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ÚVOD 

O ľudskej sexualite sa už premýšľalo a diskutovalo oveľa viac ako o akomkoľvek inom 

ľudskom správaní. Od primitívnych náčrtov prehistorických národov až po najmodernejšie 

médiá, všetky civilizácie bez rozdielu sa snažili zaznamenať svoje sexuálne aktivity a 

myšlienky o nich. Počnúc Venušou z Willendorfu pochádzajúcou z obdobia 30. tisíc p.n.l až 

po najmodernejšie internetové siete či prehliadače. Sexualita a jej zobrazenie, ktoré je dnes 

známe skôr pod pojmom pornografia, lákalo ľudí od nepamäti. V pohľade na sexualitu 

človeka ako aj na jej vyobrazenia sa dodnes rozchádzajú mnohé náboženstvá, politické smery 

či kultúry národov. Pornografia sa tak stala veľkým fenoménom, ktorý by po zložení 

okuliarov vystavaných z náboženských, spoločenských či morálnych noriem azda ani 

neexistoval. 

Vo svete stále neutíchajú hlasy, ktoré volajú po jej zakázaní a postavení mimo zákon. Vedú 

sa rozsiahle diskusie o jej dopade na správanie človeka, na mieru kriminality, na stav 

partnerského a rodinného života ako aj na jej samotný dopad na ľudskú psychiku. Doposiaľ sa 

však vedecky nepotvrdil ani jeden z názorov vplyvu pornografie na správanie človeka. Ani 

postoj hlásajúci škodlivosť pornografie a ani postoj hlásajúci jej nezávadnosť. Odpoveď leží 

na zodpovedaní takých otázok ako je téma sexuálneho vzrušenia a jeho vzniku, téma 

sexuálnej fantázie a jej pôsobenia ako aj téma napodobňovania pozorovaného typu správania 

sa. 

V súčasnosti sa okrem dopadu pornografie na správanie človeka azda najviac diskutuje o 

príčinách jej konzumácie. Sledovanie pornografie sa okrem socio-demografických 

charakteristík konzumentov dáva do neopodstatnenej kauzality aj s ich postojmi voči 

pornografii, či s ich sexuálnou potrebou. Nás v práci zaujímali nedostatočne podložené 

informácie z oblasti psychických vlastností človeka a konzumácie pornografie. Aj v tomto 

prípade sa stáva, že niektorí autori tieto dve premenné dávajú do vzájomnej príčinnosti. V 

práci sa snažíme vysvetliť, prečo je stále nevyhnutné hovoriť o ich vzájomnom súvise alebo 

vzťahu a nie o ich vplyve. Z veľkého množstva psychických charakteristík si vyberáme päť 

osobnostných dimenzii, ktoré v realizovanom výskume dávame do súvisu s frekvenciou 
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sledovania pornografie a skúmame ich vzájomný vzťah. V záverečnej časti práce sa snažíme 

vysvetliť výsledky realizovaného výskumu a zároveň ich prepojiť s teoretickými 

východiskami, ktoré zahrňujú vedecky podložené informácie ako aj naše úsudky, z ktorých 

sme vytvárali výskumne hypotézy. 

Už z úvodu práce je zrejmé, že osobnostné charakteristiky človeka nebudú zohrávať v 

procese konzumácie pornografie významnú úlohu. Aj napriek tomu sa domnievame (hlavne 

na základe nejednotnosti vedeckých názorov), že je nevyhnutné poznať ich úlohu, ktorá v 

mnohých prípadoch vytvára silný vzťah medzi nimi a konzumáciou pornografie. 

 

DEFINÍCIA POJMOV 

 

 Definovať pojem pornografie a vymedziť jej obsah by nebolo ťažkosťou pre žiadneho 

z nás. Ak by sme sa opýtali nezávisle na sebe niekoľkých ľudí na poňatie tohto slova, často by 

sme dostávali vyčerpávajúcu a vhodne formulovanú odpoveď. Problém by však nastal, keby 

sme sa snažili porovnať názory opýtaných. Ako podotýka Radim Uzel (1991, s. 92) „ľudia by 

sa so svojimi odpoveďami zďaleka nezhodovali a mnohokrát by si pod pojmom pornografie 

predstavovali niečo úplne iného“.  

 Pri vedeckej definícii pornografie sa však nemôžeme uspokojiť s touto 

„mnohorakosťou“. A vonkoncom nám nemôže vystačiť odpoveď sudcu amerického 

Najvyššieho súdu Pottera Stewarta z roku 1964: „Neviem to (pornografiu) definovať, ale 

poznám to, keď to vidím.“ (Thornburgh, Lin, 2002, s. 21).  

 Čo je vlastne pornografia a ako sa líši od erotiky? Môžeme nazvať Tizianovu Venušu 

z Urbina, ktorá sa nahá na nás pozerá zmysleným žiaducim pohľadom, pornografiou? A čo 

potom diela Jána Saudeka, Luisa Roya či H.R. Gigera? 

Pokusy čo najpresnejšie a najvýstižnejšie definovať pornografiu neustávajú, no zatiaľ 

sa plnej akceptácie nedostalo žiadnemu z nich. Každý autor používa vlastnú definíciu, takže 

ich variabilita v obsahu je čoraz väčšia a zjavnejšia. Príkladom môžu byť nasledovné 

slovníkové definície, ktoré sa pokúšajú pornografiu vysvetliť ako: 

– názov pre publikáciu nemravného obsahu, rozšírený v práve na označenie pre 

necudné diela literárne, grafické a pre necudné predmety vôbec (Ottův slovník 

náučný nové doby, 1937, s. 1303). 

– literárny brak, obraz, film alebo fotografie, majúce za účel vzbudzovať sexuálne 

vzrušenie (Procházka, et al., 1966, s. 674). 
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– pseudovedecký brak mravne pochybného obsahu, vytváraný na ukojenie 

primitívnych pohlavných pudov a ako súbor tohto druhu písomností alebo 

predmetov (Rejman, 1966, s. 581). 

– slovesný výtvor, obraz, film alebo fotografie, nemajúce iný účel, ako sexuálne 

vzrušenie (Malý encyklopedický slovník, 1972, s. 920). 

– nemravnú tlač, v širšom zmysle aj iné predmety (napr. film, vyobrazenie) 

urážajúce mravnosť (Právnický slovník, 1978, s. 59). 

– nemravnú literatúry, obrázok alebo film, prípadne ako brak (Ivanová-Šalingová, et 

al., 1983, s. 700). 

– pomenovanie literárnych a grafických produktov (tlačovízii, filmov, obrazov, 

kresieb a pod.), v ktorých je vulgárno – naturalisticky zobrazený sexuálny život 

bez ohľadu na potreby morálky a výchovy. Pornografia tvorí súčasť tzv. masovej 

kultúry a zábavy v kapitalistických krajinách. Pri vydávaní a rozširovaní 

pornografie sa kalkuluje so značnými ziskami autorov a vydavateľov, so 

zvedavosťou mládeže, pochybenými sklonmi dospelých, ale i so zámerom 

odvádzať pozornosť ľudí od sociálnych problémov (Pavlík, et al., 1985, s. 89). 

– zobrazenie sexuálnych udalostí slovom, obrazom a zvukom, vytvorených za 

účelom sexuálneho vzrušenia, náhradného sexuálneho uspokojenia a finančného 

príjmu (Schneider, 1987, s. 295). 

– literárny alebo výtvarný brak necudného obsahu, nevkusne zobrazujúci pohlavný 

život (Klimeš, 1995, s. 586) 

– materiál, ktorý by bol určený priemernou osobou, ktorá ctí súčasné spoločenské 

štandardy, ako pôsobiaci na chlipný záujem; ak zobrazuje spôsobom verejne 

urážlivým a pohoršujúcim sexuálne správanie a ak dielo ako celok nemá skutočnú 

literárnu, umeleckú, politickú alebo vedeckú hodnotu (Black, 1993, s. 589).  

– zobrazenie sexu (v literatúre, filme a pod.) vylučujúceho sa z noriem konvenčnej 

morálky; takto poňaté dielo (Benešová, et al., 1999, s. 1151). 

– vzorec zúfalstva, zamieňa lásku s chlipnosťou, redukcionistická, je smiešna, 

nezmyslená (Katolícke vzdelávanie, 27.1.2009). 

 My sa prikláňame k definícii pornografie na základe jej primárnej funkcie, teda ako k 

zobrazeniu sexuálneho aktu v jeho rôznych podobách - slovom, obrazom a zvukom, ktorý je 

vytvorený za hlavným účelom sexuálneho vzrušenia či sexuálneho uspokojenia. 

 Pod pojmom konzumácie myslíme aktívnu apercepciu, teda „chcené, účelovo 

zamerané vnímanie, ktoré je podmienené skúsenosťami a individuálnym záujmom“ (Hartl, 
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Hartlová, 2003, s. 52). Samotný pojem „konzumácia“ je však autormi, ktorí sa zaoberajú 

problematikou pornografie (Weiss, Zvěřina, Uzel, Slade, Zillmann a iní) častejšie využívaní. 

S týmto výrazom sa v texte aj lepšie zaobchádza a je aj ohybnejší ako pojem „aktívna 

apercepcia“. Preto aj my budeme používať tento termín. 

 Osobnostné vlastnosti chápe Kolaříková (2005, in Říčan, 2007) ako dispozície, teda 

niečo, čo človeka disponuje k určitému správaniu a prežívaniu. Vlastnosti sú veľakrát brané 

ako charakteristika ľudí, ako niečo, čo ich odlišuje od iných. V psychológii osobnosti sa 

pracuje s rôznymi druhmi vlastností. Môžu to byť morfologické (napr. tvar tela), 

neurofyziologické, biochemické, a pod.. Vlastnosti osobnosti, ktoré tvoria jej jadro, môžeme 

modelovo rozčleniť do troch subštruktúr: na povahové vlastnosti (psychické), motivačný 

systém a schopnosti (Mikšík, 2007). Pre psychické vlastnosti sa používa aj termín „rys“, alebo 

„črta“ (Říčan, 2007).  

 

VÝSKUMNÝ CIEĽ 

 

 Cieľom diplomovej práce je zistiť, či psychické dimenzie merané Osobnostným 

inventárom KUD (extraverzia – introverzia, stabilita – labilita, zmyslovosť – racionálnosť, 

dominancia – submisivita, aktivita - pasivita) korelujú s frekvenciou sledovania pornografie a 

ak áno, tak či pozitívne alebo negatívne. Cieľom práce je aj zistiť, či sa skupiny 

konzumentov, ktoré odlišne často konzumujú pornografiu, líšia v jednotlivých osobnostných 

dimenziách. Zaujíma nás aj, či sa medzi sebou líši skupina ľudí, ktorí nesledujú pornografiu a 

skupina konzumentov, ktorí denne pozerajú pornografiu, v jednotlivých osobnostných 

vlastnostiach. 

 

VÝSKUMNÁ VZORKA 

 

 Výskumnú vzorku tvorilo 381 respondentov, ktorí sa do výskumu zapojili na základe 

vyplnenia dotazníka v tlačenej podobe (49 respondentov) alebo vypísaním dotazníka 

prístupného na internete (332 respondentov). Výskumu sa celkovo zúčastnilo 171 mužov a 

210 žien vo veku 18-67 rokov, s priemerným vekom 24,67 rokov. 

 Všetkých 381 respondentov sme pôvodne rozdelili do siedmych skupín podľa 

frekvencie konzumácie pornografických materiálov (na základe zodpovedania položky číslo 3 

z dotazníka, ktorý sondoval konzumáciu pornografie, viď. príloha). Keďže sa však vyskytli 

kategórie, ktoré obsahovali nepomerne menej respondentov oproti iným, rozhodli sme sa 
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niektoré skupiny na základe ich kategoriálnej podobnosti spojiť. Boli to skupiny ľudí, ktorí 

pozerali pornografiu „raz za deň“ a „viackrát za deň“. Tieto dve skupiny sme spojili do 

kategórie „denne“. Rovnakým spôsobom sme spojili aj skupiny respondentov, ktorí sledovali 

pornografiu „1-2 krát za týždeň“ a „3-6 krát za týždeň“. Z týchto dvoch skupín vznikla 

kategória „týždenne“. Nasledujúca tabuľka znázorňuje rozloženie výskumnej vzorky na 

základe konzumácie pornografie. Sme si vedomí toho, že pojmy „denne“ a „týždenne“ 

nespĺňajú presný rozsah sledovania pornografie danej skupiny. Ako názvy skupín 

konzumentov pornografie ich používame z dôvodu lepšieho narábania v texte. Taktiež aj pri 

skupine konzumentov, ktorí sledujú pornografiu 1-3 mesačne, budeme využívať aj názov 

danej skupiny „mesačne“. 

 

VÝSKUMNÉ NÁSTROJE 

 

 Vzhľadom k cieľu výskumu boli údaje získané použitím dvoch dotazníkov. Prvý 

dotazník bol štandardizovanou metodikou Evy Komárkovej– Osobnostný inventár KUD. 

Druhou metodikou bol nami zostavený dotazník, ktorý skúmal konzumáciu pornografie. 

 

REALIZÁCIA VÝSKUMU 

 

 Zber dát prebiehal v mesiacoch február a marec 2009. Administrácia výskumného 

nástroja bola realizovaná dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom bolo použitie dotazníka v 

tlačenej verzii. Respondenti boli do výskumu vyberaní na základe príležitostného a 

lavínového výberu. Respondenti mali opäť k dispozícii neobmedzený časový limit, pričom 

nešlo o hromadnú administráciu výskumného nástroja. Každý účastník dostal k dotazníku aj 

bielu zalepiteľnú obálku, čím sme sa podobne ako v predvýskume snažili zabezpečiť 

anonymitu výskumu. Každý z respondentov bol informovaný aj o tom, že obálky sa budú 

otvárať hromadne a to až po skončení zberu dát. Napriek tomu bola návratnosť dotazníkov 

50%. Túto skutočnosť si vysvetľujeme intimitou skúmanej témy. Štandardizované podmienky 

zberu dát sme sa snažili zabezpečiť inštrukciou v dotazníkoch.  

 Keďže sme sa obávali nízkej návratnosti dotazníkov a slabej ochoty ľudí zúčastniť sa 

výskumu, volili sme aj internetový spôsob administrovania dotazníka. Zo skúsenosti rovnako 

vieme, že ľudia nad 30 rokov prejavujú veľmi nízku ochotu zúčastňovať sa výskumu na tému 

pornografie. Domnievali sme sa, že použitím internetovej podoby dotazníka sa neochota 

starších účastníkov zníži. Vypisovanie dotazníka v pokoji domova či na inom „bezpečnom“ 



 

 1048

mieste dopomôže k vyššej ochote ľudí zúčastniť sa výskumu. Tejto snahe získať do výskumu 

aj osoby nad 30 rokov sme obetovali kontrolu štandardných podmienok administrácie 

dotazníka. Rovnako sa nám nepodarilo odkontrolovať presnú výskumnú vzorku, keďže sa 

výskumu mohol zúčastniť aj človek mimo územia Slovenskej republiky alebo aj človek, ktorý 

ešte nedosiahol vek 18 rokov. Dotazník bol k dispozícii na stránke www.zssos.sk/anketa 

/dotaznik.php . Adresu internetového dotazníka sme rozposielali potenciálnym respondentom 

hromadným mailom na serveroch www.unister.sk a www.facebook.com a zároveň ich aj 

žiadali o preposlanie adresy dotazníka ďalším ľuďom. Taktiež sme realizáciu výskumu 

propagovali témou v diskusných fórach na internetových stránkach www.psychologia.sk, 

www.ff.unipo.sk/kpsy/ a www.unister.sk ako aj formou článku na serveroch www.i-

psychologia.sk a www.nazory.estranky.sk. Odpovede z internetovej verzie dotazníka sa 

automaticky prekódovali do strojových dát a následne uložili do registru. Štandardizované 

podmienky zberu dát sme sa podobne ako v tlačenej podobe dotazníka snažili zabezpečiť 

inštrukciou priamo v dotazníku. Každý respondent bol na záver dotazníka informovaný aj o 

možnosti prístupu k výsledkom celého výskumu.  

  

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

 

 Jednotlivé výsledky budeme prezentovať postupne, podľa nami určených výskumných 

hypotéz. 

 

Hypotéza 1: Predpokladáme, že frekvencia sledovania pornografie pozitívne koreluje s 

osobnostnou dimenziou „extraverzia – introverzia“. Čím sa teda u konzumenta pornografie 

prejaví vyššia miera extraverzie, tým bude pornografiu častejšie pozerať. 

 

Tabuľka 11.:  Korelácia konzumácie pornografie a osobnostnej dimenzie „extraverzia – 

introverzia“ pomocou Pearsonovho a Spearmanovho korelačného  

koeficientu. 

  konzumácia pornografie extraverzia – introverzia (r) 
konzumácia pornografie  .033 
extraverzia – introverzia (rho) .076   
*p< .05; ** p< .01; *** p < .001; N= 381 
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Podľa vyššie uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že korelácia medzi 

konzumáciou pornografie a osobnostnou dimenziou „extraverzia – introverzia“ nie je 

signifikantná ani pri Pearsonovom ani pri Spearmanovom korelačnom koeficiente. To 

znamená, že neexistuje štatisticky významný vzťah medzi konzumáciou pornografie a 

osobnostnou dimenziou „extraverzia – introverzia“. Prvá hypotéza sa nám tak nepotvrdila. 

Hypotéza 2: Predpokladáme, že jednotlivé skupiny konzumentov pornografie rozdelené 

podľa frekvencie jej sledovania, sa medzi sebou líšia v miere extraverzie a introverzie.  

 

Tabuľka 12.: Výsledky jednovchodovej ANOVY pre rozdiely medzi skupinami  

 konzumentov v miere extraverzie a introverzie. 

 Suma štvorcov df F Sig. 

Extraverzia – introverzia 257,42 4 7,44 .000 
N=381 

 

Tabuľka 13.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky v osobnostnej dimenzii  

  „extraverzia – introverzia“ u jednotlivých skupín konzumentov  

 pornografie. 

 
Konzumácia 
pornografie N Priemer 

Štandardná 
odchýlka 

Extravrzia – introverzia nepozerám 70 2,60 2,66 
 pár krát za rok 128 3,92 2,93 
 mesačne 62 4,71 3,30 
 týždenne 93 4,00 2,80 
 denne 28 1,86 3,26 
 spolu 381 3,67 3,04 
 

 Druhá hypotéza sa nám potvrdila. Výsledky preukazujú signifikantné rozdiely v miere 

extraverzie a introverzie u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. Najvyššia miera 

extraverzie je podľa výsledkov u konzumentov pornografie, ktorí sledujú pornografiu 

„mesačne“ (1-3 krát za mesiac). V miere extraverzie za nimi nasledujú konzumenti, ktorí 

pozerajú pornografiu týždenne a pár krát za rok. Najnižšiu mieru extraverzie preukazujú 

konzumenti, ktorí pozerajú pornografiu denne. 

 

Hypotéza 3: Predpokladáme, že frekvencia sledovania pornografie negatívne koreluje s 

osobnostnou dimenziou „stabilita – labilita“. Čím sa teda u konzumenta pornografie 

prejaví vyššia miera lability, tým bude pornografiu častejšie pozerať. 
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Tabuľka 14.:  Korelácia konzumácie pornografie a osobnostnej dimenzie „stabilita–  

labilita“ pomocou Pearsonovho a Spearmanovho korelačného  

koeficientu. 

 

  konzumácia pornografie stabilita – labilita (r) 
konzumácia pornografie  .043 
stabilita – labilita (rho) .047   
*p< .05; ** p< .01; *** p < .001; N= 381 

 

Podľa vyššie uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že korelácia medzi 

konzumáciou pornografie a osobnostnou dimenziou „stabilita – labilita“ nie je signifikantná 

ani pri Pearsonovom ani pri Spearmanovom korelačnom koeficiente. To znamená, že 

neexistuje štatisticky významný vzťah medzi konzumáciou pornografie a osobnostnou 

dimenziou „stabilita – labilita“. Tretia hypotéza sa nám tak nepotvrdila. 

 

Hypotéza 4: Predpokladáme, že jednotlivé skupiny konzumentov pornografie rozdelené 

podľa frekvencie jej sledovania, sa medzi sebou líšia v miere stability a lability.  

 

Tabuľka 15.: Výsledky jednovchodovej ANOVY pre rozdiely medzi skupinami  

 konzumentov v miere stability a lability. 

  Suma štvorcov df F Sig. 

Stabilita – labilita 326,21 4 5,96 .000 
N=381 

 

Tabuľka 16.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky v osobnostnej dimenzii  

  „stabilita – labilita“ u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. 

  
konzumácia 
pornografie N Priemer 

Štandardná 
odchýlka 

stabilita – labilita nepozerám 70 0,34 3,67 
 pár krát za rok 128 1,44 3,80 
 mesačne 62 3,16 4,04 
 týždenne 93 1,49 3,43 
 denne 28 0,00 3,33 
  spolu 381 1,43 3,79 
 

 Štvrtá hypotéza sa nám potvrdila. Výsledky preukazujú signifikantné rozdiely v miere 

stability a lability u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. Najvyššia miera stability 
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je podľa výsledkov u konzumentov pornografie, ktorí sledujú pornografiu „mesačne“ (1-3 

krát za mesiac). V miere stability za nimi nasledujú konzumenti, ktorí pozerajú pornografiu 

týždenne a pár krát za rok. Najnižšiu mieru stability preukazujú konzumenti, ktorí pozerajú 

pornografiu denne. 

 

Hypotéza 5: Predpokladáme, že frekvencia sledovania pornografie pozitívne koreluje s 

osobnostnou dimenziou „zmyslovosť – racionálnosť“. Čím sa teda u konzumenta 

pornografie prejaví vyššia miera zmyslovosti, tým bude pornografiu častejšie pozerať. 

 

 Výsledky piatej hypotézy, ktorá sa zaoberala vzťahom medzi konzumáciou 

pornografie a osobnostnou dimenziou „zmyslovosť – racionálnosť“, sú pre Pearsonov 

korelačný koeficient a aj pre Spearmanov korelačný koeficient uvedené v tabuľke 17.  

  

Tabuľka 17.:  Korelácia konzumácie pornografie a osobnostnej dimenzie  

„zmyslovosť–racionálnosť“ pomocou Pearsonovho a Spearmanovho  

korelačného koeficientu. 

  
konzumácia 
pornografie 

zmyslovosť – racionálnosť 
(r) 

konzumácia pornografie  .181** 
zmyslovosť – racionálnosť (rho) .143**   

*p< .05; ** p< .01; *** p < .001; N= 381 

 

 Výsledky piatej hypotézy potvrdili aj keď nízku, ale signifikantnú koreláciu medzi 

jednou z osobnostných dimenzii (v tomto prípade zmyslovosti – racionálnosti) a konzumácie 

pornografie. Hodnota oboch korelačných koeficientov je síce nízka, ale vďaka štatistickej 

významnosti môžeme hovoriť o pozitívnej korelácii. To znamená, že piata hypotéza sa nám 

potvrdila – existuje vzťah medzi osobnostnou premennou „zmyslovosť – racionálnosť“ a 

frekvenciou sledovania pornografie. Čím sa teda u človeka prejaví vyššia miera zmyslovosti, 

tým častejšie pornografiu sleduje. 

 

Hypotéza 6: Predpokladáme, že jednotlivé skupiny konzumentov pornografie rozdelené 

podľa frekvencie jej sledovania, sa medzi sebou líšia v miere zmyslovosti a racionálnosti.  

 

Tabuľka 18.: Výsledky jednovchodovej ANOVY pre rozdiely medzi skupinami  

 konzumentov v miere zmyslovosti a racionálnosti. 
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  Suma štvorcov df F Sig. 

zmyslovosť – racionálnosť 122,57 4 3,21 .013 
N=381 

 

Tabuľka 19.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky v osobnostnej dimenzii  

  „zmyslovosť – racionálnosť“ u jednotlivých skupín konzumentov  

  pornografie. 

  
konzumácia 
pornografie N Priemer 

Štandardná 
odchýlka 

zmyslovosť – racionálnosť nepozerám 70 -1,63 2,51 
 pár krát za rok 128 -1,31 3,02 
 mesačne 62 -0,81 2,95 
 týždenne 93 -0,27 3,46 
 denne 28 0,07 3,62 
  spolu 381 -0,93 3,12 
 Šiesta hypotéza sa nám potvrdila. Výsledky preukazujú signifikantné rozdiely v miere 

zmyslovosti a racionálnosti u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. Najnižšia miera 

zmyslovosti, kde sa tak najvýraznejšie prejavila racionálnosť, bola v skupine respondentov, 

ktorí vôbec nepozerali pornografiu. Najvyššiu mieru zmyslovosti preukázali konzumenti 

pornografie, ktorí ju sledujú denne. Čím častejšie teda človek pozerá pornografiu, tým viac sa 

u neho prejavuje zmyslovosť. 

 

Hypotéza 7: Predpokladáme, že frekvencia sledovania pornografie pozitívne koreluje s 

osobnostnou dimenziou „dominancia – submisivita“. Čím sa teda u konzumenta 

pornografie prejaví vyššia miera dominancie, tým bude pornografiu častejšie pozerať. 

Tabuľka 20.:  Korelácia konzumácie pornografie a osobnostnej dimenzie  

„dominancia – submisivita“ pomocou Pearsonovho a Spearmanovho  

korelačného koeficientu. 

  konzumácia pornografie dominancia – submisivita ( r ) 

konzumácia pornografie  .233** 
dominancia – submisivita 
(rho) .251**   

*p< .05; ** p< .01; *** p < .001; N= 381 

 

 Výsledky siedmej hypotézy znovu potvrdili koreláciu medzi osobnostnou dimenziou 

„dominancia – submisivita“ a konzumácie pornografie. Výsledky sú podobne ako pri piatej 

hypotéze štatisticky významné, takže aj napriek nízkej hodnote oboch korelačných 
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koeficientov môžeme hovoriť o pozitívnej korelácii. To znamená, že aj siedma hypotéza sa 

nám potvrdila –existuje vzťah medzi osobnostnou premennou „dominancia – submisivita“ a 

frekvenciou sledovania pornografie. Čím sa teda u človeka prejaví vyššia miera dominancie, 

tým častejšie pozerá pornografiu. 

 

Hypotéza 8: Predpokladáme, že jednotlivé skupiny konzumentov pornografie rozdelené 

podľa frekvencie jej sledovania, sa medzi sebou líšia v miere dominancie a submisivity. 

 

Tabuľka 21.: Výsledky jednovchodovej ANOVY pre rozdiely medzi skupinami  

 konzumentov v miere dominancie a submisivity. 

  Suma štvorcov df F Sig. 

dominancia – submisivita 302,99 4 9,21 .000 
N=381 

 

Tabuľka 22.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky v osobnostnej dimenzii  

  „dominancia – submisivita“ u jednotlivých skupín konzumentov  

  pornografie. 

  
konzumácia 
pornografie N Priemer 

Štandardná 
odchýlka 

dominancia – submisivita nepozerám 70 -1,43 3,09 
 pár krát za rok 128 0,00 2,85 
 mesačne 62 1,29 2,59 
 týždenne 93 0,37 3,15 
 denne 28 1,36 1,75 
  spolu 381 0,14 2,99 
  

Ôsma hypotéza sa nám potvrdila. Výsledky preukazujú signifikantné rozdiely v miere 

dominancie a submisivity u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. Najnižšia miera 

dominancie a tým aj najvyššia miera submisivity sa prejavila u respondentov, ktorí vôbec 

nesledovali pornografiu. Najvyššiu mieru dominancie preukázali konzumenti pornografie, 

ktorí ju sledujú denne a hneď za nimi nasledovali respondenti, ktorí sledovali pornografiu 1-3 

krát mesačne. 

 

Hypotéza 9: Predpokladáme, že frekvencia sledovania pornografie pozitívne koreluje s 

osobnostnou dimenziou „aktivita – pasivita“. Čím sa teda u konzumenta pornografie 

prejaví vyššia miera aktivity, tým bude pornografiu častejšie pozerať. 
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Tabuľka 23.:  Korelácia konzumácie pornografie a osobnostnej dimenzie „aktivita – pasivita“ 

pomocou Pearsonovho a Spearmanovho korelačného koeficientu. 

  konzumácia pornografie aktivita – pasivita ( r ) 

konzumácia pornografie  .174** 

aktivizta – pasivita (rho) .195**   
*p< .05; ** p< .01; *** p < .001; N= 381 

 

 Výsledky deviatej hypotézy potvrdili koreláciu medzi osobnostnou dimenziou 

„aktivita – pasivita“ a konzumácie pornografie. Výsledky sú podobne ako pri piatej a siedmej 

hypotéze štatisticky významné. Aj keď je hodnota oboch korelačných koeficientov nízka, 

predsa len môžeme tvrdiť, že miera aktivity a pasivity pozitívne koreluje s konzumáciou 

pornografie. Čím sa teda u človeka prejaví vyššia miera aktivity, tým častejšie pozerá 

pornografiu. To znamená, že deviata hypotéza sa nám potvrdila. 

 

Hypotéza 10: Predpokladáme, že jednotlivé skupiny konzumentov pornografie rozdelené 

podľa frekvencie jej sledovania, sa medzi sebou líšia v miere aktivity a pasivity. 

 

Tabuľka 24.: Výsledky jednovchodovej ANOVY pre rozdiely medzi skupinami  

 konzumentov v miere aktivity a pasivity. 

  Suma štvorcov df F Sig. 

aktivita – pasivita 377,43 4 8,42 .000 
N = 381 

 

Tabuľka 25.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky v osobnostnej dimenzii  

  „aktivita – pasivita“ u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. 

  
konzumácia 
pornografie N Priemer 

Štandartná 
odchýlka 

aktivita – pasivita nepozerám 70 0,09 3,25 
 pár krát za rok 128 1,95 3,38 
 mesačne 62 3,29 3,12 
 týždenne 93 2,42 3,50 
 denne 28 1,64 3,39 
  spolu 381 1,92 3,48 

 

 Predposledná hypotéza sa nám potvrdila. Výsledky preukazujú signifikantné rozdiely 

v miere aktivity a pasivity u jednotlivých skupín konzumentov pornografie. Najnižšia miera 
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aktivity sa prejavila u respondentov, ktorí vôbec nesledovali pornografiu. Najvyššiu mieru 

aktivity preukázali konzumenti pornografie, ktorí ju sledujú pár krát za mesiac. Za nimi 

nasledovali skupiny ľudí, ktorí pozerajú pornografiu týždenne a pár krát za rok. 

 

Hypotéza 11: Predpokladáme, že skupina ľudí, ktorí nesledujú pornografiu a skupina 

konzumentov, ktorí pozerajú pornografiu denne, sa budú navzájom líšiť vo všetkých 

skúmaných osobnostných dimenziách – v dimenzii aktivita – pasivita, stabilita – labilita, 

dominancia – submisivita, zmyslovosť - racionálnosť, extraverzia – introverzia. 

 

Tabuľka 26.: Výsledky T- testu pre rozdiely medzi skupinami „nekonzumentov“  

 pornografie a „dennými“ konzumentmi pornografie v jednotlivých  

osobnostných dimenziách v miere aktivity a pasivity. 

osobnostné dimenzie F t df Sig. 
extraverzia – introverzia 2,82 1,17 96 .096 
zmyslovosť – racionálnosť 8,64 -2,65 96 .004 
aktivita – pasivita 0,14 -2,11 96 .670 
dominancia – submisivita 11,94 -4,49 96 .001 
stabilita – labilita 1,87 0,43 96 .175 

N=98 

 

Tabuľka 27.: Priemerné skóre a jeho štandardné odchýlky vo všetkých osobnostných 

dimenziách u „nekonzumentov“ pornografie a denných konzumentov 

pornografie.  

osobnostné dimenzie frekvencia N Priemer Štandardná odchýlka 
extraverzia – introverzia nepozerám 70 2,60 2,66 
 denne 28 1,86 3,26 
zmyslovosť – racionálnosť nepozerám 70 -1,63 2,51 
 denne 28 0,07 3,62 
aktivita – pasivita nepozerám 70 0,09 3,25 
 denne 28 1,64 3,39 
dominancia – submisivita nepozerám 70 -1,43 3,09 
 denne 28 1,36 1,75 
stabilita – labilita nepozerám 70 0,34 3,67 
  denne 28 0,00 3,33 

 

 Výsledky preukázali štatisticky významný rozdiel medzi skupinou ľudí nesledujúcich 

pornografiu a medzi skupinou konzumentov, ktorí pozerajú pornografiu denne, len v 

osobnostných dimenziách zmyslovosť – racionálnosť a dominancia – submisivita. Skupina 

konzumujúca pornografiu denne preukázala signifikantne vyššiu mieru zmyslovosti a 
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dominancie ako skupina ľudí, ktorí pornografiu nesledujú. V ostatných troch osobnostných 

dimenziách sa signifikantné rozdiely medzi skupinami nepreukázali. Posledná hypotéza sa 

nám tak potvrdila len čiastočne. 

 

ZÁVER 

 

 V našej práci sme sa pokúšali objasniť problematiku vzťahu psychických vlastností 

človeka a konzumácie pornografie ako aj doplniť nejednoznačné informácie v tejto oblasti. 

Výskumne sa nám podarilo dokázať, že: 

- existuje vzťah medzi osobnostnými dimenziami „dominancia – submisivita“, 

„zmyslovosť – racionálnosť“ a „aktivita – pasivita“ s konzumáciou pornografie. Čím 

človek prejavuje vyššiu mieru dominancie, zmyslovosti, alebo vyššiu mieru aktivity, 

tým častejšie pozerá pornografiu. 

- sú rozdiely vo všetkých skúmaných osobnostných dimenziách (extraverzia - 

introverzia, stabilita – labilita, zmyslovosť – racionálnosť, dominancia – submisivita, 

aktivita - pasivita) medzi skupinami ľudí, ktorí sa líšia na základe frekvencie 

sledovania pornografie.  

- ľudia, ktorí vôbec nepozerajú pornografiu, sa nelíšia v miere aktivity, extraverzie a 

stability s konzumentmi pornografie, ktorí ju sledujú každodenne. 

Prínos našej práce vidíme aj v teoretickom zhrnutí problematiky pornografie, jej 

vymedzenia, jej vplyvu na správanie človeka ako aj jej samotnej konzumácie. Realizovaná 

štúdia nám dopomohla aj k rozšíreniu poznatkov v téme pornografie a psychických faktorov, 

ako aj v zmene pohľadu na otázku súvisu osobnostných premenných so sledovaním 

pornografie.  

Stále charakteristiky človeka slabo modulujú konzumáciu pornografie a ich samotné 

pôsobenie pri sledovaní pornografie nie je ešte stále jednoznačne určené. Dúfame, že aj 

napriek týmto skutočnostiam dopomohla naša práca zodpovedať otázku vzťahu psychických 

vlastností človeka a konzumácie pornografie. 
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