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Abstrakt
SZTEFEK, Lukáš: Problematika pornografie u mužov v Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v.
[Bakalárska práca] / Lukáš Sztefek. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Pedagogická fakulta; Katedra teológie a katechetiky. – Školiteľ: Doc. PaedDr. Dana
Hanesová PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Banská Bystrica: PF UMB,
2012. 51 s.
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou pornografie. V spoločnosti sa na
túto problematiku pozerá rôzne, preto sa práca snaží objasniť a definovať základný pojem
pornografie. Uvádza rozdielne sociologické prístupy, vzťah k zákonu, ale aj pohľad Biblie
na daný problém. V druhej kapitole sa čiastočne zaoberá problémovými oblasťami,
sexuálnou závislosťou a násilím, ide však tiež o hľadanie východísk. Práca popisuje
možnosti pastoračnej starostlivosti osôb v zajatí pornografie. Hlavným cieľom praktickej
časti je zistiť rozsah problematiky pornografie u mužov v Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v.
a navrhnúť možné východiská.
Kľúčové slová: pornografia, sex, biblia, sexuálna závislosť, pastorácia

Abstract
SZTEFEK, Lukáš: The problem of pornography among men in the Slezská církev
evangelická a.v [Bachelor thesis] / Lukáš Sztefek. – University of Matej Bel, Banska
Bystrica. Faculty of Pedagogy, Department of Theology and Christian Education.
Advisor: Doc. PaedDr. Dana Hanesová PhD. Degree of professional qualification:
Bachelor [Bc.]. Banska Bystrica: PF UMB, 2012, 51 p.
This bachelor thesis deals with pornography issue. The society looks at this issue
differently, therefore, thesis attempts to clarify and define the basic concept of
pornography. It states the different sociological approaches, relationship to law, but also
the biblical view at the problem. The second chapter deals with the problem areas, sexual
addiction and violence, but is also about finding a way out. The thesis also describes the
possibilities of pastoral care of persons in captivity of pornography. The main objective of
the research is to determine the extent of the problem of pornography among men in the
Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession and suggest possible solutions.
Key words: pornography, sex, the Bible, sexual addiction, pastoral care
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PŘEDMLUVA
Jako pastorační pracovník pro mládež ve Slezské církvi evangelické jsem se čím
dál častěji setkával mezi kluky s problémem sledování internetové pornografie. Nejednalo
se jen o znovuzrozené křesťany, ale i o dlouholeté služebníky, které tento problém velice
frustroval. Silně si totiž uvědomovali, že konzumace pornografie má devastující účinky na
jejich duchovní život, přesto nedokázali pokušení odolat a opakovaně selhávali.
Původně jsem práci zamýšlel zaměřit jen na mladou generaci, ale po rozhovoru
s vedoucím konference pro muže v naší církvi jsem dostal příležitost oslovit průzkumem
větší vzorek mužů ve Slezské církvi evangelické napříč generacemi. Rozhodl jsem se, že
této příležitosti využiji také z toho důvodu, že s výsledky pak bude moci být dále
pracováno právě i na výše zmíněné konferenci a podobné statistiky v české církvi
v podstatě neexistují.
Při psaní práce jsem se s nedostatkem literatury potýkal jen částečně, internet
nabízí dostatečné množství kvalitních zdrojů, a rovněž do češtiny je přeloženo více knih,
které se zabývají touto problematikou z křesťanského hlediska, ale vzhledem k rozsáhlosti
problému si myslím, že se jedná stále o nedostatkové zboží. Problémem pro mě byla také
specifikace a zaměření jednotlivých kapitol, které dokážou být svým pojetím velice široké.
Snažil jsem se v nich zdůraznit jen to, co jsem považoval za přínosné a důležité.
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ÚVOD
Pornografie se nám dnes nabízí, aniž bychom ji cíleně vyhledávali. Máme – li
doma internet, máme ji přímo u své postele, na pracovním stolu, vedle své Bible. Náš
nepřítel nám složil u nás doma ty nejlepší lahůdky a čeká jen, kdy budeme vyhladovělí,
aby nám je podstrčil jako první. I když jednou zvítězíme, nemáme ještě vyhráno, stačí
jeden slabší okamžik a vše se startuje špatným směrem. Musíme se naučit bránit. Náš
nepřítel je rafinovaný, proto i my musíme být vycvičeni a dobře připraveni. Potřebujeme
výbavu pro okamžik, kdy zaútočí.1
Při své práci pastoračního pracovníka pro mládež se čím dál častěji setkávám
mezi kluky s problémem pornografie. Abych mohl být sobě a druhým v této problematice
skutečně nápomocen, rozhodl jsem se otevřít toto trochu tabuizované téma.
V první kapitole teoretické části usiluji objasnit základní pojem pornografie,
snažím se přiblížit, jak tento pojem vznikl, jak ho vnímá společnost, dnešní zákon, ale i
Bible. V druhé kapitole nahlížím na určité problémové oblasti pornografie, zmiňuji
sexuální závislost a násilí. Jak jsem již uvedl, považuji za nezbytné být v tomto boji dobře
vybaven, proto jsem 3 kapitolu věnoval otázce pastorace. Chtěl bych mezi pastoračními
přístupy zmínit i softwarovou ochranu, která se může stát v této nelehké době dobrým
spojencem.
Hlavním cílem praktické části je zjistit skutečný rozsah problematiky pornografie
u mužů ve Slezské církvi evangelické a.v. a nastínit možná východiska. Na internetu jsou
k dispozici různé alarmující statistiky týkající se této problematiky ve vztahu ke
křesťanům. Žádné z nich však nejsou z prostředí české církve, proto věřím, že nás
výsledky nezaskočí, ale naopak vyburcují, abychom tento problém nepřehlíželi a sjednotili
se v zápase o čistotu.
„Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného,
aby byla svatá a bezúhonná.“ Ef 5,27

1

RAUS, Pavel, Kurz pornografické sebeobrany In: Život víry 7+8(2011) s. 33-35. ISSN 1210-43-45
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Pornografie
1.1 Úvod do pornografie
Slovo pornografie pochází z řeckého slova pornographos (řec. porne = děvka,
graphein = psát). Můžeme mu tedy rozumět jako „popis života, zvyků činnosti
prostitutek.“ A i když má slovo očividně starodávný původ, poprvé bylo použito až v roce
1857 a to v anglickém Zákoně o obscénních publikacích. Pojem „pornografie“ a
„obscenita“ reagoval na kulturní šok, který způsobily v křesťanské Evropě vykopávky
v Pompejích, kde bylo nalezeno i množství erotických památek. Tyto pohoršující artefakty
způsobily nemalé problémy. Objekty byly pro výstavu naprosto nevhodné, avšak bylo
zřejmé, že v zájmu archeologie nemohou být zničeny. První systematický katalog této
sbírky se objevil v roce 1866 a byl nazván jako „Pornografická sbírka.“ Etymologie slova
„obscení" je nejasná. Někteří se domnívají, že jeho původ je z latinského ob caenum „ze
špíny“, ale mohli bychom se i přiklonit k významu ob scena znamenající mimo scénu a to
by souviselo i s vykopávky, které nebyly veřejně vystavovány.2

1.2 Přehled definicí
Co však znamená pornografie v dnešní době? Z mnoha oficiálních výkladových
slovníků vybírá pro bližší pochopení Martin Herzán následující charakteristiky. 3
Pornografie – „jsou nemravné tiskoviny, v širším smyslu i jiné předměty (např. film,
vyobrazení) urážející mravnost.4

2

TANGOVÁ, Isabel, Pornografie, Tajné dějiny civilizace. Praha: Jiří Buchal – BB art, 2003. 28-33 s. ISBN
80-7257-958-4
3
HERZÁN, Martin, Pornografie a svoboda projevu.Eko-konzult, 2003. 4s. ISBN 80-89044-92-1
4
Kol. autorů, Právnický slovník. s.140, citované v HERZÁN, Pornografie a svoboda projevu. s. 4
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Pornografie - „literární nebo výtvarný brak necudného obsahu, nevkusně zobrazující
pohlavní život.“5
Pornografie - „slovesný výtvor, obraz, film nebo fotografie, nemající jiný účel než
vzbuzovat sexuální vzrušení.“6
Pornografie – „pseudoumělecký brak mravně pochybného obsahu, vytvářený na ukájení
primitivních pohlavních pudů.“7
Přední český sexuolog Radim Uzel píše o tom, jak se tento popis a náhled na
pornografii stále postupně vyvíjí. A nakonec se s povděkem přiklání k definici ve velké
encyklopedii Universum z roku 2002, kde je už pornografie popisována jako: „dílo
zdůrazňující sexualitu a podněcující sexuální vzrušení, které překračuje obecně uznávané
normy morálky a slušnosti. Pornografické dílo může mít podobu literární, výtvarnou,
filmovou, zvukovou apod. Rozhodnutí, zda se jedná o pornografii, závisí na posouzení díla
v jeho komplexnosti, způsobu a formě jeho užití.“8
Tato poslední definice asi nejlépe odráží dobu, ve které dnes žijeme.

1.3 Definice a zákon
Český novelizovaný trestní zákon, č. 140/1961 Sb., § 205 pojednávající o šíření
pornografie (znění účinné od data 1. 1. 2009), pojem pornografie zcela jasně nevymezuje.
V prvním odstavci jsou jako pornografická uvedena díla písemná, fotografická, filmová,
počítačová, elektronická nebo jiná a postihuje se v nich jejich vystavení nebo zpřístupnění
dětem s odnětím svobody až na 2 roky. V druhém odstavci je trestáno uvedení do oběhu
jakéhokoliv pornografického díla, které by využívalo nebo zobrazovalo dítě, bylo by v něm
ukázáno násilí či neúcta k člověku, nebo by zobrazovalo pohlavní styk se zvířetem. Zde
může být postih až na 3 roky odnětí svobody. V dalším částí tohoto paragrafu je blíže
specifikováno především zacházení a postih dětské pornografie.9

5

KLIMEŠ, L., Slovník cizích slov. s. 586 , citované v HERZÁN, Pornografie a svoboda projevu.s. 4
Kol. autorů, Malý encyklopedický slovník.s.920, citované v HERZÁN, Pornografie a svoboda projevu s.5
7
REJMAN, L., Slovník cizích slov. s. 295, citované v HERZÁN, Pornografie a svoboda projevu s.5
8
UZEL, Radim, Pornografie aneb provokující nahota. Praha: Euromedia Group, k.s.- Ikar, 2004. 16-17 s.
ISBN 80-249-03512
9
Český novelizovaný trestní zákon, http://zakony.kurzy.cz/140-1961-trestni-zakon/paragraf-205/ (změny
účinné od data 1.1.2009)
6
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Pojem pornografie se však podařilo zcela jasně definovat slovenskému trestnímu
zákonu, a to především z důvodu, aby nedocházelo k filozofickým demagogiím.10 Trestní
zákon - Zákon č. 300/2005 aktualizovaný k 4. 11. 2011 vymezuje pornografii v § 132
takto: „Pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie súlože, iného spôsobu
pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených
pohlavných orgánov smerujúce k vyvolaniu sexuálneho uspokojenia inej osoby.“
O výrobě, šíření, přechovávání dětské pornografie ve spojitosti s pornografií a
ohrožením mravnosti pojednávají paragrafy 368-372 slovenského trestního zákona. Je
zajímavé si rovněž povšimnout, že český trestní zákon výše zmiňovaný § 205 v roce 2007
od názvu „ohrožení mravnosti“ na rozdíl od slovenského trestního zákona upustil. 11

1.4 Pornografie a čísla
Je však zřejmé, že žádná legislativní opatření v naší zemi sama o sobě nemohou
zabránit záplavě pornografických textů, obrázků a filmů na internetu. Podívejme se
alespoň na některé alarmující statistiky.
„Sex“ a „porno“ patří mezi jedno z top 5 nejčastějších termínů pro vyhledávání u
dětí do 18let. 35% veškerého stahovaného materiálu na internetu je pornografie. 10 %
uživatelů pornografie přiznalo, že začíná být na sledování pornografie závislými.
Každoroční příjmy za pornografii se pohybují v USA okolo 2,84 biliónů dolarů, ve zbytku
světa je tato hodnota až 4,9 biliónů dolarů. Průměrný věk, kdy děti najdou porno online, je
11 let. 90% 8-16letých dětí si prohlíželi porno online, nejčastěji při „práci“ na domácím
úkolu.12
I když se tyto statistiky týkají především USA, dá se předpokládat, že čísla
v Evropě budou obdobná. Podobné zjištění lze sledovat například v Británii, kde nedávný
průzkum ukázal, že průměrný britský teenager ve věku 13 až 19 let si prohlíží porno na

10

HERZÁN, Pornografie, s. 47
Slovenský novelizovaný trestní zákon, http://ww.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-zakon/ (změny
k 4.11.2011)
12
Men stats http://www.xxxchurch.com/men/stats.html (křesťanský web zaměřující se na pomoc těm, kteří
zápasí s pornografií)
11
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internetu přibližně sto minut týdně, tedy průměrně necelou čtvrthodinu denně.13
Cílovou skupinou této práce jsou křesťanští muži v církvi, podívejme se rovněž na
několik statistik týkajících se právě této skupiny. Na Promise Keeper (setkání převážně
křesťanských mužů) bylo zjištěno, že pornografii sledovalo v posledním týdnu 50% mužů.
57% pastorů prohlásilo, že závislost na pornografii je nejvážnější riziko v oblasti sexuality
v jejich společenství. 51% pastorů přiznává, že internetová pornografie je pro ně možné
pokušení, 37% s ní zápasí. Více než polovina evangelikálních pastorů přiznala, že viděli
pornografii online v posledním roce.14

1.5 Pornografie a její sociologické přístupy
Existuje více pohledů na pornografii a pornografické poškození, Geoffrey A
Sandy ve svém díle: „Theories and Evidence of Pornographic Harm však rozdělil 5
základních přístupů k této problematice. K jeho základním sociologickým přístupům patří
přístupy libertariánů, konzervativců, radikálních feministek, socialistických feministek a
Hnutí mužů.15
Kdo jsou tyto rozdílné skupiny? Libertariánství znamená především víru ve
svobodu, pouze však do té míry, dokud respektuje to stejné právo u druhých lidí.
Konzervatismus se vyznačuje buď odmítáním změn, nebo alespoň opatrností při jejich
realizaci. Vychází z latinského slova conservare, což znamená uchovávat.

Hlavní myšlenkou radikálního feminismu je nespokojit se s analýzou sociálního
postavení ženy, jde v něm o sebevědomější postoje žen, které si svoji identitu nezakládají
na tom, jak je vidí muži. Socialistický feminismus má původ v sociálních a ekonomických
faktorech. Naše civilizace je údajně založena na vlastnictví majetku v rukou mužů a právě
vítězství socialismu může zajistit ženám opravdovou rovnoprávnost.
Poslední skupinou je hnutí mužů. Zde se nejedná o příliš souhrnnou skupinu,
13

http://www.zive.cz/bleskovky/v-britanii-zjistovali-jak-moc-teenagery-zajima-porno-na-internetu/sc-4-a145612/default.aspx (10. 2. 2009)
14
Care for Pastors, http://careforpastors.org/index.php/partnerships/covenant-eyes
15
SANDY A.G.: Theories and Evidence of Pornographic Harm
http://www.acs.org.au/documents/public/crpit/CRPITV1Sandy.pdf
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vyznačuje se odlišnými pohledy na problémy vztahující se k ženské emancipaci či
rozdílnosti pohlaví. Některé skupiny, které spadají do tohoto hnutí, se podílejí například na
prosazování požadavků liberálního směru feministického hnutí.
Pro přehledné znázornění jednotlivých sociologických přístupů a jejich rozdílného
vnímání vyberu z tabulky, kterou sumarizovala pro svou diplomovou práci Hedvika
Mikešová, jen otázky týkající se pornografie. 16
TABULKA 5 SOCIOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ K PORNOGRAFII

LIBERTARIÁNI

KONZERVATIVCI

RADIKÁLNÍ

SOCIALISTICKÉ

HNUTÍ

FEMINISTKY

FEMINISTKY

MUŽŮ

Co je

Legitimní

Sex na veřejnosti,

Propaganda

Doména fantazie,

Prostředek

pornografie?

prostředek

není tak legitimní

podřízeného

která není přímým

osvobození a

sebevyjádření

formou vyjádření.

postavení žen ve

návodem nebo

uvolnění od

společnosti a

předlohou pro

frustrující

násilí páchaného

skutečnost.

skutečnosti

člověka.

na ženách. Je to

reálného života.

inspirace
k násilí.

Kdo je

Nikdo

Rodina

Ženy

Ženy

Muži

Negativním

Negativním

Pozitivním,

(muž, žena, děti)

pornografií
znevýhodňován?

Je pornografie

Pozitivním

Negativním

pozitivním či

pokud odráží

negativním

reálné situace.

jevem?

Měla by se

Ne

Ano

Ano

Ano

pornografie více
omezit zákonem?
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MIKEŠOVÁ, Hedvika Sociologické přístupy k pornografii na internetu, s. 22-28;32
http://is.muni.cz/th/181018/ff_m_a2/ (DP 10. 1. 2012)
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1.6 Pornografie a Bible
1.6.1 Cizoložství a smilství
Bible zahrnuje nejrůznější druhy mezilidských vztahů, je velice otevřená a to
včetně sexuální lásky. Podívejme se však v úvodu na možná zneužití lidské sexuality. Bible
se opakovaně vyslovuje proti zneužívání sexu, což nazývá cizoložstvím nebo smilstvem.17
V řecké části bible je pro cizoložství použito slovo „

“ a je použito ve významu

dopustit se cizoložství, cizoložit nebo být sveden k cizoložství. Podstatné jméno „
cizoložnice nebo „

“

s“ cizoložník.18 Toto slovo je použito například v listě Římanům

7,2-3 „Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je
zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za
cizoložnici, oddá-li se jinému muži.“ Cizoložství znamená manželskou nevěru, pohlavní
styk provdané nebo ženatého mimo manželství.19
Druhým řeckým výrazem je slovo „

“ (porneia) a slovník Novozákonní

řečtiny ho překládá jako smilstvo, smilnění, nemravnost či přeneseně jako modloslužbu
nebo odpadnutí od víry. Monicque Sharman však v knize The Bible, Sex, and This
Generation uvádí, že slovo má daleko širší význam. Porneia je definována rozmezím
několika sexuálních hříchů, zahrnující např. prostituci, příležitostný sex, cizoložství,
pravděpodobně i homosexualitu, incest a znásilnění. „Porneia“ je vlastně sex mimo
celoživotní závazek lásky. Je to hřích spáchaný člověkem, který nemůže, nebude chtít nebo
nemá v úmyslu zůstat v řádném manželském vztahu po celý život s osobou, se kterou měl
sex, jde o porušení normálního sexuálního vztahu.
„Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit
údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je
přece řečeno `budou ti dva jedno tělo´. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se
smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však
dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu.“ 1 Kor 6,15-18
17

LAHAYEOVI, Tim a Beverly, A budou jedno tělo, půvab manželského sexu. Albrechtice: Křesťanský
život, 2000. 16 s. ISBN 80-7112-055-3
18
TICHÝ LADISLAV, Slovník Novozákonní řečtiny. Praha: Česká biblická společnost, 2011. 1680 s.
ISBN 978-80-87287-38-5
19
DIVIŠ, Libor: Cizoložství a smilstvo http://www.obohu.cz/biblicke-rozbory/cizolozstvi-a-smilstvo
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Na začátku této biblické pasáže je zmíněno slovo nevěstka (prostitutka). V naší
společnosti to označuje osobu, která si účtuje peníze za služby sexuálního potěšení nebo
pohlavního styku. Význam slova „prostitute“ v Bibli však není totožný. Slova překládána
jako nevěstka v Novém Zákoně pocházejí z řeckého slova „porne“, které znamená – „ten,
který provozuje „porneia“.
V antickém světě měla prostituce stejnou podobu, jak ji známe dnes. Nicméně
existovaly i jiné formy prostituce. Existovaly prostitutky v chrámech, které měly sex
s lidmi, což bylo považováno jako součást bohoslužby nebo uctívání (Oz 4,14, Ez 16,3234). Chrámové prostitutky tak často nebyly placeny pro své služby. Měly sex s návštěvníky
chrámu, aniž by byly vdané, a proto byly označovány za prostitutky. Dnes bychom nazvali
prostitutkou někoho, kdo si za služby nechává platit, ale v Bibli to tak vždy nebylo.
Biblicky je prostitutkou (prostitutem) ten, kdo nerespektuje sex takovým způsobem, jakým
by měl být respektován. 20

1.6.2 Význam a naplnění sexu
Odmítnutím pornografie, cizoložství a smilstva si můžeme chybně vyložit, že Bůh
odmítá sex jako takový. Opak je však pravdou. V Bibli vidíme, že vynálezcem sexu je
Bůh. Naše lidské touhy uvedl do pohybu právě On. I když žil Adam v té nejnádhernější
zahradě, byl nenaplněný. Bůh však vzal kousek z jeho těla a stvořil Evu. Proč vůbec
milující Bůh vymyslel intimní styk? Tim a Beverly LaHayeovi uvádí 5 důležitých
skutečností.
Prvním důvodem je množení rasy – Hned poté, co Bůh stvořil Adama a Evu,
požehnal jim a přikázal: „Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji.“ Gn 1,28.
Toto přikázání bylo vydáno už předtím, než přišel na svět hřích vzpoury.
Druhým důvodem, proč dal Bůh lidstvu silnou sexuální touhu a pohlavní styk, je
poskytování vzájemného potěšení v manželství. Jedna z mylných představ je, že Bůh je
zcela proti sexu. Tento dar byl dán manželským párům všech generací pro oboustranné
štěstí a radost. Nejvýstižněji to jde vidět v knize Přísloví 5, 18-20, kde je varování před
20

SHARMAN, Monicque, The Bible, Sex, and This Generation: How God's Word Applies Today. iUniverse,
Inc.s, 2003. 59-62 s. ISBN 0-595-28868-5
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zdržením se pohlavního styku s cizí ženou a naopak využití sexuální nápaditosti s ženou
vlastní. „Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se stále opájej, v jejím milování
se věčně utápěj!“ Př 5,19. Tak nádherně obšťastňující zážitek, který lidi spoutává láskou,
mohl vymyslet pouze milující Bůh, jenž má na srdci ty nejlepší zájmy člověka.
Za třetí je to ke snížení sexuálního pokušení. Sám apoštol Pavel, který byl
svobodný, píše, že je lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádostivostí. (1 K 7,9)
V 1K 7, 1-4 rovněž uvedl, že protože je tolik smilstva (

), ať každý má svou ženu a

každá svého muže. Všimněme si, že zde není zmínka o plození dětí, je zde hovořeno o
uvolňování přirozených pohlavních vášních, které se v mužích a ženách hromadí.
Čtvrtým důvodem je vzájemné vlastnictví. Pokud se dva lidé vezmou, slíbí si, že
se jeden druhému zcela odevzdají. Jak řekl Pavel v 1 K 7, 3-4: „Muž ať své ženě plní
manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale
manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce.“ Bible v zásadě tvrdí,
že manželství znamená dát své tělo druhému, což zpečeťuje sexuální prožitek. Toto
společné vlastnictví těla je rozhodnutím, které by mělo trvat celý život.
Posledním důvodem je vytvoření unikátní jednoty a způsobu společenství, které
nejsou možné na žádné jiné úrovni. Nejlepší vyučování o tom podal sám Ježíš, když řekl:
„Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.“ Mat
19,5 Takto dochází k sjednocení intimním stykem, které Ježíš nazývá „jedno tělo“,
takového vztahu nelze dospět na žádné jiné úrovni a Bůh se za něj staví. 21

1.6.3 Chtíč
Podstatou pornografie je jednoznačně chtíč (touha, žádostivost).22 Odpovídajícím
řeckým slovem je

(epithymia) a někdy je brána jako pozitivní věc, ale mnohem

častěji jako negativní. Podle Pavlovy teologie je touha nástrojem, skrze něhož se
prezentuje „tělo“ - život odcizený Bohu. Nový mezinárodní slovník teologie Nového
Zákona to popisuje takto: „Touha podněcuje člověka k činům. Vyjadřuje hluboce
21
22

LAHAYEOVI, A budou jedno tělo, s. 46-51
DRISCOLL, Mark, Porn-again Christian. 2009, český překlad - ZNOVUZPORNĚNÝ KŘESŤAN, s. 9
http://www.4youth.cz/bookcz.pdf

19

zakořeněný sklon hledat cíl svého života v sobě samém, věřit jen sobě a milovat sám sebe
více než ostatní.“23 V epithymia (touze) se projevuje síla „starého lidství“ Ef 4,2224
Chtíč není cítit, že nás někdo přitahuje, všimnout si krásy, cítit silnou touhu po
sexuálním styku či prožívat sexuální pokušení. Klíčovým bodem je způsob, jak na toto
nutkání způsobené sexuální touhou reagujeme. John Piper to vyjadřuje jednoduchou
rovnicí: „Chtíč je sexuální touha mínus úcta a svatost.“ Když se tedy oddáváme chtíči,
bereme vlastně dobrou věc – sexuální touhu a vezmeme z ní úctu vůči svým bližním a
hlubokou úctu k Bohu. Chtíč je tedy modlářská a v konečném důsledku neukojitelná touha,
která dává pryč Boží pravidla a hledá uspokojení mimo Boha. Bůh říká: „Nebudeš
dychtit.“ (2 Moj 20,17). Tento chtíč nám ukazuje na to, že potřebujeme to, co nemáme,
dychtíme po zakázané věci. A co je zdrojem tohoto chtíče? Jsme vábeni vlastní zlou
touhou. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ (Jk 1,14)
Podobným způsobem učil i Ježíš: „Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy,
cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.“ (Mat 15,19) Zdrojem smyslných
tužeb jsme tedy my sami.25
Mark Driscoll zdůrazňuje v kapitole teologie pornografického chtíče několik
konkrétních biblických příkazů určených mužům. Boží muži se musí vyhýbat konkrétním
hříchům, které je mohou zničit. 1) Neměli by se dopouštět cizoložství. (Ex 20,14)
2) Nemají toužit po ženě svého bližního. (Ex 20,17) 3) Neměli by se zaplétat
s prostitutkami, jež nabízí své tělo jako zboží. Ať už fakticky doslova nebo i prostitutek,
které jsou k vidění „jen“ na fotkách či videích. (Př 23,26-27; 1. Kor 6,15-16). 4) Muži,
kteří patří Bohu, nežijí v polygamii 5) Nejsou smilníky, kteří se přetvařují. „Chci tedy, aby
se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.“ 1
Tim 2,8. Nakonec dodává, že muži v těchto oblastech měli vždy náklonnost dodržovat
literu zákona a zároveň porušovat jeho ducha. A na tuto skutečnost poukazuje i sám Ježíš,
když v Matoušovi 5,27-28 řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Nezcizoložíš“. Já však vám
pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ 26

23

BROWN, Colin, New International Dictionary of New Testament, s. 457 citované v STAFFORD, Sexuální
chaos, s. 98
24
STAFFORD, Tim, Sexuální chaos. Praha: Návrat domů, 1996. 98s. ISBN80-5495-54-6
25
HARRIS, Joshua, Ani Ň. Brno: Samuel, 2004. 19 s. ISBN 80-86849-02-3
26
DRISCOLL, Mark, Znovuzporněný křesťan, s. 9-11
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2 Pornografie jako problém
2.1 Sexuální závislost
Pojem sexuální závislost se začal používat někdy kolem roku 1970. Zjistilo se, že
v chování alkoholiků a těch, kteří ztratili kontrolu nad svými sexuálními aktivitami, se
projevují podobné rysy. Pro sexuální závislost byly vytvořeny programy podobné
programu Anonymní alkoholici, a tyto léčebné programy byly zavedeny i v některých
nemocnicích. Sexuální závislost je možno definovat jako patologický návykový nebo
nutkavý vztah k určitým sexuálním praktikám, nad nimiž člověk ztratí kontrolu.27
Z křesťanského hlediska můžeme jako patologické nazvat jakékoliv sexuální chování,
které není projevem emocionálního a duchovní sblížení mezi partnerskou dvojicí
v závazném vztahu.28
Problematikou sexuální závislosti se v České republice zabývá SAA (sex addicts
anonymous) – anonymní sexholici. Program anonymních sexholiků je spirituální a je
postavený na principech a tradicích anonymních alkoholiků prostřednictvím 12 krokového
programu na cestu obnovy. SSA se deklaruje následujícími slovy: „Jsme společenstvím
mužů a žen, kteří vzájemně sdílí své zkušenosti, sílu a naději. Naším společným záměrem
je osvobodit se od návykového sexuálního chování a pomáhat ostatním uzdravujícím se
sexholikům.“29
Aby se člověk stal sexuálně závislým, musí látka či určitý typ konání ovlivňovat
specifickou chemii mozku. A k tomu při sexuálním vzrušení skutečně dochází.
Výčitky svědomí a základní životní postoje pak vedou následně závislého člověka
do tzv. kruhu závislosti, který se skládá ze 4 fází. První jsou fantazijní sexuální představy –
jde o nutkavé zaměstnání se fantazijními sexuálními představami. Sexuální a romantické
představy jsou přirozenou a zdravou součástí lidské sexuality, jakmile však tyto představy
vybočí z uzavřeného intimního pouta, vzniká problém. Představy týkající se sexu nebo
zakázaných vztahů vzbuzují obraz, ve kterém se objevujeme s ideálními nebo eroticky
27

CARNES, Patrick, Out of the shadows, s. 4 citované v EARLE, LASSER, V zajetí pornografie, s. 27
EARLE R., LASSER M., V zajetí pornografie. Praha: Advent – Orion, 2006. 27 s. ISBN 80-7172-926-4
29
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atraktivními lidmi.
Představy postupně přecházejí do druhé fáze – rituálu. A ty jsou poté přípravou
k vlastnímu sexuálnímu jednání. Tyto přípravy se mohou odehrávat jak v rovině duševní
tak i praktické. V této fázi se velmi výrazně liší křesťané od sekulárních protějšků, neboť si
většinou uvědomují, že se chystají překročit biblicky definované morální hranice a hledají
nějaký „rozumný“ způsob, jak by mohli ulehčit svému svědomí. Nejvíce obvyklým
způsobem je pasovat se do role mučedníka. Takový muž sám sebe přesvědčuje, že je např.
přepracovaný, nikdo se o něj nezajímá a má nárok, aby byly jeho potřeby naplněny. Jde o
racionalizaci své omluvy a nejednou i o vytvoření porušeného paradigmatu: „Dělám pro
Boha tolik dobrých věcí, tak Bohu malé vedlejší uspokojení nebude vadit.“ Toto nebezpečí
hrozí právě kazatelům, či aktivním lidem v církvi.
Když člověk popustí uzdu svým fantaziím, ospravedlní své jednání, nastává třetí
fáze – vlastní nutkavé sexuální jednání, jedná se o různé druhy sexuálního jednání, včetně
např. sledování pornografie.
Poslední fází je pocit bezvýchodnosti a zoufalství. Vzrušení a rozechvění opadlo a
začínají se ozývat výčitky svědomí. Aby byly utišeny tyto pocity zoufalství, uchylují se
někteří k alkoholu či drogám. U závislých křesťanských profesionálů je v této fázi typický
naordinovaný workoholismus. Za svoji námahu
a hlubokou „víru“ si pak vyslouží tolik potřebné
ocenění a úctu, kterou tak zoufale postrádají. 30

Schéma Carnesova modelu
sexuální závislosti

30

EARLE R., LAASER M., V zajetí pornografie, s. 28-33
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Pavel Raus v této souvislosti mluví o kompenzaci své viny tzv. radikální
zbožností, kdy přebíráme svatější a radikálnější postoje a naše mysl vytěsňuje to, co je
nepřijatelné. Dokážeme být hyperduchovní, ale klameme sami sebe, uvnitř jsme mrtvi a
ochromeni. 31
Bezvýchodnost člověka závislého na sexu je řešena opětovným únikem do světa
představ a fantazie – právě tam, kde celý kruh závislosti začal. Celý cyklus má spirálovitý
průběh a postupem času je zvyšována jeho destruktivita. Hořký pocit zoufalství je nanovo
ohlušován sexuálními fantaziemi a kruh se uzavírá. Tato náruživost má vždy negativní
výsledky.
V případě sexuální závislosti na pornografii je možné celé roky ukrývat své
břemeno, někteří nepropadají do nepřetržitého zajetí, spíše se jedná o určité cykly, jiní se
stávají úplnými otroky svého návyku, až nad ním úplně ztrácí kontrolu a důsledky mohou
být katastrofální, nevěra, rozpad manželství, či sexuálně přenosná choroba.32

2.2 Pornografie a násilí
Problémem ve sporu o pornografii a násilí je možnost přesnější definice. Je možné
najít zcela jednoznačná a objektivní kritéria? V diskuzi o násilné činnosti jsou jmenovány
mimo jiné následující podmínky - Násilné činnosti by měly být představovány krutě nebo
jinak nelidským způsobem, ze zobrazení musí být jasné oslavování či zlehčování násilí.
Ale jsou to skutečně jediná kritéria?
Pornografie je plná násilí a brutality, ale otázka škodlivosti brutálních a
obscénních zobrazení pornografie se rozhodně nedá měřit pouze tím, vede-li k nárůstu
trestných činů a perverzí. Je třeba se ptát, zdali nevytváří pornografie převrácený
hodnotový postoj, odporujícímu humánnímu a sociálnímu postoji k bližnímu. Může si
sledováním pornografie mladý muž vypěstovat dostatečnou úctu k druhému pohlaví? Může
si vybudovat pocit studu, který je tak důležitý pro zachování intimity? Pornografie
zvěcňuje člověka, neprobouzí vůči němu pocity zodpovědnosti, neukazuje žádné důsledky
skutečného partnerského života. Pornografie snižuje ženu, která je častokrát pouhým
31
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smyslovým požitkem muže. Ideálem je výhradně mladé tělo. Právě tady se projevuje
násilnost pornografie a její dostupností se tato zákeřnost přenáší na všechny konzumenty.
Hans Rotter uvádí: „Světonázorový pluralismus moderní společnosti potřebuje duchovní
konfrontaci, a ne pouze zdánlivou toleranci vůči každému novému vývoji.“33

3 Pastorace osob v zajetí pornografie
3.1 Osobnost pastoračního pracovníka
„Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím
Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe,
abys také nepodlehl pokušení.“ G 6,1
Pokud se podíváme na kontext tohoto verše, můžeme spatřit výčet 3 základních
charakteristik, co se týče ryzosti ducha osoby, která někoho vede:
1. Věřící, který má za sebou ukřižování těla, tedy tělesných vášní a tužeb (G 5,17 ;24)
2. Věřící, který je veden, kontrolován a ovlivňován Duchem svatým (G 5, 16;18;25)
3. Věřící, jehož život přináší ovoce Ducha Svatého (G 5,22)
V procesu obnovy je primární rolí poradce vést poradenství za použití korekce
Božího slova. Jedná se o klíčový a základní proces při překonávání opakovaného hříchu,
tato konfrontace je však jednou z nejtěžších věcí. Biblická konfrontace totiž vyžaduje
vyváženost mezi milostí a pravdou, která přišla v osobě Ježíše Krista. Největší milostí
poradce, kterou může zahrnout postiženého, je přivést k opravdovému pokání a následně
k obnově.
Další stěžejní věcí v pastoraci lidem, kteří opakovaně selhávají, je jejich nesení.
Selhávající hříšník potřebuje Božího muže, který mu pomůže dojít k Bohu, ponese spolu
s ním jeho duchovní břemena, bude mít tu pravou touhu a schopnost ho duchovně na této
cestě podpírat. Musíme si však uvědomit, že ve službě lidem v zajetí pornografie je
absolutně nemožné zůstat čistý, znamená to sestoupit do žumpy jejich života a pomoci jim
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vyškrábat se na povrch. A toto podpírání vyžaduje silnou modlitební podporu, která povede
ke zlomení pout hříchu a přivedení k trůnu milosti.

3.2 Význam pokání
Pokání je skutečně jediným možným východiskem z opakovaného hříchu. Aby
však bylo možné přijmout pravé pokání, je důležité porozumět přirozenosti hříchu.
Jakýkoliv pokus pramenící z vlastní vůle získat svobodu je nemožný. Pokání v sobě
zahrnuje vyznání špatného jednání, rozhodnutí opustit a následně se podřídit Boží vůli.
Proces pokání můžeme rozčlenit do čtyř základních částí:
1. Chudoba ducha: uvědomím si potřebu změny, s vědomím toho, že bez Boží síly jí
nedosáhnu.
2. Zármutek nad hříchem: uvědomění si odpornosti mého jednání, stav zlomení.
3. Podřízení Bohu: když otevřu své srdce a odkryji svůj hřích, dostavuje se pravé pokání.
Nechci jednat podle vlastní vůle, ale jsem podřízen Boží autoritě.
4. Ovoce pokání: pokud podrobím své srdce Bohu, On vstoupí, Jeho přítomnost způsobí
zjevnou změnu v mém životě.
Je však důležité nejen přestat vzývat sexuální modlu, ale také začít chválit Boha.
Tato chvála má pak v boji o trůn v srdci velkou důležitost. Tělo totiž miluje sexuální hřích,
ale my chceme nahradit lásku k hříchu vše pohlcující láskou k Bohu. V tomto procesu je
klíčové Boží slovo, ono představuje stravu potřebnou k udržování duchovního zdraví.
Pokud strávíme čas budováním poctivých a pevných základů, Boží mysl může postupně
nahradit naše tělesné smýšlení.
Sečteno podtrženo, jádrem křesťanství je osobní vztah s Bohem. Ten musíme
vyživovat, chceme-li růst. Zde nacházíme skutečný klíč k vítězství muže nad pornografií.34
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3.3 Nástroje poradenství
3.3.1 Bible
Téměř každý psychoterapeut vám problém sexuálních závislostí popíše jako
problém emocionálního původu. Tyto poškozené emoce hrají zajisté určitou roli, ale
neměla by být v žádném případě opomenuta podstata lidského hříchu v naši padlé
přirozenosti a náchylnosti k podobnému chování.35 Bible shrnuje tento problém, když říká:
„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ Jer 17,9.
Steve Gallagher říká: „Naší nejdůležitější otázkou nemá být: „Jak k tomu mohlo
dojít?“ Místo toho se potřebujeme zeptat: „Co o tomhle říká Písmo? A jak s tím může
jednat Bůh?“ 36

3.3.2 Pohled na sebe, přítomnost a Boží moc
Jedná se o tři složky vedení k vítězství nad sexuální žádostivostí. Pohled na sebe znamená, že jsem nový člověk. Svoji sexuální žádost vidím jinak. Moc hříšné přirozenosti
byla zlomena. Pokud se budu topit v pocitu studu a viny, poděkuji Bohu, že mě z toho
vysvobodil, jsem si vědom svého postavení, které mám v Kristu. Přítomnost - zahrnuje
uvědomění, že ve svých zkouškách nejsem sám, Kristus je se mnou. Místo, abych
naplňoval své potřeby intimity v sexuálních prožitcích, budu vyhledávat Krista. Moc –
uvědomění, že v sobě mám vzkříšeného Krista, v pokušení se mohu obracet na Jeho moc,
důvěřovat mu, že naplní moc svého vzkříšení. 37

3.3.3 Vyučování, napomenutí, náprava, výchova
Smyslem vyučování je naučit se prakticky žít to, co je psáno v Písmu. Všeobecný
problém lidí v závislosti je ten, že si vytvářejí určité vzorce, ve kterých si oni sami určují,
čím z Písma se budou řídit a čím naopak ne. Zde má svoje místo napomenutí a náprava.
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ýchova v sobě obsahuje zapojení do života druhého, vychází z principu lásky a autority.38

3.3.4 Kalendář
S tímto nástrojem může člověk velmi efektivně mapovat své pokroky. Pokud by
chtěl abstinovat od sexuální žádostivosti, musí žít vždy jen jeden den. Je dobré začít každý
den novým závazkem, že nebudu svoji duši přikrmovat dalších 24hodin. Pokud padne,
označí si místo v kalendáři, co tento pád přivodilo. Po čase bude dobře vidět, podle jakého
vzorce se pokušení objevuje v konkrétních chvílích během týdne, měsíce a roku. Bude tak
moci být efektivněji bojovat.

3.3.5 Ochrana proti rituálům
Při překonávání nezvladatelného sexuálního chování je potřeba určitý chránič.
Všechny předměty a události, které takové chování spouštějí, by měly být opatřeny
určitým chráničem. Takovým rituálem, který vede k destruktivnímu sexuálnímu chování,
může být např. přepínání z jednoho televizního kanálu na druhý. Ochranou pak odmítat
sledovat televizi po desáté večer, pokud nebude přítomna manželka.

3.3.6 Seznam důsledků a zisků
Rozkoš z pornografie se omezí většinou na pár minut či hodin, ale důsledky
mohou trvat celý život. Porovnání důsledků hříchu s tím, co získáváme v životě v čistotě,
může velmi pomoci se těmto skutkům vyhnout.

39

Jaký vliv budou mít důsledky mého

škodlivého sexuálního chování, pokud s tím nepřestanu: Na mé manželství, děti, pověst,
zaměstnání, sebehodnocení, finance, budoucnost.40

3.3.7 Slzy
I když muži často nepláčou, slzy se mohou stát nástrojem, který může napomoci
k uzdravení. Pokud je zadržujeme, zabraňujeme průchodu svých pocitů, které musí jít pryč.
I Ježíš plakal, je dobré prožívat smutek nad zklamáním a ztrátou. Bůh těmto situacím
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rozumí.41

3.3.8 Domácí úkoly
Jeden z podstatných aspektů každého biblického poradenství je domácí úkol.
Zadání mohou být různou formou. Například může muž napsat seznam čtyřiceti věcí, za
které vděčí své ženě. Tyto úkoly obnášejí mnohá pozitiva. Mohou pomoci nastolit
očekávanou a požadovanou změnu, pomáhají udržet poradenství zaměřené a konkrétní,
slouží i v rozvoji samostatnosti. Umožňují hodnotit pokrok, případně popsat nedostatek.
Splněné úkoly ukazují, nakolik bere člověk danou situaci vážně, a otevírají další problémy,
které vyvstávají při jejich řešení.42

3.3.9 Podpůrná skupina
Mnoho podpůrných skupin, které existují v dnešní církvi, bylo založeno lidmi,
kteří sami bojují s opakovaným hříchem. Víra, že vyznání hříchů je primárním řešením,
přivádí k založení podobné skupiny, kterou se pokoušejí vést, přestože postrádají vlastní
svědectví o svobodě. Člověk však může vést duchovně druhého jen tak daleko, kam sám
došel. Duchovní růst, který je nezbytný pro toho, který zápasí s hříchem, nepřijde jen
skrze rozmlouvání s jinými, kteří podobně zápasí, ani přijímáním více znalostí o této
problematice. Přichází jen skrze pravé učednictví – učednictví, v jehož středu je sám
Kristus.
Fungování úspěšné skupiny, která může měnit lidské životy, nevytváří pouze
místo pro sdílení zápasů, ale ve skutečnosti vyžaduje určitou formu poradenství a vyžaduje
nejen pravou zbožnost, ale i náležitou přípravu. Je dobré si v této problematice doplnit
vzdělání. Pozor však na opovážlivou znalost Bible a schopnost odpovědět na všechny
otázky, nemusí to druhým vždy pomáhat. Dobrý poradce působí s určitým pocitem
bezradnosti.
Aby bylo možné úspěšně začít podobnou službu, měli bychom mít podporu
církve, pastora našeho sboru. Na skupince je potřebné aplikovat výše popsaný princip
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„Vyučování, napomenutí, náprava, výchova.“
Obohacením těchto skupinek jsou domácí úkoly, které můžou být vhodným
nástrojem i samostatné pastorace. Ve skupině je důležité pravidlo diskrétnosti, zvláště
v případech sexuálních zápasů. 43

3.3.10 Softwarova ochrana
V zápase

s internetovou

pornografií

může

být

softwarová

ochrana

nepostradatelným pomocníkem. Z široké nabídky různých programů jsem si pro tento
přehled zvolil dva, které splňují dva základní cíle. 1) Fungují jako filtry pro blokování
nevhodných stránek 2) Fungují zároveň i jako programy, které jednotlivé stránky blokovat
nemusejí, ale dávají možnost vykazatelnosti partnerovi, kterého si sami zvolíme. Oba tyto
programy jsem odzkoušel.
Covenant Eyes44
Funguje na základě uživatelského jména. Což znamená, že kdokoliv, komu to
dovolíme, získá na základě vlastního uživatelského jména přístup ke sledování a využívání
internetu na jakémkoliv počítači, tabletu či mobilu, kde si program nainstalujeme. Tento
program funguje jen v placené verzi, ale existuje zde možnost vrácení peněz po 30 denní
lhůtě, pokud nejsme s programem spokojeni.
Výhodou tohoto programu je především neomezený přístup k historii návštěv
vykazatelného počítače s možností nastavení zasílání pravidelných reportů na zvolenou
emailovou adresu. Covenant Eyes vyhodnocuje potenciálně nebezpečné stránky a ty
v reportu řadí na přední místa, pokud o to stojíme, je nám zaslán i graf s procenty nejčastěji
sledovaných stránek. Tento report je zasílán max. 3 x týdně, minimálně jednou za dva
týdny, záleží na nastavení. Orientační cena používání tohoto softwaru je okolo 10 dolarů za
měsíc. K dispozici je zde i větší množství článků s tématikou vykazatelnosti a pornografie,
včetně několika elektronických knih pro pastory a lidi, kteří se danou problematikou
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zaobírají. Knihy jsou dostupné zdarma.45
X3watch 46
Program funguje na podobné bázi s tím rozdílem, že zde neexistuje neomezený
přístup k historii skrze uživatelské jméno. X3watch rovněž nezasílá podrobné statistiky
přístupu na web, jen zaznamenává potenciálně sporný materiál, jméno webu, čas a datum
pak odesílá v reportu. Nespornou výhodou oproti předešlému programu je nastavení
citlivosti. Pokud program zaznamená větší množství potencionálně nevhodných stránek,
odesílá report hned. Je tak možnost konfrontovat uživatele ještě v době nevhodného
přístupu.
Software nabízí placenou i neplacenou verzi. Tuto neplacenou verzi jsem delší
dobu sám používal a musím konstatovat, že je nestabilní, občas se vypíná a tím nedokáže
přesně zaznamenat všechen potenciálně sporný materiál. Placená verze tohoto programu
funguje bez problému, je stabilní a stojí 7 dolarů měsíčně.

3. 3. 11 Cyklus uzdravení
V druhé kapitole této práce jsem popsal kruh závislosti tak, jak jej popsal dr.
Carnes. Mark Laaser sestavil naopak cyklus uzdravení tak, že nahradil nezdravé způsoby
jednání z kruhu závislosti zdravými způsoby jednání, a ty by nás měly chránit před
sexuálním hříchem.
Tento kruh uzdravení začíná tím, že dotyčný přijímá Krista, Boží vykoupení z
našich hříchů. K uzdravení může dospět ve společenství těch, kteří jsou podobně narušení
a cítí svoji závislost na Bohu. To umožňuje pocítit Boží milost.
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Odevzdáváme se do Jeho láskyplné
péče. Milost v nás probouzí vizi a my vidíme
kde je náš další směr a jak bychom měli ve
svém životě naplnit Boží vůli. Díváme se na
Boha a je nám zřejmé, že může naplnit všechny
naše potřeby. Vize nám tak dává sílu k tomu,
abychom mohli uplatňovat zdravé návyky a
udržovat kázeň. Zachováme-li si věrnost, vede
nás to k radosti a ta podněcuje vizi a cyklus a
celý cyklus se opakuje. Všichni, kteří se vzdají cyklu hříchu a nahradí jej cyklem rostoucí
závislosti na Bohu, osvobodí se od sexuální spoutanosti, budou v bezpečí a zdraví.47
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PRAKTICKÁ ČÁST
4 Průzkum
4.1 Stručný popis průzkumu
V praktické části této bakalářské práce jsem se zaměřil na zmapování
problematiky pornografie mezi muži ve Slezské církvi evangelické, jejíž jsem členem.
Hlavním cílem průzkumu je zjistit skutečný rozsah problematiky pornografie u
mužů ve Slezské církvi evangelické.

4.2 Metoda průzkumu – dotazník
Pro tuto bakalářskou práci jsem použil metodu dotazníku. Z důvodu ožehavosti
tématu a pro zachování co jak největší anonymity byl použit anonymní elektronicky
dotazník službou survio.com.
Dotazník obsahoval 24 uzavřených či polouzavřených otázek. První část otázek
měla za cíl charakterizovat zkoumaný vzorek z určitých hledisek. Následující otázky
průzkumu mají vnitřní členění na otázky, které měly zmapovat rozsah problematiky
pornografie, poté otázky, které souvisí s pastoračním rozhovorem, 2 otázky k zjištění
postojů a vlivu na duchovní život a nakonec několik specifických otázek týkajících se dané
problematiky. Otázky se lišily rovněž i v zadání. Některé byly povinné, pokud se však
dotazovaného netýkaly, mohl je přeskočit a u jedné z otázek mohl respondent zaznačit i
více odpovědí.
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4.3 Cíle průzkumu a formulace hypotéz
Hlavním cílem průzkumu je tedy zjistit skutečný rozsah problematiky pornografie
u mužů ve Slezské církvi evangelické.
Dílčí cíl 1: Zjistit míru rozdílnosti u sledovatelů pornografie ve věku 27 až 40 let vzhledem
k jejich rodinnému stavu.
Dílčí cíl 2: Zjistit míru rozdílnosti ve sledování pornografie u respondentů podle vnímání
jejich vztahu s otcem.
Dílčí cíl 3: Zjistit, zdali aktivní sledování pornografie je problémem jenom u mužů Slezské
církve evangelické.
Všechny hypotézy rozvíjí hlavní cíl a vztahují se ve všech případech na zkoumaný vzorek
mužů ve Slezské církvi evangelické.
H1 rozvíjí hlavní cíl, H2 dílčí cíl 1, H3 dílčí cíl 2, H4 dílčí cíl 3.
H1: Předpokládám, že 40 % všech respondentů sledovalo za poslední měsíc aktivně
pornografii.
H2: Předpokládám, že svobodní muži ve věkové kategorii 27 až 40 let sledovali za
poslední měsíc aktivně pornografii ve větší míře než stejně staří ženatí muži.
H3: Předpokládám, že ti, kteří svůj vztah s otcem hodnotí pozitivně (známkou 1 a 2)
sledovali aktivně za poslední měsíc pornografii v menší míře než ti, kteří svůj vztah
s otcem hodnotí negativně. (známkou 3 až 5).
H4: Předpokládám, že procentuální podíl těch, kteří sledovali za poslední měsíc aktivně
pornografii, bude relativně stejný, jak u mužů Slezské církve evangelické, tak i u mužů
v ostatních církvích.
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4.4 Zkoumaný vzorek
Stanoveným zkoumaným vzorkem této práce jsou muži ve Slezské církvi
evangelické. V této církvi probíhá jednou ročně společná mužská konference, kde jsou
zastoupeni muži všech generací, kteří jsou v církvi nějakým způsobem aktivní.
Elektronický dotazník byl rozeslán nejvíce právě této skupině, která se konference
pravidelně účastní.
První část otázek měla za cíl charakterizovat zkoumaný vzorek z určitých
hledisek. Jelikož na dotazník neodpovídali jen členové Slezské církve evangelické, níže
uvádím statistiku celkového počtu respondentů, kteří na dotazník odpověděli.
Ve výsledcích však už budu dále pracovat jen se vzorkem členů vlastní církve, což je
102 respondentů.

TABULKA Č. 1
Církevní příslušnost

Charakteristika zkoumaného vzorku SCEAV (102 respondentů)

TABULKA Č. 2
Věkové zastoupení
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Otázka: Jsem ženatý?
TABULKA Č. 3
Rodinný stav – jsem ženatý

Otázka: Kolik hodin denně trávíš v průměru na internetu?
Jedná se i o dobu, kterou jsi nucen pracovat na internetu v zaměstnání.

TABULKA Č. 4
Množství času tráveného na internetu.

Otázka: V jaké rodině vyrůstáš nebo jsi vyrůstal?
TABULKA Č. 5
Rodinné prostředí

Otázka: Charakterizuj svůj vztah s tátou na stupnici
od 1 do 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší)

TABULKA Č. 6
Vztah s tátou na stupnici od 1 do 5
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Otázka: Máš ve sboru nebo církvi stálou službu?

TABULKA Č. 7
Stálá služba

Z charakteristiky zkoumaného vzorku 102 mužů Slezské církve evangelické je
zřejmé, že jsou početně zastoupeny všechny věkové skupiny s výjimkou hochů do 15let,
polovina mužů je ženatých a téměř 35% tráví na internetu 2-3 hodiny denně. Respondenti
pocházejí na první pohled z celkem spořádaných rodin, 90 % z nich vyrůstá nebo vyrůstalo
v úplných rodinách a jen 13 z nich uvedlo svůj vztah s otcem známkou 4 a výše. To, že se
jedná o aktivní služebníky, vidíme z toho, že téměř 75% z nich má ve sboru či církvi stálou
službu.

4.5 Výsledky průzkumu
ROZSAH PROBLEMATIKY
Otázka: Sledoval jsi někdy za poslední měsíc aktivně pornografii?
"Aktivním sledováním" je myšleno záměrné sledování nebo vyhledávání jakéhokoliv pornografického obsahu.

CELKOVÝ VZOREK MUŽŮ SCEAV
15-18 LET

TABULKA Č. 8
Aktivní sledování
pornografie
v posledním měsíci

19-26 LET

27-40 LET

41-50 LET

50 LET A VÝŠE
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Otázka: Pokud sleduješ v současnosti aktivně pornografii, jak je to často?

TABULKA Č. 9
Četnost sledování pornografie,
celkový vzorek mužů

Z tabulky rovněž vidíme, že z celkového počtu 102 respondentů se ke sledování
pornografie v současnosti přiznalo 56 respondentů, což je celkově asi 55% mužů.
Otázka: Pokud jsi pornografii sledoval v minulosti, jak je dlouho, co jsi jí sledoval
aktivně naposledy?

TABULKA Č. 10
Sledování pornografie
v minulosti,
celkový vzorek mužů

OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S PASTORAČNÍM ROZHOVOREM
Otázka: Pokud jsi sledoval nebo sleduješ pornografii, svěřil ses s tím někomu za
účelem pomoci?
TABULKA Č. 11
Svěření se s problémem za účelem pomoci,
celkový vzorek mužů
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Otázka: Pokud ses se svým problémem svěřil, dokázala ti daná osoba skutečně
pomoci?
TABULKA Č. 12
Svěřil ses,
dokázala ti daná osoba pomoci

V odpovědi „jiná“ byly respondenty uvedeny slovní odpovědi, které se týkaly jejich
zkušeností s konkrétní pastorační pomocí. Např. „Ano, mám 2 bratry, se kterými se o
tom bavím a moc děkuji Pánu Bohu, že mi ukázal a ukazuje cestu, jak z toho ven.“
Otázka: Pokud ses se svým problémem nesvěřil, z čeho máš (jsi měl) největší strach?

TABULKA Č. 13
Nesvěřil ses,
z čeho jsi měl strach

3 jiné odpovědi (nepomohlo by to, věřím, že to přejde, vyznal jsem to Bohu)
Otázka: Vnímáš u sebe sledování pornografie jako problém, který je třeba
momentálně vyřešit?
TABULKA Č. 14
Pornografie jako problém,
který je třeba vyřešit

TABULKA Č. 15
Četnost podle věku
„Ano, vnímám pornografii jako problém,
který je třeba u mě momentálně vyřešit.“
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Otázka: Měl bys důvěru svěřit se s problémem svému pastorovi?
TABULKA Č. 16
Důvěra svěřit se pastorovi

Ze 4 jiných odpovědí byla ve 3 popsána částečná důvěra, jedna odpověď byla
zamítavá s odůvodněním, že se s takovýmto problémem svěřuji jen nejbližším.
Otázka: Svěřil se ti někdo osobně, že by potřeboval v problematice pornografie
pomoci?
TABULKA Č. 17
Svěřil se ti někdo,
kdo by potřeboval pomoci

OTÁZKY DUCHOVNÍHO VNÍMÁNÍ
Otázka: Myslíš si, že sledování pornografie je hřích?

TABULKA Č. 18
Vnímání pornografie
jako hříchu
3 jiné vlastní odpovědi (erotika je součástí života; sledování není hříchem,
pokud není spojeno s masturbací; nahrazuje asexuální, chladné vztahy v manželství a "jistým"
způsobem omezuje možnost rozpadu manželství.
Otázka: Která odpověď tě nejvíce charakterizuje?

TABULKA Č. 19
Vliv na duchovní život
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SPECIFICKÉ OTÁZKY
Otázka: Co tě nejvíce pokouší, je pro tebe sexuálně nejpřitažlivější?
(zde byla možnost zaškrtnout i více odpovědí)

TABULKA Č. 20
Sexuálně nejpřitažlivější

Otázka: Víš o nějakém konkrétním počítačovém softwaru, který by ti bránil sledovat
pornografii?
TABULKA Č. 21
Znáš počítačový software,
který by bránil sledovat pornografii

Otázka: Nainstaloval by sis takový program, i preventivně?

TABULKA Č. 22
Instalace programu
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Otázka: Četl jsi kromě Bible nějakou další knihu o problematice pornografie
z křesťanského hlediska?
TABULKA Č. 23
Četba knih s problematikou
pornografie
Otázka: Slyšel jsi někdy v církvi vyučování na téma pornografie?

TABULKA Č. 24
Vyučování o pornografii

Otázka: Byly nebo jsou pro tebe někdy eroticky přitažlivé stránky s homosexuální
tématikou?

TABULKA Č. 25
Erotická přitažlivost stránek
s homosexuální tématikou
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4.6 Hodnocení výzkumu
Z výsledku můžeme vidět, že 53% mužů, kteří se účastnili výzkumu, v posledním
měsíci aktivně sledovalo pornografii. Je zřetelné, že nejvíce se tento problém dotýká mladé
generace, ve věkové skupině 15-18 sledovalo za poslední měsíc aktivně pornografii 71,4%,
ve věku 19-26 je to 73,3% a že tento problém zasahuje i dospělou generaci vidíme ve
věkové kategorii 27-40let, kde je toto číslo stále vysoké (48,7%). V dalších věkových
kategoriích je už sledování nepatrné. Tabulka četnosti nám vyvrací fakt, že by se jednalo
jen o letmé zhlédnutí pornografie v posledním měsíci, ale ke sledování internetové
pornografie v současnosti se přiznalo 56 respondentů, což je celkově asi 55% všech
dotazovaných mužů. Z nich třeba 14 sleduje pornografii jednou za měsíc, 12 vícekrát
týdně.
Větší polovina mužů (58%), se problémem sledování pornografie za účelem
pomoci nikomu nesvěřila. Největší obavou byla v 21 případech ztráta důvěry a v 15
případech přiznání chyby. Pokud se však daná osoba svěřila, bylo jí skutečně pomoženo
v 10,8% a spíše ano v 37,8% případů. Z celkového počtu 112 respondentů, vidí u sebe
pornografii jako problém, který je třeba momentálně řešit 38 dotazovaných a 34 to jako
problém nevnímá, přesto se musí v této věci hlídat. Odvahu svěřit se s problémem
pornografie svému pastorovi by ze všech 112 dotazovaných mělo 18 a spíše ano 22 mužů.
28,4% odpovídajících má zkušenost, že se jim s problémem osobně někdo svěřil. Vnímání
pornografie jako hříchu je celkem jednoznačné, pornografii vidí jako hřích 94,1%
dotazovaných. K výroku pornografii jsem nesledoval, se přiklonilo 14,7% mužů, naopak
70,6% uvedlo, že sledování pornografie (i občasné) mělo nebo má vliv na jejich duchovní
život. Na prvních dvou místech sexuálně nejpřitažlivějších věcí jsou pro muže fotografie
dívek ve 49 případech a internetové stránky s tvrdým pornografickým obsahem ve 38
případech. O konkrétním softwaru, který by bránil sledování pornografie, ví jen 28,4%
dotazovaných. Takový program by si však i preventivně byla ochotno nainstalovat téměř
polovina všech dotazovaných (44,5 %). Téměř dvě třetiny (64,7%) nečetly kromě Bible
žádnou knihu, která by se problematikou pornografie zabývala. Dobrou ucelenou
přednášku v církvi na toto téma slyšelo asi 20% odpovídajících. A pro jednoho z deseti
jsou nebo byly eroticky přitažlivé stránky s homosexuální tématikou.
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4.7 Hodnocení cílů a hypotéz
Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit skutečný rozsah problematiky pornografie u
mužů ve Slezské církvi evangelické. H1 rozvíjející tento cíl zněla: „Předpokládám, že 40
% respondentů sledovalo za poslední měsíc aktivně pornografii.“ Ve výzkumu jsme již
viděli, že za poslední měsíc aktivně pornografii sledovalo 51,96% dotazovaných mužů ve
SCEAV. Tato hypotéza byla tedy pravdivá a o více než 10% překročena, což je zarážející
zjištění.
Prvním dílčím cílem bylo zjistit míru rozdílnosti u sledovatelů pornografie ve
věku 27 až 40 let vzhledem k jejich rodinnému stavu. H2 zněla: „Předpokládám, že
svobodní muži ve věkové kategorii 27 až 40 let sledovali za poslední měsíc aktivně
pornografii ve větší míře než stejně staří ženatí muži. Podívejme se nejdříve na počet
ženatých a podíly sledování v této věkové kategorii.
TABULKA Č. 26
Počet ženatých
a svobodných (27-40let)

POČET ŽENATÝCH (27-40LET)
POČET SVOBODNÝCH (27-40LET)

TABULKA Č. 27 Aktivní sledování pornografie, ženatí a svobodní (27-40let)
AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
(ŽENATÍ)
AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
(SVOBODNÍ)

Hypotéza tedy byla naplněna, neboť pornografii za poslední měsíc ve věkové
kategorii 27-40 sledovalo svobodných 70% a ženatých 40,7%. Míra rozdílnosti byla téměř
30%. Na této skutečnosti můžeme rovněž sledovat fakt, že i když je míra sledování
pornografie v manželství menší, i tak 40% věřících manželů ve věku 27-40 sledovalo v
posledním měsíci aktivně pornografii. Zajímavé bylo vidět, že tento rozdíl byl ještě více
markantní u věkové kategorie 19-26 let. Zde byla míra rozdílnosti téměř 40 %
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TABULKA Č. 28 Aktivní sledování pornografie, ženatí a svobodní (19-26let)
AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
(SVOBODNÍ)
AKTIVNÍ SLEDOVÁNÍ PORNOGRAFIE
(ŽENATÍ)

Druhým dílčím cílem bylo zjistit míru rozdílnosti ve sledování pornografie u
respondentů podle vnímání jejich vztahu s otcem. H3 zněla: „Předpokládám, že ti, kteří
svůj vztah s otcem hodnotí pozitivně (známkou 1 a 2), sledovali aktivně za poslední měsíc
pornografii v menší míře než ti, kteří svůj vztah s otcem hodnotí negativně (známkou 3 až
5).“
Pozitivní vztah k otci hodnotilo známkou 1 a 2 celkově 56 respondentů, negativní
nebo neutrální vztah (ohodnoceno známkou 3,4,5) mělo 46 respondentů.
TABULKA Č. 29 Pozitivní vztah k otci, věkové rozložení a sledování pornografie

POZITIVNÍ VZTAH K OTCI (ZNÁMKA 1 A 2)
56 RESPONDENTŮ

POZITIVNÍ VZTAH K OTCI (ZNÁMKA 1 A 2)
SLEDOVALI AKTIVNĚ PORNOGRAFII ZA POSLEDNÍ MĚSÍC

TABULKA Č. 30 Negativní vztah k otci, věkové rozložení a sledování pornografie

NEGATIVNÍ VZTAH K OTCI (ZNÁMKA 3,4,5)
46 RESPONDENTŮ

NEGATIVNÍ VZTAH K OTCI (ZNÁMKA 3,4,5)
SLEDOVALI AKTIVNĚ PORNOGRAFII
ZA POSLEDNÍ MĚSÍC
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U dotazovaných s pozitivním vztahem k otci (známky 1-2) sledovalo aktivně za
poslední měsíc pornografii 44,6% mužů, u negativního či neutrálního vztahu (známky
3,4,5) to bylo 58,7%. Míra rozdílnosti tedy činila 14,1%. I zde můžeme konstatovat, že se
hypotéza naplnila, i když míra rozdílnosti není tak veliká. Z toho se dá částečně usuzovat,
že na sledování pornografie, to jak vnímám svůj vztah s otcem, zásadní vliv nemá.
Třetím dílčím cílem, bylo zjistit, zdali aktivní sledování pornografie je problémem
jenom u mužů ve Slezské církvi evangelické. H4 rozvíjející tuto skutečnost zněla:
„Předpokládám, že procentuální podíl těch, kteří sledovali za poslední měsíc aktivně
pornografii, bude relativně stejný jak u mužů Slezské církve evangelické, tak i u mužů
v ostatních církvích.“ V tomto jediném bodu výzkumu chci zohlednit i 29 respondentů
z ostatních církví.
TABULKA Č. 31
Rozdělení podle věku
(ostatní církve)

TABULKA Č. 32
Stálá služba ve sboru nebo církvi
(ostatní církve)

TABULKA Č. 33
Aktivní sledování pornografie
za poslední měsíc
(ostatní církve)
TABULKA Č. 34
Aktivní sledování pornografie
za poslední měsíc
(SCEAV)
TABULKA Č. 35
Aktivní sledování pornografie
za poslední měsíc, 19-27let
(ostatní církve)
TABULKA Č. 36
sledování
pornografie
SAktivní
LEDOVAL
JSI NĚKDY
ZA POSLEDNÍ
zaMĚSÍC
poslední
měsíc,
19-27let
AKTIVNĚ PORNOGRAFII?
(SCEAV)27-40 OSTATNÍCH CÍRKVÍ)
(SKUPINA
45

Poslední hypotéza vycházela z cíle, zjistit zda je pornografie problémem jen mužů
ve Slezské církve evangelické, nebo i mužů v ostatních církví. Ve Slezské církvi
evangelické se z dotazovaných aktivně dívalo za poslední měsíc na pornografii 52% mužů,
v ostatních církvích je toto číslo jen zdánlivě menší a to 44,8 %. Tento rozdíl je však dán
rozdílnou skladbou respondentů, při porovnání věkové skupiny 27-40 let, jsou tyto
hodnoty téměř identické (50 % u ostatních církví, ve Slezské církvi evangelické 48,6%).
Ano, hypotéza H4 tedy platí, procentuální podíl je téměř totožný.

46

ZÁVĚR
Co říci závěrem? K přemýšlení jsem si sebou přizval skupinku 23 svobodných
mladých hochů ve věku 19-26 let. Mladí muži, plní síly, vášně, mohl bych říci, jejich srdce
jsou připravena hořet po Ježíši, jako po nikom jiném, ale 19 z nich se přiznává, že
v posledním měsíci aktivně sledovalo pornografii, 7 z nich jak vidíme i v následující
tabulce sleduje pornografii víckrát týdně.
TABULKA Č. 37
Četnost sledování pornografie,
19-26 let
(SCEAV)

Tak zákeřná je pornografie pro mladé muže a nejen pro ně. Co by mělo na otázku
své ženy odpovědět 40% ženatých mužů mezi 27-40 rokem? Ano, miláčku v posledním
měsíci jsem pornografii sledoval, odpusť. Existuje pro církev cesta ven? Věřím, že ano, ale
odpověď není určitě jednoduchá.
V kapitole o podpůrné skupině práce jsem uváděl, že duchovní růst, který je
nezbytný pro toho, který zápasí s hříchem, nepřijde jen skrze rozmlouvání s jinými, kteří
podobně zápasí, ani přijímáním více znalostí o dané problematice. Přichází jen skrze pravé
učednictví – učednictví, v jehož středu je sám Kristus. Tak se tedy ptám, jak mohu být
v této věci dobrým učedníkem já? A pokud budu upřímný, tak musím odpovědět sám za
sebe, nevím. Z Bible vidím zásadní význam v upřímném pokání, bez uvědomění si
odpornosti mého jednání a stavu zlomení nemohu jít dále. Až pak se nabízejí další
možnosti, 44% dotazovaných uvedlo, že by bylo ochotno si na svůj počítač nainstalovat
preventivní program, který by je mohl chránit. Sám jeden takový program používám a
mohu říci, že mě nejednou zastavil ve chvíli slabosti, ale to není vše. Mohl by se udělat
víkendový pobyt pro lidi, kteří by skutečně měli zájem tento problém ve svém životě řešit,
můžeme pozvat odborníky na výše zmiňovanou konferenci mužů, na které by se rovněž
měly výsledky tohoto výzkumu prezentovat. Je tady možnost diskutovat o výsledcích
společně s pastory, udělat pracovní skupinu. V Americe podle jedné statistiky 57% pastorů
prohlásilo, že závislost na pornografii je nejvážnější riziko v oblasti sexuality v jejich
společenství. Podle výzkumu je tady rovněž početná skupina starších mužů, která
evidentně v této věcí nezápasí a mohla by tak dobrým apoštolem Pavlem mladým
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Timoteům, být silnou modlitební podporu, která povede ke zlomení pout hříchu a
přivedení k trůnu milosti. Sečteno podtrženo, jádrem křesťanství je osobní vztah s Bohem.
Ten musíme vyživovat, chceme-li růst. Zde najdeme skutečný klíč k vítězství nad
pornografií a k řešení této problematiky. Proto také věřím, že se něco z výše zmíněných
nápadů podaří v dohledné době zrealizovat.
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PŘÍLOHA - DOTAZNÍK
Ač se problematika dotýká zajisté i žen, dotazník je určen jen mužům. Chtěl bych tě
ubezpečit, že je zcela anonymní, nedokáže rozpoznat žádné IP adresy a zasahuje větší
počet respondentů. Účelem je zmapovat skutečný rozsah problematiky pornografie v
církvi a jde rovněž o hledání východisek z tohoto problému. Aby byl přínosem, musí
být vyplněn naprosto poctivě. Děkuji za tvou upřímnost.
Jaký je tvůj věk?



15 let a méně



15 - 18 let



19 - 26 let



27 - 40 let



41 - 50 let



50 let a výše

Jsem ženatý



Ano



Ne

Kterou církev navštěvuješ?



Slezská církev evangelická



Jiná než Slezská církev evangelická



Žádná

Kolik hodin denně trávíš v průměru na internetu?
Jedná se i o dobu, kterou jsi nucen pracovat na internetu v zaměstnání.



0 - 1 h.



2 - 3 h.



4 - 5 h.



5 - 6 h.



6 a více h.
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V jaké rodině vyrůstáš nebo jsi vyrůstal?



Úplné



Neúplné (rodiče se rozvedli)

Charakterizuj svůj vztah s tátou na stupnici od 1 do 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší)

Máš ve sboru nebo církvi stálou službu?



Ano



Ne



Nevím

Myslíš si, že sledování pornografie je hřích?



Ano



Ne



Ano i ne, sledování pornografie nemusí být hříchem pokud...

Slyšel jsi někdy v církvi vyučování na téma pornografie?



Neslyšel



Slyšel jsem pouze, že pornografie je hřích



Slyšel jsem i rady, jak s tímto hříchem bojovat



Slyšel jsem dobrou ucelenou přednášku na téma pornografie

Sledoval jsi někdy za poslední měsíc aktivně pornografii?
"Aktivním sledováním" je myšleno záměrné sledování nebo vyhledávání jakéhokoliv pornografického obsahu.



Ano



Ne

Pokud sleduješ v současnosti aktivně pornografii, jak je to často?
Pokud se tě otázka netýká, můžeš jí přeskočit.



Vícekrát týdně



Jednou týdně



Jednou za 2 týdny



Jednou za měsíc



Jednou za 2-3 měsíce
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Pokud jsi pornografii sledoval v minulosti, jak je dlouho, co jsi jí sledoval aktivně naposledy?
Pokud se tě otázka netýká, můžeš jí přeskočit.



3-6 měsíců zpátky



6-12 měsíců zpátky



1-2 roky zpátky



3-4 roky zpátky



Je to už více než 5 let

Pokud jsi sledoval nebo sleduješ pornografii, svěřil jsi se s tím někomu za účelem pomoci?
Pokud se tě otázka netýká, můžeš jí přeskočit.



Ano



Ne



Na sledování pornografie nevidím nic špatného

Pokud jsi se se svým problémem svěřil, dokázala ti daná osoba skutečně pomoci?
Odpovídá jen ten, kdo v předchozí otázce odpověděl, že se se svým problémem někomu svěřil.



Ano



Spíše ano



Ne



Spíše ne



Nevím



Vlastní odpověď

Pokud jsi se se svým problémem nesvěřil, z čeho máš (jsi měl) největší strach?
Odpovídá jen ten, kdo v předešlé otázce odpověděl, že se se svým problémem nikomu nesvěřil.



Přiznání chyby



Ztráta důvěry



Strach z neudržení zpovědního tajemství



Neměl jsem, za kým bych mohl zajít



Neviděl jsem v tom problém



Vlastní odpověď
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Vnímáš u sebe sledování pornografie jako problém, který je třeba momentálně vyřešit?



Ano, vnímám



Nevnímám, protože jsem pornografii nikdy nesledoval



Nevnímám, protože jsem tento problém už vyřešil



Nevnímám, přesto se musím stále hlídat



Nevnímám, na sledování pornografie nevidím nic špatného



Jiná

Měl bys důvěru svěřit se s problémem svému pastorovi?



Ano



Spíše ano



Ne



Spíše ne



Nevím



Vlastní odpověď

Byly nebo jsou pro tebe někdy eroticky přitažlivé stránky s homosexuální tématikou?



Ano



Ne

Která odpověď tě nejvíce charakterizuje



Sledování pornografie (i občasné) mělo a má vliv na můj duchovní život



Sledování pornografie (i občasné) nemá a nemělo vliv na můj duchovní život



Pornografii jsem nesledoval

Co tě nejvíce pokouší, je pro tebe sexuálně nejpřitažlivější?
Máš možnost zaškrtnout i více odpovědí.



Fotografie dívek



Reklamní bannery



Lechtivá komunikace, flirtování s opačným pohlavím



Erotické filmy v televizi



Pornografické časopisy
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Internetové stránky s tvrdým pornografickým obsahem



Bulvární stránky se sexuálním obsahem



Vůči pornografickému pokušení jsem imunní.



Jiná

Víš o nějakém konkrétním počítačovém softwaru, který by ti bránil sledovat pornografii?



Ano



Ne

Nainstaloval by sis takový program, i preventivně?



Ano



Ne



Nevím



Software nebo filtry chránící před pornografií se snažím již používat

Svěřil se ti někdo osobně, že by potřeboval v problematice pornografie pomoci?



Ano



Ne

Četl jsi kromě Bible nějakou další knihu o problematice pornografie z křesťanského hlediska?



Nečetl jsem



Ano, jednu jsem četl



Ano, četl jsem více než jednu
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