
Abstrakt 

Východiska: V USA dochází v posledních letech k výraznému vzestupu užívání 
metamfetaminu a v důsledku toho přibývá počet úmrtí na předávkování. V roce 2020 tuto látku 
užilo 2,6 milionů občanů této země. V rámci odborné literatury nejsou důvody vedoucí k tomuto 
trendu popsány, ani není tato problematika zdokumentována z pohledu jednotlivých států USA.  

Cíle: Cílem této bakalářské práce je popsat užívání metamfetaminu v okresu Montgomery 
ve státě Maryland. Na základě studia problematiky metamfetaminu v tomto okresu je pak 
následným cílem této práce zhodnotit současnou péči o uživatele metamfetaminu.  

Metody: Pro zpracování dat byl použit kvalitativní přístup. V rámci analýzy dat byly použity 
metody vyhledávání vzorců a barvení textu. K získání dat byla použita metoda záměrného 
(účelového) výběru přes instituce a sběr dat byl prováděn pomocí polostrukturovaného rozhovoru. 
Interpretace dat byla provedena na základě výběru relevantních informací.  

Soubor: Výzkumný soubor zahrnoval 5 polostrukturovaných rozhovorů s experty v 
adiktologii v tomto okresu, ve státě Maryland, včetně návštěvy centra pro ambulantní 
adiktologickou péči a státního terapeutického centra Avery Road. Výzkumným souborem byla 
také fixace a analýza písemných materiálů. 

Výsledky: V okrese Montgomery je zaznamenán nejnižší počet jedinců, kteří užívají 
metamfetamin ve státě Maryland. Tento stav jistě podporuje fakt, že okres Montgomery je jeden 
z nejbohatších v Marylandu i v USA. Přítomnost řady ochranných faktorů a výrazná finanční 
podpora vedení tohoto okresu v péči o uživatele metamfetaminu, zásadně přispívají k tomuto 
pozitivnímu trendu. Ten je dále podporován tím, že v tomto okresu je vysoká míra vzdělanosti 
obyvatel, kteří mají současně velmi dobrý zdravotní stav i ekonomickou prosperitu. Především v 
této oblasti funguje kvalitní a dobře dostupná odborná péče pro uživatele metamfetaminu. 

Závěry: Tato práce odhaluje některé velmi zajímavé příčiny a faktory, které vedou k 
nízkému počtu uživatelů metamfetaminu v okresu Montgomery, ve státě Maryland v USA. 
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