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Dospívající, jejich potřeby a internet  

Vývojově dané aspekty dospívání zůstávají 
stejné 

Fyziologické změny 

První lásky, chození, první sexuální 
zkušenosti 

 

Možnosti, jak získat povědomí o sexu, sexuálním 
chování, se rozšířily 

Přístup k informacím o sexu 

Projevy sexuálního chování 
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Pornografie – mýtus záměrného sledování pornografie 
 

Každý druhý dospívající (57%) 

Ale: u jedné poloviny z nich se jednalo o nevyžádanou 
zkušenost 
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V pop-up webovém okně

Na stránkách se sexuálním obsahem
určených pro dospělé

Přes odkaz, který mi někdo poslal

Na stránkách s videi (např. Youtube,
Stream.cz)

Na sociální síti (např. Facebook, Lide.cz)

Na stránkách pro sdílení souborů (např.
Ulozto)

V příloze e-mailu

Záměrná expozice Nezáměrná expozice

% 

Graf se týká pouze těch žáků, kteří 
uvedli, že se na internetu setkali 

se sexuálním obsahem   
(57 % ze vzorku, 11-17 let) 
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Pornografie –  

mýtus:  

„věk nehraje roli“ 
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Na sociální síti (např. Facebook, Libimseti.cz, Lide.cz)

Na stránkách se sexuálním obsahem, které jsou určené pro dospělé

V pop-up webovém okně

Na stránkách, na kterých jsou různá videa (např. Youtube, Stream.cz)

Přes odkaz, který mi někdo poslal

Na stránkách pro sdílení souborů (např. Ulozto, Rapidshare, Czshare)

V příloze e-mailu

Graf se týká pouze 
těch žáků, kteří 
uvedli, že se na 

internetu setkali se 
sexuálním obsahem   
(57 % ze vzorku, 11-

17 let) 
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Co ještě o pornografii u dospívajících víme? 

Nezáměrné zhlédnutí pornografie spíše neobtěžuje 

(cca u 12 %)  

Hlavními motivy pro vyhledávání pornografie: 

zvědavost, potřeba nabudit vzrušení a touha se něco o 

sexu dozvědět (1/3-1/4 dospívajících) 

Dospívající sdílejí své zkušenosti s pornografií 

primárně s vrstevníky (cca 50%), s dospělými jen 

okrajově  

Častá konzumace pornografických materiálů ovlivňuje 

psychosexuální vývoj dospívajících, včetně jejich 

postojů k sexu 
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Média a vyhledávání sexuálně zaměřených informací  (%)  

17 

43 

54 

66 

0 10 20 30 40 50 60 70

Pornografické časopisy

Televize

Časopis pro dospívající

Internet



7 

Sexting 

Výměna sexuálně zaměřených zpráv 

Zaměření se na eroticky laděné fotografie 

Dospívající je častěji dostávají, než je posílají (24 

% vs. 11 %) 

U straších adolescentů a dospívajících chlapců je 

tento fenomén rozšířenější  
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Sexting (%) 
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Dívka/kluk, se kterou/ým
chodím

Kamarád z reálného světa

Kamarádka z reálného
světa

Osoba, kterou osobně
neznám

Obdržení cizí
erotické
fotografie

Posílání vlastní
erotické
fotografie

Graf se týká 
všech žáků 

dotazovaných 
v první vlně  
(10-18 let) 
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Jak ošetřit vliv online sexuálních obsahů u dospívajících 

Technická řešení 

K9 Web Protection, 

TuEagles Anti-Porn 

programy  

Výchovná opatření 

rozbor mediálního sdělení online sexuálních obsahů,  

sexuálně zaměřené postoje,  

triangulace informací o sexu,  

„ideál online, reál offline“. 

 

 



Název prezentace v zápatí 10 

Děkuji za pozornost! 


