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Abstrakt 

Bakalářská  práce  se  zabývá  problematikou  mužů  s ne-heterosexuální  orientací,  kteří 
užili/užívají  stimulancia.  V  České  republice  se  této  problematice  věnuje  minimum 
publikací.  Zahraniční  studie  však  uvádí,  že  u  jedinců  s ne-heterosexuální  orientací  je 
prokázána vyšší míra prevalence užívání návykových látek než u jedinců s heterosexuální 
orientací.  Dále  pak  zahraniční  autoři  uvádí,  že  užívání  tanečních  drog  se  stává  stále 
populárnější mezi muži s ne-heterosexuální orientací. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat a popsat roli stimulancií v životech mužů majících 
sex s muži.Pro realizaci výzkumu byl zvolen kvalitativní výzkumný přístup. Data byla 
získávána pomocí polo - strukturovaného interview. Výzkumný soubor tvoří šest mužů. 
Analýza dat byla provedena pomocí metody zachycení vzorců a metody vytváření trsů.        

Výsledky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Z výsledků je patrné, že muži užívají nejčastěji 
MDMA a kokain a to v prostředí taneční a noční zábavy. Z pohledu frekvence užívání se 
muži  řadí  nejčastěji  k rekreačním  uživatelům.  Motivací  k užití  je  zpravidla  získání 
pozitivního  prožitku.  Z výsledků  také  plyne,  že  muži  provozují  chemsex.  Dále  je 
z výsledků patrné, že muži vnímají nad užíváním kontrolu či nevnímají myšlenky na užití 
stimulancií během pracovního týdne, kdy neužívají. 

Výsledky  poskytují  základní  vhled  do  této  problematiky  a  mohou  být  tak  zdrojem 
inspirace  pro  další  výzkumy.  V budoucnu  by  výsledky  také  mohly  sloužit  k tvorbě 
specifických preventivních či harm reduction programů. 

Klíčová slova: stimulancia – sexualita – párty – sebevědomí –chemsex 

  



 

  

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the issue of non- heterosexual men, who use/have used 
stimulants.  In  the  Czech  Republic  a  minimum  of  publications  deals  with  this  issue. 
However,  foreign  studies  indicate  that  non-  heterosexual  individuals  have  a  higher 
prevalence of substance use than heterosexual individuals.Furthermore, foreign authors 
state that the use of party drugs is becoming increasingly popular among men with a non- 
heterosexual orientation. 

The aim of the bachelor thesis is to analyze and describe the of the stimulants in the lives 
of  men  having  sex  with  men.  A  qualitative  research  approach  was  chosen  for  the 
implementation  of  the  research.  The  data  were  obtained  through  a  semi-  structured 
interview.  Data  analysis  was  performed  using  the  formula  capture  method  and  the 
bunching method.  

The results are divided into four categories. The results show that the men most often use 
MDMA and cocaine in an dance party environment. In terms of frequency of use, they 
are  most  often  among  recreational  users.  The  motivation  for  use  is  usually  the  get  a 
positive experience. The results also show that the men partake in chemsex. Furthermore, 
the results show that men perceive a sense of control over use and do not have perceive 
thoughs about using during the work week, when they do not use.  

The results provide a basic insight into this issue and can be a source of inspiration for 
further research. In the future, the results could also be used to create specific preventive 
or harm reduction programs. 
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1 ÚVOD 

Témata jako sexualita či užívání návykových látek jsou témata, která jsou z mého pohledu 
často vnímaná jako osobní, citlivá a společností často stigmatizovaná. Nepustil, 
Pančocha,  Frišaufová,  Kalivodová,  &  Bártová  (2012),  ve  své  publikaci  zmiňují,  že 
v Čechách chybí výzkumy zaměřené na užívání drog v české LGBT komunitě. 
V zahraničí je tomuto tématu věnována větší pozornost na rozdíl od České republiky. 
Pitoňák  (2017)  uvádí,  že  z  těchto  studií  vyplývá,  že  u  ne  –  heterosexuálních  osob  je 
prokázána vyšší prevalence užívání návykových látek, včetně alkoholu a tabáku než u 
heterosexuálních osob. Dále uvádí, že výsledkem tohoto faktu je působení tzv. 
menšinového stresu. Pokud jedinci s ne –heterosexuální orientací jsou zároveň uživateli 
návykových  látek,  mohou  pak  čelit  další  stigmatizaci.  Sadílková  &  Žáková  (2011) 
uvádějí, že lidé s homosexuální orientací mohou být vystaveni diskriminaci ze dvou stran. 
První jsou lidé stejné sexuální orientace, kteří jedince odsuzují za užívání návykových 
látek.  Druhou  pak  uživatelé,  kteří  mohou  jedince  odsuzovat  za  odlišnou  sexuální 
orientaci.  

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat a popsat roli stimulancií v životě mužů majících 
sex s muži. Je potřeba zmínit, že účastníci výzkumu popsali svoji sexuální orientaci jako 
homosexuální. Z tohoto důvodu se v teoretické části zaměřuji především na problematiku 
užívání  stimulancií  v kontextu  s  ne  –  heterosexuální  orientací.  V první  kapitole  jsou 
zahrnuty témata sexuality, mužů majících sex s muži, ne-heterosexuální orientace a chem 
sexu. Druhá kapitola je pojmenována jako Stimulancia, stimulancia a sexualita. Jsou zde 
popsány  jednotlivé  látky,  které  spadají  do  kategorie  stimulancií  a  pozornost  je  také 
věnována jejich účinkům na sexualitu jedince. Poslední, třetí kapitola se věnuje taneční 
scéně a stimulanciím.  

Součástí praktické části je metodologický rámec výzkumu, kde je popsán stanovený cíl a 
pět výzkumných otázek. Dále jsou zde popsány metody sběru dat a analýzy dat. Součástí 
je  i  charakteristika  výzkumného  souboru  a  etických  aspektů.  Samostatná  kapitola  je 
věnovaná interpretaci dat. Závěrem práce je pak diskuze a závěry.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Sexualita, muži mající sex muži a chemsex 

Pro lepší a srozumitelnější pochopení termínu muži, kteří mají sex s muži, je potřeba si 
definovat pojem sexualita. Pitoňák (2016b) uvádí, že sexualita je složitý fenomén, který 
je studovaný napříč mnoha vědními disciplínami. Rozlišuje její tři roviny.  

2.1.1 Tři roviny lidské sexuality 

Sexuální orientace - fyzická přitažlivost jedince převážně k mužům či ženám, zřídka pak 
k oběma  pohlavím.  Na  vývoji  se  podílí  pravděpodobně  řada  faktorů  jako  genetické 
rozdíly,  hormonální  či  imunologický  efekt  v těhotenství  nebo  rané  vývojové  zážitky 
(Himl, Seidl, & Schindler, 2013). 

Pitoňák (2016b) vymezuje sexuální orientaci v kontinuu od výhradní heterosexuality až 
po výhradní homosexualitu, kdy toto kontinuum dále zahrnuje nejrůznější formy 
bisexualit. 

„Sexuální  orientace  je  spojitým  fenoménem,  kdy  jedna  orientace  přechází  v  druhou 
pozvolna a lidé se na této "škále" mohou nalézt spíše roztroušeně, nežli výhradně v rámci 
jednoho či druhého pólu.“ (Pitoňák, 2016b). 

„Převládající  orientace  na  jedno  pohlaví  však  nevylučuje  pohlavní  styk  s osobami 
druhého pohlaví.“ (Himl, Seidl, & Schindler, 2013, s. 531). 

Sexuální chování–  se liší od sexuální orientace, jelikož ta se vztahuje k vlastním pocitům 
a  k vnitřnímu  sebepojetí.  Jednotlivci  pak  mohou,  ale  nemusí  svou  sexuální  orientaci 
rozeznatelně projevovat svým chováním (Pitoňák,2016b). Sexuální chování je ovlivněné 
kulturními  pravidly,  individuálními  cíli  nebo  dostupností  partnerů  (Himl,  Seidl,  & 
Schindler, 2013). 

Sexuální identita – „představuje kulturně specifický projekt chápání sebe sama, v němž 
jednotlivci nacházejí smysl svých pocitů a zážitků a volí, k jakým konkrétním skupinám a 
kategoriím se připojí.“ (Himl, Seidl, & Schindler, 2013, s.531). 

Může jít o sexuální identity jako gay, lesba, heterák, bisexuál, queer aj. (Pitoňák, 2013). 
Rozvoj  identit  českých  mužů  orientovaných  na  stejné  pohlaví  se  rozvíjel  v odlišném 
politickém  prostředí  než  identity  mužů  v anglicky  mluvících  zemích.  Kdy  v USA  či 
Británii  se  staly  vzorem  pro  vznik  organizací  feministická  hnutí  či  hnutí  za  práva 
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Afroameričanů.  Utváření gay identit v Československu a České republice bylo ovlivněné 
socialistickým režimem. Státem kontrolovaná politika bydlení a podpory rodin 
neumožňovala  osobám  orientovaným  na  stejné  pohlaví  odstěhovat  se  od  svých  rodin. 
Překážkou při zakládání a udržování dlouhodobých sexuálních vztahů tak bylo soužití 
s rodinnými příslušníky. Bytová omezení a nedostatečná pružnost trhu s byty 
znemožňovaly vznik gay čtvrtí (Himl, Seidl, & Schindler, 2013). 

2.1.2 Muži mající sex s muži 

Před  tím,  než  definuji  termín  muži  mající  sex  s  muži,  je  důležité  zmínit,  že  všichni 
účastníci  výzkumu,  označili  svoji  sexuální  orientaci  jako  homosexuální.  Jandourek 
(2012)  definuje  homosexuální  orientaci  jako  náklonnost  k osobám  stejného  pohlaví. 
Z tohoto důvodu se v teoretické části zabývám především problematikou ne –
heterosexuálních jedinců. 

Termín muži mající sex s muži vznikl v 80. letech 20. století v rámci oblasti veřejného 
zdraví v souvislosti s porozuměním sexuálnímu chování mužů týkajícího se přenosu a 
prevence HIV (Loue, 2008). 

Termín se užívá k označení různých skupin mužů – ti kteří sami sebe identifikují jako 
gay,  bisexuál  nebo  transgender,  muže  ve  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  kteří  svoji 
sexuální orientaci identifikují jako heterosexuální, ale z důvodu okolností uvěznění se 
zapojují do dobrovolného sexu s muži, dále muži, kteří svoji sexuální orientaci 
identifikují  jako  heterosexuální  a  provozují  sex  s muži  jako  prostředek  přežití  během 
výkonu trestu odnětí svobody, během situací kdy se muži ocitli bez přístřeší nebo jako 
prostředek  pro  ekonomický  zisk,  muži  kteří  mají  sex  s ženami  a/nebo  s transgender 
osobami, které prošli změnou mužského pohlaví na ženské, ale provozují sex i s muži 
nebo muži kteří svoji sexuální identitu definují jako „same – gender loving“ 
„sexualfreaks“, „questioning“ (Loue, 2008). 

Janošová (2000) uvádí, že lidé s heterosexuální orientací se mohou za určitých situací 
chovat  homosexuálně,  například  pokud  jim  je  znemožněn  styk  s osobami  opačného 
pohlaví. Dále uvádí, že někdy muži preferují styky s muži z důvodu strachu ze selhání 
během sexuálního styku se ženou. 

2.1.3 Ne-heterosexuální orientace 

Jandourek (2012) definuje homosexuální orientaci jako náklonnost k osobám stejného 
pohlaví. Pitoňák (2016a) uvádí, že v roce 1993 byla v České republice „homosexualita“ 
vyškrtnuta ze seznamu duševních onemocnění. V roce 2006 vstoupil v platnost zákon o 
registrovaném partnerství.  
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Pitoňák (2018) uvádí, že na ne – heterosexuální jedince působí tzv. menšinový stres, který 
se  projevuje  například  odmítáním  v rodině,  diskriminací,  vtipy,  nuceným  coming  – 
outem,  strachem  z odhalení  atd.,  kdy  tyto  menšinové  stresory  se  sčítají  s běžnými 
stresory, kterým čelí většina jedinců jako mnoho práce či problémům v rodině. 
Menšinový stres pak může narušit některé psychologické procesy, kdy narušení může 
vést právě k abúzu návykových látek nebo jiným problémům. 

Janošová (2000) rozděluje proces coming – outu do pěti fází: 

a) Precomingout: kdy si muž uvědomuje svoji sexuální orientaci, ale nedokáže ji 
vyjádřit 

b) Vlastní comingout: přiznání si své sexuální orientace i jinému člověku 
c) Fáze explorace: první navazování sexuálních vztahů, experimentování 
d) Fáze partnerství: muži si tvoří trvalejší sexuální a partnerské vztahy 
e) Fáze integrace: dochází k dotváření hodnot člověka a upevnění role ve vnějším 

světě        

Janošová (2000) dále uvádí, že jednotlivé fáze se mohou v průběhu prolínat. Zmiňuje, že 
období coming – outu je charakteristické prožíváním odlišnosti a s ní související samotou 
a  labilitou  jedince.  Pitoňák  (2018)  uvádí,  že  důvodem  proč  ne-  heterosexuální  lidé 
prochází procesem coming – outu je fakt, že společnost je především tzv. 
heteronormativní. Tedy že heterosexuální orientace je jediná norma, která je u všech lidí 
automaticky  očekávána,  proto  se  pak  lidé  s ne-heterosexuální  orientací  musí  vy  –
outovávat.  

Zahraniční autoři dále uvádí, že muži identifikující se jako „gay“ nebo „bisexuální“ často 
čelí obtížím, které jsou již nad rámec běžného stresu či každodenního stresu. Jedná se 
například o obavy spojené s HIV/AIDS, projevy homofobie, pocity izolace a osamělosti. 
Muži se s takovými stresory vypořádávají často prostřednictvím sexuálních aktivit nebo 
užíváním návykových látek (Barrett et al., 1995, cited in Parsons,Kelly& Weiser 2007) 

Ze zahraničních studií dále vyplývá, že sexuální menšiny vykazují vyšší míru prevalence 
užívání návykových látek a poruch spojených právě s užíváním (NIDA, 2018). 

2.1.4 Chemsex 

Dle  Uholyevové  (2018)  představuje  termín  chemsex  formu  sexualizovaného  užívání 
návykových  látek  (jednotlivcem,  dvojicí,  skupinou)  a  je  specificky  vázaný  na  gay 
komunitu. V rozvoji hrají významnou roli seznamovací aplikace, jako například Grindr. 
Motivace k chemsexu má podle Uholyevové několik vrstev. Na povrchu je snaha o lepší, 
delší a intenzivnější sex. Hlubší vrstvu motivace charakterizuje jako potřebu navazovat 
kontakty  s jinými  lidmi  a  ještě  hlouběji  se  jedná  o  snahu  vyhnout  se  nepříjemným 
emocím. Dále popisuje, že s chemsexem souvisí rizikové chování (nechráněný sex, tvrdší 
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sexuální  praktiky,  překračování  hranic  atd.)  kvůli  intoxikaci  účastníků  a  specifické 
atmosféře. Lenz, Pitoňák & Procházka (2019) uvádějí v České zprávě ze studie European 
MSM InternertSurvey 2017, že typickými návykovými látkami ze skupiny stimulancií 
jsou metamfetamin a mefedron. Dále pak GHB/GBL 1 a ketamin 2, které se však svými 
účinky  neřadí  do  skupiny  stimulancií,  proto  těmto  látkám  nebude  věnována  v mé 
bakalářské práci další pozornost. Uholyevová dále uvádí, že příčinou nebo následkem 
chemsexu může být nedostatek dlouhodobých vztahů nebo problém při nalézání 
životního  partnera.  Mnozí  z českých  mužů  se  vůbec  poprvé  s pervitinem  sekali  právě 
během chemsexu. S chemsexem souvisí již zmiňovaný nechráněný pohlavní styk. Kdy se 
muži mohou rozhodnou vědomě nepoužít kondom či roli může hrát únava, intoxikace a 
atmosféra, které mohou vést k neschopnosti dodržet pravidla bezpečného sexu 
(Uholyeva,2018). Pitoňák (2017) uvádí, že prevence a osvěta, hrají důležitou roli i na poli 
šíření viru HIV či jiných sexuálně – přenosných infekcí.  

ThuVu,  Maher  &  Zablotska  (2015)  uvádí,  že  z řady  zahraničních  studií  vyplývá,  že 
existuje  přímá  spojitost  mezi  užíváním  metamfetaminu  nebo  extáze  a  nechráněným 
pohlavním stykem, což usnadňuje přenos HIV mezi muži, kteří mají sex s muži. 

Pod vlivem pervitinu, si muži mající sex s muži rozmyslí používání kondomu z důvodu, 
že  během  několikadenní  chemsex  party  není  pro  některé  muže  možné  neustále  měnit 
kondomy.  Během  intoxikace  pervitinem,  nemá  uživatel  zájem  o  nic  jiného  během 
chemsexu  než  o  uspokojení  vlastních  potřeb.  (Knoops  et  al.,  2015cited  in  Uholyeva, 
2018) 

2.2 Stimulancia, stimulancia a sexualita 

Jedná o látky s budivým efektem. Mezi hlavní zástupce patří pervitin, speed, kokain a 
extáze, která však může mít vedle stimulačních účinků i psychedelické účinky. Hlavním 
mechanismem účinku stimulancií na CNS je zvýšená koncentrace monoaminů 
v synaptických  štěrbinách,  kdy  dochází  ke  zvýšenému  vylučován  a  snížení  zpětného 
vychytávání. Hlavními účinky jsou zbavení únavy vyvolání euforie, energie, snížení chuti 
k jídlu, urychlení myšlenkového toku. Stimulancia vyvolávají pouze psychickou závislost 
(Minařík in Kalin a kol., 2003). 

 

 

1 GHB- gamahydroxybutyrát je látka s tlumivým účinkem, která je zneužívaná jako tzv. „rekreační 
droga“ (Zima in Kalina et al., 2015) 

2 Ketamin je anestetikum s halucinogenními účinky (Zima in Kalina et al., 2015) 
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 Zatímco mezi mladými dospělými dochází v posledních letech spíše k mírnému poklesu 
prevalence  akutního  užívání  pervitinu,  u  kokainu  dochází  spíše  k mírnému  nárůstu 
(Chomynová, Rous & Mravčik, 2019). 

Vliv návykových látek na sexuální chování se projevuje v oblastech apetence a aktivity, 
bezpečnosti sexuálního chování, v sexuálních vztazích či ve výběru partnera (Spilková in 
Weiss, 2010). Žáková (in Preslová, & Hanková a kol., 2011) popisuje, že pravděpodobně 
hraje větší roli samotný fakt užívání a životní styl s ním spojený než chemické účinky 
látky.  Justinová  (in  Weiss,  2010)  popisuje,  že  to  jaký  mají  návykové  látky  vliv  na 
sexualitu jedince je oproti jiným oblastem života málo zmapováno. Jako jeden z důvodů 
uvádí fakt, že tato oblast u uživatelů návykových látek stojí na pomezí několika vědních 
disciplín a oborů. 

2.2.1Charakteristika uživatelů 

Kalina (2015) dělí uživatele návykových látek dle četnosti užití nebo způsobu užívání 
následovně:  

• Experimentátoři – jedná se o osoby, které návykové látky tzv. „zkouší“, kdy tyto 
osoby občasně a nepravidelně různé typy návykových látek a mohou, ale nemusí 
mít problémy v jiných oblastech života 

• Příležitostní a rekreační uživatelé - Kalina popisuje tuto skupinu uživatelů, jako 
osoby, kdy se užívání návykových látek stalo součástí jejich životního stylu, ale 
není častější než jednou týdně a důsledkem užívání není (či dosud není) vznik 
závislosti a jiných problémů. Typické je například pro užívání extáze 

• Pravidelní  uživatelé  -  z  hlediska  četnosti  užívání  Kalina  řadí  mezi  pravidelné 
uživatele, osoby které užívají návykové látky častěji než jednou týdně. 
Pravidelnost zde implikuje nejen životní styl, ale určitý škodlivý účinkem. Míra 
škodlivost je zde závislá na užívané látce. Dle MKN – 10 můžeme již hovořit o 
tzv. „škodlivém užívání“. 

•  Problémoví uživatelé – dle EMCDDA se jedná o intravenózní a/nebo dlouhodobé 
a pravidelné užívání opiátu, kokainu, amfetaminů 

• Závislí – jedná se o osoby, které splňují diagnostická kritéria syndromu závislosti 
dle MKN – 10 

2.2.2 Motivy k užívání návykových látek 

Nyní popíši čtyři hlavní motivy k užívání návykových látek  

• Snaha o zesílení pozitivních pocitů a emocí 

• Zvládání negativních emocionálních stavů a snaha uniknout z obtížné a stresující 
situace 
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• Sociální konformita a snaha zapadnout do referenční skupiny 
• Závislost a neodolatelné nutkání užít drogu 

(Newcombe&Woods 1999 cited in Novák &Gabrhelík 2010) 

2.2.3 MDMA 

Mechanismus účinku spočívá ve vyplavení monoaminergních neurotransmiterů 
především  serotoninu  dále  pak  noradrenalinu  a  dopaminu.  Uvolnění  serotoninu  do 
synaptické štěrbiny je spojené s vyvoláním empatických prožitků. Noradrenalin 
ovlivňuje kardiovaskulární funkce a pro dopamin jsou charakteristické stimulační účinky 
(Páleníček, 2010). 

Do ČR jsou tablety extáze dováženy především z Nizozemska či Belgie. (Chomynová, 
Rous  &  Mravčík,  2019.)  Zahraniční  studie  uvádí,  že  užíváním  MDMA  u  „gay“  a 
„bisexuálních“  mužů  je  spojeno  s  rizikovým  sexuálním  chováním(Klitzman,  Pope& 
Hudson, 2000). 

Běžné dávky se pohybují v rozmezí 80 – 150 mg, kdy nástup účinku je znatelný do 30 
minut až 1 hodiny od užití. Stav odeznívá po 5 - 7 hodinách. (Minařík & Kmoch in Kalina 
a kol.,2015). Svými účinky se řadí mezi stimulancia a psychedelika (Minařík &Páleníček 
in Kalina a kol., 2003) Mezi účinky patří schopnost vyvolat empatii, lásku, snížení zábran, 
stimulační  účinky  umožňují  intenzivní  tanec  bez  pocitu  únavy,  zvýšenou  hovornost  a 
zvýšenou sociabilitu. Mezi somatické účinky řadíme pak pocit na zvracení či zvracení 
zejména v prvotní fázi. Dále pak zvýšení tělesné teploty, pocení, dilataci zornic, 
nepotřebu spánku, poruchy erekce, zvýšený svalový tonus v oblasti obličeje což vede ke 
svírání čelisti a nutkání ke žvýkání (Páleníček, 2010). 

MDMA může vyvolat pouze psychickou závislost, která se podobá psychické závislosti 
na  pervitinu,  je  však  mnohem  slabší.  MDMA  je  neurotoxická  pro  serotoninergní  a 
dopaminergní neurony (Minařík &Komoch in Kalina a kol., 2003). 

Serotoninergní  nervová  zakončení  jsou  z části  reverzibilní,  avšak  poškození  může  být 
podkladem  pro  výskyt  úzkostných  a  depresivních  příznaků.  Může  dojít  k narušení 
kognitivní  výkonnosti  či  se  mohou  objevit  poruchy  spánku,  imunitních  funkcí  nebo 
postižení jater. Mezi akutní komplikace patří především poruchy srdečního rytmu a jiné 
kardiovaskulární komplikace, kdy se tyto komplikace projevují především u 
predisponovaných  jedinců  či  po  kombinace  MDMA  s jinými  látkami  jako  alkohol  či 
kokain. Mezi život ohrožující stav řadíme serotoninový syndrom. Ten je charakteristický 
výskytem horečnatých stavů, postupnou kvantitativní změnou vědomí až kómatu, 
selháváním orgánů či smrti. Při nadměrné fyzické námaze, vysokých teplotách ovzduší a 
odvodnění organismu během tance může dojít k rozvoji rhabdomyolýzy. Kdy dochází 
k postižení příčně pruhovaných svalů a uvolnění myoglobinu do krevního řečiště. Ten se 
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vylučuje  z těla  močí,  moč  pak  zapáchá  po  syrovém  mase  a  je  zbravená  do  červena 
(Páleníček, 2010). 

Specifickou prevencí rizik spojených s užitím MDMA na parties je dostatečný přívod 
tekutin, minerálů a ochlazování v chill – out místnostech. (Minařík &Kmoch in Kalina a 
kol., 2003) 

2.2.3.1 Vliv MDMA 

Justinová (in Weiss, 2010) uvádí pozitivní a negativní vliv na sexualitu jedince. 

Pozitivní vliv 

Během intoxikace dochází k zintenzivnění pocitů vřelosti a lásky k sexuálnímu 
partnerovi. Někteří uživatelé popisují fyzické vzrušení. 

Negativní vliv 

Zvyšuje  se  pravděpodobnost  rizikového  chování,  ať  už  z pohledu  výběru  partnera  či 
neužití  prezervativu.  U  některých  mužů  může  dojít  ke  snížení  schopnosti  erekce  či 
oddálení ejakulace.  

2.2.4 Kokain 

Jedná  se  o  silné  stimulans  CNS  se  sympatomimetickým  vlastnostmi.  „Sympatická 
stimulace je dána inhibicí zpětného vychytávání noradrenalinu a adrenalinu na 
nesynaptických adrenergních neuronech, a tím nadbytkem transmiteru na 
postsynaptických  receptorech.  V CNS  kokain  usnadňuje  uvolňování  noradrenalinu  a 
excitačních aminokyselin a blokuje zpětné vychytávání dopaminu a serotoninu.“ (Ševela 
&Ševčík, 2011, str.251). 

Jedná se o látku s relativně krátkým poločasem. Jednorázové dávky činí obvykle 20 – 
100mg, kvůli krátké době účinku je však charakteristické opakované užívání. Dávky pak 
mohou dosahovat až 500 mg či 1 g. Nejčastější formou užití je šňupání. Mezi účinky patří 
celková stimulace, zvýšená hovornost a sociabilita, euforie, snížení zábran. Mezi 
somatické  účinky  řadíme  lokální  anestetické  účiny  sliznice,  zvýšení  krevního  tlaku  a 
tepové frekvence, nárůst tělesné teploty, pocení a dilatace zornic. Kokain také  snižuje 
chuť k jídlu (Minařík in Kalina a kol., 2003). 

Kokain vyvolává pouze psychickou závislost. Je neurotoxický zejména pro dopaminergní 
nervová zakončení. Mezi komplikace spojené s užíváním patří vznik srdečních arytmií, 
mozkové příhody, infarkt myokardu. Dále pak postižení kognitivních funkcí, úzkostné 
stavy či poruchy nálady (Páleníček, 2010). 
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2.2.4.1 Vliv kokainu na sexualitu 

Justinová (in Weiss, 2010) uvádí pozitivní a negativní vliv na sexualitu jedince. 

Pozitivní vliv 

Po  užití  menších  dávek  zvyšuje  sexuální  apetenci,  usnadňuje  erekci  a  zintenzivňuje 
prožitek orgasmu. Dále rozvolňuje zábrany a ulehčuje navozování sexuálních vztahů a 
umožňuje prodloužení sexuálních aktivit. 

Negativní vliv 

Mezi  negativní  vlivy  řadíme  fakt,  že  pod  vlivem  dochází  k častějšímu  sexuálnímu 
rizikovému  chování,  které  může  zahrnovat  nedodržení  zásad  bezpečného  sexu,  mimo 
partnerský sex, skupinový sex atd. Po užití větších dávek může kokain stále zvyšovat 
libido, avšak snižovat schopnost erekce či ejakulace. 

2.2.5 Pervitin (metamfetamin) 

Mechanismus  účinku  spočívá  ve  zvýšení  hladin  monoaminů  –dopaminu,  serotoninu  a 
noradrenalinu. „Při působení pervitinu dochází k blokaci mechanismu zpětného 
vychytávání dopaminu, což vede k mnohonásobnému zvýšení koncentrace a jeho vylití 
z nesynaptického  neuronu  do  synaptické  štěrbiny.“  (Dobšíková,  Spálovská,  Kuchař  & 
Setnička, 2019). 

Běžně dávky pervitinu se pohybují v rozmezí 50 – 250 mg. U některých uživatelů pak 
celková  denní  dávka  může  dosahovat  i  nad  1  g.  Nástup  účinku  se  liší  podle  způsobu 
aplikace. U nazální 5 -10 minut, při užití per os do 60 minut, u intravenozní aplikace 
ihned. Během 8 -24 hodin odeznívají hlavní příznaky intoxikace (Minařík in Kalina a 
kol., 2003) 

Mezi  účinky  řadí  empatii,  euforii,  pocit  sebejistoty,  odstranění  zábran  urychlení  toku 
myšlenek.  Dále  pak  snížení  únavy,  zvýšení  krevního  tlaku  a  tepu,  dilataci  zorniček, 
nechuť k jídlu, hyperaktivita. (Minařík in Kalin a kol., 2003) 

Amchová & Kučerová (2015) uvádí, že u dlouhodobých uživatelů dochází k nerotoxicitě 
pro dopaminergní neurony. Dále Minařík (in Kalin a kol., 2003) popisuje, že po odeznění 
přichází nepříjemný stav tzv. „dojezd“, který je způsobený nedostatkem neuromediátorů, 
který  se  projevuje  depresí,  pocity  vyčerpání  a  celkovou  skleslostí.  U  chronických 
uživatelů mohou vznikat organické mozkové syndromy doprovázené demencí. Uživatelé 
pociťují  neklid,  napětí,  poruchy  spánku  či  sucho  v ústech.  Dále  se  mohou  objevovat 
poruchy paměti, neschopnost koncentrace. Závažným stavem je pak toxická psychóza, 
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která je vyvolaná dlouhodobým užíváním či aplikací jednorázové vysoké dávky. Toxická 
psychóza se projevuje paranoidními domněnkami, postižením nálady či halucinacemi.  

2.2.5.1 Vliv amfetaminů (amfetaminu a metamfetaminu) na sexualitu 

Justinová (in Weiss, 2010) uvádí pozitivní a negativní vliv na sexualitu jedince. 

Pozitivní vliv 

Po užití stimulancií dochází z hlediska dodání energie k prodloužení doby trvání 
sexuálního aktu a oddálení orgasmu. Zvyšuje se i touha po sexu, či sexuální kreativita, 
která je spojená se širokým spektrem sexuálních praktik jako skupinový, anální sex či 
sadomasochistické praktiky.  

Negativní vliv 

Uživatelům  se  často  stává,  že  myšlenky  na  sex  jsou  až  vtíravé.  „Jeden  z  uživatelů 
například v internetové diskuzi uvádí, že přesto, že mu amfetaminy nezpůsobují fyzické 
vzrušení, pokud pod jejich vlivem začne myslet na sex, stane se tato myšlenka neodbytnou 
a nemůže usnout, dokud nedosáhne orgasmu.“ (Justinová in Weiss, 2010, s.635). 

Z výzkumů vyplývá, že uživatelé pervitinu obou pohlaví mají větší sklon k občasnému 
homosexuálnímu  chování.  Dále  dochází  ke  snížení  zábran,  kdy  uživatelé  zmiňují,  že 
užili/užívají pervitin pro dodání odvahy při seznámení se za účelem sexuálního styku. 
Problémy  s erekcí  způsobují,  že  je  pro  uživatele  často  jednodušší  masturbace  než 
partnerský sexuální styk. U mužů také bývá snížená citlivost penisu (Justinová in Weiss, 
2010). 

Ze zahraničních studií vyplývá, že užívání pervitinu je spojené s rizikovým sexuálním 
chováním u mužů, kteří se identifikují jako gay či svojí sexuální orientaci jako bisexuální 
(NIDA, 2018). 

 

2.2.6 Mefedron 

Česky  mňau  –  mňau.  Jedná  se  o  látku  svými  účinky  podobnou  MDMA,  kokainu  či 
amfetaminu. Jednorázová dávka při perorálním užití se pohybuje v rozmezí 25 – 250 mg, 
někdy i více. Při nasálním užití 15 – 125 mg. Při užití per os se účinky dostavují během 
15 – 45 minut.  Intoxikace trvá zhruba 2 – 3 hodiny. Po nasální aplikaci během několika 
minut. Intoxikace trvá zhruba 30 minut. Kvůli krátkým účinkům je pro uživatelé běžné 
opakované užití v průběhu jednoho večera, kdy pak dávky mohou dosahovat až 
gramovým množstvím (Páleníček, 2010). 
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Mezi účinky řadíme pocity energie, euforie, hovornost, zrychlený tok myšlenek, 
afrodiziakální účinky. Mezi somatické účinky řadíme výšení tepové frekvence a krevního 
tlaku, dilataci zornic, pocení, skřípání zuby, subjektivní vnímání bušení srdce. Dále se 
mohou vyskytovat bolesti hlavy a sliznice, nauzea, poruchy koncentrace a krátkodobé 
paměti (Páleníček, 2010). 

2.3 Stimulancia a taneční scéna 

Užívání  drog  na  taneční  scéně  se  může  lišit  podle  hudebního  stylu  (Seberžanovová, 
Vacek 2010). Halikitis, Palmar, Mukherjee (2007) řadí mezi taneční stimulační drogy 
MDMA,  kokain,  metamfetamin  a  uvádí,  že  užívání  tanečních  drog  se  stává  stále 
populárnější  mezi  gay  muži  a  muži  s bisexuální  orientací.  Porubský  (2011)  uvádí,  že 
užívání  návykových  látek  u  mužů,  kteří  se  identifikují  jako  „gay“  je  silně  vázané  na 
skupinu,  společné  sdílení,  zábavu,  párty  a  večírky.  Dále  popisuje,  že  užívání  je  často 
spojováno s navozováním nových kontaktů, seznamováním a nabídkou sexu. Minařík a 
Kmoch (in Kalina a kol.,2015) uvádějí, že extáze je nejrozšířenější látkou mezi mladými 
lidmi na tanečních parties všude na světě.  

Podle Páleníčka (2010) kokain výrazně posiluje svou pozici na taneční scéně, kdy jedním 
z důvodů je pokles kvality extáze. Poté je pak rozhodující cena, kdy došlo k poklesu ceny 
a zvýšení dostupnosti kokainu (Páleníček, 2010). Grov, Kelly & Parsons (2009) uvádí, že 
mezi  mladými  dospělými  jsou  právě  extáze  a  kokain  nejčastěji  užívanými  tanečními 
drogami.  

Uživatele drog na taneční scéně lze nejspíše popsat jako rekreačního (občas) 
polymorfního uživatele různých substancí (Zaostřeno na drogy, 2008). Problémový či 
dlouhodobí  uživatelé  návykových  látek  se  v populaci  tanečních  uživatelů  prakticky 
nevyskytují.  Průměrný  věk  se  pohybuje  mezi  20  –  25  lety.  Uživatelé  tanečních  drog 
vyhledávají taneční akce za účelem zábavy a odpočinku (Novák, Gabrhelík, 2010)  

2.3.1Motivace k užívání 

Gabrhelík a Novák (2010) popisují několik důvodů ke konzumaci tanečních drog 

• Před prvním užitím je to zvědavost, vzrušení a zábava 

• Snaha experimentovat s něčím neznámým a zakázaným 

• Tendence se na párty dobře bavit, odreagovat se, uvolnit napětí, relaxovat 

• Tendence přivodit si určitý žádoucí prožitek nebo emocionální stav 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
3.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem bakalářské práce je analyzovat a popsat roli stimulancií v životě mužů majících 
sex s muži. Pro výzkum bylo stanoveno 5 výzkumných otázek.  

1. Jak účastnici vnímali 1. zkušenost se stimulanciem? 
2. Jakou látku muži preferují? 
3. V jaké časové frekvenci muži užívají? 
4. Jaká jsou motivy mužů k užívání stimulancií? 
5. Jak účastnící subjektivně vnímají stavy intoxikace? 

3.2 Metody tvorby dat a průběh realizace výzkumu 

Pro  bakalářskou  práci  jsem  zvolila  kvalitativní  přístup.  Tento  přístup  jsem  zvolila 
především z důvodu, že probíraná témata jako sexuální orientace či užívání návykových 
látek si dle mého názoru vyžadují osobní přístup. Jedná se především o citlivá témata, 
která jsou společností mnohdy stigmatizována.  

„Jedinci s homosexuální orientací mohou čelit diskriminací ze dvou stran – první stranou 
je komunita lidí se stejnou sexuální orientací, která může jedince odsuzovat za užívání 
drog a druhou stranou jsou uživatelé návykových látek, kteří mohou diskriminovat jedince 
za odlišnou sexuální orientaci. Roli, zde hraje i strana širokého okolí, která je mnohdy 
vyhraněná vůči obojímu.‘‘ (Sadílková & Žáková 2011, s.5) 

Pro sběr dat jsem se rozhodla využít semi - strukturovaného rozhovoru. Díky této metodě 
jsem se nemusela držet pevných hranic během rozhovoru. Miovský (2006) popisuje, že 
polo-strukturované  interview  dokáže  řešit  mnoho  nevýhod  nestrukturovaného  či  plně 
strukturovaného rozhovoru. Během rozhovoru je možné dle potřeby a možností 
zaměňovat pořadí okruhů, na které se dotazujeme a toto pořadí upravovat tak, abychom 
maximalizovali výtěžnost rozhovoru. 

Rozhovory probíhaly na předem určených místech. Kdy jsme se s účastníky výzkumu 
vždy předem kontaktovali pomocí sociálních sítí a sjednali si datum, čas a místo setkání. 
Výběr místa setkání jsem vždy ponechávala na účastnících. Bylo pro mě důležité, aby 
rozhovor  probíhal  na  místech,  kde  se  budou  cítit  příjemně  a  bezpečně,  vzhledem 
k citlivosti témat. Rozhovory probíhaly nejčastěji v kavárně nebo parku, vždy v Praze. 
Délka rozhovorů se pohybovala od 15 minut až po 90 minut. Nejčastěji se jednalo o 60 – 
90 minut. 
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Rozhovory  jsem  začínala  nejčastěji  otázkou,  která  se  přímo  netýkala  výzkumu,  pro 
navození  příjemnější  atmosféry.  Poté  jsem  mužům  popsala  cíl  bakalářské  práce  a 
výzkumné  otázky.  Dále  jsem  účastníkům  sdělila,  jak  budu  s daty  nakládat,  že  budou 
anonymizována a rozhovory po přepsání smazány. První pokládanou otázkou, která se již 
zaměřovala na výzkum,  byla zpravidla otázka mířená na první užití stimulancia. Poté 
jsem se už doptávala na jevy, které během první položené otázky vyvstávaly. Rozhovory 
jsem ukončovala poděkováním za účast.  

1.respondenta jsem oslovila pomocí sociální sítě, kdy se jednalo a známého mé 
kamarádky,  který  projevil  zájem  o  výzkum.  Zanedlouho  jsme  si  sjednali  schůzku. 
Rozhovor trval cca 30 minut. Pomocí metody sněhové koule jsem od 1. účastníka získala 
kontakty na další respondenty, které jsem oslovila skrze sociální sítě (facebook, 
instagram), od těch jsem pak stejnou metodou získávala kontakty na další respondenty. 
Poslední dva účastníky výzkumu jsem získala pomocí účelového výběru, jednalo se o 
muže, se kterými jsem se již dříve setkala. Účelový výběr jsem zvolila, jelikož ve chvíli 
kdy jsem měla sesbírané rozhovory se čtyřmi muži, se mi dlouhou dobu nedařilo získat 
další potenciální účastníky výzkumu. Oslovila jsem velké množství mužů, avšak nikdo 
neprojevoval zájem. Nejčastějším důvodem nezájmu byl fakt, že téma je pro muže příliš 
osobní. 

Miovský (2006) popisuje metodu účelového výběru jako zřejmě nejrozšířenější metodu 
v kvalitativní  přístupu.  Účastníky  vyhledáváme  podle  určitých  vlastností.  Na  základě 
předem stanovených kritérii cíleně vyhledáváme pouze ty jedince, kteří toto kritérium 
splňují a jsou ochotni se na výzkumu podílet. 

Při výběru vzorku pomocí metody sněhové koule Miovský (2006) uvádí, že se jedná o 
metody, která je také hojně využívána. Je založena na kombinaci účelového výběru a 
prostého náhodného výběru. 

 Většina rozhovorů byla provedena během zimy 2019/2020, zbytek pak na jaře 2020. Od 
všech respondentů jsem dostala svolení, rozhovor nahrávat pomocí audio záznamníku 
v telefonu. Nahrané rozhovory jsem následně přepisovala do textové podoby v Microsoft 
Word,  pomocí  doslovné  transkripce.  Hendl  (2005)  uvádí,  že  doslovná  transkripce  je 
časově  velmi  náročná  procedura,  avšak  pro  podrobné  vyhodnocení  je  podmínkou. 
S přepsaným textem pak následně můžeme pracovat pomocí zvýrazňování, psát 
komentáře či si vytvářet seznamy.  

3.3 Výzkumný soubor 

Soubor tvoří 6 mužů ve věku od 21 let do 27 let. Pro účast ve výzkumu bylo potřeba, aby 
muži splňovali určitá kritéria: 

1) Prvním kritériem byla plnoletost. Toto kritérium jsem zvolila z etického důvodu.  
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2) Dále se pak muselo jednat o muže, kteří měli alespoň jednu zkušenost se sexem 
s mužem. Kritériem tedy bylo homosexuálním chováním, nikoliv homosexuální 
orientace. Je ale potřeba zmínit, že všichni účastnící výzkumu identifikovali svoji 
sexuální orientaci jako homosexuální.  Nicméně někteří z těchto mužů, kteří svoji 
sexuální orientaci uváděli jako homosexuální, měli zkušenosti se sexem s ženou. 
Nejčastěji před tím, než došlo ke styku s mužem. 

3)  Poslední kritérium pak byla alespoň jedna zkušenost se stimulanciem. Všichni 
muži však měli zkušeností více. 

Tabulka číslo 1- seznam účastníků výzkumu 

 

Jméno Věk Studující/pracujicí Zkušenosti s  

Jakub 23 let student s brigádou 

MDMA - ve formě 

krystalů či v tabletch 

(extáze), kokain 

Kevin 27 let pracujicí 

MDMA - ve formě 

krystalů či v tabletch 

(extáze), kokain, 

pervitin,mefedron 

Tomáš 24 let pracujicí 

MDMA - ve formě 

krystalů č v tabletách 

(extáze), pervitin, 

kokain 

Honza 21 let pracujicí 

MDMA - ve formě 

krystalů či v tabletách 

(extáze), kokain, 

pervitin, speed 

Radim 26 let pracujicí 

MDMA - ve formě 

krystalů či v tabletách 

(extáze), kokain, 

pervitin, speed, 

mefedron 

David 24 let pracujicí 

MDMA - ve formě 

krystalů či v tabletách 

(extáze), kokain 

Zdroj: vlastní 
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3.4 Metody analýzy dat 

Ve fázi, kdy jsem měla rozhovor přepsaný do textové podoby, jsem si tento text vytiskla 
a začala si ho pomocí zvýrazňovačů podtrhávat a psát poznámky. Následně jsem to samé 
provedla s přepsaným textem v Microsoft Word. Podtrhávala jsem si významné úseky, 
které  souvisely  s výzkumnými  otázkami  a  dále  jsem  si  zvýrazňovala  i  témata,  která 
nespadala  do  výzkumných  otázek,  ale  přišla  mi  zajímavá.  Později  mi  tak  vznikla 
kategorie sekundárního zjištění výzkumu. Poté co jsem si barevně zvýraznila a 
opoznámkovala text jsem začala se samotným kódováním. Využívala jsem otevřeného 
kódování. V kódech jsem hledala podobnosti a na základě těchto podobností jsem kódy 
sjednocovala  do  kategorií.  Využívala  jsem  tedy  metodu  zachycení  vzorců  a  metodu 
vytváření trsů. 

Miovský  (2006)  popisuje  metodu  vytváření  trsů  jako  metodu,  která  ,,slouží  obvykle  k 
tomu, abychom seskupili a konceptualizovali určité výroky do skupin, např. dle rozlišení 
určitých  jevů,  místa,  případů  atd.  Tyto  skupiny  (trsy)  by  měly  vznikat  na  základě 
vzájemného  překryvu  (podobnosti)  mezi  identifikovanými  jednotkami.  Tímto  procesem 
vznikají  obecnější,  induktivně  zformované  kategorie,  jejichž  zařazení  do  dané  skupiny 
(trsu) je asociováno s určitými opakujícími se znaky, určitým charakteristickým 
uspořádáním atd.“ 

Metodu zachycení vzorců popisuje Miovský (2006) jako metodu, kdy se v datech hledají 
opakující se vzorce, které se následně zaznamenávají. Dochází tak tedy k určité redukci 
textu.  

3.5 Etické aspekty 

Na začátku rozhovoru jsem účastníky seznámila s výzkumem. Poté byli informování o 
nakládání  s daty.  Že  data  budou  anonymizována  a  po  přepsání,  rozhovory  smazány. 
Nikde  nebudou  uvedeny  informace,  které  by  mohly  sloužit  k identifikaci  účastníků. 
Všem účastníkům jsem dále sdělila, že účast na výzkumu je dobrovolná, pokud by se 
nechtěli k nějaké otázce vyjadřovat či odstoupit od výzkumu, mohou tak kdykoliv učinit 
a získaná data budou smazána. Účastníky jsem požádala o souhlas s nahráváním, kdy 
všichni souhlasili. Na konci rozhovoru jsem se účastníků tázala, zda se vším, co řekli, 
souhlasí a zda vše může být publikováno a  jak se po rozhovoru  cítí. Uvedená jména 
nejsou reálná jména účastníků. 
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4 Výsledky 

Kapitola  interpretace  dat  obsahuje  čtyři  kategorie  (Muži  mající  sex  s  muži,  vzorce 
užívání, stimulancia, subjektivní vnímání) s různým počtem subkategorií, ve kterých jsou 
zahrnuty odpovědi účastníků výzkumu na výzkumné otázky.  

4.1 Muži mající sex s muži 

Během rozhovorů jsem s muži hovořila o jejich sexuální orientaci, kdy muži označují 
svoji sexuální orientaci jako homosexuální. Nejčastěji se identifikují jako „gay“.  Někteří 
z  mužů  mi  také  popisovali  například  coming  –  out,  jak  odjeli  do  zahraničí,  či  jak  se 
potýkali  s  projevy  homofobie  ze  strany  společnosti.  Hendl,Seidl,  &  Schindler  (2013) 
popisují, že homosexuálně orientovaní lidé měli již za první republiky stejně jako dnes 
tendence se stěhovat do větších měst, která jim nabízela větší anonymitu a větší šanci 
seznámit se s odpovídajícím partnerem oproti venkovu. 

Kevin:,,Tak moji rodiče ví o mně, že jsem homosexuál. Vědí to už 5 let. Máma to přijala 
strašně těžce. Skoro mě vyhodila z domu, litovala, že jsem se narodil. První 2 týdny byly 
velmi těžký. Ale teď už jsme jak nejlepší kamarádky. Teď už je to v pohodě. (…) Dřív to u 
nás bylo tabu, mega to ignorovala vždycky. (…) Můj taťka byl asi 2 hodiny z toho v šoku. 
Ale potom řekl: ,,No a co.“ A byl úplně v pohodě s tím. (…) A nikdy jsem neměl děvče. 
S chlapama jsem začal spát, když mi bylo 20. Jakože nikdy jsem neměl děvče, že bych s ní 
chodil. Ale jednou jsem spal s holkou.“ 

Kevin  popisuje,  že  zpočátku  jeho  matka  negativně  nesla  informaci  o  jeho  sexuální 
orientaci.  Postupem  času  však  tuto  zprávu  zpracovala  a  nyní  vztah  se  svoji  matkou 
popisuje jako „nejlepší kamarádky“. Otec tuto zprávu zpracoval o něco dříve než matka.  

Radim:  „Protože já když jsem odjel do Berlína, tak moc lidí to o mně nevědělo. (…) 
Takže já jsem vlastně utek, tam jsem se poznával, když to tak jako řeknu a pak když jsem 
se vrátil, z tý ozdravovny, kdy jsem věděl, kdo jsem a co vlastně chci, tak pak začaly takový 
ty, že jsem se setkával tady v Čechách s tim jakože ,,ty buzerante“ a takovýhle jako věci. 
Narážky, na tu sexuální orientaci. (…) V tý době to bylo nepříjemný, dneska už bych se 
tomu smál, já už jsem se sebou vyrovnanej.“  

Dále jsem se pak s muži bavila i mimo záznam. Kdy mi Radim vyprávěl, že v Berlíně 
mu dala gay komunita pocit určitého bezpečí či místa, kam patřil, kde se neměl za co 
stydět.  Nyní  se  už  neztotožňuje  s gay  komunitou,  ve  smyslu  že  by  chodil  do  LGBT+ 
podniků. Sám označuje tyto podniky jako, místo pro lidi, kteří jsou v určitém procesu či 
se bojí otevřeně hovořit o svojí ne-heterosexuální orientaci. Sám o sobě tvrdí, že je se 
svojí sexuální orientací vyrovnaný a chce chodit, jak on říká do „normálních podniků“.  
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Další z mužů mi vyprávěl o jeho coming – outu v rodině. Kdy několikrát odkládal sdělení, 
poté co se odhodlal říci rodině o jeho sexuální orientaci, byl velmi překvapen tím, že celá 
rodina tuto zprávu pozitivně přijala a nesetkal se s negativní odezvou.  

Všichni z mužů dále uváděli, že o jejich sexuální orientaci hovoří otevřeně s rodinou a 
přáteli, všichni si tedy prošli tzv. „coming- outem“.  

4.2 Vzorce užívání 

Do kategorie vzorce užívání jsem zařadila tři další subkategorie. V první subkategorii 
popisuji první zkušenost mužů se stimulanciem. Během rozhovorů jsem zaměřila na to, 
v kolika letech poprvé užili, jakou látku užili a při jaké příležitosti. Ve druhé subkategorii 
popisuji, jaká stimulancia muži nejčastěji užívají. Ve třetí subkategorii jsem se zaměřila 
na frekvenci užívání.  

4.2.1 První zkušenost 

První zkušenost se stimulantem se u mužů pohybovala ve věku 17 - 21 let. Pět mužů 
uvedlo, že místem prvního užití byl prostor taneční zábavy – klub či festival. Poslední 
muž uvádí jako místo prvního užití bytový prostor, kde užil mefedron. Jako nejčastěji 
užívané stimulancium uvádějí MDMA – buďto v krystalické formě či ve formě tablet 
(extáze).  Tři  z mužů  užili  poprvé  stimulancium  s osobou,  kterou  před  tím  už  znali. 
Nejčastěji se jednalo o kamaráda. Tomáš pak popisuje, že užil poprvé s bratrem. Další tři 
muži popisují, že prvně užili stimulancium od člověka, kterého před tím neznali. Jako 
důležitý aspekt před užitím muži zmiňují důvěru a pocit bezpečí k člověku, se kterým 
užívali, či jim látku nabídl. 

Jakub: „Moje první zkušenost se stimulantem byla, když mi bylo nějakých 17 let. Byl jsem 
na párty a nějaký kluk v momentě, když jsme byli trošku víc opilí, přišel s tím, že má 
kamaráda, který by měl extázi.  No já jsem takový ve víru rozvášnění, že jsem si říkal jo, 
že bych to třeba jako chtěl zkusit. (…) Ten kluk nás uklidnil, vysvětlil, že to není žádný 
HALO, ať jsme v pohodě (…) Nicméně co se týče nějak formy zážitků teda týče nebo 
prožitku, tak tam podle mě byl nulovej nebo jestli byl, tak nebyl zapamatovatelnej.“  

Tomáš:,,Když si vzpomenu na svoje první užití, tak to byla asi extáze. Bylo mi 17 let nějak 
tak.(…) Bylo to na festivalu drum and bass hudby. (…) A byl sem hlavně pod dohledem 
svého staršího bratra. Kterej řekl, že to musim někdy poprvé zkusit s nim, abych nebyl 
někde sám. Nebo s kamaráda, kteří když by se mi udělalo špatně, se na mě vyprdli nebo 
tak“ 

Honza:„…bylo to asi dva roky zpátky, to mi bylo 19.(…) Před první zkušeností, tak jsem 
se  bál,  protože  ke  mně  přišla,  vlastně  jedna  holčina,  kterou  jsem  neznal.  To  byla 



 

 

 

26 

kamarádka vlastně mýho kamaráda… bylo to na Silvestra. A právě ona za náma přišla 
do klubu a vlastně nabídla mi extázi (…) Nějak jsem od ní vycítil, že mi to jako neublíží, 
měl jsem v tu chvíli jako důvěru. (…)No a výsledek byl jako vlastně docela super.Protože 
já sem se začal na všechny usmívat, začal sem být o to ještě víc takovej komunikativní. 
(…)A byl sem nabuzenej, takže sem měl i energii. Takže sem tam furt tancoval a takže 
vlastně ta moje první zkušenost byla poměrně příjemná.“  

Radim: Bylo mi 20 let. (…) vlastně to mňau – mňau, to jsem zkoušel úplně jako první. 
(…) Vim, že snad poprvé jsem se sešel s nějakým týpkem. (…)když jsme byli napitý, tak se 
mě zeptal, jestli teda chci a, tím, že jak říkám to bylo hrozně friendly tak sem to zkusil. 
(…) A tam byla i ta důvěra. (…) Vim, že jsem byl celou noc vzhůru.“  

Kevin: „Poprvé jsem měl MDMA, v 21 letech, to byla moje první droga. Na párty mi to 
ukázala kamarádka. Hodila mi to do pití. (…) Já se těchto věcí vždycky bál. Nikdy jsem 
nic nechtěl. A hlavně ne od cizích. A jednou jsem poznal holku, a až té jsem věřil.“  

David: „…bylo to vlastně na kamarádovo narozeninách. Kdy jsme byli v jednom klubu a 
tam jsem si dal s kamarádama MDMA a pak i kokain. (…) Já sem jim věřil, že se mi nic 
zlýho nestane.“  

Během rozhovoru s Davidem jsem nezjistila, v kolika letech poprvé užil stimulancium.  

4.2.2 Nejčastěji užívaná stimulancia  

Nejčastěji užívanou látkou je MDMA. Buďto v krystalické formě či ve formě tablet - 
extáze.  Druhou  nejčastěji  užívanou  látkou  je  pak  kokain.  Dva  z mužů  popisují,  že  to 
jakou látku užijí, záleží na dané situaci. Kevin na párty užívá MDMA. Pokud chce strávit 
pohodový večer s přáteli, užívá kokain. U Radima záleží na finanční situaci. Pokud má 
dostatek financí, užívá kokain, pokud má nedostatek financí užívá speed.  

Jakub:,,Nejvíc užívám ty extáze.“ 

Honza:,,Ty koule, ty užívám v podstatě pořád. To se jako nemění“  

Kevin:,,Když jdu na párty tak tu extázi a MDMA (…) Když si chci mít jen tak pohodový 
večer s kamarádama, tak ten kokain.“ 

Kevin užívá na parties MDMA v krystalické formě či ve formě tablet (extáze). Pokud je 
s příteli v domácím prostředí, užívá kokain 

Tomáš:,,Nejčastěji teda asi extáze a kokain.“ 

David:,,Vždycky jsem měl kokain nebo MDMA no.“ 
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Radim:,,Já sem ze začátku jel jenom jako koks. (…) Pak když jsme neměli peníze, tak jsme 
si kupovali speed“ 

Radim uvádí, že dříve užíval pouze kokain, po nějaké době, když neměl dostatek financí, 
začal užívat speed. 

4.2.3 Frekvence užívání 

Frekvence  užívání  se  u  mužů  liší.  David  popisuje,  že  s užitím  stimulancií  má  4  –  5 
zkušeností.  Tomáš popisuje, že užívá jednou až dvakrát měsíčně. Jakub a Kevin užívají 
jedenkrát týdně. Vždy se jedná o víkend. Honza užívá 2x do týdne, v pátek i sobotu. Z 
hlediska četnosti užívání by se tedy dalo popsat užívání Davida jako  experimentální. 
Kdy se jedná o užívání které je občasné a nepravidelné (Kalina, 2015). Užívání Jakuba, 
Kevina, Tomáše jako užívání rekreační. Jelikož se jedná o užívání, které není častější 
než jednou týdně. Honza již četností užívání spadá do tzv. pravidelného užívání. Dle 
Kaliny (2015) se uživatelé, kteří užívají častěji než 1x týdně řadí mezi tzv. pravidelné 
uživatele,  kdy  dle  MKN  –  10  můžeme  hovořit  o  tzv.  ,,škodlivém  užívání“.  Radim 
popisuje a rozděluje své užívání do fází. Zpočátku užíval pravidelně – ob den. Po několika 
měsících frekvenci užívání snížil na 2x týdně a poté na 1x týdně. 

David:,,…já sem si to dal třeba tak 4x nebo 5x v životě.“  

Tomáš:,, Jednou za měsíc, dvakrát do měsíce se prostě takhle vypnu.“ 

Kevin:,,Každý pátek.“  

Jakub:,,…alespoň jednou týdně. Buď v pátek nebo v sobotu.“  

Honza:,,Určitě to bývá tak, že vlastně třeba pátek, sobota si dám.“ 

Radim: ,,No my jsme to jeli ze začátku často. Ob den. Protože já pak vlastně ničím jiným 
nežil než vlastně práce, párty práce, párty. (…) Ze začátku to bylo pro mě bylo zajímavý. 
(…) Pak jsem to po pár měsících omezil z ob den na 2x týdně a potom po nějaký době na 
1x týdně.“  

4.3 Stimulancia 

Do kategorie stimulancia jsem zařadila další tři  subkategorie. V první z  nich popisuji 
místa,  kde  muži  stimulancia  nejčastěji  užívají.  Během  rozhovorů  muži  uváděli  určité 
rituály spojené s užitím, které jsou také součástí této subkategorie. V druhé subkategorii 
jsem se zaměřila na motivaci k užívání. Muži popisovali různé důvody, které jsou pro ně 
motivací k užití. V poslední subkategorii se věnuji tématu chemsexu. Během rozhovorů 
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jsem  se  především  zaměřovala  na  fakt,  zda  muži  chemsex  provozují  se  stálými  či 
nestálými partnery.   

4.3.1Nejčastější místa užití a rituály spojené s užitím 

Všichni z mužů uvádějí, že nejčastěji užívají v místech noční zábavy. Na parties kde 
hraje taneční hudba, dále v hudebních klubech či na večírcích. Několik mužů dále uvedlo, 
že má také zkušenosti s užitím stimulancií v domácím prostředí. Nejčastěji se jednalo 
o užívání kokainu v domácím prostředí, poté pak MDMA. Užívání v domácím prostředí 
však není tak časté, jako užívání v prostorách taneční zábavy. Respondenti také popisují 
určité rituály spojené s užitím. Nejčastěji se jedná o konzumaci alkoholu před či během 
intoxikace stimulanciem. 

Jakub:  ,,  Kluci  nebo  parta  lidí,  tak  v 8  –  9  večer  začnou  pít,  pak  jdou  do  jednoho 
tanečního klubu (…) Kdežto já sem doma, klidně i sám. Koukám na filmy, čtu si knížku. 
No a pak chci jít ven a vim, že oni tam budou třeba na půl 2. Tak půl hodiny než sem šel 
ven sem si dal extázi a jel jsem do klubu.(…) V průběhu jsem si dal jeden maximálně dva 
drinky. (..)Snad jenom jednou v životě jsem absolvoval takovou jako session, kdy jsem byl 
s kamarády doma respektive na zahradě venku a povídali jsme si dlouho prostě celou noc 
a foukali jsme u toho kokain a že jsme  nešli nikam ven. V jednu chvíli to bylo trošku 
nepříjemný, protože mi přišlo, že jsem toho v sobě měl trošku moc. Takže se mi chtělo jít 
něco dělat. Já si úplně nedokážu představit právě, že bych tohlencto dělal, tak, že nejdu 
ven a nedostanu ze sebe ten output. Jakože bych si právě nezatancoval. Takže tohle úplně 
nedělám. Mám to spojený s tím tancem, tou scénou té hudby a night life, že bych to neděl 
úplně doma.“ 

Jakub popisuje, že užívá výhradně v prostředí, kde hraje hudba a může tančit. Půl hodiny 
před  tím,  než  se  má  sejít  s přáteli  užije  tabletu  extáze  a  jede  do  klubu  za  přáteli,  kde 
v průběhu večera užije jeden maximálně dva drinky alkoholického nápoje. Pouze jednou 
užil stimulancium – kokain v domácím prostředí. 

Kevin:,, Hlavně my většinou začneme u nás na bytě, kde si koupíme nějakou flašku vodky 
jenom a nebo někdo donese nějaký chlast. Potom jenom ty extáze. A potom v baru když 
jsme a nebo v tom klubu tak tam dvě piva za celou noc si dám. (…) Jakože stalo se nám 
párkrát s kamarádama, že jsme doma chillovali, dali jsem si kokain a pak jsme kecali.“ 

Kevin popisuje, že než užije stimulant, sejde se s přáteli na bytě a pije alkohol. Poté užije 
extázi a jdou s přáteli do baru či klubu, kde si dá maximálně dvě piva během jednoho 
večera. Dále uvádí, že párkrát užil kokain doma s přáteli. 

Tomáš:„…párty,  večírky.  (…)  Jednou  jsem  si  dal  extázi  s  kamarádem.  V tu  dobu 
začínající vztah. (…) leželi jsme v posteli a povídali jsme si.“  
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Tomáš popisuje, že nejčastěji užívá na večírcích či parties. Pouze jednou užil 
stimulancium v domácím prostředí.  

Honza:,,Já když jdu na párty, tak začnu první dvěma drinkama a pak přejdu na extázi. 
(…) a pak piju jenom vodu, když mi někdo nabídne alkohol, cucnu si, ale nekupuju si to. 
(…) Vlastně ty dva roky zpátky, tak to bylo i docela užívání MDMA s trávou a alkoholem, 
že jsme moc nechodili na ty párty, že jsme jako byli ve skupině kamarádu a furt jsme 
jenom seděli doma, povídali si nebo poslouchali hudbu. Že to, že jsme na párty nešli.“  

Honza uvádí, že předtím, než užije extázi, pije alkohol. Poté co užije extázi si už alkohol 
nekupuje, pouze pokud mu někdo nabídne, tak vypije malé množství.   

David:,, …většinou na párty, v klubu. (…) Jednou jsme byli doma s kamarádem, chtěl 
jsem mu připravit hezký romantický večer. (…) pak jsme si spolu dali kokain.“  

David, uvádí, že užívá většinou v prostředí taneční zábavy. Jednou užil kokain 
s kamarádem v domácím prostředí, kdy chtěl kamarádovi připravit romantický večer.  

Radim:„ … vždycky to bylo spojený s tou společností, s tou párty. (…) Když jsme šli na 
tu párty, tak jsme si to tam lízli na záchodě v jednom baru. A pak jsme už prostě šli na tu 
párty.“ 

Radim uvádí, že než šli na párty, tak užili stimulancia v baru na záchodě a až poté šli na 
párty. 

4.3.2Motivy k užívání 

Motivy k užívání se u mužů odlišují, nejčastěji se jedná o motivy, kdy cílem je získání 
pozitivního  prožitku.  Muži  mezi  motivy  uvádějí  dodání  energie,  změnu  (zlepšení) 
nálady, zlepšení sociální interakce. Pro někoho představuje užívání formu 
odpočinku.Finance také hrají důležitou roli. Kdy Kevin uvádí, že užívání stimulancia je 
levnější oproti konzumaci alkoholu. Tomáš uvádí, že užívá, když má větší přísun peněz. 
Muži  dále  uvádí,  že  motivací  k užití  je  sexuální  stimulace  -  chemsex.  Kdy  užívají  za 
účelem zvětšení sexuálního libida či prodloužení sexuálního aktu, zbavení se zábran 
či za účelem skupinového sexu. 

Jakub:,,Ono tancovat do 8 ráno na alkoholu a já ještě moc nepiju, tak jsem si řek, že si 
prostě fouknu čaru kokainu nebo si dám emko.“  

Jakub:,,Někdy kvůli tomu, že už začínám být unavený a chtěl bych být ještě venku, tak 
ono tě to přece jenom probere, že jo.“ 

Jakub mezi důvody k užití uvádí dodání energie.  
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Jakub: ,,Je to lepší s klukama, jako nějakým způsobem si lehce hrát, že je pak jako snazší 
ta komunikace nebo i pak třeba jako nějaká interakce.“  

Tomáš:,,Dalším důvodem užití pak bylo užití, když jsem měl trojku.“  

Kevin:,,Chtěl jsem víc vydržet a být víc vzrušený z toho všeho.“ 

David:„…jsem si dal ten kokain, protože jsem chtěl, aby ten sex byl intenzivnější a delší.“ 

Radim: ,,Ty zábrany jsou menší.“ 

Radim:,,…ty  gay  kluby  v Berlíně  jsou  hodně  otevřený  a  existuje  i  ta  možnost,  si  to 
normálně  rozdat  v tom  klubu,  taky  jsme  to  dělali,  občas,  a  ten  kokain  to  samozřejmě 
podpořil, protože nevim, kdyby normální člověk byl při smyslech a uvažoval, tak si to asi 
bez žádnýho vlivu drog, asi normálně nejde jako rozdat prostě na hajzly žejo,“  

Honza: „…abych se zabavil, abych se cejtil líp.“ 

Tomáš:,,…já to spíš dělám za účelem toho odreagování a prostě vypnutí té hlavy.“  

Radim:,,Většinou vždycky to bylo spojený s tou společností, s tou párty. Jó s tim, že jsme 
si to jako dali a šli jsme někam mezi lidi, abychom se líp bavili i s tou hudbou, tancovali.“  

Kevin:„Většinou si dávám jedno, dvě kolesa maximálně. To zaplatíš 200 korun za jedno 
koleso. Když chlastáš, tak je to 2 tisíce za večer pomalu, víš jako. A když piješ, piješ. Jdeš 
někam na drink. Takže hlavně my jsme si řekli, že je to úspornější.“  

Tomáš:„…když mám větší přísun peněz.“  

Kevin  s Tomášem  uvádějí,  že  motivem  k užití  je  pro  ně  také  finanční  situace.  Kevin 
upřednostňuje stimulancia před alkoholem z důvodu, že užívání stimulancií je pro něj 
méně finančně náročné než konzumace alkoholu. Tomáš zase uvádí, že užívá, když má 
vyšší přísun peněz.   

4.3.3Chemsex 

V přechozí subkategorii jsem zmiňovala termín chemsex, kdy muži uvádějí nejčastější 
důvody k provozování chemsexu – zvětšení sexuálního libida, prodloužení sexuálního 
aktu, či skupinový sex. V této subkategorii jsem se zaměřila na fakt, zda muži provozují 
chemsex, častěji se stálými či nestálými partnery a při jakých příležitostech k chemsexu 
dochází. 
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Honza:„Já to mám možná tak, že většinou jak jsem po párty nadrženej, tak si domluvím 
nějakej  náhodnej  styk.  (…)  Vždycky  to  bylo  vlastně  po  párty  ten  sex.  (…)  kondom 
nepoužívám no.“  

David:„Vždycky jsem si něco dal, jenom když jsem nebyl ve vztahu, byl sem sám. Takže i 
ten sex jsem měl pak buď s kámošem nebo lidma, co jsem až tak neznal. (…) on je v tom 
velkej rozdíl, třeba oproti tomu když sem opilej, to si ten kondom vezmu, ale když si dám 
třeba ten kokain nebo tak, tak si ho nikdy nevezmu. (…) já na to prostě ani v tu chvíli 
nepomyslim (…) všechno je takový intenzivní.“  

Kevin:,,Většinou s těmi stálými to mám s chemkou. Jelikož už je znám, už vím, jací ti lidé 
jsou, vím co mám od nich očekávat. (…) Většinou když sem na tomhle, tak nechci používat 
gumu. Mně guma popravdě vadí. (…) Vadí mi to celkově ten pocit, kdy někdo má kondom 
na sobě a nebo ho mám já na sobě, tak mi to vadí.“ 

Radim:„…neříkám, že z tý párty, když jsme šli třeba domů, že jsem si to jako nerozdali. 
Ale  to  zase  bylo  i  tím,  že  jsme  přišli  domů  a  pořád  byly  takový  ty,  klepání  zubů  a 
potřeboval si tu energii nějak vybít jo.“  

Tomáš:„Já většinou ten sex po té párty. Většinou jsem to měl takhle s přítelem, že jsme 
přišli po párty domů. (…) Já nejsem úplně ten typ člověka, co jde někam na párty a sjede 
se a hledá, koho by mohl zneužít nebo vzít domů.“ 

Muži popisují, že k chemsexu dochází až po parties a nejčastěji se stálým partnerem. 
Někteří z mužů uvádějí, že během chemsexu u nich dochází k nechráněnému 
pohlavnímu styku. Dále je potřeba zmínit, že tři ze šesti mužů, se v sexu označili jako 
tzv. „aktivní“. Všichni muži, kteří se takto označují, pak popisovali problémy s erekcí 
během chemsexu.  

4.4 Subjektivní vnímání 

V kategorii subjektivní vnímání se snažím na základě citací z rozhovorů popsat, jak muži 
subjektivně prožívají a popisují stavy během akutní intoxikace. Sledovala jsem, jak se 
jednotlivý muži cítí, jaké prožívají emoce či jaký vliv mají stimulancia na jejich náladu. 
Muži často uváděli během akutní intoxikace pozitivní stavy. Jelikož často popisovali i jak 
se cítí po odeznění intoxikace (během tzv. „dojezdu“), rozhodla jsem se pro toto téma 
vytvořit samostatnou subkategorii,kdy muži nejčastěji uváděli negativně vnímané emoce, 
myšlenky či chování. Součástí této kategorie je ještě třetí, poslední subkategorie, která 
vznikla jako výsledek sekundárního zjištění. Jelikož tato subkategorie tématicky 
nespadala do mých výzkumných otázek. Někteří z mužů však sami začali hovořit o jejich 
subjektivním pohledu na užívání, což mi přišlo velice zajímavé a přínosné, například už 
z toho důvodu, že muži se tímto tzv. „distancují“ od termínu závislost.  
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4.4.1Během akutní intoxikace 

Stavy během intoxikace jsou muži vnímány především jako pozitivní. Kdy uvádějí vliv 
stimulancií na sexualitu. Pociťují zvýšený sexuální apetit. Dále pak muži popisují dodání 
sebevědomí,zvýšenou hovornost, zlepšení nálady. Tomáš pak uvádí, že se cítí 
uvolněně, vše je pro něj fajn a příjemné. Kevin popisuje zmenšení zábran. 

Kevin:„... Dal sem si sám koleso, jelikož jsem to chtěl vyzkoušet, jaké to je, když jsem 
doma.V pohodě, v klidu. (…) Byl jsem z toho nadržený, tak jsem musel volat sousedovi, 
ať přijde.“ 

Radim:,,…měl jsem spoustu energie, měl sem sexuální apetit. (…) Ten apetit jsem měl 
prostě několikrát za noc. Kokain mi vždycky zvyšoval apetit. 

Honza:,,…vlastně po všech drogách mi přijde, že jsem víc nadrženej.“ 

David:,,…když si dám ten kokain, tak pak se cejtim fakt dobře, tak jako sebevědomě a 
sexy (…) jsem vzrušenej, chci bejt vidět prostě.“ 

Muži uvádějí, že užívání stimulancií má vliv na jejich sexuální apetenci kdy ji zvyšují. 

Jakub: „Byl jsem trošku víc ukecanej. A bylo to velmi v pohodě a fajn.“ 

Honza:,,…dodávají mi vlastně takovej ten pocit toho, že najednou je všechno fajn, že 
najednou je člověk šťastnej, veselej, nic mě nemusí trápit.“ (…)cejtim se dobře, vesele, 
mám energii, nemám úplně pocit hladu.“ 

Tomáš:,,Když si dám tu extázi, tak najednou cítím horko, takové jako kdyby nadvznesení. 
(…) Ztratíš tu přitažlivost. Sem uvolněnej. Všechno je fajn a příjemný. (…) U koksu je to 
takový, že najednou jsem komunikativní, získám energii, sebevědomí.“ 

Honza: ,,U extáze, tak tam se cítim nabuzeně. (…) vždycky jako spíš jenom nabuzeně. 
(…) K tomu kokainu a ten speed a pervitin, tak tam ty efekty jsou dosti podobný. Všechno 
to vlastně nabuzuje. Akorát můžu říct, že já vlastně z pervitinu mám takovej pocit toho, 
že to vlastně udělá nejvíc ten efekt. (…) U kokainu mi přijde, že ten efekt dost rychle 
utíká.“  

Honza  uvádí,  že  všechny  stimulancia  ho  „nabuzují“,  avšak  z pervitinu  má  pocit,  že 
„nabuzuje“ nejvíce. 

Kevin:,,Když si dám extázi, tak zhruba, když mi to naběhne, po té půl hodině, záleží jaká 
ta extáze je. Tak strašně mám chuť se hýbat, chuť tancovat. (…) Jsem hrozně přítulný, 
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s každým si povídám (…) Takovou tu kvazi bariéru co mám, tak ta upadá (…) Dělám věci, 
co bych nedělal. Ale není to nic jakože zvrhlé.“ 

Kevin:,,..jíst se mi nechce, ani spát se mi nechce.“ 

Kevin a Honza popisují, že během intoxikace nemají pocit hladu či se jim nechce jíst. 

4.4.2 Stavy po intoxikaci 

Respondenti popisují některé stavy po intoxikaci jako negativní. Kdy vnímali problémy 
se  spánkem,  pokles  nálady,  halucinace  či  problémy  s erekcí,  ještě  několik  dní  po 
odeznění intoxikace.  

Jakub:„Ani se mi nelíbily ani ty  sideeffects, ty vedlejší účinky co to na mě mělo. Co se 
při spánku týče. Nespal jsem tak dobře i v průběhu týdne. Často se mi stalo, že jsem se 
z neidentifikovatelných důvodů večer potil.“ 

Honza: ,, …Tři nebo čtyři dny nato jsem byl furt takovej vlastně vyklepanej, nemohl jsem 
spát normálně a furt mi bušilo srdce. Nejedl sem. Měl jsem sebevražedný sklony. Furt 
jsem přemýšlel nad tim, jak je všechno špatně, jak se mi za chvilku zhroutí celej život a 
prostě jak se musim zabít.“ 

Jakub a Honza uvádějí, že vnímali po odeznění intoxikace problémy se spánkem. Honza 
uvádí, že tři nebo čtyři dny po intoxikaci vnímal bušení srdce, sebevražedné sklony a 
nemohl jíst. 

Kevin:„Jednou mi kamarád zkombinoval piko, MDMA a extázi. Že to rozdrobil, tak jsme 
to šňupali. No potom jsem měl depresi asi tři dny. Sem se nenáviděl a nenáviděl všechny. 
Plakal jsem kde jsem chodil.“ 

Kevin uvádí, že tři dny po intoxikaci pervitinem vnímal depresi, nenáviděl sebe i ostatní 
a plakal.  

Honza:„…pak jediný co sem pak třeba o těch víkendech jedl tak byla vlastně voda a 
možná  nějaký  suchary  nebo  prostě  něco  takovýho  malýho  jo,  takže  sem  to  toho  moc 
nejedl.“ 

Radim:„a pak naopak když jsem si dal speed a prostě 2 dny se mi vůbec nepostavil.“ 

Radim uvádí, že po intoxikaci speedem měl několik dní problémy s erekcí.  
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Tomáš: „…Perník jsem zkoušel asi dvakrát, ale měl jsem s tím hrozně špatný zkušenosti. 
(…) sem měl pak ráno i halucinace, ale fakt jako škaredé halucinace. A nevzpomínám na 
to v dobrém a od té doby to nějak jako úplně nechci a vyhýbám se tomu.“ 

Tomáš  uvádí,  že  po  užití  pervitinu,  měl  rání  halucinace  a  na  tento  stav  nevzpomíná 
v dobrém. Od té doby se pervitinu vyhýbá.  

4.4.3 Ne-závislost 

Muži  během  rozhovorů  popisovali,  že  cítí  nad  užíváním  kontrolu.  Přes  týden,  kdy 
neužívájí  nevnímají  myšlenky  na  užití.  Jakub  uváděl,  že  mu  užívání  nezasahuje 
různých oblastí života. Kevin uvádí, že pokud nemá chuť užít, tak neužije.  

Jakub: „…ale myslím si, že vzhledem k tomu jakoby jak četný, to teď bylo nebo takhle, 
tak že zvládnu absolutně furt držet tu formu kontroly nad tím, že nad tím nepřemýšlím, 
nemyslím na to přes týden. Vůbec mi nevadí, když mi do toho něco vleze a nemůžu, potom 
musím do práce a tak. Takže to mě jako nijak neomezuje. (…). No takže nevím, jestli si to 
nalhávám nebo jestli třeba to nevidím, ale nemyslím si, že bych byl závislej (…) ale já 
chodím  do  práce,  mám  jako  nadprůměrný  výsledky  ve  škole.  (…)  Takže  já  zvládám 
naprosto běžně fungovat. (…)…nejsem takový, že si to musím dát, abych vstal z postele. 
To vůbec.“ 

Jakub  uvádí,  že  užívání  má  pod  kontrolou,  nemyslí  na  užívání  přes  týden.  Zvládá 
fungovat i bez návykových látek.  

Kevin:„A všiml jsem si, že od mojich kamarádů se vymykám takovým způsobem, že když 
nemám chuť, tak si to nedám prostě.“ 

Kevin uvádí, že si všiml, že pokud nemá chuť, tak neužije stimulancia a tím se liší od 
jeho přátel. 

Honza:„…jako jsem se naučil ty návykový látky nějak nepřijímat tak silně, jakoby k tomu, 
abych si na nich vytvořil jako závislost. (…) nepociťuju prostě to, že to musím mít pořád. 
(…) drogy člověka nikam daleko nedovedou, buď ho držej furt na jedný hladině nebo 
potopí toho člověka. Takže tak. Jakože sem rád, že si tohleto dokážu i říct. I nad tim pak 
přemýšlim a uvažuju a možná i díky tomu, to jako zvládám a nevytváří se mi úplně ty 
závislosti.Že prostě beru to jenom, sem prostě takovej občasnej uživatel drog. (…) Jsem 
se  nějakým  způsobem  naučil  prostě  vědět,  kde  je  ta  míra,  jako  samozřejmě  občas  ji 
překročim, ale vim že prostě ještě můžu.“ 

Honza uvádí, že nad užíváním přemýšlí a uvažuje, což je podle něho i možný důvod, proč 
užívání  zvládá  mít  pod  kontrolou  a  nevytváří  si  závislost.  Sám  sebe  popisuje  jako 
občasného uživatele drog. 
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5 Shrnutí výsledků 

Pro přehlednější a snadnější orientaci ve výsledcích výzkumu jsem vytvořila samostatnou 
kapitolu – shrnutí výsledků, ve které zodpovím na jednotlivé výzkumné otázky. 

Pro  výzkum  jsem  si  stanovila  pět  výzkumných  otázek.  První  výzkumná  otázka  byla 
zaměřená na první zkušenost mužů se stimulanciem. Sledovala jsem v kolika letech muži 
poprvé užili, jaké stimulancium užili a při jaké příležitosti. Z odpovědí vyplývá, že muži 
užili poprvé v prostředí taneční zábavy (v klubech či na festivalu), ve věku od 17 –21 let. 
Jako  nejčastěji  užívané  stimulancium  muži  uváděli  MDMA  v krystalické  formě  či  ve 
formě tablet (extáze). Během první zkušenosti bylo pro muže důležité, aby k člověku, se 
kterým užili, nebo jim látku pouze nabídl, cítili důvěru a cítili se s ním bezpečně. 

Druhou výzkumnou otázkou jsem sledovala, jaký druh stimulancia muži preferují. Jako 
nejčastěji užívanou látku muži uváděli MDMA, buď to v krystalické formě či ve formě 
tablet (extáze). Druhou nejčastěji užívanou látkou byl poté kokain.  

Třetí  výzkumná  otázka  se  týkala  četnosti  užití.  Frekvence  užívání  se  u  mužů  lišila. 
Z výsledků však vyplývá, že užívání u mužů se dá z hlediska četnosti popsat nejčastěji 
jako rekreační, jelikož užívají jednou týdně. Dále pak jeden z mužů uvedl, že 
stimulancium užil pouze 4x – 5x v životě, jedná se tedy o experimentální užití. Jeden 
z mužů uvedl, že užívá 2x týdně, jedná se tedy o tzv. pravidelné užívání. Použité pojmy 
jako experimentální uživatel, rekreační či pravidelný jsem popsala již v teoretické části, 
kde jsem se řídila dle Kaliny (2015) a jeho charakteristiky uživatelů návykových látek.   

Pomocí  čtvrté  výzkumné  otázky  jsem  sledovala  motivy  mužů  k užívání  stimulancií. 
Motivy u mužů se liší, nejčastěji se však jedná o motivy, kdy cílem je získání pozitivního 
prožitku.  Z rozhovorů  pak  vyplývá,  že  muži  užívají  z důvodů  dodání  energie,  změny 
(zlepšení)  nálady,  zlepšení  sociální  interakce.  Pro  některé  muže  je  užívání  spojené 
s odpočinkem.  Důležitou  roli  hrají  i  finance. Posledním  motivem  pak  je  sexuální 
stimulace, kdy muži uvádějí důvody jako zvětšení sexuálního libida, prodloužení 
sexuálního aktu, zbavení se zábran či užívání za účelem skupinového sexu.  

Poslední  výzkumná  otázka  se  týkala  subjektivního  vnímání  stavů  intoxikace.  Stavy 
během intoxikace jsou muži vnímány především jako pozitivní. Muži pociťují zvýšený 
sexuální  apetit,  dodání  sebevědomí,  zvýšenou  hovornost.  Někteří  uvádějí,  že  se  cítí 
uvolněně či u nich dochází k redukci zábran. Stavy po odeznění intoxikace jsou vnímány 
především  jako  negativní,  kdy  muži  popisují  problémy  se  spánkem,  pokles  nálady, 
halucinace či problémy s erekcí.   
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6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

V bakalářské práci jsem se zabývala tématem stimulancií a mužů majících sex s muži. 
Pro výzkum jsem zvolila kvalitativní přístup, což zpětně hodnotím velice pozitivně. Data 
byla sbírána pomocí polo-strukturovaných rozhovorů. Tato metoda mi umožnila 
probíraná témata rozvést do větší hloubky. Sami účastníci výzkumu popisovali, že díky 
rozhovorům  u  nich  docházelo  k procesům  uvědomění.  Myslím  si  tedy,  že  rozhovory 
mnohým účastníkům mohly zprostředkovat hlubší rozjímání nad danou problematikou. 
Mne samotnou velice obohatil pohled účastníků na probíraná témata.  

Musím uznat, že průběh počátečních rozhovorů byl poněkud chaotický. Během 
rozhovorů nastal několikrát problém s udržením linie rozhovoru. Několikrát se stalo, že 
muži  začali  hovořit  o  tématu,  které  pro  ně  bylo  sice  aktuální,  avšak  nesouviselo  s 
výzkumem. Záviselo pak zvláště na mně, abych rozhovor převedla zpět k probíraným 
tématům.  Vzhledem  k tomu,  že  jsem  pro  výběr  výzkumného  souboru  zvolila  metodu 
sněhové koule, mohlo by dojít k možnému zkreslení výsledků. Jelikož jsem od účastníků 
získávala  kontakty  na  další  osoby,  mohl  by  být  vzorek  poněkud  stejnorodý.  Avšak 
důležité je brát v potaz jedinečnost každého člověka.  Vzhledem ke skutečnosti, že mi 
dlouhodobě nedařilo získat další potenciální účastníky, zvolila jsem metodu účelového 
výběru. Muže, které jsem oslovila, jsem znala již z dřívější doby. Z tohoto důvodu by 
mohla nastat situace, kdy by muži mohli určité informace zkreslit. Sami však uváděli, že 
necítí žádný stud či pochybnosti k probíraným tématům. Také je možné, že muži mohli 
cítit k mé osobě důvěru a díky tomu o tématech mluvit otevřeněji.   

V této části diskuze věnuji prostor srovnání teoretických poznatků s praktickými, které 
vznikly  během  výzkumu.  V teoretické  části  v kapitole  chemsex  cituji  článek  od  Mgr. 
Xenie Uholyevi, Ph.D, která uvádí, že s chemsexem souvisí nechráněný pohlavní styk. 
Někteří z účastníků výzkumu sami uvedli, že během chemsexu nepoužívají kondom. Ve 
výsledcích jsem věnovala samostatnou pozornost kategorii subjektivního vnímání stavů 
během  intoxikace  a  po  intoxikaci.  Popisované  subjektivní  jevy  se  v mnoha  případech 
shodují s popisovanými účinky stimulancií v teoretické části. Patří sem například zvýšená 
hovornost, dodání energie, či zvýšená sexuální apetence. V kapitole stimulancia, 
stimulancia a sexuální stimulace jsem popsala motivy k užívání návykových látek dle 
Newcomba a Woodse (1999) (in Novák & Gabrhelík, 2010), kam řadí snahu o zesílení 
pozitivních pocitů a emocí, zvládání negativních emocionálních stavů a snahu uniknout 
z obtížné  a  stresující  situace,  sociální  konformitu  a  snahu  zapadnout  do  referenční 
skupiny či závislost a craving. Z motivů, které muži uváděli během rozhovorů si myslím, 
že  muži  užívají  především  z důvodu  snahy  o  zesílení  pozitivních  pocitů  a  emocí.  
V kapitole  stimulancia  a  taneční  scéna  jsem  popsala  dle  Gabrhelíka  a  Nováka  (2010) 
důvody  k užívání  tanečních  drog.  Mezi  ně  patří  zvědavost,  vzrušení,  zábava,  snaha 
experimentovat s něčím neznámým a zakázaným, tendence se dobře bavit, odreagovat, 
uvolnit napětí, relaxovat či si přivodit žádoucí prožitek nebo emocionální stav. Mnohé 
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z těchto důvodů uváděli i účastníci výzkumu. Dále pak uváděli motivy jako zbavení se 
zábran či zvětšení sexuálního libida nebo prodloužení sexuálního aktu. V teoretické části 
také cituji Porubského (2011) který uvádí, že užívání návykových látek u mužů 
identifikujících se jako „gay“ je silně vázané na skupinu, společné sdílení, zábavu, párty 
a  večírky.  Z  výsledků  mého  výzkumu  je  patrné,  že  muži  užívají  nejčastěji  v místech 
taneční/noční  zábavy,  avšak  několik  z nich  uvedlo,  že  užili  stimulancium  v domácím 
prostředí s přáteli.  

Uholyeva  (2018)  uvádí,  že  chemsex  je  komplexní  jev,  který  si  vyžaduje  od  služeb 
překročení zažitého rámce, například propojení adiktologických a sexuologických služeb. 
Po prostudování nabídky služeb některých českých harm reduction programů, které se 
zaměřují  na  snižování  rizik  v oblasti  nočního  života  a  parties,  je  potřeba  zmínit,  že 
součástí programů je zprostředkovávání letáků o bezpečném sexu či distribuce kondomů 
a lubrikantů. Jedná se například o programy Party HarmReduction (Progressiv) či Hard 
and  Smart  (Podané  ruce).  SAMSHA  (2001)  in  Nepustil  (2012)  uvádí,  že  obavy  ze 
stigmatizace a homofobie mohou být pro LGBT + jedince určitou bariérou pro vstup do 
služeb  pro  uživatele  návykových  látek.  Z mého  pohledu  je  nutné  vytvářet  takové 
prostředí, ve kterém se obavy jedinců nenaplní.  

Jelikož  jsem  pro  svůj  výzkum  zvolila  kvalitativní  design,  výsledky  výzkumu  nelze 
zobecnit  na  celou  populaci  mužů,  kteří  splňují  stejné  charakteristiky  jako  účastníci 
výzkumu. Pro potvrzení výsledků a vyšší reprezentativnost by tak mohlo být uskutečněno 
dotazníkové šetření pomocí kvantitativní metody. Jako důležité také shledávám hlubší 
prozkoumání chemsexu, kdy by se výzkumy mohly zaměřit na důvody neužití 
prezervativů či skrze jakou cestu si muži domlouvají chemsex – pokud využívají sociální 
sítě, jaké? Pokud využívají mobilní aplikace, jaké to jsou? 

Z mého pohledu je potřeba na tuto problematiku zaměřit větší pozornost, zejména v oboru 
adiktologie. Souhlasím s Uholyevou, která uvádí, že od služeb je potřeba, aby 
propojovaly  například  adiktologické  a  sexuologické  služby.  Myslím  si,  že  především 
chemsex je ve skupině mužů majících sex s muži rizikovou oblastí a té je potřeba věnovat 
pozornost, kdy získané poznatky by mohly do budoucna sloužit jako podklady pro tvorbu 
preventivních či harm reduction programů. Preventivní či harm reduction programy by 
dle mého názoru mohli  zaměřit svoji pozornost  na specifické LGBT+ podniky. Sama 
jsem některé z podniků navštívila a všimla jsem například různých letáků na toaletách, 
které však primárně cílily na prevenci HIV. O návykových látkách a rizicích s užíváním 
spojených  zde  nebyly  žádné  či  minimální  zmínky.  Například  Gabrhelík  (n.d.),  ve  své 
publikaci Taneční drogy – prevence a léčba zmiňuje, že současné znalosti poukazují na 
nutnost zaměřit intervence týkající se tanečních drog také na rekreační uživatele mezi 
muži s homosexuální orientací, kteří se během nechráněného sexuálního styku vystavují 
vysokému riziku přenosu infekčních onemocnění.  
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Z výsledků je patrné, že muži užívají nejčastěji MDMA a kokain, a to v prostředí taneční 
a  noční  zábavy.  Z  pohledu  frekvence  užívání  se  muži  řadí  k rekreačním  uživatelům. 
Někteří muži mají své specifické rituály spojené s užitím, kdy u některých se jedná o 
konzumaci alkoholu před či během intoxikace stimulancii. Motivací k užití je nejčastěji 
získání pozitivního prožitku jako změna nálady, zbavení se zábran, dodání energie, relax, 
zábava,  zvětšení  sexuálního  libida  či  prodloužení  sexuálního  aktu.  Z výsledků  dále 
vyplývá,  že  většina  mužů  provozuje  chemsex  a  to  obvykle  se  stálým  partnerem,  kdy 
k chemsexu dochází nejčastěji po parties. Někteří z mužů uvedli, že během chemsexu 
nepoužívají kondom. Stavy během intoxikace jsou vnímány především jako pozitivní, 
kdy muži uvádějí zlepšení nálady, dodání energie, zvýšení libida nebo zvýšenou 
hovornost  a  dodání  většího  sebevědomí.  Naopak  stavy  po  odeznění  intoxikace  bývají 
vnímány  spíše  jako  negativní,  kdy  popisují  problémy  se  spánkem,  poklesy  nálady, 
halucinace či problémy s erekcí, a to i několik dní po užití.  

Z výsledků je dále patrné, že někteří muži vnímají nad užíváním kontrolu, cítí, že jim 
nezasahuje do různých oblastí života či nevnímají myšlenky na užití během pracovního 
týdne, kdy neužívají.   
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