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Z výzkumu

Cílem článku není vědecká polemika o dětské pornografii,
natož o definici pornografického díla, které zobrazuje dítě
či děti jako sexuální aktéry či objekty pornografie, ale jejím
cílem je poodhalení roušky rizika, kterému jsou děti v sou-
časné době vystavené.
Dětská pornografie byla identifikována jako jedna ze tří
forem komerčního sexuálního zneužívání dětí na I. světovém
kongresu proti komerčnímu sexuálnímu vykořisťování dětí
ve Stockholmu v roce 1996 (World Congress Against Comm-
ercial Sexual Exploitation of Children. Issue summary, Stock-
holm 1996). Tato skutečnost byla hnací silou zvýšení ochrany
dětí, proto byl vypracován 2. opční protokol k Úmluvě
o právech dítěte, o obchodování s dětmi, dětské prostituci
a dětské pornografii (rezoluce OSN E/CN.4/RES/2000/59).
Opční protokol byl přijatý Valným shromážděním OSN
a vstoupil v platnost v roce 2002. Česká republika ho pode-
psala s velkým zpožděním, a přestože po mnoha letech
odstranila legislativní překážku, ostudně dlouho jeho rati-
fikaci odkládá, což z pohledu jednotného postupu v otázkách
mezinárodního zločinu činí v jeho prevenci a ochraně dětí
velké problémy. Problematikou komerčního sexuálního
zneužívání dětí se zabývají intenzivně i orgány Rady Evropy,
zejména Doporučení č. R(90)11 a Doporučení č. R(89)7.
Druhé z nich se týká principů distribuce videozáznamů
s násilným nebo pornografickým obsahem. Na základě všech
výzkumů se ukázalo, že internet se etabloval jako prostře-
dek sexuálního zneužívání dětí. Odhaduje se, že na internetu
je v dnešní době více než milión fotografií a nahrávek sexuál-
ně zneužívaných a vykořisťovaných dětí a denně je přidáno
asi 200 nových snímků. 
Tato skutečnost byla motivací ke svolání konference Glo-
bální aliancí proti sexuálnímu zneužívání dětí prostřednictvím
internetu na začátek prosince 2012. Politici se na ní zavá-
zali k přijímání opatření ke splnění řady cílů, mezi kterými
můžeme uvést: zvyšování informovanosti dětí o nebezpe-
čích internetu, sextingu, groomingu atd., omezení dostup-
nosti internetového materiálu, na kterém je sexuální zneužití
dítěte zachyceno, zintenzivnění vyšetřování takových kauz,
zkvalitnění vyhledávání obětí a zajištění jejich ochrany, pod-
pory, terapie a pomoci (www.saferinternet.cz). V této sou-
vislosti jen doplníme, že samotná expozice dítěte pornografii
je bezdotykovou formou sexuálního zneužití; výmluvy ně-
kterých výrobců, že aktéry jsou mladí dospělí dětského
vzhledu, nic nemění na námitce jeho škodlivosti, protože
mimo jiné významně snižují citlivost dětí právě v otázce
jejich angažmá při výrobě dětské pornografie. 
Dětská pornografie je v prevenci opomíjeným jevem, zatím-
co v reálném životě je tomu zcela naopak. Zadáme-li do vy-
hledávače Google heslo „Child pornography“ během zlomku
vteřiny dostaneme až 134 000 000 odkazů, zatímco na
heslo „Healthy life“ pouze 27 000 000. Není sporu o tom,
že internet eskaloval problém dětské pornografie tím, že
zvyšuje na jednom místě množství materiálu k dispozici,
účinnost jeho rozdělení a zejména snadnost jeho dostup-
nosti. To znamená, že internet umožňuje přístup k rozsáhlému
množství dětské pornografie z celého světa kdykoli a kdekoli,
anonymně a soukromě; usnadňuje přímou komunikaci
a sdílení obrázků mezi uživateli; je potenciálem pro inter-
aktivní zážitky a mimo jiné umožňuje přístup k digitálním
snímkům, které byly nebo mohou být změněny s cílem
vytvoření kompozitního nebo virtuálního obrazu.

Tyto informace děti většinou nemají, a pokud ano, neumí
předvídat možné dlouhodobé důsledky svého, leckdy lehko-
myslného, chování na internetu (digitální stopa, tvorba
kompozitních a virtuálních obrazů, opakovaná traumatizace
a viktimizace, vliv na vztahy apod.). Dětská pornografie na
internetu (počínajíc nevinnými nahatými obrázky malých
dětí až po sofistikovanou dětskou pornografii) přispívá ke
zvýšení rizik sexuálního zneužívání dětí. Děje se tak několika
způsoby: internet umožňuje přístup pod falešnou identitou
do chatovacích místností, zvyšuje informovanost o objek-
tech sexuálního zneužití a vede k počítačovému stalkingu.
Tato fakta usnadňují vytvoření subkultury „pedofilů“ (Jan
Schuijer; Benjamin Rossen. Obchod v oblasti dětské porno-
grafie. NCCD.CRC. 2011).
Všechny populační studie z posledních let zaměřené na iden-
tifikaci a deskripci rizik jednoznačně ukazují nárůst rizik
spojených s využíváním nových technologií. V rozvinutých
zemích byl identifikovaný trend ochoty dívek a mladých
žen ochotných sejít se osobně s člověkem, kterého poznaly
na internetu, přestože neznají ani jeho jméno, přičemž ri-
ziko násilných situací, často zaznamenaných na webkameru,
je vysoké a znamená celoživotní trauma. Ukázalo se, že
takovému chování jsou signifikantně častěji vystavené dívky
nebo mladé ženy, které se na internetu prezentovaly vyzýva-
vým či provokativním způsobem (stylizace do superhvězdy,
akty či vyzývavé fotografie). Psycholožka Jennie Nollová
z USA to vysvětluje tím, že potencionální agresor si vybere
dívku s provokativním profilem, protože s ní snadněji naváže
online vztah a taková dívka je také snadněji manipulovatelná.
To jednoznačně ukazuje na riziko sextingu (sextování)
neboli elektronického rozesílání zpráv, videí  či obrázků se
sexuálním obsahem.

Sextování 

Podle jediného českého serveru sexting.cz, který
se zabývá výhradně problematikou sextování,
zahrnuje tento fenomén několik druhů rizikového
chování:

1. potencionálním útočníkům je dáván k dispozici
citlivý materiál, který může být zneužit proti
rozesilateli, 
2. materiál bude na internetu kolovat několik let
a může být použit dokonce za několik let od
svého vzniku, 
3. oběť sextování může být vystavena sexuálnímu
obtěžování nebo sexuálním útokům, 
4. šiřitelé sextování se mohou dopustit
přestupku nebo trestného činu distribuce dětské
pornografie a ohrožování mravní výchovy
mládeže (www.sexting.cz).

Podle jednoho počítačového výzkumu 10,44 % jedenáctile-
tých českých dívek uvedlo, že někdy ve svém životě zaslalo
neznámému člověku svoji nahatou fotografii. Sextování je
moderním ekvivalentem toho, co starší generace zná jako „sex
po telefonu“, ač ponechává jen velmi málo představivosti.
Nedávné studie tvrdí, že až 39 % teenagerů a 59 % mladých
lidí alespoň jednou v životě sextovalo (www.e-bezpeci.cz).
Sextování je pro děti velmi rizikové. Jejich obrázky může
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obdržet nechtěný příjemce, který je může dále distribuovat; po neshodě
s adresátem mohou být obrázky záměrně vystaveny na veřejném chatu, ale
sexuálně explicitní obrázek se může také stát zdrojem pro cyber grooming,
on-line obtěžování, kyberšikanu nebo i dating violence. Výsledky výzkumné
studie zaměřené kromě deskripce i na následky na straně obětí ukázaly, že
u „obětí sextování“ byl identifikován čtyřnásobný nárůst sebevražedného
chování, a to zejména jeho prvních stadií, kterými jsou sebevražedný nápad
a myšlenka. Polovina dospívajících uvedla, že se při sextování cítila být pod
tlakem. Výzkum odhalil, že některé osoby žádaly od dětí sexuální služby
nebo peníze za dohodu, že dále nebudou tyto fotografie šířit. Dětské oběti
sextování také uváděly negativní reakce od vrstevníků. Přitom jsou vrstevnické
vztahy pro děti velmi významné, jejich nesoulad může vést k sociální stigmati-
zaci dítěte až k jeho marginalizaci, kdy se dítě v roli outsidera stává snáze
obětí šikany. Odsouzení ze strany vrstevníků spojené s hlubokým ponížením
stálo s největší pravděpodobností dokonce za dvěma sebevraždami (www.at-
hinline.org). Není sporu o tom, že sextování významně zvyšuje dostupnost
dětské pornografie a přispívá k viktimizaci dětí.
Sexuální zneužívání dětí pod vlivem zevních faktorů mění svoji tvář. Naším
výzkumným týmem definované modely extrafamiliárního sexuálního zneuží-
vání chlapců a intrafamiliárního sexuálního zneužívání dívek z devadesátých
let minulého století se zdají být v dnešní době částečně překonané. To by
mohlo být příčinou dnešní neefektivní preventivní strategie sexuálního
zneužívání dětí. Na základě řady populačních studií se evropské země sho-
dují na tom, že v Evropě se stává jedno z pěti dětí obětí sexuálního zneužití.
Připomeňme si jeho definici podle zdravotnické komise Rady Evropy z roku
1992 (dotykové sexuální zneužití má tři stupně intenzity od polibků, doteků
a manipulace s oblastí genitálií až po dokonaný sexuální styk; nedotykové
kam zahrnujeme kontakt s exhibicionistou, vystavení dítěte pornografii,
expozici dítěte přihlížením souloži rodičů, cizích dospělých, sexuálním
neobvyklým aktivitám se zvířetem apod.). 

Epidemiologické deskriptivní studie

Tato skutečnost byla motivem pro realizaci epidemiologické deskriptivní
studie tentokrát přímo mezi dětmi středního školního věku, která byla reali-
zována v roce 2012 za významné participace přímo dětí prostřednictvím
Národního parlamentu dětí a mládeže, čímž bylo respektováno doporučení
Výboru OSN pro práva dítěte, aby se na výzkumech týkajících se dětí děti
přímo jakoukoli formou spolupodílely. Sledovaný soubor tvořilo 590 žáků
navštěvujících 5. ročník základní školy, z toho 327 dívek (55,4 %) a 263
chlapců (44,6 %); průměrný věk respondentů byl 11,1 roku. Sběr dat probíhal
na konci školního roku, tedy na závěr školní docházky na I. stupni ZŠ a to
v sedmi krajích (Olomoucký, Ústecký, Středočeský, Hlavní město Praha, Zlínský,
Jihomoravský a Pardubický). Metodou práce bylo dotazníkové šetření.
Pokud děti uvedly osobní zkušenost s nepříjemným zážitkem spojeným
se sexem či sexualitou, pak k němu nejčastěji došlo v cizím prostředí nebo
na internetu, což je oproti minulosti zcela nová, avšak diametrálně odlišná
informace. Pro druhou polovinu minulého století bylo typické, že riziko
v podobě sexuálního útoku čekalo na děti v prostředí jim známém, blízkém.
Dnes se tedy přesouvá do „zdánlivě“ cizího prostředí a zmíněnou zdánlivost
vnímáme čistě hypoteticky, protože nevíme, kdo je na druhé straně virtuální
komunikace.
Děti jsou převážně spokojené s informacemi rodičů o vztazích i sexu a sexua-
litě; nespokojená s informacemi o vztazích je jedna čtvrtina, s informa-
cemi o sexu až třetina dětí. Tyto výsledky v porovnání s minulostí jsou
pozitivní, výrazně přibývá spokojených dětí, a lze tudíž konstatovat, že jejich
informovanost se v obou oblastech zvýšila. Přesto je v této souvislosti význam-
né zjištění, že jen polovina souboru se domnívá, že ví, co je sexuální zneužití
dítěte a jak se mu bránit. Při vědomí vysoké četnosti sexuálního zneužití ve
společnosti je však výsledek tristní. V souvislosti s dětskou pornografií je
třeba zdůraznit skutečnost, že pouhých 63,5 % jedenáctiletých dětí ví, že
expozice dítěte pornografii je sexuálním zneužitím; z dalších výsledků stojí za
povšimnutí fakt, že jen 85,4 % jedenáctiletých dětí ví, že pohlavní styk s cizí
dospělou osobou je sexuální zneužití, pro pohlavní styk se známou dospělou
osobou snížily svoji znalost děti jen na 71,2 % a na 76,4 % v případě pohlav-
ního styku s rodičem či sourozencem. Je jasné, že tato zásadní nevědomost
a nepoučenost dětí vytváří prostor nejen pro kontaktní sexuální zneuží-
vání dětí.
S dalšími výsledky zamíříme na internet. Sexualita a sex je pro desetinu
jedenáctiletých dětí častým námětem komunikace ve virtuálním světě,

čímž se nevědomky mohou dostat do zorného pole potencionálních útočníků.
Ještě výmluvněji hovoří další výsledky; osobní schůzku si přes PC domluvilo
6 % jedenáctiletých dětí, šla na ni jen polovina – častěji chlapci. Fotografii
své obnažené postavy v našem souboru zaslala na vyžádání cizí osobou ne-
celá dvacetina jedenáctiletých dětí, častěji dívky. Sexuolog Jaroslav Zvěřina
se domnívá, že příčinou je sociální deprivace dětí v rodině, psycholožka
Lenka Čadová to přičítá naprosté absenci otevřené komunikaci na téma
sex a další témata s tím související. Příčiny vnímá široce od mladické ne-
rozvážnosti přes adrenalinový zážitek, sladkou příchuť z porušení tabu
a zakázaného ovoce až po způsob vyrovnání se v době puberty se svojí se-
xualitou. S oběma odborníky lze souhlasit a souznít zejména v názoru, že
jsme stále nedostáli ambicím sexuální výchovy v širokém duchovním zakotvení
na straně jedné a jasnou prevencí všech rizik sexuálního, ale i emocionálního
zneužívání dětí včetně „nových forem“ ve virtuální realitě (Vaníčková E.,
Hynčica V., Kocourková J., Koutek J., Spilková J., Votavová J., Sexuální zneuží-
vání dětí. Rizika a potřeby dětí jako východisko prevence. Praha 2012).

Dětská pornografie bývá zaznamenána na obrazovém či zvukovém nosiči,
čímž vytváří předpoklad dlouhodobého rizika zneužívání a opakované vikti-
mizace dítěte v průběhu jeho života. Dítě se tak stává nedobrovolným ru-
kojmím, které může být dále vydíráno či s ním může být manipulováno. V této
souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že expozicí dítěte pornografií se snižuje
jeho citlivost s cílem zvýšení jeho ochoty nafotit obdobné snímky apod.,
přičemž výrobou dětské pornografie se často startuje spirála nekompromisního
tvrdého a dětem nepřátelského komerčního sexuálního zneužití (od focení
aktů k účasti na výrobě tzv. soft a hard pornografie až k prostituci, sexuální
turistice a obchodování s dětmi). Je to sice špička ledovce, ale nelze tuto
realitu podceňovat.
Je jasné, že děti dnes mají více informací o vztazích i sexu a to nejen díky
větší ochotě rodičů, ale i díky internetu, ale možnost otevřeně hovořit na
toto téma s dospělou osobou stále postrádají. To lze označit za největší
riziko všech forem sexuálního zneužití. Jak jinak dětem zdůvodnit, že není
dobré dávat na internet své „nahaté“ fotografie než vyprávěním příběhů
a odhalováním souvislostí. A samozřejmě také počítačovou gramotností
rodičů a učitelů. Výsledky studie totiž jednoznačně potvrdily pracovní hypo-
tézu a ukázaly, že sexuální zneužívání dětí mění svoji tvář. Mění se modely,
formy, typy a tradiční představy o sexuálním zneužívání dětí. Ty se nově
setkávají s rostoucím rizikem ve virtuální realitě. Děti jsme se nenaučili
ochránit ani před nebezpečím v reálném světě a teď stojíme před stejným
úkolem ve virtuální realitě. Tedy prostředí, kde se děti na rozdíl od většiny
dospělých pohybují s větší jistotou, a udílené rady tudíž podceňují. Je třeba
konstatovat, že jsou to právě sociální kompetence, jichž se dětem nedostává,
které ale rozhodují o jejich ochotě vstupovat na minové pole předstírané
hry, zdánlivého dobrodružství a tajemství, falešného sebepotvrzení své výji-
mečnosti, kompenzace nudy či malého zájmu a nepochopení ze strany
blízkých. 
Je třeba mít na paměti, že na internetu má dětská pornografie velmi nenápadný
začátek a často začíná virtuálním přátelstvím a sextováním v podobě nezávaz-
ného zasílání fotografií dle mediálních vzorů znázorňovaných rádoby celebrit
v Evině rouše. 


