí, ukojení chtíče. 

Je vzrušující ve fyzickém slova smyslu. 

Může sloužit jako pojistný ventil 

nahromaděné sexuální tenze. 

Sexuální uspokojení prostřednictvím pornografie 

může vést k odstranění stresu 

a k eliminaci nepříznivých nálad.

inspirace



PRO: KATARZE                  30%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie má na konzumenty katarzní vliv: 

zabraňuje sexuálnímu násilí 

či nekonvenčnímu sexuálnímu chování tím, 

že uvolňuje sexuální tenzi konzumenta 

pro společnost bezpečným způsobem. 

inspirace
abreakce  



PRO: PŘIROZENOST        27%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jakožto součást lidské 

přirozenosti, součást sexuálního života. 

Mnozí z našich respondentů ji dokonce chápou jako 

potřebu (potřeba pornografie).

inspirace
abreakce
katarze



PRO: FANTAZIE                22%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána coby nástroj k rozvíjení fantazie, 

stimulace sexuální aktivity v metafyzickém slova smyslu. 

Prohlubuje citovou stránku sexuality, intenzifikuje 

prožitek předehry před samotným aktem. 

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost



PRO: NÁHRAŽKA              19%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako substituce sexuálního 

soužití s partnerem – pokud partner není, 

v případě dlouhodobé izolace (např. vězení) či 

v případě rozdílné úrovně sexuální apetence partnerů.

Může být chápána jako preventivní opatření 

vůči promiskuitě.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost



PRO: OSVĚTA                    12%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána coby zdroj informací o lidské 

sexualitě, skrze svůj názorný edukační a pedagogický 

potenciál umožňuje otevřenou diskusi o sexu, 

může fungovat jako nástroj k objevování sexuality.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka



PRO: ZÁBAVA                     9%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako zdroj zábavy, 

potěšení, relaxace nebo radosti.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka
osvěta



PRO: INDIVIDUALITA       8%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako prostředek k uvědomění si 

vlastních sexuálních potřeb, preferencí a tužeb. 

Zároveň umožňuje naplnění těch tužeb, které nejsou 

v dané situaci uspokojitelné, např. takových, které 

odmítá partner nebo takových, 

které nejsou tolerovány společností.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka
osvěta
zábava



PRO: BOURÁNÍ TABU 7%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako jeden ze symbolů svobody 

slova a projevu, jako symbol liberalizace, demokratizace 

a otevřenosti společnosti, jako nástroj bourání tabu a 

mýtů v oblasti lidské sexuality.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka
osvěta
zábava
individualita



PRO: POTENCE 5%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána v kontextu lidského zdraví. 

Může pomáhat při sexuálních dysfunkcích, 

při terapiích parafilií, slouží k stimulaci sexuální aktivity 

a tím udržuje lidskou potenci, což může být důležité 

zvláště pro starší lidi. 

Sexuální aktivita přispívá velkým dílem i k duševnímu 

zdraví člověka.

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka
osvěta
zábava
individualita
bourání tabu



jaké má pornografie 

negativní aspekty, 

co na ní vidíme špatné, neužitečné

mínusy a proti…



PROTI: DĚTI & MLÁDEŽ   37%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána coby negativní vzhledem k vlivu 

na psychiku dětí a mládeže, kterým je přístupná.

Pornografie kazí cit pro sexualitu tím, že sexuální 

problematiku předkládá dětem příliš brzy a bez 

patřičného vysvětlení. 

Tím dochází k nepochopení sexuality, díky čemuž 

vznikají sekundární problémy v dospívání.



PROTI: PARAFILIE            28%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie zobrazuje parafilní sexuální aktivity. 

Taková pornografie je společensky 

nepřínosná a nepřijatelná.

děti a mládež



PROTI: DOSTUPNOST       20%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je svou šíří a agresivním způsobem 

distribuce vnímána  tou částí společnosti, která o ni 

nemá zájem, jako obtěžující, zahlcující, příliš dostupná.

Kouzlo zakázaného zmizelo a zůstal jen pocit, že se 

pornografii nedá uniknout. 

děti a mládež
parafilie



PROTI: ZNEUŽÍVÁNÍ         18%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Vznik a distribuce pornografie je vždy manipulativní: 

vytváření pornografie není ze strany objektu dobrovolné.

Pornografie exploatuje a zneužívá děti, ponižuje ženy.

Distribuce pornografie s sebou přináší 

pro konzumenta další rizika 

(např. na internetu v podobě šíření virů, dialerů atd.).

děti a mládež
parafilie
dostupnost



PROTI: VNÍMÁNÍ              17%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie zkresluje představy konzumenta, 

čímž vytváří očekávání nereálného sexu 

a komplexy méněcennosti. 

Neobvyklost prezentuje jako modalitu, 

což ústí v mylné hodnocení reálného partnera, 

jeho těla a jeho sexuálního chování 

a vede k mylné představě, že vše je dovoleno. 

Pornografie nutí konzumenty napodobovat něco, 

co by je samotné nikdy nenapadlo. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání



PROTI: PROSTOCVIKY     15%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je dehumanizovanou podobou lidské 

sexuality devalvované na pouhé prostocviky. 

Sex se objevuje bez spojitosti s dalšími aspekty 

lidského soužití a nabízí pouze povrchní 

možnost fyzického uspokojení. 

Pornografie reprezentuje sexualitu pouze jako 

soutěž v tom, kdo kolik umí poloh 

a přeceňuje technickou stránku sexu ve vztahu. 

Kvantita je zde na úkor kvality. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání



PROTI: ODPOR                   7%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vnímána jako nevkusná 

a může vyvolávat subjektivní pocity 

pohoršení nebo odporu jako reakce 

na příliš extrémní vyobrazení. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky



PROTI: HRANICE                6%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie posouvá hranice konzumenta 

a zvyšuje tak jeho deviantnost.

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor



PROTI: INTIMITA?             5%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie přesouvá lidskou sexualitu 

z privátní intimní sféry 

do komerční a konzumní oblasti.

Intimita se komercionalizuje.  

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice



PROTI: VULGARIZACE       5%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je vulgárním vyjádřením 

lidské sexuality a tuto zošklivuje. 

Chybí jí hranice vkusu, překračuje 

ustálené konvence společnosti. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?



PROTI: DEGRADACE          5%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie svou existencí ponižuje, 

degraduje zobrazovaný objekt. 

Je nehumánní. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?
vulgarizace 



PROTI: KRIMINALITA       4%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Tvorba, distribuce a následky 

konzumace pornografie se váží 

s překračováním trestního řádu a s kriminalitou.

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?
vulgarizace
degradace 



PROTI: NEMRAVNOST       4%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je chápána jako nemravná, nemorální. 

Je dávána do souvislosti s odklonem od tradičních 

hodnot, úpadkem společnosti a hříchem. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita? 
vulgarizace
degradace
kriminalita 



PROTI: AGRESIVITA     3%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie podněcuje v konzumentovi agresivitu, 

což se může projevit následně i v jeho chování. 

Takové chování může ústit v trestnou činnost.

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita? 
vulgarizace
degradace
kriminalita
nemravnost 



PROTI: EXPERIMENT         3%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie podporuje sexuální experimentování 

ve špatném slova smyslu. 

Podporuje promiskuitu, není pozitivním 

příkladem bezpečného sexu. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita? 
vulgarizace
degradace
kriminalita
nemravnost
agresivita 



PROTI: MODELING            2%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie má na konsumenty modelující vliv: 

lidé, kteří byli vystaveni působení 

pornografických materiálů, 

budou ve svém životě tyto materiály kopírovat, 

tj. budou se podle nich chovat. 

Pornografie tak vede k podporování 

stávající deviace či k rozvoji nových, 

dosud latentních psychických odchylek a poruch. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?
vulgarizace
degradace
kriminalita
nemravnost
agresivita
experiment 



PROTI: NÁVYKOVOST        2%

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005

Pornografie je coby náhražka za opravdový 

sexuální život návyková 

a může se na ní vytvořit závislost. 

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?
vulgarizace
degradace
kriminalita
nemravnost
agresivita
experiment 
modeling



pro a proti pornografii
v českých luzích a hájích

děti a mládež
parafilie
dostupnost
zneužívání
vnímání
prostocviky
odpor
hranice
intimita?

inspirace
abreakce
katarze
přirozenost
fantazie
náhražka
osvěta
zábava
individualita
bourání tabu
potence

vulgarizace
degradace
kriminalita
nemravnost
agresivita
experiment 
modeling
návykovost

klady:                                                zápory:

PSAV 2005 http://chochola.net/psav2005



pouhé obrazy mohou člověka 
dovést k blaženosti, 

nebo naopak ke dnu utrpení

pro a proti pornografii v českých 
luzích a hájích
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