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Závislost na pornografii? Nové studie ukazují, jak vypadá, a boří vžité mýty 

Závislost na pornu vzniká postupně a často má nejdřív zahnat nudu nebo špatnou náladu. 

Obyčejný pornografický obsah však brzy nestačí, a tak uživatelé pátrají po intenzivnějším obsahu 

a setrvávají u masturbace i mnoho hodin. Málokdy je však sledování porna jediným problémem. 

V posledních letech vzniklo o nadměrném sledování pornografie mnoho vědeckých studií, odborníci si 

však stále kladou otázku, jak se takový problém vyvíjí, projevuje či překonává. Tým vědců z Masarykovy 

univerzity, pod vedením docentů Anny Ševčíkové a Lukase Blinky se proto rozhodl jít k jádru věci a 

vyhledal klienty v léčbě s tímto problémem. V novém odborném článku autoři podrobně popisují, jak se 

lidé dostanou do bludného kruhu mnohahodinových masturbací s oddalovaným vyvrcholením, drsnější 

pornografie a problémů v práci i doma a proč je tak těžké z něj vystoupit. 

Výzkumu se účastnilo celkem 23 mužů, kteří vyhledali kvůli nadměrnému sledování pornografie pomoc. 

Výzkumníci s nimi provedli hloubkové klinické rozhovory, aby skrze jejich zkušenost zmapovali, co vůbec 

závislost na pornografie znamená. „I když online erotika u klientů nejdříve fungovala jako běžná 

kratochvíle, kvůli uspokojivým pocitům i zahánění nudy či špatné nálady postupně přerostla v hlavní téma 

jejich života. Strávený čas se dostal mimo kontrolu, typicky sledovali porno a masturbovali po několik 

hodin v kuse a několikrát za týden. K pornu se někdy přidal kybersex nebo online seznamky,“ popsal 

Blinka.  

Naprostá většina oslovených klientů se však nepotýkala jen se závislostí na užívání pornografie. Kromě 

pocitů studu a sebeopovržení klienty trápily deprese, problémy v partnerství, potíže s erekcí a vůbec 

potíže s reálným sexem, některé i nadměrné hraní počítačových her, gamling, či pití alkoholu. S takovou 

kombinací potíží však po vyhledání pomoci odborníci problém s pornem přehlíželi nebo dokonce 

bagatelizovali. Ani jeden z respondentů nepovažoval i v průměru po více než deseti letech od počátku 

problémů za vyřešený. 

Autoři zkoumají užívání pornografie dlouhodobě. V jiné nedávno publikované unikátní studii ukázali, že 

se téma závislosti na pornografii netýká jen mladých, ale že je dokonce více ohrožena populace mužů 

nad 50 let, kdy k riziku přispívá zejména nuda ve spojení s opuštěním práce. Autoři zmíněných studií 

nicméně dodávají, že závislost na pornografii není běžný jev a porucha a že by se konzumace pornografie 

neměla a priori odsuzovat. 
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