
ABSTRAKT 

 

Východiska: Onkologický obor v současné době zaujímá podstatné místo v lékařské obci z 

důvodu vysokého výskytu zhoubných novotvarů ve společnosti. Zhoubné nádory a jejich léčba 

jsou mnohdy provázeny řadou nepříjemných symptomů, které ztrpčují pacientův život. Rostlina 

konopí pomáhala v léčbě mnohých nemocí po celá staletí. Obsahuje řadu látek, mezi které patří 

známý kanabidiol (CBD) a psychoaktivní tetrahydrokanabinol (THC). Konopí je často 

rekreačně užíváno a řadí se mezi drogy, na kterých vzniká závislost. Kromě návykovosti je mu 

připisován rovněž pozitivní terapeutický účinek v léčbě nádorů, kde pomáhá mírnit projevy 

nežádoucích účinků léčby či příznaky samotné nemoci. Přesto je však českými onkology 

využíváno stále poměrně málo.  

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je zmapovat postoj a informovanost onkologů v České 

republice k léčbě nádorů pomocí konopí jako doplňku klasické péče. Dále se výzkum zaměřuje 

na současné trendy v předepisování konopí a zejména na důležitost jeho závislostního 

potenciálu v onkologické léčbě. 

 

Metody: Sběr dat byl uskutečněn pomocí kvalitativní metody nepravděpodobnostního 

záměrného výběru. Informace byly zjišťovány prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů. S účastí k výzkumu souhlasilo 6 lékařů s onkologickou specializací, z toho byli 3 

muži a 3 ženy. Data byla nahrávána na mobilní diktafon, následně přepsána do textové podoby 

a smazána.  

 

Výsledky: Z analýzy dat vyplynulo, že čeští onkologové přistupují ke konopí jako doplňku 

klasické péče pozitivně. Taková léčba podle respondentů však není vhodná pro každého 

pacienta a je třeba pečlivě zvažovat, zda je konopí pro pacienta správnou volbou. Závislostní 

potenciál konopí v léčbě nádorů není podstatným tématem. Podobně je tomu i v případě opiátů, 

které jsou oproti konopí ověřeným a standardizovaným léčivem. Konopí však může pacientům 

ulevit v okamžiku, kdy léčba pomocí klasických farmaceutických přípravků či opiátů 

neúčinkuje. Informovanost o využití konopí v léčbě nádorů mezi českými onkology není 

v současné době na dostatečné úrovni.  

 

Závěr: Výzkum umožnil prozkoumat, jaké postoje čeští onkologové zaujímají k využití konopí 

v léčbě nádorů. V medicínském světě získává tato možnost léčby na vážnosti a zařazuje se zpět 

do léčebného portfolia. Zájem o konopí v prostředí českého onkologického oboru je však spíše 

menší a pro potvrzení prospěšnosti konopí v léčbě nádorů bude potřeba ještě mnoho výzkumů. 
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