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Alexandra Doležalová Hrouzková: SEXUALITA UŽIVATEL Ů MARIHUANY. 
FF UK Praha, 2010 
 
Obsáhlá (počtem stran i rozsahem informací – včetně příloh má 257 stran) práce se 
zabývá zvláště v českém odborném psychologickém písemnictví zatím v podstatě 
vůbec nezpracovanou problematikou (na toto téma našla autorka pouze jednu 
diplomovou práci z FF UP v Olomouci, jiný český výzkum nebyl publikován). 
Autorka se při práci na teoretické části soustředila na aktuální zdroje a výzkumy z 
posledních 10 let, s důrazem na (velmi obsáhlou) literaturu vázající se k tématu 
sexuality abuzérů marihuany co nejnovějšího data, hlavně z anglických (a ne pouze 
internetových) zdrojů. Pokouší se zmapovat – a toho si cením zvláště – i lékařské 
aspekty užívání THC, včetně jeho farmakokinetiky a jeho vlivu na somatické funkce.  
 
V další části se zabývá těmi oblasti sexuálního chování a prožívání, které sleduje 
v rámci výzkumu, tedy faktory jako spokojenost jedince se sexuálním životem, 
rizikové sexuální chování, sexuální dysfunkce atd.  
 
Tématem poslední části teoretické práce je propojení adiktologie a sexuologie 
v oblasti vlivu užívání THC na sexualitu jedince.  
 
V empirické části prezentuje diplomantka výsledky z vlastního dotazníkového šetření. 
Ke sběru dat bylo použito k tomu účelu sestaveného anonymního dotazníku. 
Výběrový soubor čítal 202 respondentů – mužů ve věku 30-50 let, středně těžkých a 
těžkých dlouhodobých uživatelů konopných drog (užívajících minimálně 2x týdně, po 
dobu delší než 2 roky), užívajících pouze konopné drogy, konopné drogy a alkohol a 
konopné drogy, alkohol a párty drogy (LSD, extáze, houby, kokain). Kromě 
zmapování jejich sexuálních aktivit a prožitků bylo cílem výzkumu i srovnání 
některých získaných výsledků s výstupy reprezentativního výzkumu sexuálního 
chování u české populace, provedeného v roce 2008.  
 
Dosažené výsledky jsou z psychologického i sexuologického hlediska přínosné a 
originální. Mezi nejzajímavější řadím např. zjištění, že uživatelé marihuany začínali 
se sexuálním životem v průměru dříve než průměrní čeští muži, mají vyšší apetenci, 
jsou sexuálně aktivnější a jsou také spokojenější se svým sexuálním životem, dále 
mají celoživotně více sexuálních partnerek a více pohlavních styků s příležitostnými 
partnerkami než čeští muži, uváděli i vyšší průměrnou délku trvání soulože, častěji 
měli někdy v životě pohlavní styk s mužem, některou z pohlavně přenosných nemocí 
(mimo hepatitid typu B a C a HIV/AIDS). Hlavní zjištění však vidím v závěru, že 
v oblastech závažného sexuálně rizikového chování (aktivní prostituce, používání 
ochrany, výskyt hepatitidy typu C) se uživatelé významně neliší od mužů v české 
populaci (na rozdíl od uživatelů amfetaminů a opioidů).  

 
V  diskusi pak autorka své výsledky smysluplně porovnává s obdobnými daty 
získanými v jiných výzkumech a také se situací v zahraničí. Závěr věnuje stručnému 
shrnutí zjištěných výsledků. V neposlední řadě oceňuji i rozsáhlou bibliografii, která 
tvoří vynikající poznatkovou databázi posledních výzkumů v oblasti na pomezí 
adiktologie a sexuologie.  
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Výsledky výzkumu diplomantky jsou v českém odborném písemnictví v tomto 
rozsahu a velikosti zkoumaného souboru prioritní, lze je považovat za odborně velmi 
přínosné.  
 
Závěrem konstatuji, že autorka ve své diplomové práci prokázala kromě schopnosti 
samostatné výzkumné práce i dobrou schopnost práce s literaturou a výbornou 
orientaci v problematice. Její práci proto k obhajobě 
 
                                                   d o p o r u č u j i. 
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