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Autorka předkládá obsáhlou práci (257 číslovaných stran). Obsahově práce navazuje 
na několik diplomových prací z minulých let zabývajících se lidskou sexualitou z různých 
hledisek. Kromě toho autorka těsně navazuje na již obhájenou disertační práci dr. Justinové. 

O významu sexuality (a psychologie sexuality) není pochyb. Autorka patrně vědomě 
práci nenazvala „Psychologie sexuality…“. Název „Sexualita…“ nutně navozuje očekávání, 
že téma bude širší a bude psychologický kontext v mnohém přesahovat. Tak tomu také je. I to 
je pochopitelné: podobná práce je u nás pionýrská a k odkrývání psychologických souvislostí 
je nejdříve mít přehled i o demografické ´faktografii´ tématu. Proto i ten neobvyklý rozsah 
práce. Není jistě ani pochyb o komplexním dopadu drog na život současného člověka. Je tedy 
jen logické, že se tato dvě témata setkávají.  

Struktura předložené práce je obvyklá. V teoretické části jde o výklad tématiky 
konopných drog (historie, farmakokinetika, osobnost uživatelů atp.), vztahu drogy a prožitku 
sexuality a rizikového sexuálního chování. Vše je opřeno o množství (12 stran!) odborných 
pramenů. V empirické části autorka vytipovala čtrnáct oblastí sexuality (viz s. 66), které 
následně zachycovala pomocí dotazníku (upravené verze již dříve užívaného vzoru Weisse a 
Zvěřiny). Zde se ptám – jak byly vybrané/zvolené ony zmíněné oblasti sexuality? Dotazník 
byl distribuován na internetové síti a oslovoval uživatele marihuany (event. marihuany 
v kombinaci s jinými drogami). Výsledky například ukazují, že zhruba 80%  respondentů se 
hlásilo ke střednímu nebo vysokoškolskému vzdělání. To je i logické, protože to je populace, 
která navštěvuje internet mnohem častěji. Podobné množství respondentů má pravidelné 
zaměstnání anebo jsou podnikatelé apod. Má, podle autorky, toto nějaký význam pro nalezené 
výsledky?  

Autorka testovala pětici hypotéz (viz s. 67). Na s. 79-131 jsou potom (až na s. 170) 
prezentované výsledky, následované porovnáním jednotlivých skupin uživatelů a porovnáním 
s reprezentativním vzorkem populace ČR (z roku 2008). Obsáhlá diskuse je ještě dále dělená 
do samostatných podkapitol. Důkladná diskuse je nejen vítaná, ale i nevyhnutelná; a to zvláště 
v podobném typu výzkumu, který spočívá na kvantitativním výzkumném designu a čtenář 
nutně očekává nabídku, co si o všech těch č́íslech´ vlastně myslet. Autorka je zde ovšem 
přiměřeně opatrná a upozorňuje, že zatím není možné odpovídat na otázky po kauzálních 
vztazích (což by asi čtenáře především zajímalo), ale že práce je vlastně pilotním šetřením, o 
které se mohou opírat šetření další, specializovanější a také do psychologických souvislostí 
hlouběji pronikající. 

Takových otázek se čtenáři při četbě nabízí celá řada. Bude tedy třeba ještě nějakou 
dobu počkat … Nicméně alespoň drobný komentář: použitý dotazník je založen na 
předpokladu solidní introspekce (zde je výhoda výše zmíněného složení vzorku!). Co si 
autorka myslí o vlivu např. marihuany na vnímání času a svých vlastních schopností? Do nich 
patří obecně potence, včetně té sexuální. Kladu ty otázky proto, že mnohé otázky dotazníku 
předpokládají podobné výpovědi, hodnocení sebe v situaci intoxikace apod.  

 
Práce splňuje všechny podmínky a já ji doporučuji k obhajobě. 
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