
Abstrakt: 

Bakalářská práce je zaměřena na fenomén užívání psychoaktivních látek v prostředí zábavy. 

Cílem práce je zjistit míru a vzorce užívání psychoaktivních látek mezi klienty Programu H&S 

v letech 2016-2019. Jejím dílčím cílem je zkoumat souvislosti jejich užívání se 

sociodemografickými faktory, s faktory souvisejícími s typem akce a kulturními 

charakteristikami prostředí zábavy a popsat vývoj jejich užívání v čase. 

Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část poskytuje informace o prostředí nočního 

života a zábavy, o tom jak s tímto prostředím souvisí užívání psychoaktivních látek, jaká je 

souvislost jejich užívání s různými hudebními subkulturami, jaké jsou vzorce a motivace 

užívání psychoaktivních látek v tomto prostředí a rizika s nimi spojená. V poslední části jsou 

představeny adiktologické programy v této oblasti a zejména Program H&S jakožto 

významný poskytovatel preventivních a harm reduction služeb v prostředí nočního života a 

zábavy v ČR. 

Z výsledků vyplývá, že v průběhu sledovaného období mezi jednotlivými lety došlo 

k výraznému nárůstu počtu realizací programu Programu H&S na hudebních akcích. Vzrostla 

jeho návštěvnost mezi současnými klienty i osobami, kteří se s programem setkali poprvé a 

mnoho z nich se tak stalo novými klienty služby. Současně byla ve všech sledovaných 

lokacích potvrzena vysoká prevalence užívání leálních i ilegálních psychoaktivních látek a to 

hlavně extáze, kanabinoidů a pervitinu, jenž byly uživány především v souvislosti 

s hudebními akcemi zaměřenými na elekronickou taneční hudbu. Tato vysoká prevalence 

byla potvrzena zejména na halových akcích a open air festivalech. 

Získané informace potvrzují to, že prevalence užívání drog v prostředí zábavy je výrazně 

vyšší, než v běžné populaci, a proto je zde možné předpokládat častější výskyt krizových 

situací  a to jak z pohledů rizik, které přináší samotné užívání psychoaktivních látek, tak 

z pohledu dalších rizik, které souvisí s pobytem v tomto prostředí. Je proto důležité, aby se 

služby orientované na preventivní a intervenční činnost v prostedí nočního života a zábavy 

staly bežnou součástí míst, kde tato rizika hrozí a byly tak nadále podporovány v 

kontinuálním zkvalitňování poskytovaných služeb a rozšiřování své působnosti. 

 


