
Abstrakt

V posledních několika letech můžeme být svědky nárůstu nového fenoménu v užívání drog. 

Byl zaznamenán nárůst výskytu nových syntetických drog, neboli také takzvaných „legal 

highs“ a rozšíření jejich užívání v běžné populaci. Jedná se o látky, které napodobují účinky 

nelegálních drog, ale nemohou na ně být uplatňovány mechanismy snižování jejich nabídky, 

neboť nejsou kontrolovány Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961 ani 

Úmluvou OSN o psychotropních látkách z roku 1971. Tyto látky, mohou přinášet srovnatelná 

rizika a poškození s těmi, která se pojí s nelegálními drogami (EMCDDA, 2009c).

Cílem výzkumu realizovaného pro účely diplomové práce je odhalit, jak rizika spojená 

s užíváním těchto produktů vnímají jejich samotní uživatelé, zdali jejich případný legální 

status má vliv na vnímání jejich bezpečnosti a jak předcházejí rizikům, která mohou být 

spojena s užíváním těchto látek

Kvalitativní výzkum realizovaný pro potřeby této diplomované práce využíval data 

získaná dvěma metodami. První z nich byla obsahová analýza internetových diskuzních fór 

sdružujících uživatele nových syntetických drog. Analyzováno bylo 16 internetových 

diskuzních fór s celkovým počtem 832 příspěvků. Druhou zvolenou metodou byly 

polostrukturované rozhovory s uživateli nových syntetických drog. Velikost vzorku byla 9 

respondentů.

Pokud jde o vnímání rizikovosti, někteří uživatelé vnímají nové syntetické drogy jako 

rizikové, ale existuje i skupina uživatelů, kteří rizikovost těchto látek vnímají jako malou, což 

souvisí i s tím, že “legálnost“ látek považují za signál ohledně jejich nízké účinnosti. Vnímání 

rizikovosti se v průběhu užívání nových syntetických drog mění a to především u těch 

uživatelů, kteří mají zkušenost se silnějšími, nebo neočekávanými účinky. Vnímání rizikovosti 

se také zvyšuje na základě zaznamenaných negativních zkušeností ze svého okolí, nebo od 

návštěvníků internetových diskuzních fór. Jako rizikový vnímají nedostatek informací o 

složení a účincích látky (ať už krátkodobých nebo dlouhodobých). Uživatelé vnímají možné 

riziko vzniku závislosti na těchto látkách. Za rizikovou vnímají také snadnou dostupnost 

nových syntetických drog, obzvláště vzhledem k absenci kontrolních mechanismů vzhledem 

k mladistvým, kterou kontrastně vnímají jako funkční u způsobu distribuce nelegálních látek.

Pokud jde o předcházení rizikům, oficiální zdroje informací nepovažují uživatelé 

nových syntetických drog za důvěryhodné a za nedostatečné považují informace podávané 

samotnými prodejci konkrétních látek, kteří se tím chrání před případným právním postihem. 

Možnému výskytu případných škod spojených s užitím nových syntetických drog se snaží 

zabránit užíváním menšího množství látky obzvláště při prvním užití. Jako důležitou pro 

minimalizaci výskytu případných poškození vnímají uživatelé zjištění si potřebných informací 

o užívané látce, setting a snaha nekombinovat nové syntetické drogy s jinými 

psychoaktivními látkami a navzájem, zvláště pokud se jedná o první užití.


