
Abstrakt: 

Cíl: Cílem předkládané práce bylo zmapovat dosud minimálně probádanou oblast sexuality 

pravidelných dlouhodobých starších uživatelů marihuany (heterosexuálních mužů ve věku od 

30 do 50 let), a také zjistit, zda mezi nimi existují rozdíly v závislosti na dalších užívaných 

substancích (alkohol, „párty“ drogy – LSD, extáze, halucinogenní houby, kokain). Dalším 

cílem bylo srovnání souboru uživatelů marihuany ve vybraných charakteristikách sexuálního 

chování s věkově srovnatelným souborem reprezentujícím českou populaci. 

Metody: Jedná se o výzkum kvantitativní povahy. Ke sběru dat bylo použito k tomu účelu 

sestaveného anonymního dotazníku, který samostatně vyplnilo 417 respondentů, z nichž bylo 

na základě vybraných kritérií (věk, frekvence a délka užívání) vybráno 202 respondentů. Data 

byla zpracována za pomoci statistického programu SPSS. 

Výsledky: Se svým sexuálním životem je plně spokojeno 61,7% mužů v souboru. 53,9% 

respondentů uvedlo, že užívání marihuany nějakým způsobem změnilo jejich sexuální život, 

z toho u 48,5% se změnil sexuální život k lepšímu – v 51,2% se zlepšil prožitek orgasmu. 

Nějaký druh potíží v oblasti sexu zažilo v souvislosti s užíváním marihuany 20,8% 

respondentů. Zkušenost se sexuálním stykem s jiným mužem má 10,8% mužů ze souboru, 

12,9% respondentů se považuje za bisexuálně orientované. 32,7% mužů má zkušenost 

s využitím komerčního sexu. Sex za úplatu někdy poskytlo 3,5% mužů. Respondenti 

ze souboru uživatelů marihuany se podstatně častěji nechávají testovat na přítomnost viru 

HIV než respondenti ze souboru české populace. Rozdíly mezi uživateli marihuany v souboru 

v závislosti na dalších užívaných substancích byly zjištěny ve třech charakteristikách – první 

sexuální styk s náhodnou, či se stálou partnerkou, počet příležitostných sexuálních partnerek, 

pohlavně přenosné nemoci. 

Závěr: Uživatelé marihuany se v mnoha ohledech odlišují od reprezentativního vzorku české 

populace, avšak v oblastech závažného sexuálně rizikového chování (aktivní prostituce, 

používání ochrany, výskyt hepatitidy typu C) se uživatelé marihuany shodují s muži v české 

populaci, narozdíl například od uživatelů amfetaminů a opioidů.  
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