
Abstrakt: 
Východiska: Nástup nových syntetických drog spolu s rostoucím zájmem o nootropika, 

microdosing a netradiční přírodní i syntetické látky bez pochyby ovlivňuje vývoj novodobé 

drogové scény. Uvolnění represí ve vědeckém výzkumu zejména u psychedelik a získání 

nových informací o jejich potenciálním využití pro psychoterapii, léčbu závislostí, chronických 

bolestí, ale i osobnostní rozvoj navíc profiluje nový typ uživatele, který se snaží o vylepšení 

kognitivních, duchovních či intelektuálních funkcí, a to s minimálním dopadem na své fyzické 

i duchovní zdraví. 

Cíle: Cílem práce je popsat vzorce užívání vybraných netradičních psychoaktivních látek, které 

jsou za netradiční považovány vzhledem k tuzemské kultuře a kontextu, případně pak 

nootropik a fenoménu mikrodávkování. Specifickým cílem je nalézt motivaci uživatelů 

vybraných psychoaktivních látek k jejich aplikaci, porovnat následky jejich užití s typicky 

návykovými skupinami běžně zneužívaných látek jako jsou stimulanty a opiáty, následně pak 

popsat jejich případný vliv na konzumaci alkoholu a tabáku. 

Metody: Výzkum je kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Data byla sbírána 

pomocí anonymního dotazníku. Výzkumný soubor (n = 35) byl vybrán metodou účelového 

výběru v kombinaci s metodou sněhové koule. Každý respondent měl alespoň jednu zkušenost 

s námi vybranou netradiční substancí. Kvantitativně je popsána prevalence a uzavřené otázky, 

kvalitativně otevřené otázky v dotazníku. Data byla analyzována deskriptivní statistikou 

a metodou vytváření trsů. 

Výsledky: Vzorce užívání vybraných psychoaktivních látek ze skupin psychedelik a nootropik 

jsou odlišné od vzorců užívání stimulantů či opiátů, stejně jako motivace a prostředí jejich užití. 

Psychedelika se nejčastěji užívají z důvodu osobnostního rozvoje a sebepoznání, naproti tomu 

stimulanty a opiáty se užívají nejčastěji rekreačně. Některá psychedelika jsou typické užitím se 

šamanem během rituálu. Většina uživatelů uvedla zlepšení kvality života po užití psychedelik 

bez výrazných negativních dopadů. Uživatelé stimulantů a opiátů popisují spíše negativní 

dopady jako je špatný spánek, ztráta energie či „dojezd“. Psychedelika nejčastěji vedou 

k dlouhodobému snížení konzumace alkoholu a v průběhu užití uživatelé většinou neužívají 

tabák ani alkohol, na rozdíl od stimulantů. 

Závěr: Výsledky této práce korelují se současnými výzkumy vybraných látek, a sice že 

popisovaná psychedelika mají potenciál léčit široké spektrum nemocí, příznivým způsobem 

měnit životní styl a přinášet pozitivní účinky do života uživatelů na rozdíl od běžně 

zneužívaných návykových látek z řad stimulantů či opiátů.  I psychedelika mají svá specifická 

rizika, ta lze však minimalizovat vhodným setem a settingem, což je typickou charakteristikou 

vzorce jejich užívání. Uvolnění represí ve vědeckém výzkumu je bez pochyby krok správným 

směrem. Nezbytný je však další klinický i sociologický výzkum za účelem získání dostatku 

evidence-based informací, které by mohly pomoci revolučním způsobem změnit přístup 

k léčbě celé řady onemocnění a v neposlední řadě přehodnotit legislativní zařazení těchto 

látek mezi prokazatelně nebezpečné a návykové. 
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