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• Výskyt konkrétních prvků může být interpretován ve spojitosti s biologickými 
vlivy. S nástupem puberty dochází v těle k hormonálním změnám (zvýšená 
produkce estrogenu a progesteronu), které jsou způsobené reaktivací osy 
hypotalamus-hypofýza-nadledvinky, v  důsledku čehož probíhá pohlavní zrání, 
které se projevuje i na dívčím chování a prezentaci vůči světu (Skolnick & 
Kagan, 1986).

• Ze socio-kulturního hlediska dochází ve zkoumaném věkovém období k
proměně sociálních rolí – z dívek se stávají mladé dospělé ženy (Langmeier &
Krejčířová, 2006), což je možné sledovat na výskytu některých prvků (např.
výskyt prvku vyzývavá póza s věkem mírně narůstá). Podobně výskyt prvků
okolo 15. roku, který je v naší společnosti určen jako hranice pro možné
zahájení sexuálního života, naznačuje jistou proměnu v chování (např. vrcholí
zde odhalení kůže, prezentace krku i zakrývání genitální oblasti jako možný
projev zvědomení vlastní sexuality).

• Intervenujícími faktory v tomto výzkumu můžou být významné události (např.
rozchod či úmrtí blízkého), které se mohou na chování dívky na fotce projevit.
Dále lze zvažovat také vliv vztahu a pohlaví autora fotky k fotografované, či
zda v dané době měla partnerský vztah. Tyto proměnné budou dále
analyzovány. V neposlední řadě lze uvažovat také o autocenzuře, ke které
mohlo docházet vlivem výběru fotek samotnými účastnicemi.

• Výzkumný vzorek byl složen z 65 dívek narozených mezi lety 1996-1998 
(průměr = 22,1 let). 

• Každá účastnice dodala pro potřeby výzkumu min. 7 fotek (dle kritérií jako 
např. viditelnost celé postavy a obličeje) za každý rok, kdy ji bylo 13 až 18 let 
(dohromady min. 42 fotek). Tento materiál (celkem bylo získáno 2 914 fotek) 
byl nezávislými hodnotiteli kódován pro výskyt svádivých prvků (příklady 
prvků viz Obrázek č. 1), které se na základě provedené pilotní studie (n = 5) 
ukázaly jako vhodné pro zaznamenávání na fotkách, a zároveň vzešly z rešerše 
předchozích studií. 

• Všechny účastnice zároveň vyplnily dotazník týkající se jejich sexuální 
anamnézy a dotazník QOSSIA týkající se zkušenosti s on-line sexuálním 
obtěžováním (Gámez-Guadix et al., 2017). 

• Pro statistickou analýzu výskytu prvků v jednotlivých letech byla využita 
ANOVA pro opakované měření.

• Míra odhalené kůže na fotce (v podtypu „žádné odhalení“) od 13. k 15. roku
klesá (viz Graf č.1) a poté se opět zvyšuje k 18. roku (p = 0,025).

• Zakrývání genitální oblasti (např. noha přes nohu či zkřížené ruce před tělem),
vrcholí v 16. roce (p = 0,096).

• Prezentování krku zažívá zásadní pokles v 16 letech (p = 0,09).

• Ve stejném roce klesá i vyhýbání se frontálnímu pohledu (p = 0,116).

• Výskyt submisivního postoje (viz Graf č.2) s věkem mírně klesá (p = 0,127), při
analýze výskytu tohoto prvku pouze ve 13 a 18 letech signifikantně (p =
0,027).

• Absence úsměvu na fotkách s věkem mírně klesá (p = 0,227), při analýze
výskytu tohoto prvku pouze ve 13 a 18 letech signifikantně (p = 0,084).

• Souvislost zkušeností s online sexuálním obtěžováním a chováním na fotkách
je dále analyzována, přičemž v rámci vzorku (n = 65) se 35 dívek vyjádřilo, že
jim v období 13-18 let osoba starší 18 let pokládala na internetu explicitní
sexuální otázky a 31 dívek v tomto období od osoby starší 18 let obdrželo
fotku či video se sexuálním obsahem.

VÝZKUMNÉ OTÁZKY
1) Kdy vzniká u dívek svádivé chování dospělého typu? 

2) Jak se s věkem mění výskyt svádivých prvků?

3) Jak to souvisí potenciálním ohrožení dívek v kyberprostoru?

• Socio-sexuální chování odkazuje k aktivitám, jež mají skrytý sexuální potenciál 
(např. dvoření či flirt), ale probíhají v širším sociálním kontextu, často třeba i za 
přítomnosti jiných lidí (Gray & McIntyre, 2017). 

• Výzkum ženského neverbálního chování během procesu dvoření se doposud 
soustředil především na popis projevů dospělých žen (např. Moore, 1985) 
samotný vývoj těchto projevů u pubertálních a adolescentních dívek byl zatím 
zmapován jen velmi okrajově (např. Moore, 1995), přestože je esenciální pro 
pozdější vytváření partnerských a sexuálních vztahů. 

• Rozsáhlým zdrojem dat o tomto chování jsou sociální sítě, na kterých se nachází 
velké množství autentického materiálu (fotografií), skrze který mohou dospívající 
dívky explicitně projevovat socio-sexuální chování, aniž by riskovaly odmítnutí či 
zesměšnění, jako je tomu v reálném životě (Pospíšilová, 2016; Ito et al., 2009). 

• Potenciálním rizikem je v tomto směru hrozba on-line sexuálního obtěžování, 
které se podle statistik nejčastěji týká dívek ve věku 13-17 let (Wolak et al., 2010). 
Tento výzkum proto dává do možné souvislosti chování dívek na fotografiích ze 
sociálních sítí a jejich osobní zkušenosti s on-line sexuálním obtěžováním.

Obrázek č. 1 – Příklady zkoumaných prvků
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Ilustrace vybraných zkoumaných prvků:
a) vyzývavá póza b) dominantní postoj c) submisivní postoj d) vyhýbání se
frontálnímu postoji e) zakrývání genitální oblasti

a. b. c. d. e.


