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SOUHRN: Nadmìrné užívání internetu pro sexuální úèely lze chápat jako excesivní sexuální
chování, které se projevuje v prostøedí internetu a které jedinci zpùsobuje význaèné potíže
v pracovní, sociální nebo jiné dùležité sféøe života. Aktuálnì neexistuje žádný konsenzus ohlednì pojetí a diagnostiky nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely. Toto problémové chování je nejèastìji øazeno ke dvìma stále diskutovaným duševním poruchám: (1) závislosti na internetu/závislosti na sexu a (2) hypersexualitì. V rámci kazuistické studie byl tento nový psychopatologický fenomén ilustrován na pøípadu mladého muže. Konkrétnì byla podrobnì
popsána dynamika vzniku nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely vèetnì jeho prùbìhu a symptomù. Z kazuistiky je patrné, že klient naplòoval kritéria pro závislostní chování a že
internet mùže svými specifickými charakteristikami snižovat práh pro rozvoj tohoto patologického chování.
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1 ÚVOD

Nadmìrné užívání internetu pro sexuální úèely1 bývá øazeno mezi nelátkové závislosti (Vacek & Vondráèková, 2014)
a lze ho popsat jako excesivní sexuální chování a zabývání
se myšlenkami se sexuálním obsahem, které se projevuje
v prostøedí internetu a které jedinci zpùsobuje význaèné potíže v pracovní, sociální nebo jiné dùležité sféøe života (Beard & Wolf, 2001). V nìkterých pøípadech jde o pøenos offline sexuálního závislostního chování do online prostøedí,
jako je sledování pornografie nebo vyhledání sexuálních
partnerù, v jiných pøípadech ale mùže jít o nadmìrnou sexuální aktivitu výluènì spojenou s prostøedím internetu
(Griffiths, 2012; Wéry & Billieux, 2015).
Atraktivitu internetu lze popsat na nìkolika rovinách.
Internet nabízí velkou škálu sexuálních obsahù a sexuálních aktivit, vèetnì tìch, které nemají obdobu v offline svìtì. Pøíkladem mùže být sexuálnì zamìøený chat nebo hraní
3D sexuálních rolí (Wéry & Billieux, 2015; Young, 2008).
Zároveò anonymita, pohodlí domova, cenová dostupnost
a snadné kontaktování potenciálních sexuálních partnerù
dìlá z internetu lákavý prostøedek, jak uspokojit sexuální
tužby. Online prostøedí mùže se svými specifickými charakteristikami snižovat práh pro rozvoj tohoto patologického
chování (Barak, Fisher & Cooper, 2002; Schneider, 2000;
Young, 2008). Nìkteøí výzkumníci se proto domnívají, že
kdyby internet vùbec neexistoval, nemuseli by nìkteøí lidé
èelit problému sexuální závislosti (Cooper, Delmonico &
Burg, 2000).
Nicménì je nutné podotknout, že stále neexistuje žádný konsenzus ohlednì pojetí a diagnostiky nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely. Toto problémové chování
je nejèastìji øazeno ke dvìma stále diskutovaným duševním
poruchám. Jak bylo zmínìno v úvodu, nìkteøí badatelé jej
øadí mezi internetové závislosti, potažmo mezi závislosti na
online sexuálním obsahu, dle jiných expertù se spíš jedná
o jednu z forem hypersexuality (Wéry & Billieux, 2015). Závislost na internetu/online sexuálním obsahu se nejèastìji
definuje prostøednictvím následujících kritérií, která navrhl Griffiths (2005) obecnì pro závislostní chování. Konkrétnì se jedná o význaènost (dané chování se stává støedobodem života), zmìnu nálad (chování provází zmìny
nálady), toleranci, odvykací pøíznaky, konflikt (intra/interpersonální povahy) a relaps. Kritéria hypersexuality a závislostního chování se v mnohém shodují. Napøíklad Kafka
(2010) coby tvùrce konceptu hypersexuality zdùrazòuje reakci tohoto chování na dysforické stavy a stresové události

1/

V textu jsou používány dva pojmy vztahující se k závislostnímu chování.

Širší pojem nadmìrné užívání internetu je používán v pøípadì, že jsou pøítomna
jen nìkterá kritéria závislosti, a užší pojem závislost užíváme v pøípadì, kdy
problematické užívání internetu naplòuje všechna kritéria závislosti. Závislost
lze tedy také vymezit jako krajní spektrum nadmìrného užívání internetu.
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v životì. Základní rozdíl však spoèívá ve dvou rovinách. Dle
Kafky (2010) nedochází k budování tolerance na dané chování a souèasnì náhlé zamezení excesivnímu chování nezpùsobuje odvykací pøíznaky. V rámci diagnostických manuálù lze nadmìrné užívání internetu pro sexuální úèely
diagnostikovat v kategorii sexuální dysfunkce. V MKN-10
je specifická kategorie Hypersexualita – F 52.7, která je spíše vágnì formulovaná a neobsahuje žádná diagnostická kritéria (Smolík, 2002). Do poslední, páté, revize DSM nebyla
hypersexualita vèetnì podtypu kybersexu a sledování pornografie mezi duševní poruchy zaøazena pro nedostateèná
klinicky a výzkumnì podložená data (Kafka, 2010; Reid &
Kafka, 2014).
Následující pøípadová studie klienta Eduarda, který
z vlastní iniciativy ve svých 21 letech vyhledal odbornou
psychologickou pomoc, si klade za cíl popsat symptomy nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely, zmapovat jejich poèátek, vèetnì jejich vývoje, a dále je diskutovat ve
vztahu k jednotlivým zjištìním dosavadních výzkumných
studií. Zámìrem studie je tak zprostøedkovat plastický obraz tohoto fenoménu a provázat poznatky týkající se kontextu jeho vzniku, vývoje a jednotlivých symptomù v jedné
pøípadové studii. Jedná se o jednu z mála takto zamìøených
kazuistických studií, které lze najít v odborné literatuøe.
Autorky našly pouze kazuistickou studii Southerna (2008)
zamìøenou na toto téma.
l

2 METODOLOGICKÉ ASPEKTY PØÍPADOVÉ
STUDIE

Podklady pro kazuistiku byly získány bìhem psychoterapeutických sezení s klientem vedených PV v rámci dvou let
a z jednoho výzkumného (polostrukturovaného) rozhovoru
zamìøeného na mapování symptomù závislostního chování
vedeného AŠ. Rozhovoru, který byl vedený po Skypu, pøedcházel informovaný souhlas s provedením sbìru dat pro výzkumné a vìdecké úèely. Klient s publikováním kazuistiky
po jejím pøeètení souhlasil. Jeho osobní údaje jsou zmìnìny
tak, aby nebylo možné ho identifikovat.
l

3 PØÍPADOVÁ STUDIE

l

3 / 1 Dùvody vyhledání odborné pomoci

Eduard (21 let) vyhledal odbornou pomoc mailem, ve kterém uvádìl obavy, že trpí závislostí na internetu, pornografii a masturbaci a také prokrastinací. Popisoval, že není
schopen plnit pracovní úkoly a že je èasto odkládá kvùli surfování na internetu, zejména na stránkách s pornografickým obsahem, u kterých èasto masturbuje. Vadilo mu, že se
nikam v životì neposouvá, a mìl obavu z možné gradace potíží. Situace se zhoršila bìhem posledních tøech mìsícù, kdy
pracoval dvì až tøi hodiny dennì a zbytek èasu trávil na internetu a se svými kamarády.
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3 / 2 Rodinná a osobní anamnéza

Eduard pochází z rodiny pøísných rodièù. Nemá žádné sourozence. Oba rodièe pracují ve zdravotnictví. V dobì vyhledání léèby s nimi mìl dobrý vztah, ale pøíliš se jim nesvìøoval s nièím osobním. Vìdìl, že by na to rodièe hned reagovali
z pohledu velmi pøísné morálky.
Byl vychováván v obavì, aby neudìlal ostudu, nìco nepokazil, pøíliš nevyèníval, a taky v tom, že za své pochybení
se tvrdì pyká. Napøíklad kvùli ztrátì penìženky nedostával za trest celý rok kapesné. V období dospívání pøestal
vnímat rodièe jako své spojence a snažil se jejich zákazy
všemožné obejít. Zaèal kouøit a pít alkohol. Kvùli „špatnému chování“ vyhledali rodièe odbornou psychologickou pomoc. Ze sezení rodièe odešli s tím, že problém spíše spoèívá
v jejich velmi pøísné výchovì. Sami rodièe okomentovali
svoji striktní výchovu tak, že Eduard je jejich první a jediné
dítì, a proto se snažili být ve výchovì dùslední, aby neudìlali nìjakou chybu.
l

3 / 3 Situace v dobì vyhledání léèby

Eduard ukonèil støední školu. Byť mìl velmi dobré studijní
výsledky, rozhodl se již studovat jen dálkovì, a pøitom se
chtìl zaèít živit sám. Zùstal bydlet s rodièi a našel si práci
prodejce doplòkù stravy. Pøedstava chození do zamìstnání,
kde má nadøízeného, byla pro nìj nepøíjemná. Potøebuje
hodnì svobody a být nezávislý na autoritì. V práci se mu
však pøíliš nedaøilo nakládat s volným èasem. Místo kontaktování potencionálních zákazníkù a studia trávil èas na
internetu, zejména sledováním stránek s pornografickým
obsahem a masturbací. Aè si vydìlal peníze na pokrytí jeho
souèasného života u rodièù, nikdy to nebyly velké výdìlky.
Na druhou stranu mu vyhovovalo množství volného èasu,
který vedle trávení èasu online vyplòoval èastým navštìvováním semináøù osobnostního rozvoje, zejména v oblasti výkonu a úspìšnosti, a dále pak studiem obdobnì zamìøené literatury. Získané návody už ale tìžko uplatòoval v každodenním životì.
V dobì vyhledání léèby pøítelkyni nemìl. Kvùli studu
mu nikdy nešlo s dívkami flirtovat a radìji s nimi komunikoval po internetu. Dvakrát byl platonicky zamilovaný.
Rád by si nìjakou pøítelkyni našel, spíše kamarádku na intimní chvíle, se kterou by nešlo o vážný vztah. Na ten má
i podle svých rodièù ještì dost èasu. Sexuální kontakt, kromì jednoho s prostitutkou v 19 letech, ještì s nikým nemìl.
l

3 / 4 Prùbìh léèby

Eduard na sezení chodil pravidelnì. Vždy pøicházel pøipravený se složkou, kde mìl poznámky k tomu, co se stalo mezi
sezeními, a i k tomu, co by chtìl probírat. Bìhem sezení
jsem mìla pocit (PV), že je neustále v tenzi. Ze zaèátku se
hodnì kontroloval, aby vše naformuloval co nejlépe, neøekl
nic špatnì a ze sezení si odnesl co nejvíce. Postupem èasu už
byl na sezení uvolnìnìjší, ale pøesto jsem stále vnímala jeho
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kontinuální vnitøní tenzi. Pùvodnì chtìl pracovat na
omezení prokrastinace a z ní plynoucí nízké výkonnosti.
Jeho vize do budoucna byla taková, že chtìl být úspìšný
a bohatý. Zároveò si však cenil množství volného èasu,
který mìl. V úvodních sezeních byl pro nìj problém si stanovit nìjaké konkrétní cíle, ke kterým bychom mìli naše
sezení smìøovat. Sám to zdùvodòoval tím, že by cíle vnímal nepøíjemnì jako závazek. Nakonec navrhl, že by
mohl slovo cíle pøeformulovat na slovo vize, které nevnímá tak závaznì. Eduard si stanovil tøi hlavní vize: osamostatnit se od rodièù (což bylo výsledkem toho, že zaène
více pracovat a bude vydìlávat více penìz), najít si kamarádku (spíše sexuální než nìjaký dlouhodobý vztah)
a zlepšit vztah se svými rodièi.
Po roce docházení na terapii se náhodou na internetové
seznamce seznámil se souèasnou pøítelkyní Eliškou. Líbilo
se mu, že mají podobné životní osudy: oba pocházejí z pøísné
rodiny a oba mìli dosud problém nalézt partnerský vztah.
Kvùli tomu, že Eliška pravidelnì odjíždìla na pracovní
smìny do zahranièí, se vídali zhruba jednou mìsíènì na týden. Po nìjaké dobì ve vztahu zaèal Eduard øešit jejich sexuální život, konkrétnì problémy s erekcí. Stejný problém
mìl i pøi jeho setkání s prostitutkou, ale to pøipisoval vlivu
alkoholu. S Eliškou se o tomto tématu vùbec nebavili. Pak
se ale sám rozhodl vyhledat sexuologa, který mu doporuèil
omezit trávení èasu na pornografických stránkách a øešit
problém spíše v terapii. Eduard také mluvil o tom, že není
v sexuálním životì s Eliškou tak spokojený. Ona je velmi
hodná, ale sexuálnì ho více pøitahují jiné ženy. Opakovanì
øešil, zda nebýt Elišce nevìrný, aby prozkoumal více svou
sexualitu. Kdyby Elišku potkal nìkde ve mìstì, tak by ho
sexuálnì pøitahovala více, než když s ní chodí. Sám to vysvìtluje tím, že když by se neznali, cítil by se více svobodný,
více sám sebou a nemìl by pocit, že by mohl nìco pokazit,
udìlat ostudu, a tím pøijít o vztah. Tento fakt dává do souvislosti s výchovou v dìtství a vštípenou obavou ze selhání
a vyènívání z davu. Podobnì to má i v pracovní oblasti. Pøed
známými klienty mívá obavu, že by mohl nìco pokazit a
o tento již vybudovaný vztah pøijít, zatímco u nových klientù nic takového neprožívá. V této dobì jsme se tedy zaèali více vìnovat jeho sexuálnímu životu a jeho zpùsobu trávení
èasu na internetu.
l

3 / 5 Popis nadmìrného užívání internetu
pro sexuální úèely
S èastìjším navštìvováním pornografických stránek zaèal
Eduard v 18 letech, kdy si koupil svùj první notebook
a mohl je po veèerech sledovat v soukromí postele. Ještì více
zaèal tyto stránky vyhledávat v 19 letech, kdy ukonèil studium støední školy a rozhodl se pracovat na volné noze. Sám
udává, že pøed objevem sexuálních možností na internetu
strávil masturbací nìkolik desítek minut dennì. Internet
mu díky své interaktivnosti a nekoneènému množství rùz-
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ných sexuálních obsahù umožòoval prodlužovat dobu, kterou sexuálními aktivitami trávil, o nìkolik hodin.
V poslední dobì navštìvoval nejèastìji portály s amatérskými erotickými fotkami a videi, dále pornografické
stránky a neposlednì i erotický chat. Jednu dobu mìl v oblibì aplikaci video rulety, kde se náhodnì spojoval s rùznorodými ženami, pøed nimi anebo s nimi pøíležitostnì masturboval. Tato aktivita ho pak vzrušovala víc než samotná
masturbace s pomocí vlastních fantazijních pøedstav. Poslední rok a pùl se tìmto aktivitám vìnoval i v prùbìhu dne
(ihned po ránu a dále nìkolikrát za den), což v souètu bylo
pøibližnì tøi hodiny dennì. Výjimeènì, když mìl volný celý
den, zùstal na tìchto stránkách šest hodin. Objem èasu trávený tímto zpùsobem již více nenarùstal. Zato cítil, že mu
sexuální aktivity nepøinášejí tolik uspokojení jako døíve
a že musí vyhledávat stále silnìjší podnìty, aby ho dostateènì vzrušily a uspokojily. Obèas se stalo, že zhlédl i materiály, které by døíve nevyhledal (napø. video s výraznì staršími
ženami èi s tìlesnì postiženými aktéry). I na erotických
chatech byl èím dál víc vulgárnìjší.
Pornografické stránky vyhledával zvláštì bìhem únavy, což sám spojoval s nižší sebekontrolou. V mnoha pøípadech se jednalo o jedinou aktivitu, kterou zvládl a pøi které
si odpoèinul. Eduard si neuvìdomoval, že by sledování tìchto stránek pøedcházel nìjaký stres nebo smutná událost.
Spíš se cítil neustále pod tlakem témìø ve všech jiných oblastech svého života (viz jeho obavy), a proto si tento tlak již
pøíliš neuvìdomoval. Bìhem dne prokrastinoval u pornografických stránek ve smyslu, že je vyhledával i pøed naplánovanou prací. Dalším dùvodem, proè tráví tolik èasu na online portálech se sexuálním obsahem, je to, že je mu tam
dobøe a odreaguje se. Pro pochopení nabízí paralelu s víøivkou, v níž mùže být èlovìku tak blaze, že nemá ani chuť z ní
vylézt. Bìhem sledování pornografie se dostane do stavu,
kdy chce vidìt stále víc. Pak je tím natolik pohlcený, že ztrácí povìdomí o èase, který ubìhl. Za množstvím èasu stráveného na erotickém chatu rovnìž stála jeho tendence oddalovat ejakulaci, aby vyvrcholil až pøed ženou, kterou snímala
webová kamera. Napøíklad za 4 hodiny se mu podaøilo najít
dvì dívky ke spoleèné masturbaci.
Ve vìtšinì pøípadù se mu stávalo, že touto aktivitou
trávil více èasu, než zamýšlel. Když nemohl masturbovat,
cítil vnitøní neklid. Nìkolikrát bìhem dne se mu stávalo,
že si vybavoval zhlédnuté sexuální praktiky, že si automaticky dosazoval ženy, které potkal náhodnì v mìstské
hromadné dopravì do pornografických scén, aè sám už
o to nestál. Jednou za mìsíc nebo za dva mìsíce se Eduard
snažil zcela omezit èas trávený na tìchto stránkách. Vìtšinou vydržel abstinovat týden a pak se k nim zase vrátil,
a to i pøesto, že narùstala jeho nespokojenost v této oblasti
se sebou samým. Až na nìkolik pøátel se nikomu z blízkého
okolí nesvìøil se svým problémem s pornografií a erotickým chatem.
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Po nìjaké dobì se Eduard rozhodl pro zmìnu zamìstnání. Po mìsíci hledání získal práci v oblasti cestovního ruchu. První mìsíce trávil v nové práci kolem 12 hodin dennì.
Díky tomu omezil èas na internetových sexuálních stránkách. Po pøíchodu domù nemìl na nì èas ani náladu, radìji si
èetl a pak šel brzo spát. Na tìchto stránkách trávil kolem tøí
hodin týdnì. Po pùl roce, kdy v práci skonèil a zùstal nìjaký
èas doma, se mu závislostní chování vrátilo ve stejné míøe.
l

4 DISKUZE

Na pøípadové studii byl popsán kontext vzniku nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely vèetnì vývoje jednotlivých symptomù. Jedná se o jeden z mála textù, který
podrobnì pøedstavuje klinický obraz tohoto problémového chování.
Dynamiku vzniku nadmìrného užívání internetu pro
sexuální úèely lze popsat jako propojení kombinace osobnostních rysù, dlouhodobého emoèního diskomfortu a snadného pøístupu k sexuálnì zamìøeným online platformám.
Mezi specifické osobnostní rysy v pøípadì Eduarda patøí
perfekcionismus, velký tlak na výkon, úzkostnost, nízké sebevìdomí, introverze a nízké sociální dovednosti zejména
ve vztahu k ženám. Výše zmínìné charakteristiky jsou èasto považovány za rizikové faktory závislosti na internetu
(Caplan & High, 2011; Lam, Peng, Mai & Jing, 2009; Mehroof & Griffiths, 2010; Vondráèková, 2015). Obzvláštì to
platí o perfekcionismu coby prediktoru hypersexuality (Reid, Cooper, Prause, Li & Fong, 2012). Úzkost a problémy
v blízkých vztazích jsou také popisovány u lidí s nadmìrným užíváním internetu pro sexuální úèely (Wéry & Billieux, 2015). Tyto charakteristiky spoluvytváøely kontinuální
emoèní diskomfort v podobì dlouhodobé tenze/úzkosti, kterou klient zažíval. Nadmìrné užívání internetu pro sexuální úèely zde fungovalo jako zvládací strategie, pomocí níž
klient snižoval vnitøní napìtí. Z hlediska typologie osob
ohrožených závislostí na sexu spadá klient do kategorie
osob, u nichž je závislostní chování reakcí na dysforické stavy (Cooper, Delmonico, Griffin-Shelley & Mathy, 2004). Tato skuteènost rovnìž naplòuje jedno z kritérií hypersexuality, kterým je pøítomnost dysforických afektù nebo aktuálního stresu coby spouštìèe problémového chování (Kafka,
2010). Klient uvádí, že pøed objevem sexuálních možností
na internetu strávil masturbací nìkolik desítek minut dennì. Internet mu tedy díky své interaktivnosti a nekoneènému množství rùzných sexuálních obsahù umožòoval prodlužovat dobu strávenou na online sexuálních stránkách až
o nìkolik hodin. Z pøípadu je patrné, že se nejedná o pøenos
nadmìrného offline sexuálního chování do online prostøedí,
ale spíše o výluènou formu nadmìrného užívání internetu
pro sexuální úèely.
Nadmìrné užívání internetu pro sexuální úèely se
u klienta zužuje na trávení èasu u online pornografie a na
erotických chatech. Tyto aktivity splòují všechna kritéria
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behaviorální závislosti (Griffiths, 2000): význaènost (upøednostòování tohoto typu chování pøed prací, pøítomnost
myšlenek na sex i bìhem bìžných každodenních aktivit), tolerance (nárùst frekvence online sexuálních aktivit a zesilování sexuálních podnìtù, ztráta úèinku pùvodních sexuálních podnìtù), odvykací pøíznaky (vnitøní neklid, když
nemohl masturbovat), relaps (opakovaný neúspìšný pokus
o abstinenci a opìtovný návrat k online sexuálním aktivitám), zmìny nálad (užívání internetu pro sexuální úèely jako prostøedku ke snižování vnitøního napìtí) a konflikt (nespokojenost sám se sebou, zejména kvùli nižší pracovní produktivitì). Za další specifické negativní dùsledky tìchto
aktivit lze navíc považovat vnímání masturbace u pornografie za mnohem vzrušivìjší než partnerský sex s pøítelkyní a problémy s erekcí. Pøestože bývají tyto potíže pøíznaèné
pro mladé, sexuálnì nezkušené muže (Smolík, 2002), dle
klienta to souvisí se schopností se více vzrušit u online pornografie a erotického chatu než pøi sexuálním aktu s pøítelkyní. Obdobnì i v jiných studiích se ukázalo, že sexuální nespokojenost, menší zájem o offline sexualitu a pøítomnost
potíží s erekcí pøi partnerském sexu jsou charakteristiky typické pro osoby s tímto problémovým chováním (Wéry &
Billieux, 2015). Ztráta kontroly je patrná v opakovaném
pøekraèování stanovených èasových limitù èi ve vtíravém
projektování žen do sexuálních scén.

Za zmínku stojí uvést, že podobnì jako u závislých hráèù online her, kterým se podaøilo pod vlivem externí motivace ukonèit èi omezit hraní her (Vondráèková & Šmahel,
2012), došlo i v tomto pøípadì k pøechodnému zlepšení závislostního chování, a to díky zmìnì zamìstnání. Avšak po
ukonèení novì vzniklého zamìstnaneckého pomìru se klient vrátil opìt ke stejné úrovni závislostního chování.
l

5 ZÁVÌR

Cílem pøípadové studie bylo pøedstavit plastický obraz nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely a pøiblížit tak
kontext jeho vzniku spolu s vývojem jednotlivých symptomù. Kazuistika ukazuje, že internet nabízí velkou škálu sexuálních obsahù a sexuálních aktivit, vèetnì tìch, které nemají obdobu v offline svìtì. Ty mohou u nìkterých jedincù
pøispìt k rozvoji závislostního chování, konkrétnì patologické fixace na sexuálnì explicitní podnìty a erotický chat.
I pøes pøíležitost párového sexu došlo v pøípadì klienta ke
zviditelnìní a k dalšímu prohloubení dùsledkù, které závislostní chování mùže mít. Vzniklá studie je tak pøíspìvkem
ke znalostní mezeøe, jež se týká pojetí a diagnostiky nadmìrného užívání internetu pro sexuální úèely.
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