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Abstrakt
Ve své práci se autor zabývá středoškolskou mládeží v Praze a jejím
užíváním marihuany. Konkrétně ho zajímají rozdíly mezi chlapci a děvčaty a typy
jednotlivých škol. Autor ovšem nejprve poměrně obšírně uvádí čtenáře do
problematiky marihuany, a to nejen definicí marihuany, hašiše a způsobů užívání,
ale také vhledem do teorie týkající se této problematiky. Dále v krátkosti představí
původ marihuany jako drogy a rizika spojená s užíváním této látky. Na konec
teoretické části ještě doplňuje zákonné úpravy týkající se konopí a výběr
největších výzkumů v této oblasti. V praktické části představí krátce metodologii,
vzorek a využité analytické postupy, které používá. V závěru práci shrnuje a
navrhuje její využití.

Abstract
Author in his thesis examines high school students in Prague in connection
with marijuana abuse. Contentedly differences between boys and girls types of
high schools. However, author starts with the theoretical part, where he shows to
the reader the problematic of marijuana abuse in general by not only defining
marijuana and hashish and ways of use but also theory of this problematic. Next,
he shortly introduces origins of marijuana as a drug and risks associated with
usage. At the end of theoretical part, he shows legislation related to marijuana in
Czech Republic. In practical part, he shortly shows methods of analysis, which he
is going to use, then uses them and show results. In summary, he suggests use of
the results.
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Teze bakalářské práce
V České republice je vysoká tolerance marihuany, hlavně pěstování pro vlastní potřebu
a kladné přijímání zkušenosti s drogou. (CVVM, 2013) Chci zjistit, jestli tato vysoká tolerance
zakázané látky platí i mezi pražskými středoškoláky. Data jsem získal od národního
monitorovacího střediska pro ESPAD 2011, a budu porovnávat četnost výskytu zkušenosti s
marihuanou. Dále prozkoumám, jestli tato četnost je ovlivněna pohlavím, nebo typem studované
školy.
Zároveň je v datech pro ESPAD 2011 CAST část, která zkoumá užívání marihuany
odlišně, a tak budu sledovat, jestli vyšly stejné výsledky jako v klasickém dotazníku.
Vyšší počet uživatelů marihuany s sebou přináší vyšší počet kuřáků nebezpečného
množství marihuany. Proto nejprve čtenáře uvedu do tématu vysvětlením několika pojmů a
základních vztahů.
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1 Úvod
Toto téma jsem si vybral, jelikož mám osobní zkušenost s lidmi užívajícími
marihuanu, kteří to, že užívají zakázanou látku, neberou jako něco zvláštního. Přijde jim
naprosto přirozené, stejně jako třeba užívat alkohol, že si marihuanu opatří. Těchto
uživatelů marihuany je nespočet jak mezi dospělými lidmi, tak i mezi dospívajícími na
středních školách. Rozhodl jsem se proto tuto skutečnost otestovat a vyzkoumat, jaké
další aspekty mohou při užívání marihuany hrát roli. Jako bývalý student gymnázia i
učeň středního odborného učiliště bych také rád prozkoumal, jestli rozdíly mezi těmito
školami jsou stejné jako rozdíly, kterých jsem si všiml na dvou mnou studovaných
školách. Podle tohoto jsem vytvořil hypotézy, které budu testovat.
Přestože budu testovat ve své práci 16leté lidi, na úvod bych uvedl jednu studii,
která se zabývá lidmi o pár let staršími. Je to z toho důvodu, že v tomto výzkumu je i
mnou sledovaný ročník 1995 a také proto, že je to hezký přehled současné situace.
V České republice je užívání marihuany rozšířenější než ve většině evropských
zemí či okolním světě. Zároveň je to ovšem zakázaná látka, která je sice
dekriminalizovaná, což znamená, že za určité množství zakázané látky nehrozí držiteli
či uživateli trestní stíhání, ale je vystaven pouze riziku pokuty či správnímu řízení, ale
legální není držení, prodej ani užívání k rekreačním účelům. V České republice se
uzákonil prodej dovezené marihuany za účelem léčby konkrétních onemocnění, ale
distributorská síť není příliš efektivní. Téma užívání marihuany za léčebnými účinky
jsem se proto rozhodl nechat pro moji bakalářskou práci spíše stranou, jelikož počet
rekreačních uživatelů je jednoznačně větší. Svůj zájem obracím právě na studenty
středních škol, jelikož se jedná o lidi, kteří s marihuanou přijdou poprvé do styku, a
hlavně si teprve formují své postoje k ní. Navíc ve věkové kategorii lidí starších 35 let
se Česká republika umisťuje lehce pod průměrem Evropské unie, co se týče četnosti
zkušeností s marihuanou, zatímco v kategorii 18-34 let je Česko početně téměř na
dvojnásobku tohoto průměru. Dohromady se tradičně umisťujeme na předních příčkách
četnosti kuřáků marihuany. Zaměření na mladší a početnější skupinu je tedy nasnadě.
Problém užívání marihuany se v naší zemi týká téměř každého pátého člověka, přičemž
asi dvě třetiny z tohoto počtu spadají právě do kategorie mladších lidí mezi 18 a 34 lety.
(UNODC, 2016)
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2 Výzkumný problém a cíle
Výzkumný cíl mojí práce tedy bude deskripce užívání marihuany mezi
středoškolskou mládeží v Praze. Chci popsat, jak často dnešní středoškoláci marihuanu
užívají. Navíc, jak se zmiňuji níže, má dotazník v sobě vložený oddíl CAST zkoumající
rizikové užívání marihuany a zároveň prostou otázku na respondenta, jestli někdy a
popřípadě kdy užíval marihuanu. Výsledky z těchto dvou otázek tedy, předpokládám,
budou v souladu, jelikož s vyšším užíváním marihuany očekávám vyšší rizikové užívání
marihuany.
První hypotézu diferencující chlapce od děvčat jsem zvolil na základě zjištění, že
prevalence užívání marihuany u chlapců je vyšší v minulých výzkumech, nicméně není
obstojně vysvětleno, proč tomu tak je. (Tu, 2009)
Druhou hypotézu jsem formuloval tak, aby zjišťovala rozdíly mezi užíváním
marihuany na různých typech škol, jelikož očekávám častější užívání konopí na
středních odborných učilištích. Očekávám to na základě rozdílného indexu ESCS
určující socio-ekonomický status studenta na základě vzdělání rodičů, typu bydlení a
zaměstnání rodičů spočítaný pro PISA – program OECD na mezinárodní testování 15
letých studentů. (OECD, 2017) Tento index totiž ukazuje jasné rozdíly mezi socioekonomickým statusem studentů gymnázií, středních odborných učilišť, středních i
základních škol. Zatímco studenti gymnázií mají index nadprůměrný, určující lepší
socio-ekonomický status, studenti středních škol tento index mají průměrný, žáci
základních škol lehce podprůměrný a učňové velmi podprůměrný. (Straková, 2010, s.
29) Nižší index ESCS odpovídá také vyššímu výskytu studentů, kteří se cítí jako
outsideři, trapně a nevhodně a do školy chodit nechtějí. (Straková, 2010, s. 31) Motivací
k užívání marihuany přitom může být právě snaha se odlišit, vzdorovat, zvládat úzkost,
či prostě si navodit příjemný stav opojení. (Miovský, 2008)
Základní tři základní hypotézy tedy zní:
H1: Chlapci užívají marihuanu častěji, než děvčata.


Chlapci jsou četnějšími uživateli marihuany.

H2: Typ studované školy ovlivní postoj k marihuaně.


Studenti učilišť častěji užívají marihuanu než studenti gymnázia.



Studenti učilišť mají pozitivnější přístup k marihuaně než studenti gymnázia.
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H3: Z části CAST vychází stejné rozdíly jako v prosté otázce.


Rozdíly, ať už objevené či zanedbatelné budou shodné v první části dotazníku,

jako v CAST části
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3 Teoretický úvod

3.1 Teorie fenoménu drog
Výzkumníci se mohou na fenomén drog dívat z různých pohledů. Biologického,
psychologického, sociologického a řady dalších. Rád bych nyní uvedl několik teorií,
přístupů a paradigmat spojených s fenoménem drog, jak je uvádí Richard Hartnoll.

3.1.1 Pohled na drogy
Prvním bodem k výzkumu drog uváděným tímto autorem je poukázání na
poněkud ošemetný empirismus. Autor ho dokonce nazývá jako „zabedněný.“ Tento
přístup

autor

popisuje

jako

generování

a

shromažďování

empirických

dat

kvantitativního charakteru, která jsou později převedena do procent a tabulek a
vzájemně porovnávány. Pokud ovšem někdo vysloví dotaz na důvody rozdílů, vědci se
většinou omezí jen na expertní odhady, své vlastní tušení či na myšlenky a koncepty
použité z literatury. Sběr dat o výskytu jevů spojených s drogami nicméně považuje za
užitečnou, ovšem pouze pro popis situace. Vysvětlení toho, co data ve skutečnosti
znamenají, je ale také důležité a to tato data neobjasní. (Hartnoll, 2005)
Důležité je podle Hartnolla určit si zkoumanou úroveň vysvětlení. Cíle lze totiž
rozdělit do mnoha úrovní – molekulární, neurologická, psychologická ekonomická a
podobně Tyto lze dále dělit podle toho, jestli se výzkum zajímá o vnitřní či vnější
faktory ovlivňující přístup k drogám a to například v odvěké diskuzi, jestli jsou při
tvorbě osobnosti důležitější vnější faktory jako výchova či okolí, nebo například
genetika. Nejpřesnější vědecké poznání najdeme někde uprostřed. A to i s prolínáním
jednotlivých disciplín a náhledu na problém drog co nejkomplexněji, tak také v pohledu
na vnitřní a vnější vlivy, kdy geneticky například může mít člověk tendence
k duševnímu onemocnění, ale projeví se pouze při vnějším stresu. (Hartnoll, 2005)
Při výzkumu problematiky drog je tak nutné si ujasnit jakým způsobem budeme
přistupovat k interpretaci dat. V zásadě se jedná o dva protipóly, kde na jedné straně
stojí kauzalita a na druhé komplexnost. Pro první přístup autor používá označení
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„lineární“ a pro druhý „dynamický.“ Přístup využívající více kauzality, spíše
předpokládá lineární logický sled příčiny a následku, což při neopatrné interpretaci
může vést k deterministickému pohledu. Naopak při dynamickém provedení výzkumu
jsou výsledky zpětně vkládány do procesu tvorby dalších dat a tento model se tak
interaktivně, dynamicky vyvíjí. Při použití obou způsobů se dá udělat jak jednoduchý
výzkum o jednom faktoru, tak složité multifaktoriální modely. (Hartnoll, 2005)
Právě multifaktoriální výzkumy jsou v dnešní době převažující. Předpokládají,
že sledované jevy jsou vysvětlitelné pouze na základě více faktorů. Charakteristické pro
tyto výzkumy, na rozdíl od jednofaktorových výzkumů, je měnící se kombinace a
význam různých faktorů. Jednofaktorové výzkumy působí opět více deterministicky.
(Hartnoll, 2005)

3.1.2 Paradigmata v oblasti drog
Problém paradigmat v oblasti drogové problematiky je ten, že málokdy narazíme
na čistě vědecky definované paradigma. Tato problematika je často zatížena kulturními,
historickými či politickými postoji, které jsou navíc smíchány s moralistickými
předsudky. Proto je vždy podstatné nejen, z jaké perspektivy se na tuto problematiku
díváme, ale také jakou hodnotovou platformu využíváme. Drogy totiž můžeme zkoumat
jako primárně společensky škodlivou věc, ale můžeme je taky zkoumat jen pro ně
samotné, například při využití pohledu hédonismu, který považuje užívání alkoholu či
marihuany za přiměřené. Dalším problémem je zjednodušování vědeckých zjištění při
jejich aplikaci do politik. Odborníci a vědci jsou nuceni svá zjištění zpřístupňovat lidem,
kteří dané problematice nerozumí a tak je nutné je zjednodušit. Tato tendence se bude
čím dál více prohlubovat, čím více a více se specifikuje věda. Vědu nelze dělat na
politickou objednávku, ale je nutné jí pojímat jako dlouhodobý komplexní proces a
realizátoři politik by měli být schopni k ní tak přistupovat. S tím také souvisí další
rozhodnutí, které musí vědec udělat, než začne zkoumat problematiku drog, a to je,
jestli se na drogy kouká primárně jako na prostředek lepšího vědeckého poznání nebo
jestli chce autor, aby výsledky jeho výzkumu nějakým způsobem intervenovaly do
tvorby politik či do veřejného prostoru. (Hartnoll, 2005)
Autor pro příkladnost shrnul rozdíly ve zkoumání fenoménu drog mezi
jednotlivými přístupy do tří kategorií – striktně legislativní, týkající se veřejného zdraví
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a sociologicko-ekonomický pohled. Z těchto tří pohledů se dívá na aspekty drogové
problematiky. (Hartnoll, 2005)
Nyní uvedu několik z aspektů, které Hartnoll uvádí. Vždy napíši paradigma, ke
kterému se pohledy vztahují, a tři podbody budou reprezentovat právě tři přístupy – a)
Striktně zákonný/ represivní, b) Veřejné zdraví c) Sociologicko-ekonomický
1) Definice problému
a) užívání nelegálních drog je deviantní, „nesprávné“
b) drogy jsou součástí životního stylu, představují potenciální riziko pro
zdraví jednotlivce i okolí
c) zakazování drog pouze vede ke zvýšené poptávce, generuje další
problémy
2) Konečný cíl
a) kontrola a potírání užívání zakázaných látek
b) snižovat riziko pro jedince, zvyšovat odolnost, minimalizovat dopady na
zdraví
c) normalizovat užívání drog, což sníží kriminalitu
3) Důraz na
a) užívání zakázaných látek
b) problémy spojené s užíváním látek
c) změnu sociálních postojů a politik
4) Přístup
a) autoritářský, jako nástroje využívá donucování, sociální vyloučení,
uvězňování
b) důraz na vlastní odpovědnost, začleňování, rovnoprávné partnerství
c) rovnostářský, nenucený, drogy jsou volbou člověka
5) Legislativa
a) kriminalizovat drogy, zvyšovat

ceny legálních drog, omezovat

dostupnost
b) regulace za účelem ochrany mládeže či spotřebitele, různé modely
c) legalizovat, prodej zdanit
6) Politika prevence
a) omezit možnosti legálních drog, podpora protidrogových postojů
b) nejlépe drogy neužívat, ale hlavně minimalizovat rizika, propagace
zdravého životního stylu
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c) součást běžné osvěty a občanské výchovy
7) Politika v oblasti léčby
a) orientovaná na abstinenci, může být spojena s represivními opatřeními
b) pragmatická, nevyužívá tolik represivní opatření
c) léčba

problému

spojených

s drogami

jako

součást

běžného

zdravotnického systému
8) Potřebné informace
a) prevalence užívání drog, profil uživatelů, rizikové faktory užívání,
protidrogové postoje, umírání, měření snižování nabídky drog
b) výskyt problémového užívání drog, vliv na zdraví jedince, rizikové
faktory, snaha o snížení společenských nákladů na péči o zdraví
(Hartnoll, 2005)

3.1.3 Základní morální postoje
Moralistická perspektiva – v tomto směru se o drogách a závislosti přemýšlí
jako o projevu morální slabosti a nikoli nemoci. Vychází z protestanské pracovní etiky a
z puritánského odmítání nezasloužené či bezpracné rozkoše. Uživatelé sami nejsou
v roli oběti či poškozeného, ale naopak v roli delikventa. Jsou tedy spíše odsuzováni. Co
se týče paradigmatického rozdělení, mají nejblíže ke striktně zákonnému modelu.
Výzkumy s tímto morálním přístupem považují užívání drog za „nesprávné“ a přístup
přijímá často jen důkazy potvrzující toto východisko. (Hartnoll, 2005)
Hédonistická perspektiva – zde je přístup téměř úplně opačný přístupu
minulému. Užívání drog je posuzováno jako něco pozitivního, co pomáhá rozvoji
člověka. U halucinogenů je to například rozšíření vědomí, zvýšení empatie u extáze a
pozitivní socializační účinky konopí. Společenské názory na hédonismus bývají často
protichůdné, není výjimkou schvalování drogy, které má daný člověk v oblibě, a
zároveň odsouzení drog, které v oblibě nemá. (Hartnoll, 2005)
Humanitární perspektivy – neodsuzují ani nepřijímají drogy jako celek, snaží
se hlavně o dodržení zásadních hodnot jako demokracie, pluralismus nebo lidská práva.
Hlavním cílem je zlepšení kvality života jak u jednotlivců, tak skupin. (Hartnoll, 2005)
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Perspektiva volného trhu – velice individualistická, klade důraz na práva
jedince jako spotřebitele. Na užívání drog jako takové nenabízí tato perspektiva
hodnocení „negativní x pozitivní,“ ale přesto výskyt drog ve společnosti velice
ovlivňuje, jelikož má dopady na chování státu v problematice trhu, zejména trhu
s alkoholem a cigaretami, ale také na černém trhu s nelegálními drogami. (Hartnoll,
2005)

3.2 Vymezení základních pojmů
Adolescence je označení období jedince mezi dětstvím a dospělostí. V minulosti
se ještě samostatně uváděla pubescence (cca 11-15 let) a adolescence byla vymezena
zhruba 15-22 rokem. V dnešní době se nicméně od těchto dvou výrazů upouští a
používá se pouze termín adolescence. Adolescence začíná zhruba v 15 letech, kdy
člověk překonává biologickou hranici reprodukčního dozrání. Konec je nejčastěji
uváděn mezi 20 a 22 rokem, ale vzhledem k tomu, že adolescence je ukončena
osamostatněním jedince na úrovni psychické i ekonomické, mají například
vysokoškolští studenti tuto hranici posunutou až na věk 25–30 let. V současné době je
tak zvláště u studujících období adolescence v rozvinutých zemích nejdelší v historii
člověka. Nicméně adolescence se nerozpíná pouze směrem, kde dříve byl již člověk
dospělý, ale také druhým směrem, a ukrajuje z dětství. Zvláště po válce totiž došlo
k akceleraci dospívání a hranice se posunula až na zhruba 11–13 rok. S touto fází je
spojeno taky tzv. „adolescentní moratorium.“ To je stádium vývojové latence, kdy se
mladý člověk udržuje ve svém mládí, než definitivně vstoupí do světa dospělých. Toto
moratorium je typické experimenty s různými rolemi, postoji a zkušenostmi. Na toto
ovšem není možné pohlížet jen jako na nechuť přijímat zodpovědnost, důsledek
individualismu či hédonismu. Právě toto období později pomůže mladým lidem ustálit
se ve svých hodnotách a později vede k většímu úspěchu ve světě dospělých. (Evjáková,
2006)
Prevalence je pojem původně užívaný v epidemiologii. V původním smyslu tak
udává počet nemocných lidí danou nemocí, vztahovaný buď k celkovému počtu osob
v dané populaci, nebo v přepočtu na střední stav, nejčastěji 100 000 obyvatel. (Hůle,
2014)
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3.3 Definice marihuany a způsoby užívání

3.3.1 Marihuana
Marihuana je jednou z nejrozšířenějších drog na světě. Jedná se o sušené listy a
květenství rostliny konopí. Nejsilnější je marihuana obsahující pouze květenství. Má
přirozeně tmavě zelenou barvu. Obsah účinných látek se liší podle způsobu pěstování
konopí. Při domácím pěstování je obsah účinných látek 2-8 %, nicméně při
specializovaném šlechtění a zpracování může dosáhnout až více než 20 % (Kalina,
2003).

3.3.2 Hašiš
Hašiš je pryskyřice konopí s daleko vyšším obsahem účinných látek. Většinou
neobsahuje téměř žádné nečistoty z květenství nebo listů. Má tmavě hnědou barvu, která
se může lišit podle původu či druhu zpracování, například hašiš z Maroka má světle
hnědou barvu, zatímco hašiš z Afganistanu je tmavě hnědý. Obsah účinných látek může
přesáhnout 40 % (Kalina, 2003).

3.3.3 Způsob konzumace
Nejčastějším způsobem užití marihuany je kouření. V České republice ji takto
užívá až 90 % uživatelů. Liší se proto od ostatních drog, které jsou často aplikovány
nitrožilně či šňupáním, tedy přímo kontaktem látky se sliznicí. Nejčastěji je marihuana
kouřena v „jointech,“ tedy marihuanových cigaretách. Kuřák smíchá malé množství
tabáku se sušenými květy či listy, které zpravidla rozdrtí až těsně před použitím,
zachová se tak chuť i vůně. Typický je také sociální rozměr kouření marihuany, jelikož
marihuana je často kouřena ve skupinách. Dalším způsobem kouření jsou různé dýmky,
šlukovky, nebo tzv. bongy, které využívají filtraci přes vodu. Při použití dýmek se
používá převážně čisté konopí. Marihuana nicméně může být požívána i v jídle,
nejčastěji jde o různé sladké pečivo jako muffiny, koláčky apod. (Dupal, 1994)
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Účinné látky se z konopných květů dostávají do pokrmu poměrně složitě, jelikož
THC se uvolňuje pouze do tuků nebo do alkoholu. Látku je potřeba rozmělnit na malé
kousky, opět se nejčastěji zpracovává sušená. Účinné látky se také nejlépe vyluhují či
vypékají do pokrmu při zvýšených teplotách. (Miovský , 2008)

3.3.4 Účinné látky
Účinné látky navozující změněný stav vědomí byly objeveny již v roce 1964 a
jsou nazývány jako cannabinoidy. Marihuana jich obsahuje velké množství,
prozkoumáno je zhruba přes třicet cannabinoidů. Za psychicky nejaktivnější látky jsou
považovány 8-trans-tetrahydrocannabinol a delta-9-trans-tetrahydrocannabinol, tedy
THC. Tyto látky jsou obsažené jak v marihuaně, tak v hašiši (Kalina, 2003).

3.3.5 Intoxikace akutní
Před užitím není nikdy možné jednoznačně určit, jak bude stav opojení vypadat.
Záleží na celé řadě faktorů zahrnující předchozí zkušenost s drogou, dále třeba aktuální
psychické nastavení jedince, očekávání od drogy, únava a podobně. Zpravidla
intoxikace

nastupuje

během

několika

vteřin

až

minut

od

požití.

Mezi

nejcharakterističtější účinky konopných látek jsou pocit uvolněnosti, lehký pocit hladu,
sucho v ústech a někdy také lehký pocit chladu. I člověk, který byl před vykouřením
marihuanové cigarety najedený, má opětovný pocit hladu. Dalším typickým znakem je
změnění vnímání času, který se většinou jeví jako pomaleji plynoucí. Občas se objeví
také hmatové, sluchové či zrakové deformace, výjimečně také halucinace. Celkově se
stav blíží meditativnímu ponoření do vlastního nitra s nutkáním zabývat se vlastními
pocity a hloubání. (Kalina, 2003)
Účinky marihuany nejsou stejné po celou dobu rauše. Vrcholu dosahují zhruba
po 5 minutách od vdechnutí a nejintenzivnější jsou v průběhu prvních 30-60 minutách
po požití. Nastupují a ustupují jednotlivé vrcholy, které jsou menší než první a nelze
přesně určit, kolik jich bude, a jak budou intenzivní. Každopádně po dvou až třech
hodinách účinky opadnou a plynule přejdou nejčastěji v únavu (Miovská, 2008)
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3.3.6 Intoxikace chronická
Chronické účinky užívání marihuany v malém množství nejsou téměř zjistitelné.
Proto se výzkumy zaměřují na uživatele marihuany, kteří užívají velká množství této
drogy. Účinky jsou fyzické i psychologické. U pokusných zvířat a patrně také u lidí
byly zjištěny slabé abstinenční příznaky, které zahrnovaly nespavost, třes, stres a
mrazení po dobu zhruba dvou dnů. Tyto příznaky se ovšem nevyskytují vždy a není
jasné, jak často se vyskytují. Závislost projevující se nezkrotnou touhou po droze
nicméně u marihuany nemá tak častý výskyt jako například u tabáku, alkoholu nebo
třeba kokainu. Dalším rizikem spojeným s užíváním marihuany je zvýšená
pravděpodobnost zájmu o jiné drogy, tedy že se marihuana stane „odrazovým
můstkem.“ U dlouhodobých uživatelů marihuany je také popisován „amotivační
syndrom.“ Ten je typický pasivitou jedince, bezcílností, apatií, samotářstvím, malou
vůlí k práci apod. Zde je jako vysvětlení uváděna hormonální změna způsobená
dlouhodobým užíváním marihuany nebo deprese. Další oblastí, ve které hraje
dlouhodobé užívání marihuany roli, je reprodukční systém. U mužů má dlouhodobé
užívání za následek úbytek spermií, u žen v případě užívání v těhotenství nižší porodní
váhu dítěte či rizikovější těhotenství. V neposlední řadě je také rizikové samotné
kouření, jelikož zatěžuje dýchací cesty, způsobuje jejich zúžení a zapříčiňuje častější
záněty. (Grinspoon, Bakalar, 1996).

3.4 Původ marihuany
Pro lepší uvedení do kontextu řešeného konopí bych rád zmínil, že konopí je
v Evropě již tradiční rostlinou. Přiblížím tedy krátce historii používání rostlin konopí.
Na začátku krátkého souhrnu historie konopí je nutné rozdělit ho do dvou
skupin, respektive odrůd. Existují celkem tři, ale třetí skupina má velice malý výskyt.
Tyto odrůdy se nazývají konopí indické (cannabis indica) a konopí seté (cannabis
sativa), přičemž u konopí setého existuje druh, který neobsahuje téměř žádné aktivní
látky, a tak z něj nelze vyrobit marihuana. Konopí začali lidé používat již 12 000 let př.
n. l., čímž se zařazuje mezi nejdéle kultivované rostliny vůbec. Původně rostlo v oblasti
střední Asie a jižní Sibiře. Ve starověku bylo užíváno konopí s aktivními látkami stejně,
jako konopí bez nich. Často se používalo ve starověké Číně, kde se používalo
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především k lékařským účelům jako anestetikum při operacích či dokonce přímo
císařem. Během dalších tisíce let se přes Koreu rozšířilo konopí do Indie, kde se,
podobně jako předtím v Číně, začalo využívat psychoaktivní konopí pro medicínské a
rekreační účely. Zde také konopí dostalo náboženské uznání jako rostlina, která
uvolňuje úzkost. Přes blízký východ se poté mezi lety 2000 př. n. l. a 1400 př. n. l.
konopí dostalo díky kočovným národům do Evropy, konkrétně ke Germánům, odkud se
šířilo dál po Evropě i na dnešní britské ostrovy. V Evropě bylo konopí používáno
především jako přadná rostlina na výrobu látek a provazů. (Blaszczak – Boxe, 2014)
S kouřením konopí pro jeho psychoaktivní složky se v Evropě začalo mnohem
později. Teprve při Napoleonově tažení do Egypta v 19. století si Evropští vědci v rámci
akademického orientalismu všimli kouření hašiše mezi Araby a popsali ho v knize
vydané v Paříži v roce 1809. Nejvíce se ovšem o rozšíření hašiše v Paříži zasloužili dva
francouzští lékaři sloužící v Káhiře mezi lety 1834 a 1838. Praktický lékař Louis Aubert
- Roche a psychiatr Jacques - Joseph Moreau ovšem hašiš nejprve používali pro léčebné
účely. Založili společně s tehdejší francouzskou literární elitou klub, ve kterém měsíčně
hašiš užívali za účelem vytvoření umělé šílenosti, aby mohli poté řešit psychické
problémy ostatních. (Bjelić, 2016)

3.5 Rizika spojená s užíváním marihuany a hašiše
S užíváním marihuany je spojeno několik zdravotních rizik, ze kterých nyní
některé vyjmenuji, aby bylo zřejmé, proč je užívání marihuany pro mladé lidi nevhodné.
Prvním rizikem spojeným s užíváním marihuany je její funkce doplňku k jiným
drogám. Pokud je například uživatel závislý na jiných drogách a marihuaně, tak po
vyléčení závislosti má větší šanci recidivy, když se vrátí nejprve ke kouření marihuany.
Marihuana samotná navíc je návykovou látkou a to poměrně jasně. Dřívější dohady o
nenávykovosti jsou dnes již mimo diskuzi. Například u každodenních kuřáků marihuany
je závislost prokazatelná asi v 25-50 % případů. (Nešpor, Csémy, 2012)
Dalším možným rizikem je zvýšená pravděpodobnost psychóz, úzkostí a dalších
psychických problémů. Zde je největší riziko u uživatelů, kteří v minulosti trpěli
nějakými duševními problémy, nebo mají tyto potíže v rodině. U dospívajících může
dokonce užívání konopí třikrát zvětšit riziko depresivního onemocnění než v dospělosti.
Marihuana navíc zhoršuje motorické funkce a manuální obratnost, ale také schopnost
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rozhodovat se, plánovat či organizovat, což ovlivňuje jak běžný život uživatele, tak
léčbu. Během intoxikace se také zhoršuje paměť a pozornost. (Nešpor, Csémy, 2012)
Negativní vliv má užívání marihuany také kvůli nejčastějšímu způsobu aplikace
drogy – kouření. To vytváří či zhoršuje řadu nemocí či obtíží zahrnující například zánět
průdušek či tuberkulózu. Navíc je kouř z marihuanových cigaret či dýmek karcinogenní.
Marihuanové cigarety jsou sice obvykle kouřeny v menší frekvenci než cigarety
tabákové, ale kouř je škodlivější a roli hraje také odlišný způsob kouření. (Nešpor,
Csémy, 2012)
V neposlední řádě je kouření marihuany také spojeno s vysokým rizikem
smrtelné náhlé srdeční příhody, hodinu po vykouření marihuanové cigarety je vyšší až
5x. Je to způsobeno zvýšením tepové frekvence, což doprovází typické zarudnutí očí.
Tato rizika jsou spojena nejen s lidmi nemocnými se srdcem, ale také u mladých lidí.
(Nešpor, Csémy, 2012)
Dospívající lidé jsou zdravotními riziky spojenými s užíváním marihuany
ohroženi více než dospělá populace. Je zjištěná spojitost mezi užíváním marihuany a
horším školním prospěchem. Dále je také závislost na konopí spojena s vyšším rizikem
užívání jiných návykových látek. Tyto skutečnosti jsou vysvětlovány více způsoby,
nelze například vyloučit vliv společenských rizikových faktorů. Příčinnou souvislost
s marihuanou ovšem vyloučit nelze. (Nešpor, Csémy, 2012)

3.5.1 Prevence rizikového chování u adolescentů

Prevence rizikového chování u mladých lidí je věc, kterou se samozřejmě
zabývá i stát, prostřednictvím příslušného ministerstva. Ministerstvo nemá speciální
strategický plán pro prevenci drog, ale týká se rizikového chování obecně. To je zde
definováno takto: „Pojem rizikové chování zahrnuje rozmanité formy chování, které
mají negativní dopady na zdraví, sociální nebo psychologické fungování jedince a/nebo
ohrožují jeho sociální okolí. Rizikové chování představuje různé typy chování, které se
pohybují na škále od extrémních projevů chování „běžného“ (např. provozování
adrenalinových sportů) až po projevy chování na hranici patologie (např. nadměrné
užívání alkoholu, cigaret, kofeinu či nelegálních drog, násilí).“ (MŠMT, 2013) Prevencí
se zabývá proto, aby se předešlo rizikovému chování dříve, než nastane. Prevence je zde
definována takto: „Pojmem prevence rozumíme všechna opatření směřující k
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předcházení a minimalizace jevů spojených s rizikovým chováním a jeho důsledky.
Prevencí může být jakýkoliv typ výchovné, vzdělávací, zdravotní, sociální či jiné
intervence směřující k předcházení výskytu rizikového chování, zamezující jeho další
progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhající
řešit jeho důsledky.“ (MŠMT, 2013)
Prevence, aby byla efektivní, musí být koordinována mezi více subjekty,
především školami, školskými poradenskými zařízeními, zákonnými zástupci,
nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží, OSPODy (orgány
sociálně – právní ochrany dětí), Policií ČR a dalšími. Systém probíhá zároveň na
centrální a místní úrovni. Centrální úroveň je dále horizontálně dělena, jelikož není jen
v gesci jednoho ministerstva, ale také dalších institucí, konkrétně Ministerstva
zdravotnictví, Ministerstva vnitra – Republikový výbor pro prevenci kriminality a jako
poslední ještě Úřadu vlády České republiky – Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky. Ministerstvo zdravotnictví má v tomto procesu funkci prevence zdravotních
škod způsobených užíváním návykových látek. Ministerstvo vnitra se z pohledu
prevence stará pouze o prevenci kriminality. Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, která je součástí Úřadu vlády, má společně s Národním monitorovacím
střediskem za úkol zřizovat výbory, odborné pracovní skupiny k podpoře mezirezortní
koordinace protidrogové Strategie a Akční plány. Tyto potom dále realizují samotná
ministerstva a kraje. (MŠMT, 2013)
Vertikální koordinace slaďuje krajskou a obecní úroveň s nařízeními
ministerstva. Jako další v tomto dělení následuje krajský školský koordinátor, který má
za úkol komunikaci s manažery prevence kriminality, krajským koordinátorem
protidrogové prevence a podporuje ředitele škol a vzdělávacích zařízení. Taktéž pomáhá
metodikům prevence v pedagogicko-psychologické poradně. Tito metodici zároveň
představují další stupeň ve vertikálním děleni koordinace protidrogové prevence. Ten
aktivně komunikuje s krajským školním koordinátorem, udržuje kontakt se všemi
institucemi, organizacemi a subjekty, které v kraji prevenci řeší, pořádá pravidelné
porady a semináře pro další metodiky prevence. Také spolupracuje se školním
metodikem prevence, který je další a poslední v tomto dělení. Školní metodik prevence
je pracovník školy, který přímo v konkrétní škole dohlíží na dodržování aktivit
spojených s prevencí, přičemž na nich sám participuje a spoluutváří je. (MŠMT, 2013)

15

3.6 Zákony upravující marihuanu
V České republice je zákon upravující držení a užívání marihuany netypický tím, že
je rozhodující, kolik marihuany člověk uchovává nebo pěstuje. V zákoně samotném je
toto množství stanoveno jako „vetší než malé.“ V případě uchovávání marihuany, hašiše
nebo látky obsahující tetrahydrokanabinol – účinnou látku konopí, hrozí hříšníkovi
odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti a propadnutí věci. V případě pěstování
konopí jde při větším než malém množství o odnětí svobody až na šest měsíců či
propadnutím věci. (Česká republika, 2009)
Pokud ovšem člověk přechovává pouze malé množství marihuany pro vlastní
potřebu, nebo malé množství pěstuje, dopouští se pouze přestupku a hrozí mu pokuta
maximálně do výše 15 000 Kč. (Česká republika, 1998)
Co se týče určení malého a většího než malého množství, je problematika poměrně
složitá. Od 1. 1. 2010 platila vládní vyhláška o maximálním malém množství a to o
hodnotách 15 gramů marihuany a 5 gramů hašiše. Tato vyhláška ale byla zrušena
Ústavním soudem, jelikož kritérium trestnosti podle něj nemůže vyplývat z nižší právní
normy než ze zákona jako takového. Nicméně podobný zákon přijatý nebyl, a tak
13. března 2014 přijal Nejvyšší soud stanovisko, které tyto limity definuje. Nejedná se
zde ovšem o závazná čísla, jako spíše doporučení, kterým by se policejní a justiční
orgány měly řídit, ovšem mohou zohledňovat i jiné zkušenosti. Podle tohoto rozhodnutí
je malý množstvím konopí maximálně 10 gramů a pro hašiš je hraničních gramů 5.
(Biňovec, 2017)
Co se ovšem týká léčebného konopí, je u nás v České republice legální. Je tomu tak
od roku 2015 a jde pouze o konopí, nikoli tedy o hašiš, či další konopné látky.
Marihuana je využívána jako podpůrná či doplňková léčba, nikoliv tedy jako hlavní
medikament. Konopí v českých lékárnách může být dovezené ze zahraničí – o jeho
kvalitu se stará Ministerstvo zdravotnictví, cena není regulována, vychází z ceny
nabízené prodávajícím. Konopí ale může být také vypěstované v Česku, kde na
pěstování má právo pouze Státní ústav pro kontrolu léčiv, který toto přenesl na Státní
agenturu pro konopí pro léčebné použití. Cena opět není regulována a vychází
z konkurence nejnižších nabídek. Pacient s marihuanou na předpis je dohledatelný
v online databázi policie, takže pokud je kontrolován příslušníky, lze okamžitě zjistit,
jestli má na konopí nárok, nebo ho přechovává nelegálně. Co se týká doporučeného
podávání, doporučuje se vaporizér- přístroj, který marihuanu zahřívá bez spalování a
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tím činí kouř zdravější. Dále také perorální podání především v kombinaci
s potravinami obsahujícími tuk, jelikož právě v něm se účinné látky rozpouští. Riziko
tohoto způsobu podání spočívá ve zpomaleném nástupu účinků, přičemž pacient se
může domnívat, že léčba nezabírá, předávkovat se a způsobit zdravotní obtíže. (SAKL,
2015)
Pro Státní úřad pro kontrolu léčiv nicméně nastaly krušné časy, jelikož nebyl
schopen naplnit očekávání trhu na léčebné konopí. Sám úřad to přiznává a vyjadřuje se
k tomuto problému takto: „Právní předpisy, které upravují oblast konopí pro léčebné
použití, bohužel nejsou domyšleny do všech detailů a situací, které se v průběhu
poptávání pěstitele a následné realizace smlouvy vyskytly. Tato legislativa má řadu
nedostatků a je velmi obtížné vykonávat všechny činnosti tak, aby byly její požadavky
naplněny, a zároveň, aby zde mohlo být konopí pro pacienty dostupné. SÚKL však
v této věci dělá maximum možného. SÚKL nemůže a nebude porušovat platnou
legislativu! Pokud by SÚKL činil kroky, které jsou mu ze strany některých externích
subjektů doporučovány, znamenalo by to, že ostatní regulované subjekty za obdobná
pochybení sankcionuje a ve svém vlastním případě je toleruje. A to je zcela nepřípustné!
SÚKL naprosto souhlasí s tím, že aktuální umístění Státní agentury pro konopí pro
léčebné použití pod SÚKL není ideální a de facto znamená, že stát reguluje sám
sebe. Tento stav je však upraven zákonem a SÚKL nezbývá nic jiného než jej plně
respektovat. Je třeba se ptát konkrétních osob, které se na přípravě takové legislativy
podílely, proč byla Státní agentura takto v rámci organizační struktury zařazena. Co je
však velice zarážející, je např. tvrzení MUDr. Tomáše Zábranského, který uvádí, že
SÚKL mohl exspiraci konopí prodloužit, jelikož je to v zahraničí běžná praxe. Ano, je
to zcela běžná praxe, a to nejen v zahraničí. Základní neznalost legislativy však MUDr.
Zábranský prokazuje tím, že zcela opomíjí fakt, že prodloužení exspirace může
realizovat výhradně výrobce (tedy v tomto případě pěstitel konopí), a to pouze na
základě výsledků stabilitních studií. Ty však nejsou k dispozici, neboť si pěstitel žádné
takové studie nezadal, pokud je nám známo.“ (SÚKL, 2017) Musíme tak počkat na
sladění legislativy s činností SÚKL.

4 Dosavadní výzkumy v oblasti užívání marihuany
Největším státem zajišťovaným orgánem pro výzkum v této oblasti je právě
"NMS," tedy Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí
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odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky. NMS sbírá a analyzuje data
týkající se především nelegálních drog. Vydává každoročně výroční zprávy týkající se
tohoto tématu a přidává k němu i informace o závislosti na automatech. K posledním
publikacím patří právě Výroční zpráva za rok 2016 vydaná v září 2017. Zde je obšírně
popsán stav užívání návykových látek v české populaci včetně rozdělení na dospělé a
dospívající osoby. Zde se opět potvrzují výsledky shodné s ostatními výzkumy, tedy že
asi třetina všech dospívajících má osobní zkušenost s marihuanou. Zároveň tato zpráva
obsahuje i výsledky studie z roku 2016, která zkoumala postoje Čechů k marihuaně a
srovnávala výsledky s lety 1996 a 2006, kde je vidět spíše odmítání marihuany.
Nicméně je patrné, že je tolerance marihuany na vyšší úrovni než v roce 1996,
konkrétně 22 % tolerujících v roce 2016 oproti 10 % tolerujících v roce 1996. Výsledky
postojových otázek nicméně nejsou rozdělené podle jednotlivých krajů. (Mravčík a kol,
2016). Právě s daty NMS sbíranými pro ESPAD v roce 2011 budu pracovat v praktické
části.
Výše popsaná studie ESPAD (The Europian School Survey Project on Alcohol
and Other Drugs) vznikla kvůli chybějícím srovnatelným datům v této oblasti. Na
začátku devadesátých let tedy založili organizaci sbírající dotazníky mezi mládeží
v Evropě, přičemž dotazník je samovyplňovací a vyplňuje se ve třídě. Cíl byl sebrat data
z co možná nejvíce evropských zemí mezi 16letými studenty. Data jsou sbírána od roku
1995. Spolupráce na tomto projektu začala již v osmdesátých letech. Díky Skupině
Pompidou Rady Evropy se sestavil dotazník a otestován byl v pilotáži v osmi zemích
Evropy. V následujících letech se projekt upravil a v roce 1995 již proběhla první vlna
sběru dat napříč 26 evropskými zeměmi. Toto číslo se s každou další vlnou zvedá.
Vzhledem k tomu, že dotazníky nejsou sbírány centrálně pro celou Evropu, ale sběr je
zajištěn místní organizací v každé zemi, je nutná velká disciplína nejen v přesném
překladu dotazníku, ale také ve shodném výběru vzorku či způsobu sběru dat.
(Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014)
V roce 2011 ve studii ESPAD pro Českou republiku mělo zkušenost
s marihuanou 42,3 % respondentů a byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi
chlapci a dívkami. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014) Toto se při mé
analýze pro Prahu neopakovalo.
Další mezinárodní organizací zabývající se marihuanou mezi adolescenty je
HBSC (Health Behaviour in School-aged Children study). Studie dlouhodobě
spolupracuje s ESPADem. Tato studie se zaměřuje na přístup adolescentů k chování

18
v oblasti zdraví. Stejně jako u ESPADu jde o samovyplňovací dotazníky sbírané ve
školách. Výsledky studie jsou používány nejen na vědecké účely, ale měly by také
ovlivňovat politiku zdraví obecně. Dotazníky se sbírají napříč Českou republikou již od
roku 1994 ve čtyřletých intervalech. Sesbíraná data je tak opět možné komparovat a
sledovat jejich vývoj v průběhu času. Co se týká užívání návykových látek, HBSC
sleduje užívání legálních látek – tabáku a alkoholu, a nelegálních – marihuany.
Dotazníky byly sbírány mezi 15letými studenty, jelikož mladší studenti tuto část
dotazníku nevyplňovali. Respondenti odpovídali na otázku frekvence užívání
marihuany na sedmi stupňové škále od „nikdy“ do „více než 40krát.“ Přičemž ti, kteří
uvedli alespoň jednu zkušenost s marihuanou, jsou bráni jako uživatelé marihuany. Tato
analýza nezahrnuje rozdíly mezi školami, ale pouze mezi pohlavími. Je zajímavé vidět,
jak se v průběhu času rozdíl smazává, až úplně mizí. Shodně se prevalence užívání
marihuany v roce 2014 pohybovala okolo 23 %, zatímco v roce 2002 byla prevalence
nejen větší, ale byl zde i znatelný rozdíl mezi chlapci a dívkami – 35 % u chlapců a 27
% u děvčat. Závěrem studie tedy je, že klesá prevalence užívání marihuany v České
republice mezi 15letými lidmi obecně, rychleji ovšem u chlapců. (Kážmér, Csemy,
Ružbarská, Pavelka, Hamřík, Kalman, 2017) Data týkající se užívání marihuany
v České republice od roku 2002 do roku 2014 byla analyzována a ze závěrů byl napsán
právě zde citovaný článek, jelikož HBSC se nezabývá primárně návykovými látkami.
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5 Metodologie

5.1 Charakteristika Prahy
Praha je hlavním městem České republiky a je také samostatným krajem. Je
lokalizována v centrálních Čechách. Je nejvýznamnějším reprezentantem státu a ve
středoevropském regionu má silnou pozici. (Asociace krajů, 2016)
V roce 2011 v Praze žilo 1 241 664 lidí. Z tohoto počtu bylo dospívajících ve
věkovém rozmezí 15 až 19 let 50 331, z čehož 25 476 tvořili chlapci a 24 855 děvčata.
Adolescenti v tomto věku tedy představovali zhruba 4 % celkové pražské populace.
(ČSÚ, 2011a)
Co se vzdělání týče, bylo v roce 2011 ve věkovém intervalu 15–19 let pouze 84
osob bez vzdělání, základního vzdělání dosáhlo 41 246 osob. Vyučených bez maturity
bylo v témže roce 1 834, maturantů na všeobecné škole 2692 a na odborné střední škole
bylo 1719 studentů. Existují zde rozdíly mezi děvčaty a chlapci, a to konkrétně – u
základního vzdělání je o 986 více chlapců, u vyučených bez maturity je ovšem pouze o
218 chlapců více. Co se maturitních oborů týče, u všeobecného studia bylo chlapců o
556 méně, stejně jako u maturitních oborů odborných škol, kde bylo děvčat více o 917.
(ČSÚ, 2011b)
Prahu jsem pro svůj výzkum vybral především proto, že má, společně
s Ústeckým krajem, nejvyšší prevalenci užívání drog. (Úřad vlády ČR, 2009)

5.2 ESPAD 2011
Nyní bych rád představil výzkum, ze kterého pochází data, která používám, a
také organizaci ESPAD, která tento výzkum pořádá.
ESPAD je mezinárodní projekt, který zajišťuje největší celoevropskou studii
týkající se užívání návykových látek mladými lidmi. Cílem celého projektu je sebrat
data o přístupu k legálním i nelegálním drogám u 16letých studentů v celé Evropě a tato
data mezi sebou poté porovnávat a sledovat trendy ve vývoji situace. V roce 2011
proběhla již čtvrtá vlna tohoto šetření, které se opakuje každé 4 roky již od roku 1995.
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V celorepublikových výsledcích roku 2011 se ukázalo, že co se týče kouření
tabákových výrobků, zůstávají zde trendy neměnné a to konstantní. Pravidelně v roce
2011 kouřilo 25 % 16letých studentů, z toho 8 % silných kuřáků – to znamená, že
vykouřili více než 10 cigaret denně. Rozdíly mezi chlapci a dívkami byly na úrovni
několika procent. Jediná pozitivní změna v kouření tabákových výrobků od roku 2007
do roku 2011 byla ve zvyšujícím se věku první okušené cigarety. (Chomynová, Csémy,
Grolmusová, Sadílek, 2014)
Co se týče alkoholu, výsledky studie z roku 2011 jsou následující. Od
devadesátých let se příliš nezměnilo a alkohol stále zůstává velkým problémem u
dospívajících. V roce 2007 došlo ke krátké stabilizaci počtu uživatelů alkoholu, ale poté
tyto počty opět začaly růst. U chlapců stoupla konzumace piva a destilátů, u dívek vína
a destilátů. U chlapců je obecně u alkoholu větší nárůst oproti dívkám. Častá
konzumace velkých dávek alkoholu, konkrétně 5 a více sklenic alkoholu vícekrát než
třikrát v posledních 30 dnech, se vyskytla u 16 % slečen a 27 % hochů. (Chom ynová,
Csém y, Grolmusová, Sadílek, 2014)
Když přejdeme k nelegálním látkám, jsou nejčastěji uváděnou skupinou drog
právě konopné drogy. S nimi má v celé České republice zkušenost 42 % žáků. Za
marihuanou a hašišem následují halucinogenní houby, které vyzkoušelo 7 % studentů.
Následují ostatní halucinogenní drogy v čele s LSD – 5 % a extáze s 3 % prevalencí.
Další významnou položkou jsou sice legální, ale zneužívané těkavé látky v 8 % a léky
bez doporučení lékaře v 10 %. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014)
Zajímavé je, že autoři uvádí „Významné rozdíly mezi pohlavími se projevily
pouze v případě některých látek – konopné látky, halucinogenní houby a anabolické
steroidy uváděli výrazně častěji chlapci, užití sedativ a alkoholu v kombinaci s léky
uváděly častěji dívky.“ (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014) Tento rozdíl
mezi pohlavími minimálně v oblasti užívání konopných látek se nicméně v dalších
letech po výzkumu snížil tak moc, až vlastně zmizel, a v roce 2014 dokonce dívky podle
níže zmíněné zprávy z dat HBSC chlapce v užívání konopí předběhly. (Kážmér, Csemy,
Ružbarská, Pavelka, Hamřík, Kalman, 2017)
V oblasti prvního užití sledovaných drog došlo v roce 2011 oproti roku 2007 ke
zvýšení nejčastějšího věku první zkušenosti s drogou na 15 let. Přístup k drogám
nejčastěji adolescenti získávají přes kamarády nebo ve skupině kamarádů. Motivace
k prvnímu užití drogy je nejčastěji zvědavost, kterou uvádí téměř třetina respondentů,
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mezi další časté důvody patří chuť dostat se do nálady, snaha zapomenout na starosti či
obavy, že by se ocitli mimo partu. Zkoumaná byla také subjektivně vnímaná rizikovost
užívání či zkoušení návykových látek. Ta se od roku 2007 nezměnila, za bezrizikové
považuje občasné kouření cigaret 70 % respondentů, pití 1 – 2 skleniček alkoholu denně
polovina a jednorázový experiment s marihuanou 46 %. Dostupnost alkoholu i cigaret
pro mladé lidi je dlouhodobě na vysoké úrovni, přestože by měly tyto látky být
dostupné až od 18 let věku. Zvýšila se subjektivně vnímaná dostupnost léků se
sedativním účinkem, naopak se zmenšila dostupnost nelegálních drog, poprvé také
konopných látek. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014)
Regionální rozdíly v této studii vyšly jako statisticky významné. Mezi
exponovanější kraje patří Praha, Ústecký, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský.
Naopak méně exponované jsou Středočeský, Plzeňský, Královehradecký a Pardubický
kraj. Zajímavým zjištěním při geografické diferenciaci výsledků je vysoká dynamika
jednotlivých krajů. Přestože se celorepublikově zdá situace být stabilní, v jednotlivých
regionech se mění. I při stoupající tendenci u některých látek některé kraje s výskytem
klesají a naopak. Rozdíly jsou také mezi žáky základních škol a studenty středních škol
či odborných učilišť. Žáci základních škol mají výrazně nižší zkušenosti s tabákem,
alkoholem i nelegálními drogami, což je ovlivněno nižším věkem i vyšší mírou kontroly
od rodičů. Jednorázový experiment s drogami nicméně ani jedna skupina nepovažuje za
problematický, což může být ovlivněno vlastní zkušeností, nicméně si uvědomují rizika
spojená s dlouhodobým užíváním drog. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek,
2014)
Tím, že je studie mezinárodní, nabízí také srovnání s ostatními zeměmi Evropy.
Obecně v Evropě došlo ke stabilizaci situace s drogami, včetně konopných. Česká
republika z průměru vystupuje jak ve vyšší frekvenci užívání cigaret a alkoholu, tak
speciálně u alkoholu také ve vyšším dávkování. U marihuany jsme opravdu znatelně
nad evropským průměrem, který činí 17 % u otázky užití konopných látek, v České
republice je totiž toto užití deklarované u 42 % studentů. (Chomynová, Csémy,
Grolmusová, Sadílek, 2014)
Metodologie ESPADu zůstává téměř neměnná. Na metodologickém postupu se
domluvily všechny zúčastněné země. Samovyplňovací dotazník je sbírán na jednotné
věkové kohortě šestnáctiletých žáků základních škol či studentů středních. Dotazník je
standardně v angličtině a obsahuje základní otázky, které nesmí chybět v žádné
z jazykových mutací. Překlady připravuje vždy národní instituce pověřená sběrem.
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Dotazník obsahuje otázky na návykové látky. Tradičně se ptá na postoje a názory na
návykové látky. Zkoumány byly také nelegální látky včetně kontextu jejich užití. Dále
některé oblasti běžného života jako je prospěch ve škole, vztah s rodiči či výskyt drog u
přátel a sourozenců šestnáctiletých. V neposlední řadě je zkoumána subjektivní
dostupnost drog, alkoholu a cigaret nebo míra kontroly rodičů. K tomuto základu si
každá země může přidat vlastní otázky, které později nejsou součástí mezinárodního
srovnání. Na konci měl celý dotazník v roce 2011 55 otázek a vyplnit ho trvalo
průměrně 34 minut. Vzorkem jsou studenti, kteří v roce sledování dosáhli 16 let věku a
byli v době sběru přítomni ve škole. Vynechali se také studenti speciálních škol a tříd a
studenti se závažnými poruchami či hendikepem. (Chomynová, Csémy, Grolmusová,
Sadílek, 2014)
Velikost vzorku byla homogenizována na mezinárodní úrovni a v České
republice bylo nutné mít pro reprezentativní výzkum vzorek alespoň o 2400
respondentech, nakonec se sebrala data od 3913 respondentů. Následně se počet navýšil
pro lepší analýzu výsledků v krajích na 5074 a při porovnání škol mezi sebou na 9348
respondentů. V prvním navýšení se přibrali ostatní studenti narození v roce 1995,
kterým ovšem nebylo 16 let, a při druhém navýšení se přidali respondenti narození mezi
roky 1994 a 1996. Kvůli jednotnému věku respondentů, 16 let, byly brány ohledy na to,
kolik lidí z této věkové kohorty studuje ještě základní školu, kolik střední, a výběr byl
proveden tak, aby poměr odpovídal skutečnosti. Školy byly vybrány náhodným
výběrem z jednotlivých krajů, celkově se jednalo o 294 středních škol a 70 základních,
v každé základní škole se náhodně vybraly dvě deváté třídy, na středních školách vždy
jedna třída prvního ročníku. V Praze šlo celkem o 30 škol, přičemž bylo vybráno 5
základních škol, 7 gymnázií, 11 středních odborných škol a 7 středních odborných
učilišť. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek, 2014)
Sběr dat probíhal v ucelených kolektivech tříd, a to vždy za přítomnosti
vyškoleného asistenta výzkumu, účast učitele nebyla vyžadována. Dotazníky byly po
vyplnění sbírány v předem rozdaných bílých obálkách. Absence žáků byla kontrolována
v třídní knize nebo dotazem u učitele. (Chomynová, Csémy, Grolmusová, Sadílek,
2014)
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5.3 Představení výběru
Pro analýzu jsem požádal o data Národního monitorovacího střediska sbíraná pro
studii ESPAD v roce 2011. Data z tohoto roku jsem použil ze dvou důvodů. Tím prvním
je, že jsou to nejnovější data, která jsem mohl dostat, jelikož novější data ještě nejsou
veřejná ani použitelná pro studijní účely. Druhým a podstatnějším důvodem je část
dotazníku, která se objevila jen v tomto roce, jelikož dotazníky bývají obdobné, a to je
část nazvaná CAST (Cannabis Abuse Screening Test). Data, která používám, mají
vzorek 375 studentů z Prahy ve věku 16 let. Studenti jsou rozděleni podle typu školy na
základní a střední školy a střední školy jsou dále děleny na střední školy s maturitou,
střední odborná učiliště a gymnázia. Ve vzorku je 186 chlapců a 189 dívek. Podle typu
školy je více studentů na středních školách oproti základním - 283 proti 92 žákům,
percentuálně vyjádřeno jde o 75 % středoškoláků proti 25 % žáků základních škol.
Studenti středních škol jsou dále rozděleni podle druhu školy, nejvíce má vzorek
studentů středních škol s maturitou, konkrétně 128, dále obsahuje data 95 učňů a 60
gymnazistů.
V CAST části se jedná o šesti-otázkový oddíl, který zkoumá frekvenci určených jevů
za posledních 12 měsíců. Každá otázka má pěti bodovou škálu odpovědí vyjadřujících
frekvenci od „Nikdy“ přes „Zřídka,“ „Občas,“ až po „Celkem často,“ a „Velmi často“.
První jev je nazván jako „non-recreational use,“ týká se tedy užití marihuany v běžných
podmínkách dne, ne jen za rekreačním účelem. Zde jsou otázky: „Kouřil/a jste někdy
marihuanu nebo hašiš před polednem?“ a „Kouřil/a jste někdy marihuanu nebo hašiš,
když jste byl sám/sama?.“ Druhým zkoumaným jevem jsou potom poruchy paměti v
otázce „Měl/a jste někdy problém s pamětí, když jste kouřil/a marihuanu nebo hašiš?“
Třetím faktorem je vliv okolí na uživatele marihuany, konkrétní otázka v dotazníku zní
„Řekli vám někdy vaši přátelé nebo členové rodiny, že byste měl/a snížit spotřebu nebo
přestat užívat marihuanu nebo hašiš?“ Víceméně navazující otázka se zabývá
neúspěšnými pokusy přestat kouřit marihuanu či hašiš „Zkusil/a jste někdy snížit
spotřebu nebo přestat užívat marihuanu nebo hašiš, ale neúspěšně?“ V poslední otázce
se autoři CASTu ptají na problémy spojené s užitím marihuany nebo hašiše „Měl/a jste
někdy problémy kvůli vašemu užívání marihuany nebo hašiše (hádka, rvačka, nehoda,
špatné výsledky ve škole aj.)?“ (Legleye, Guignard, Richard, Kraus, Pabstm Beck, 2015)
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5.4 Analytické postupy
Pro analýzu CAST části jsem zvolil metodu počítání skóre podle výskytu
jednotlivých jevů. Každá odpověď má skóre podle četnosti od jedné do pěti, obdobně
jako je kódováno. Pro lepší přehlednost jsem skóre zprůměroval pro každého
respondenta a nahradil všech 6 odpovědí respondentovou průměrnou hodnotou. Tímto
jsem dosáhl menšího rozpětí výsledků a také nevzniká v grafu „díra“ mezi respondenty
(viz graf1), kteří uvedli, že marihuanu neužívají a mají tak hodnotu 0 a ostatními, kteří
měli prostý součet svých odpovědí. Trend přitom byl jasně zachován (viz graf2). Pro
toto jsem použil v prvním případě rozdělení mužů a žen „T-test pro dva nezávislé
výběry neboli Independent - Samples T Test. Srovnává průměry dvou skupin případů a
ukazuje, zdali se statisticky liší dva parametry, to je dva populační výběry“ (Mareš,
Rabušic, Soukup, 2015, str. 214) Pro testování rozdílu mezi čtyřmi typy škol jsem
musel použít analýzu jinou a rozhodl jsem se využít ANOVU. „ANOVA je technika
umožňující posouzení jednotlivých zdrojů variability v datech. (…) Základní myšlenkou
analysy rozptylu je v tomto případě, zda a jak může být v sadě výsledků paralelních
stanovení statisticky rozpoznáno rozdělení do skupin (např. podle analytika, laboratoře,
postupu atd.) Celkový rozptyl celé sady dat je dán kombinací rozptylů mezi skupinami a
uvnitř skupin. ANOVA umožňuje separovat jednotlivé zdroje rozptylu a dílčí rozptyly
vzájemně porovnat za účelem určení, zda jsou rozdíly mezi nimi (statisticky) významné.“
(Gaško, 2015, str. 37)
V analýze přímé otázky výskytu užití drog v respondentově životě jsem podobně jako
ve výše zmíněném výzkumu dat HBSC všechny, kteří uvedli užití marihuany za daný
časový úsek (týden, měsíc, rok) alespoň jednou, označil jako uživatele. Dále jsem
pomocí kontingenčních tabulek se statistickým testováním pomocí chí – kvadrátu
testoval statistickou významnost rozdílů užívání mezi pohlavími a u jednotlivých škol.
Výsledky analýzy obou části jsem poté srovnal.
Pro zjištění míry vlivu jednotlivých škol v CAST části jsem ještě použil regresní
analýzu. Řešení této analýzy nám dám odpověď právě na to, jak velký vliv má nezávisle
proměnná na proměnnou závislou. Lineární regrese má za úkol spočítat přímku, která
prochází pomyslným rozložením dat, znázorněných jako bodů, podle osy X a Y. Těchto
přímek je nicméně možné vytvořit nekonečně mnoho, ale ta, která nás zajímá je ta
vypočítaná metodou, která zajistí nejmenší souhrnnou vzdálenost bodů od přímky. Toto
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je vypočítáno metodou nejmenších čtverců, která pracuje s druhou mocninou
vzdálenosti bodu od přímky, matematicky jde o výpočet dvou parciálních derivací.
(Mareš, Rabušic, Soukup, 2015)

5.5 Výsledky analýzy
Výsledky analýzy byly poměrně neočekávané. První hypotézu jsem nejprve
testoval u prevalence užití marihuany posledních období a ani v jedno ze tří případů se
nepotvrdil statisticky významný rozdíl mezi pohlavími (viz Tabulka 1-3). V případě
CAST části jsem pomocí t – testu opět nezjistil statisticky významný rozdíl. První
hypotéza je tedy vyvrácena – chlapci nekouří marihuanu statisticky průkazně více než
děvčata.
Druhou hypotézu jsem testoval v prvním případě opět stejným způsobem, tedy
kontingenční tabulka s chí – kvadrátem. Zde jsou výsledky ještě méně očekávané,
jelikož mi vyšlo, že existuje statisticky významný rozdíl v užívání konopí pouze
v celoživotní prevalenci, kde mají větší výskyt střední odborná učiliště a naopak menší
základní školy. U užití konopí v minulém týdnu či měsíci neexistuje statisticky
významný rozdíl (viz Tabulka 5-7). V CAST části jsem použil výše zmíněnou ANOVu,
která opět potvrdila statisticky významné rozdíly (viz Tabulka 8). Pro zjištění rozdílů
mezi jednotlivými školami jsem ještě provedl regresní analýzu. Ta opět potvrdila
největší vliv středních odborných učilišť a základních škol a to ve stejném smyslu.
Druhou hypotézu tedy mohu přijmout, typ studované školy ovlivňuje prevalenci kouření
marihuany.
Třetí hypotéza měla potvrdit shodnost výsledků obou částí, což se nakonec
podařilo. V první hypotéze věnované pohlavím se shodnost ukázala docela zřejmě.
V druhé části věnované školám se ovšem statistický rozdíl mezi jednotlivými typy
ukázal být mnohem přesvědčivější v CAST otázkách než v prosté otázce. Nicméně
závěr je nakonec opět stejný, třetí hypotézu tedy taktéž přijímám.

6

Závěr
Ve své práci jsem zjistil, že rozdíly mezi chlapci a dívkami v prevalenci užívání

marihuany již neexistují rozdíly, přestože v minulosti zde byly rozdíly znatelné.
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Z literatury je také vidno, že děvčata pouze pomaleji marihuanu opouštějí. Zde by podle
mého měl následovat další výzkum, který by zjistil proč tomu tak je. Prevence nijak
cílená na ženy nebo muže totiž není, tím pádem musí být rozhodující rozdíl někde jinde.
Podobný výzkum nicméně bohužel není k dispozici. (Tu, 2009) Na podobný problém
absence výzkumu vysvětlující užívání drog v genderu upozorňuje také Schepis a kol.
(2011)
Míra užívání konopných drog je také rozdílná mezi jednotlivými typy středních
škol. Zde je otázka na vyšší výskyt u adolescentů navštěvujících střední odborné učiliště
stejně na místě. Nicméně tento výsledek je očekávaný, vzhledem k horším výsledkům
koeficientu socio-ekonomického statusu. Horší postavení učňů dokazují například také
horší výsledky ve srovnávacích zkouškách, oproti studentům ostatních středních škol.
(Ryška, 2008) Jelikož marihuana má účinky zbavení stresu a uvolnění, je možné, že
právě proto je užívána ve zvýšené míře na učilištích, kde se učni častěji setkávají
například s nudou. Další výzkumy v této oblasti, tedy motivace učňů ke zvýšenému
užívání konopných drog, ale opět chybí.
Nejzajímavějším zjištěním pro mě ovšem bylo, že přestože obě dvě posuzované
otázky, tedy CAST baterie a prostá otázka na užívání, měly stejný výsledek, u CAST
byl mnohem významnější. V dalších letech výzkumu ESPAD nicméně tato část chyběla
a dokonce se neobjevila ani ve všech zemích v roce 2011. Této skutečnosti příliš
nerozumím a myslím si, že je velice platnou součástí celého dotazníku.
Souhlasím také s výše citovaným Richardem Hartnollem, který předkládá ve své
knize několik výzev pro zkoumání drogové problematiky do budoucna, přičemž mezi ty
nejdůležitější patří snaha o více vysvětlujících výzkumů, například kvalitativních,
nicméně za stálého udržování kvalitních kvantitativních dat za dodržení etických
podmínek – například aby nebyly výzkumy dělány na objednávku vlády či jiné zájmové
skupiny. S tím souvisí také šíření zjištění mezi lidi, a to jak mezi uživatele, tak mezi
politiky, pracovníky prevence a podobně, k čemuž patří vždy specifický jazyk i forma
sdělení. (Hartnoll, 2005)

6.1 Summary
In my thesis I found out, that there are no differences between boys and girls in
marihuana usage no more. The differences used to be there and were statistically
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significant. We can say that girls and boys both are slowly leaving marijuana usage.
However, girls are leaving slower than boys are and that is why they are both on the
same level now. More studies needs to be done here, to find out the true reason.
Prevention is not anyhow more focused on women so the difference must be somewhere
else. Usage of cannabis is also different between types of high schools. Elementary
schools show less severity of marijuana usage compared to mean, on the other side
secondary vocational schools showed higher occurrence of marijuana abuse. We can
say, that students of this type of schools are more bored than their colleagues from other
types of high school and that they have worse results in test comparing types of high
schools. (Ryška, 2008) Nevertheless we still can’t say that this is the reason until we
will have some research done.
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Tabulka 1

Cannabis_l
ifetime

Pohlavi
Chlapci
Divky

Total

0

84
45.16

91
48.15

175
46.67

1

102
54.84

98
51.85

200
53.33

Total

186
100.00

189
100.00

375
100.00

Pearson chi2(1) =

0.3360

Pr = 0.562

Tabulka 2
Cannabis_l
astyear

Pohlavi
Chlapci
Divky

Total

0

108
58.06

123
65.08

231
61.60

1

78
41.94

66
34.92

144
38.40

Total

186
100.00

189
100.00

375
100.00

Pearson chi2(1) =

1.9502

Pr = 0.163

Tabulka 3
Cannabis_l
astmonth

Pohlavi
Chlapci
Divky

Total

0

145
77.96

154
81.48

299
79.73

1

41
22.04

35
18.52

76
20.27

Total

186
100.00

189
100.00

375
100.00

Pearson chi2(1) =

0.7206

Pr = 0.396
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Tabulka 4
Two-sample t test with equal variances
Group

Obs

Mean

Chlapci
Divky

183
188

combined

371

diff

Std. Err.

Std. Dev.

[95% Conf. Interval]

.5664845
.4680851

.0628342
.0556755

.8500054
.7633839

.4425073
.3582523

.6904617
.5779179

.5166217

.0419328

.8076822

.4341653

.5990782

.0983994

.0838304

-.0664458

.2632446

diff = mean(Chlapci) - mean(Divky)
Ho: diff = 0
Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 0.8794

t =
degrees of freedom =

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.2412

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.1206

Tabulka 5
Cannabis_l
ifetime

GYM

DruhSkoly
SS /MAT SOU/bezMA

ZS

Total

0

29
48.33

57
44.53

32
33.68

57
61.96

175
46.67

1

31
51.67

71
55.47

63
66.32

35
38.04

200
53.33

Total

60
100.00

128
100.00

95
100.00

92
100.00

375
100.00

Pearson chi2(3) =

15.3762

Pr = 0.002

1.1738
369
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Tabulka 6
Cannabis_l
astyear

GYM

DruhSkoly
SS /MAT SOU/bezMA

ZS

Total

0

36
60.00

73
57.03

56
58.95

66
71.74

231
61.60

1

24
40.00

55
42.97

39
41.05

26
28.26

144
38.40

Total

60
100.00

128
100.00

95
100.00

92
100.00

375
100.00

ZS

Total

Pearson chi2(3) =

5.4754

Pr = 0.140

Tabulka 7
Cannabis_l
astmonth

GYM

DruhSkoly
SS /MAT SOU/bezMA

0

49
81.67

96
75.00

77
81.05

77
83.70

299
79.73

1

11
18.33

32
25.00

18
18.95

15
16.30

76
20.27

Total

60
100.00

128
100.00

95
100.00

92
100.00

375
100.00

Pearson chi2(3) =

2.9096

Pr = 0.406
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Tabulka 8
Analysis of Variance
SS
df
MS

Source
Between groups
Within groups
Total

F

6.71799698
234.651722

3
367

2.23933233
.63937799

241.369719

370

.652350593

Bartlett's test for equal variances:

chi2(3) =

Prob > F

3.50

27.5424

0.0156

Prob>chi2 = 0.000

Tabulka 9

CAST_Skore

Coef.

DruhSkoly
SS /MAT
SOU/bezMAT
ZS

.2771164
.2857565
.0117521

.1254222
.1321295
.1329753

_cons

.3472222

.1032294

Std. Err.

t

P>|t|

[95% Conf. Interval]

2.21
2.16
0.09

0.028
0.031
0.930

.03048
.0259307
-.249737

.5237528
.5455823
.2732413

3.36

0.001

.144227

.5502175

