
 
 

1 
 

 

      Univerzita Karlova v Praze  

1. Lékařská fakulta 

 

 

 

 

Bakalářska práce 

Konopné drogy u studentů pražských lékařských fakult : prevalence 

užívání a související rizikové chování  

( Cannabis drugs among students of Prague medical faculties : 

prevalence of use and related risk behaviour )  

 

Milena Bošková 

 

Vedoucí práce : Mgr. Jaroslav Vacek 

 

Studijní program : Specializace ve zdravotnictví 

Obor : Adiktologie  

2012 



 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Ráda bych poděkovala Mgr. Jaroslavu Vackovi za cenné rady a pomoc, kterou 

mi poskytnul při zpracování této práce. Taky bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří 

mi věnovali podporu a čas při psaní mé práce. 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Identifikační záznam:  

 

BOŠKOVÁ, Milena.. Konopné drogy u studentů pražských lékařských fakult: 

prevalence užívání a související rizikové chování [Cannabis drugs among students of 

Prague medical faculties : prevalence of use and related risk behaviour]. Praha, 2012. 

51 s., 1 příl., 26 tabulky,. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská 

fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, 2012. Vedoucí závěrečné práce Mgr. 

Vacek, Jaroslav. 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Tímto prohlašuji, že závěrečnou práci jsem vypracovala samostatně. Použité prameny a  

literatúru jsem řádně uvedla a citovala. Současně prohlašuji, že práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

Souhlasím s trvalým uložením elektronické verze mé práce v databázi systému 

meziuniverzitního projektu Theses.cz za účelem soustavné kontroly podobnosti 

kvalifikačních prací. 

 

V Praze dne  25.7.2012    ................................................................ 

Milena Bošková 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

Abstrakt 

Cíle : Hlavním cílem je zjistit prevalenci užívání konopných drog u studentů lékařských 

fakult v Praze a zmapovat jejich rizikové chování vůči těmto drogám. 

Soubor : Výzkumný vzorek tvořilo 686 studentů medicíny 1., 2.,3. Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy. Hlavním kritériem pro vstup do výzkumu bylo, že studenti museli 

být zapsáni v prvním až pátým ročníku medicíny. Studenti šestého ročníku medicíny 

byli z výzkumu vyloučeni kvůli jejich omezeným časovým možnostem, které souvisely 

s jejich studiem. 

Metody : Při realizaci výzkumu se využilo kvantitativní metody ve formě anonymního 

strukturovaného dotazníku.  

Výsledky : Bylo zjištěno, že celoživotní prevalence užívání konopných drog u studentů 

medicíny oproti dřívějším výsledkům různych výzkumů podstatně stoupla. Prevalence 

užívání konopných drog za posledních 12 měsiců byla vyšší u mužů než u žen. 

Potvrdilo se, že muži dosahují v průměru vyšší skóre v dotazníku CAST, který mapuje 

rizikové chování týkající se užití konopných drog. Ti, kteří v dotazníku CAST dosáhli 

vyšší skóre, častěji kombinovali konopné drogy s alkoholem nebo se u nich projevily 

jiné formy rizikového chování. 

Závěr : Celoživotní prevalence užívání konopných drog se u mladých lidí, včetně 

vysokoškolských studentů, zvyšuje. Z výsledků této práce můžeme konstatovat, že 

rizikové chování u studentů medicíny je ovlivněno užitím konopných drog a značně se 

projevuje u těch studentů, kteří užívají konopné drogy ve zvýšené míře 
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Abstract  

Objectives : The main goal of this work is to find out prevalence of use cannabis drugs 

among students of medical faculties in Prague and also find out a relationship between 

cannabis drugs abuse and risk behaviour. 

Sample : The research sample consisted of 686 medical students First, Second and 

Third faculty of Medecine of Charles University in Prague. The main criterium for entry 

into the research was that students had to be enrolled in first through fifth year of 

medicine. Students of medicine sixth grade were excluded from research because of 

their limited time schedule, which related to their studies. 

Methods : Research was provided by quantitative methods – questionnaire, which was 

structured and anonymous 

Results : It was found that lifetime prevalence of cannabis use among medical students 

compared with the earlier results of different studies significantly increased. The 

prevalence of cannabis use over the past 12 months was higher in men than in women. 

It was confirmed that men on average achieve higher scores on the CAST questionnaire, 

which maps the risk behavior regarding the use of cannabis. Those in the questionnaire 

CAST achieve higher scores, their risk behaviour was more related with cannabis drugs 

use. 

Conclusion : Lifetime prevalence of cannabis use among young people, including 

university students, increases. The results of this work show, that risk behaviour among 

medical students is influenced by the use of cannabis and more related with those 

students, who use cannabis at an increased rate. 
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ÚVOD  

 

Špecifickú skupinu v celkovej populácii tvoria vysokoškolskí študenti. Toto obdobie sa 

vyznačuje rôznymi životnými zmenami, ktoré súvisia nielen s prechodom zo strednej 

školy na vysokú školu, ale aj zmenami v sociálnom statuse. Vysokoškolskí študenti sú 

často považovaní za dospelých aj keď tomu tak nemusí byť. Prechod z obdobia 

adolescencie, teda do 20 – 22 rokov, do obdobia ranej dospelosti predstavuje množstvo 

problémov, s ktorými musia študenti bojovať a následne sa s nimi vyrovnať. Toto 

obdobie prináša študentom nové práva ( právo voliť ), ale zároveň aj povinnosti spojené 

s výberom vysokej školy a prípravou na budúce povolanie, neskôr s hľadaním partnera 

a vytváranie si rodiny. 

   Dnešná doba je spojená s využívaním množstva informačných technológií. Tieto 

technológie využívajú denne študenti pri sústavnej príprave do školy. Nové poznatky 

z rôznych oblastí si môžu študenti jednoducho a rýchlo vyhľadať na internete. Internet 

sa stal médiom, ktoré využívajú milióny ľudí na celom svete. Je preto predpoklad, že 

študenti majú možnosť si vyhľadať informácie aj o jednotlivých problémoch 

a zdravotných rizikách týkajúcich sa zlého životného štýlu. Sem by sme mohli zaradiť 

nielen celosvetové problémy –diabetes mellitus, obezita, ale aj problémy spojené 

s užívaním návykových látok. Najmä študenti medicíny, ktorí predstavujú budúcich 

lekárov a odborníkov v tejto oblasti by mali mať prehľad o týchto problémoch. Už 

v prvom ročníku štúdia na lekárskej fakulte sa študenti stretávajú na pitevni 

s rozličnými preparátmi – fajčiarove pľúca, pečeň alkoholika a iné. Tí úspešnejší sa 

dostanú do vyšších ročníkov, kde sa stretávajú s klinickými prípadmi priamo v praxi. 

Od študentov medicíny sa očakáva ich uvedomelosť v tejto oblasti. Väčšina ľudí 

predpokladá, že študenti medicíny sú znalí vo svojom obore a návykové látky pre ich 

nemôžu predstavovať problém nakoľko vedia o dôsledkoch ich užívania. 

  Medicína je jediným oborom, ktorý sa študuje 6 rokov vkuse. Bezpochyby je štúdium 

medicíny veľmi náročné. Študenti si často spestrujú svoj život užívaním rôznych 

návykových látok. Najčastejšou látkou u študentov medicíny býva alkohol. Musím však 

poznamenať, že užívanie konopných drog u študentov je taktiež rozšíreným javom. Je 

známy fakt, že vysokoškolskí študenti užívajú alkohol vo zvýšenej miere. Nie je nám 

však známe ako je to s užívaním konopných drog u študentov medicíny. Výskumov 

týkajúcich sa študentov medicíny, ktorí užívajú konopné drogy je pomerne málo. 

Túto bakalársku prácu som rozdelila do dvoch častí. V prvej – teoretickej časti sa 

venujem základným poznatkom ohľadom konopných drog a zároveň sa snažím 

poukázať aj na výsledky iných výskumov v oblasti užívania konopných drog študentmi 

medicíny v rôznych krajinách sveta. Praktická časť pozostáva z vlastného výskumu, 

ktorého sa zúčastnili študenti 1., 2. , 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. 

Prostredníctvom dotazníkového šetrenia som sa snažila zistiť prevalenciu užívania 
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konopných drog u študentov medicíny a rizikového správania súvisiaceho s užívaním 

týchto drog. 

   Vo výskume sa sústredím na porovnanie výsledkov medzi jednotlivými fakultami 

a ročníkmi a samozrejme aj pohlaviami. Za zaujímavé na tom považujem to, aká je 

prevalencia užívania konopných drog v jednotlivých ročníkoch, či sa niečím odlišuje, 

prípadne náročnosť štúdia v danom ročníku nejako vplýva na užívania týchto drog. Je 

všeobecne známe, že prvý ročník, kde sú kladené vysoké nároky na študentov medicíny 

– anatómia, histológia a tretí ročník – patológia, patofyziológia predstavujú pre 

študentov obdobie zvýšeného stresu. Pre tieto účely som sa rozhodla zostaviť dotazník 

tak, aby sa v ňom vyskytla nielen celoživotná prevalencia užívania konopných drog, ale 

aj prevalencia za posledných 30 dní a posledných 7 dní.  

   Problematika užívania konopných drog u študentov medicíny pre mňa predstavuje 

pole, ktoré podľa môjho názoru ešte nebolo úplne prebádané. Túto tému som si zvolila 

preto, lebo sa o to zaujímam a považujem za prínosné nové zistenia ohľadom užívania 

konopných drog vo vysokoškolskej populácii, najmä študentov medicíny, u ktorých sa 

predpokladá, že už majú určité vedomosti ohľadom účinkov návykových látok na 

ľudský organizmus. Z tohto dôvodu sa môžeme domnievať, že prevalencia užívania 

konopných drog u týchto študentov bude nízka. Existuje málo výskumov v tejto oblasti, 

preto tento výskum považujem za prínosný.  

Cieľom mojej práce je zistiť prevalenciu užívania konopných drog u študentov 

medicíny a zmapovať rizikové správanie súvisiace s týmto užívaním. Prínos práce 

vidím v tom, že získané výsledky môžu byť využité pre porovnanie s inými štúdiami, 

ktoré boli realizované v tejto oblasti. Zároveň je možné výsledky využiť pre tvorbu 

preventívnych intervencií zameraných na študentov medicíny resp. celkovo na 

vysokoškolskú populáciu. Ďalšou možnosťou by mohlo byť využitie získaných 

poznatkov pre potreby Adiktologickej ambulancie, ktorá sa nachádza v priestoroch 

Psychiatrickej kliniky 1. LF UK a VFN Univerzity Karlovej v Prahe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

ČASŤ  I. 

Teoretická časť  

1. Klasifikácia a charakteristika konopných drog  
Minařík (Minařík. in Kalina, 2008 ) zaraďuje konopné drogy medzi halucinogeny. „Ako 

halucinogeny sa označujú látky, ktoré po požití vedú k vzniku celého spektra 

psychopatologie, ktoré je podobné tým, ktoré vídame u akútnej schizofrenie“ ( Hynie, 

2000, p.266 ). Na základe rozdelenia podľa účinkov na psychiku sa vyznačujú vznikom 

slabej psychickej závislosti. Konopné drogy zaraďujeme medzi mäkké drogy, z čoho 

môžeme usudzovať, že miera rizika spojeného s užívaním týchto drog je relatívne malá. 

Konopné drogy patria v Českej republike od 1.1.2010 do skupiny dekriminalizovaných 

látok, tzn. predaj týchto látok je zakázaný, ale držanie stanoveného množstva je 

povolené. 

1.1. Botanika konope  
Konope patrí medzi rastliny rozšírené po celom svete. Spočiatku vedci radili konope do 

čeľade pŕhľavovitých Urticaceae, neskôr bolo zaradené do čeľade konopovotých 

Cannabaceae.  

Cannabis sativa – Konope siate, patrí medzi najrozšírenejšie druhy. Tvorí dva poddruhy 

: Konope plané a Konope kultúrne  

Cannabis indica – Konope indické, pestuje sa v Indii, Iráne, Afganistane, Turecku, 

severnej Afrike najmä pre výrobu hašiša 

Cannabis ruderalis – Konope rumištné, sú to malé rastlinky so stredne vysokým 

obsahom psychoaktívnych látok 

„Dnes sa často robí rozdiel medzi tzv. technickým konope, odrodami konope siateho so 

zníženým obsahom THC pestovanými pre zisk z vlákna či oleja, a indickým 

konope“(Miovský et al., 2008, p.66). 

1.2. Charakteristika látok obsiahnutých v konope a ich pôsobenie v 

mozgu 
„Účinné látky, obsiahnuté v užívaných produktoch konope, boli identifikované až 

v roku 1964, kedy sa zistilo, že psychicky aktívne sú látky, dnes nazývané 

cannabinoidy“( Miovský in. Kalina, 2003, p.74 ). Prvý úspešný pokus o identifikáciu 

aktívnej látky z konope urobila skupina anglických vedcov koncom 19. storočia. Vedci 

vtedy izolovali zo živice zlúčeninu, ktorú nazvali kanabinol. Táto zlúčenina obsahuje vo 

svojej molekule hydroxylovú skupinu a benzénové jadro s dvoma bočnými reťazcami 

v polohe meta (Hanuš, 2008).  

Kanabinoidy sú psychoaktívne látky, avšak len niektoré z nich sú zodpovedné za 

psychoaktívne účinky cannabisu. Medzi ne patria : ∆9 – tetrahydrocannabinol (D9 – 

THC), cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), ∆8 – tretrahydrocannabinol. Väčšina 
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z týchto látok napr. cannabidiol sa v rastline vyskytujú v inaktívnej forme, aktívnymi sa 

stávajú až následným spracovaním, teda sušením, skladovaním. Množstvo účinnej látky 

v marihuane sa môže líšiť. Hynie ( 2000 ) udáva, že najnižší obsah je okolo 0,5 %.  

Hašiš, vyrábaný zo živicovej hmoty, ktorú produkujú kvety a listy horných častí 

konope, obsahuje vyššie množstvo THC (Popov, 2001). Obsah THC v hašiši sa 

pohybuje od 2 -20 %. Kalina (2008) uvádza až 40 %. 

„Neurobiologickým mechanizmom účinku THC je jeho väzba na kanabinoidné 

receptory v mozgu“ (Miovský in Kalina, 2003, p.175). Tieto receptory na seba viažu 

látky zvané anandamidy, ktoré sú derivátom kyseliny arachidonovej. Účinky 

anandamidov sú podobné ako účinky kanabinoidov – vyvolávajú eufóriu, pocity šťastia 

a uvoľnenie. Mechanizmus pôsobenia konopných drog v mozgu spočíva v tom, že THC 

obsadzuje receptory pôvodne určené pre anandamidy. Anandamidy tak strácajú 

receptory, na ktoré by sa naviazali a ich produkcia v ľudskom tele sa následne znižuje. 

1.3. Modality konopných drog  
Konopné drogy, ktoré sa primárne užívajú pre svoj psychotropný účinok majú niekoľko 

foriem. Postupnou úpravou rastliny konope získame tri najčastejšie modality konopných 

drog – marihuana, hašiš a konopný (hašišový) olej. Medzi menej časté podoby 

konopných drog zaraďujeme konopné mlieko, himka, shit a synteticky vyrobené 

konopné drogy. 

1.3.1. Marihuana 

Miovský et kol. (2008) popisuje, že pod pojmom marihuana rozumieme usušené 

okvetné lístky samičej rastliny konope. Tieto lístky môžu byť zmiešané z väčším 

počtom veľkých listov, čo však znižuje potenciu marihuany. Potencia marihuany závisí 

teda od toho, ktorú časť rastliny usušíme. Smerom k zemi sa jej potencia znižuje, teda 

stonka rastliny, spodné listy a koreň majú nízky obsah THC oproti vrchnej časti rastliny 

tvorenej kvetmi. Usušené kvety sa následne rozdrvia na malé časti a separujú sa z nich 

zvyšky stonky a semienok. Illes (2002) píše, že marihuana, ktorá sa získava zo sušeného 

lístia Cannabis sativa obsahuje 426 chemikálií, ktoré sa pri jej fajčení premenia na 2000 

nových chemikálií. 

V dnešnej dobe sa pestovanie marihuany stalo akýmsi novodobým trendom. Mladí 

ľudia pestujú marihuanu nielen vďaka možnosti dobrého zárobku, ale aj kvôli tomu, že 

ich táto činnosť baví. Majú tak možnosť naučiť sa niečomu novému alebo zožať 

úspechy v prípade, že sa im podarí zdokonaliť niektoré zaužívané metódy pestovania. 

O tom, že mladí ľudia sa zaujímajú o pestovanie konope svedčí aj fakt, že existuje 

pomerne veľké množstvo webových stránok zaoberajúcich sa pestovaním konope. 

Napríklad na stránkach grower.cz sa dajú nájsť rôzne rubriky od pestovania konope, cez 

fotogalériu až po životný štýl spojený s užívaním konopných drog. 

1.3.2. Hašiš  

Miovský (2003) hovorí, že hašiš je konopná živica, ktorá obsahuje malý obsah 

kvetenstva a zároveň aj drobné nečistoty. Získava sa spracovaním zrelých kvetov 

samičej konopnej rastliny. Existujú dva spôsoby výroby hašišu. Prvý z nich je mlátením 
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alebo prešívaním cez pletivo či tkaninu s veľkými okami. Tento spôsob sa v severnej 

Afrike nazýva kif. Platí tu pravidlo, že čím dlhšie sa materiál na výrobu hašišu 

spracováva, tým viac stráca na kvalite. Najkvalitnejší produkt sa teda získa na začiatku 

výrobného procesu. Druhý spôsob výroby hašiša má indický názov charas. Kvety sa trú 

rukami, na ktorých sa zachytáva živica. Po zachytení dostatočného množstva živice, 

prejde zberač rukou o ostrú hranu pripraveného nástroja. Hašiš môže obsahovať rôzne 

prímesy, ktoré sú buď rastlinného pôvodu – figy, káva, zemina alebo lieky a iné životu 

nebezpečné látky (Miovský et kol., 2008). 

1.3.3. Konopný (hašišový) olej 

Kalina (2008) hovorí, že hašišový olej je produktom destilácie marihuanových listov. 

Miovský et kol. (2008) ho popisujú ako medový olej vyrobený extrakciou hašiša. 

V Českej republike však nebýva dostupný. Hodnota THC v hašišovom oleji môže byť 

až trojnásobne vyššia ako v samotnom hašiši.  

1.3.4. Iné formy konopných drog  

Aj keď sa konope najčastejšie užíva v troch vyššie spomínaných formách, treba 

poznamenať, že existujú aj iné spôsoby spracovania cannabisu. Množstvo z nich je 

popísaných v knihe Varíme s konope od Adama Gotlieba. Autor tejto knihy popisuje 

rôzne recepty ako uvariť jedlá z marihuany a hašiša – koláčiky, konopné maslo, kakao 

a iné. Conrad (2001) v dodatku svojej knihy uvádza niektoré ďalšie recepty a odvary 

z marihuany. 

Konopné mlieko je extraktom konope, respektíve psychoaktívnych látok z konope 

v smotane, mlieku. Najčastejšie sa využíva plnotučné mlieko. Z konopného mlieka sa 

následne môže urobiť maslo, či len tak vypiť. Takisto sem zaraďujeme himku alebo 

shit. Himka je v podstate tabák, ktorý je namorený hašišom. Shit sa získava zo zvyškov, 

ktoré zostali po fajčení marihuany alebo hašiša vo fajke alebo vodnej fajke (Miovský et 

kol., 2008).  

1.3.5. Syntetické a farmaceutické konopné drogy 

„Syntetické formy THC a jeho deriváty sú vyvíjané so zámerom preskúmať a popísať 

mechanizmus účinku drogy na centrálny nervový systém. Niektoré z derivátov THC sú 

i po minimálnej zmene štruktúry pôvodnej molekuly niekoľkonásobne silnejšie než 

samotné THC“ (Miovský et kol., 2008, p. 131). Farmaceuticky upravované konopné 

drogy sa využívajú najmä v liečbe rôznych ochorení. Obecne sú indikované ako lieky 

na zmiernenie bolestivých stavov. Využívajú sa najmä pri liečbe nevoľností 

spôsobených chemoterapiou, glaukomu, roztrúsenej sklerózy, Parkinsonovej choroby. 

Medzi tieto látky patrí : Sativex, Marinol a Nabilon. Vo viacerých krajinách sveta je 

užívanie týchto liečiv s obsahom konope ukotvené v zákone. V Českej republike je 

jedinou látkou s výťažkom z konope Sativex, ktorý je ako liek registrovaný od 

13.4.2011. Podľa  Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Českej republiky je tento 

prípravok indikovaný ako prídavná liečba k zlepšeniu symptómov u pacientov, ktorí 

trpia roztrúsenou sklerózou. 
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2. Užívanie konopných drog 

2.1. Aplikácia konopných drog  

Rozlišujeme štyri druhy aplikácie konopných drog – fajčenie, per os ( teda tráviacim 

traktom), injekčné a transdermálne 

2.1.1. Fajčenie 

Najrozšírenejším spôsobom užívania väčšiny návykových látok je fajčenie, 

u konopných drog zároveň najčastejším. Kalina (2008) píše, že pri fajčení sa účinok 

dostaví v priebehu 20 minút a trvá približne tri hodiny. Nakoľko sa prvé príznaky 

objavia do 30 minút, je tu isté riziko predávkovania. „Doposiaľ nebol popísaný prípad 

predávkovania s následkom smrti“(Miovský in Kalina, 2003, p.176). Sušina, ktorú 

fajčia užívatelia marihuany obsahuje najmä kvety a okvetné lístky samičích rastlín, 

menej často kvetenstvo zmiešané s listami. Nakoľko listy obsahujú menej aktívnych 

látok ako kvetenstvo, sú preferované najmä neskúsenými experimentujúcimi 

užívateľmi. 

Medzi mladou populáciou je najviac rozšírená konzumácia konope vo forme tzv. jointu. 

Joint sa skladá z cigaretového papierika, do ktorého sa zabalí cigaretový tabak zmiešaný 

s rozdrvenými konopnými kvetmi a lístkami. Cigaretový tabak je možné kombinovať aj 

s hašišom alebo hašišovým olejom. Obdobou jointu je blunt. Rozdiel je len v tom, že 

blunt sa balí do tabakových listov. Spoločenské akcie u mladých ľudí sú často 

sprevádzané atmosférou spojenou s fajčením konope prostredníctvom fajky, bonga 

alebo vodnej fajky. Charakteristickým znakom týchto typov fajčenia konope je to, že 

fajka, bongo, prípadne vodná fajka sa necháva kolovať v spoločnosti ľudí tak, aby mal 

každý možnosť si potiahnuť. Systém fajčenia je rovnaký ako u bežných cigariet. 

Potiahnutý dym sa dostáva do pľúc a následne sa vydychuje. Treba poznamenať, že 

súčasní mladí ľudia sú vynaliezaví a v prípade núdze, kedy nemajú so sebou žiadne 

náčinie, vedia využiť na výrobu aj iné materiály – plechovka, PET fľaša.  

V prípade hašiša uvádza Miovský et kol. (2008) dva spôsoby užívania – soft drink a hot 

knives. „Do kúska tvrdého papiera sa zapichne špendlík a na neho sa napichne do 

guľky ušúľaný kúsok hašiša. Na pohár sa položí tvrdý papier s hašišom, ktorý tlie. Keď 

je pohár plný dymu, medzerou medzi tvrdým papierom sa dym vtiahne do pľúc tak, aby 

jeho strata bola minimálna“(Miovský et kol., 2008, p.133-134). Metóda hot knives 

spočíva v zahriatí dvoch nožov. Na menej teplý nôž sa položí hašišová guľka, po 

priložení nahriateho a horúceho noža začne vznikať dym, ktorý sa inhaluje do pľúc. 

Možnosťou je tiež fajčenie hašiša z hliníkovej fólie, ktorá sa za spodnej strany nahrieva 

do doby, kým nezačne stúpať dym, ktorý sa vdychuje. Vaporizácia je málo využívaný 

druh fajčenia konope, ktorý sa odlišuje od ostatných tým, že pri nej nedochádza 

k procesu horenia. 

2.1.2. Aplikácia per os ( perorálne ) 

Aplikácia per os, teda perorálna znamená, že konopné látky sa do tela dostavajú cez 

dutinu ústnu do tráviaceho traktu. Ako už bolo spomínané (viz. kapitola 4.3.4. Iné 

formy konopných drog) zaraďujeme sem rôzne druhy potravinárskych výrobkov, ktoré 
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obsahujú konopné látky. Miovský et kol. (2008) spomína, že pre požitie v jedle je vo 

všeobecnosti potreba väčšieho množstva konopných drog, približne 4x viac ako pri 

fajčení.  

Štúdia C.L.Harta et kol. (2002) sa zaoberala rozdielom v užívaní marihuany fajčením 

a perorálne. Štúdia prebiehala v laboratórnych podmienkach po dobu 18 dní. Zúčastnilo 

sa jej jedenásť dobrovoľníkov, z toho jedna žena a desať mužov. Účastníci potvrdili 

fajčenie priemerne šesť cigariet marihuany za deň. Deväť účastníkov potvrdilo 

príležitostné pitie alkoholu, sedem potvrdilo fajčenie tabaku a štyria príležitostné 

užívanie kokaínu. Všetci účastníci boli poučení o štúdii. V štúdii sa sledovali tri 

základné zložky : subjektívne vystupovanie, chuť na jedlo a psychomotorické 

vystupovanie. A využívalo sa placebo v porovnaní s účinným THC. Výsledkom tejto 

štúdie bolo zistenie, že fajčenie marihuany (3,1 % THC) a užívanie marihuany 

perorálne (20 mg) má podobný efekt. Existujú tu však určité rozdiely. U účastníkov, 

ktorí počas prvého dňa dostávali dávky THC, následne v druhom a treťom dni užívali 

placebo, boli pozorované výraznejšie subjektívne zmeny – podráždenosť a sklon ku 

depresii. Tieto zmeny však neboli zaznamená u účastníkov, ktorí užívali THC v orálnej 

forme počas obdobia abstinencie od marihuany. Zo štúdie taktiež vyplynulo, že orálna 

aplikácia marihuany aj jej fajčenie zvyšujú chuť k jedlu, čo by mohlo byť využité pre 

ďalšie výskumy v tejto oblasti a pomoc pri liečbe nechutenstva. 

2.1.3. Injekčná aplikácia  

Injekčná aplikácia konopných drog je pomerne zriedkavá. Miovský et kol. (2008) píše, 

že táto aplikácia je možná len v prípade špeciálne vyrobeného THC. V Českej republike 

sa s takýmito prípadmi prakticky vôbec nestretávame. Vo svete však tieto prípady boli 

popísané, čo vyplýva z článku v novinách The western journal of medecine. Doktori  D. 

Brandenburg a R. Wernick (1986) v ňom píšu o intravenóznom marihuanovom 

syndróme. V článku nájdeme, že počet prípadov tohto syndrómu popísaných v anglickej 

literatúre bol v tom období 24. Ich prípad bol 25- tym v poradí. Tento syndróm vzniká 

pri injekčnej aplikácii marihuanového vývaru, ktorý sa pred aplikáciou precedí cez kus 

látky. V článku sa zoznamujeme s kazuistikou muža vo veku 26 rokov, ktorého priviezli 

do nemocnice v Portlande. S klinických príznakov sa u neho objavovala teplota nad 40 

°C, zvracanie, nevoľnosť a svalová bolesť. Tieto príznaky sa objavili aj u zvyšných 

pacientov, vrátane nízkeho krvného tlaku. Všetci pacienti prežili. 

2.1.4. Transdermálna aplikácia 

Tento druh aplikácie je vhodný najmä pre ľudí, ktorí trpia poruchami imunity. Slová 

Miovského et kol. (2008) o tom, že „metóda perkutánnej absorpcie THC zatiaľ 

nedosahuje požadovaný efekt“ môžeme potvrdiť štúdiou, ktorú realizoval Vivaleti S. et 

kol. (2004) na vzorku ľudskej kože a kože bezsrstého morského prasiatka in vitro. Počas 

štúdie využil syntetický kanabinoid WIN55,212-2. Následne štúdia prebiehala in vivo 

na živých morských prasiatkach. Výsledkom bolo zistenie, že morské prasiatka sa môžu 

využívať na štúdie účinkov transdermálnej aplikácie kanabinoidov, pretože priepustnosť 

konopných látok cez kožu je u nich veľmi blízka tej ľudskej. 



 

19 
 

2.2. Rozdelenie užívateľov konopných drog  

Každý autor uvádza iné delenie užívateľov konopných drog. Nakoľko sú kritéria delení 

jednotlivých užívateľov nejednotné, rozhodla som sa preto využiť delenie podľa 

Simona. Musím sa však podotknúť, že existujú aj delenia na základe začiatku 

a frekvencie užívania konopných drog. Sem zaraďujeme napr. rozdelenie podľa 

Miovského alebo podľa Kandela a Chena (Miovský et kol., 2008). 

 Simon rozdelil užívateľov na základe obecnej populácie takto : 

- Časť populácie so skúsenosťou s nelegálnou drogou - tí, ktorí minimálne 1x za 

život skúsili nelegálnu drogu  

- Aktuálni užívatelia - tí, ktorí v súčasnosti opakovane užívajú nejaké nelegálnu 

drogu  

- Problémoví užívatelia - intravenózni užívatelia akých akýchkoľvek drog alebo 

užívatelia opiátov/ stimulancií, taktiež tí konzumenti, ktorí boli nútení 

v súvislosti s drogou vyhľadať pomoc  

- Závislí užívatelia – tí problémoví užívatelia, ktorí splňujú diagnostické kritéria 

pre závislosť  

- Ťažký dlhodobí užívatelia – s vysokým stupňom závislosti, najčastejšie 

intravenózni užívatelia, prejavujú sa u nich formy rizikového správania 

a rizikového užívania (Miovský et kol., 2008) 

Toto delenie bolo doplnené o ďalšie kategórie v tzv. skrytej populácii užívateľov drog. 

Pod týmto pojmom rozumieme tých užívateľov drog, ktorí nie sú v kontakte so 

žiadnymi zdravotníckymi, zdravotne – sociálnymi a sociálnymi službami. Skrytá 

populácia sa odhaľuje veľmi ťažko. Vyhľadávaniu týchto ľudí sa venujú terénne 

programy a kontaktné centrá. Do rozdelenia teda boli zahrnutí : 

- Experimentátori – majú viac ako jednu skúsenosť s nelegálnou drogou, ktorú 

opakujú v dlhých časových intervaloch, obvykle im ide o skúsenosť s rôznymi 

drogami, pričom túto skúsenosť nepotrebujú opakovať 

- Rekreační užívatelia – cieľom je zábava, odreagovanie sa  

- Závislí užívatelia – majú svoje stabilné zázemie, zaužívané vzorce užívania 

návykových látok, nakoľko sa u nich neprejavujú žiadne zdravotné, sociálne 

alebo iné problémy, tak sú súčasťou skrytej populácie 

3. Účinky konopných drog na ľudský organizmus  

3.1. Krátkodobé a dlhodobé účinky 

Účinky cannabisu po jeho vyfajčení nastupujú v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd 

až minút a odznievajú po 3 – 6 hodinách. Pri perorálnom užití môžu účinky pretrvávať 

aj dlhšiu dobu.  

Kalina (2008) píše, že stav intoxikácie nezávisí len od koncentrácie a zloženia drogy, 

ale takisto aj od vnútorného nastavenia človeka. Tento stav delí na tri fázy : 

1. Počiatočné symptómy, ktoré zahŕňajú úzkosť  
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2. Hlavným očakávaným účinkom sú pocity kľudu, eufórie a blaženosti, častý je smiech 

a zostrenie zmyslových vnemov 

3. Po odznení účinkov sa dostaví otupenosť, únava a zmätenosť 

Krátkodobé účinky : 

 sucho v ústach, hlad  

 zmena vnímania času, poruchy krátkodobej pamäte, stavy zmätenosti 

 nepríjemné obsedantné myšlienky 

 zhoršenie jemnej motoriky 

 zhoršenie úsudku, pozornosti 

 intoxikácia s úzkostným rázom až panická ataka 

 psychotické prežitky, halucinácie 

 zvýšenie činnosti srdca 

Dlhodobé účinky : 

 pomalosť, hĺbavé sa zaoberanie detailmi 

 poruchy krátkodobej pamäte 

Illes (2002) dopĺňa dlhodobé účinky o : 

 tzv. flashbacky – vznikajú pri „zlom naladení“ organizmu, napr. pri 

dlhotrvajúcom stave depresie alebo intoxikácii na nepríjemnom mieste,  

s neznámymi ľuďmi 

 zvýšené riziko duševných problémov 

 oslabenie imunitného systému 

 znížená schopnosť koncentrácie 

3.2. Účinky na vybrané orgánové systémy  
Väčšina výskumných prací sa venuje účinkom cannabisu na mozog a kognitívne 

funkcie. Preto považujem za dôležité venovať jednu kapitolu aj účinkom na iné 

orgánové systémy. Jednotlivé podkapitoly som doplnila o poznatky s výskumov 

realizovaných v tejto oblasti. 

Respiračný systém 
Fajčenie sa radí medzi najčastejšie spôsoby užívania cannabisu. Do dýchacieho 

ústrojenstva sa tak dostáva dym. „Marihuana sa pri fajčení vdychuje hlbšie a dym sa 

v pľúcach drží dlhšie ako pri fajčení tabáku“ (Zimmerová L., Morgan J.P., 2003, p. 

107). Illes (2002) i Krmenčík (in Miovský et kol., 2008) sa zhodujú na tom, že 

v marihuanovom dyme bolo nájdených o polovicu viac kancerogénnych látok ako 

v tabakovom dyme. Najväčšie riziko pre dýchací systém predstavujú produkty horenia 

a spaľovania. „Dechtová fáza sa skladá z mnoho zložiek, z ktorých sú niektoré známe 

alebo predpokladané prokancerogeny, kancerogeny a kokancerogeny ( nitrosaminy, 

fenoly, polycyklické aromatické uhľovodíky –benzpyren, benzantracen )“(Krmenčík P. 

in Miovský et kol., 2008, p.336).  
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Wu T. et kol. (1988) priniesol nové informácie ohľadom rozdielov týkajúcich sa 

zdravotných rizík spojených s fajčením tabaku a marihuany. V porovnaní s fajčením 

tabaku, fajčenie marihuany bolo spojené s takmer päťkrát vyšším obsahom 

karboxyhemoglobínu tzn. hemoglobínu, ktorý mal na seba naviazaný oxid uhoľnatý. 

Takisto bolo zistené, že u fajčenia marihuany dochádza k trojnásobnému zvýšeniu 

inhalovaného dechtu ako u fajčenia tabaku. Zaujímavé boli zistenia, že hĺbka 

vdýchnutia dymu pri marihuanovom fajčení bola o tretinu vyššia a čas vdýchnutia 

štvornásobne dlhší ako pri fajčení tabaku. 

 Ashton C.H. (1999) uvádza, že chronické užívanie konope je spojené so vznikom 

bronchitídy, emfyzému a zmenami v epitelu dýchacieho systému. Uvádza, že tri –štyri 

marihuanové cigarety vyfajčené za deň sa vyrovnajú dvadsiatim a viac tabakovým 

cigaretám užitým za deň, čo sa týka incidencie akútnej a chronickej bronchitídy 

a poškodenia epitelu respiračného systému.  

Nakoľko sa táto práca venuje problematike vysokoškolských študentov, ktorí sa 

z vývojového hľadiska zaraďujú do obdobia adolescencie, rozhodla som sa pridať sem 

aj štúdiu J. W. Blooma et kol. (1987), ktorá sa snažila na vzorke mladých ľudí vo veku 

od 15-40 rokov. Autori v nej objasňujú zistenia, že fajčenie marihuany môže byť 

rizikovým faktorom u mladých ľudí s respiračnými problémami a spôsobovať 

obštrukciu dýchacích ciest, čo predstavuje riziko vzniku chronickej obstrukčnej choroby 

pľúc (CHOCHP). Štúdia potvrdila, že fajčenie marihuany spôsobuje piskot, kašeľ, 

zvýšenú produkciu hlienu u oboch pohlaví a pokles dýchacích funkcií. S názorom, že 

ľudia trpiaci respiračnými chorobami by vôbec nemali fajčiť marihuanu a tabak sa 

stotožňuje aj Conrad so slovami „pokiaľ pacient trpí bronchitídou, emfyzémom alebo 

inou chorobou pľúc, nemal by fajčiť vôbec nič, nielen marihuanu“(Conrad Ch., 2001, 

p.99). 

Podobné zistenia prináša štúdia D. R. Taylora et kol. (2000), ktorej základ tvorili 

respondenti vo veku 21 rokov. Výsledky spirometrie poukázali na to, že u mladých ľudí 

sa vyskytujú problémy súvisiace s dýchacími funkciami. Zároveň prinášajú fakt, že 

u tých užívateľov, ktorí boli závislí na marihuane sa vyskytujú značné respiračné 

problémy a zmeny v spirometrii aj napriek tomu, že história ich fajčenie je pomerne 

krátka.  

Môžeme predpokladať, že existuje určitý vzťah medzi rakovinou pľúc a užívaním 

marihuany. Na základe vyššie uvedených štúdií je evidentné, že cannabis má pomerne 

značný vplyv na funkciu respiračného systému človeka a jeho užívanie spôsobuje 

zmeny v epitelu dýchacieho systému, najmä v oblasti horných dýchacích ciest. V článku 

C. H. Ashtona (1999) je popísaných niekoľko prípadov rakoviny jazyka, nosohltanu, 

nosnej dutiny a larynxu u mladých ľudí, ktorí boli ťažkými užívateľmi marihuany. 

Niektorí z nich nefajčili tabak a neužívali alkohol. „Efekty marihuany sú 

pravdepodobne kumulatívne a každá zvýšená incidencia u dnešných mladých 

chronických užívateľov marihuany sa prejaví až po určitom latentnom období 10 -20 

rokov“ (Ashton C.H., 1999, p. 643-644). 
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 Kardiovaskulárny systém 

„Jedným z najzásadnejších fyzických účinkov konzumácie cannabisu je práve zvýšenie 

pulzu. Zmena závisí na množstve podanej látky“(Conrad Ch., 2001, p. 94). Miovský et 

kol. (2008) píše, že zvýšená srdcová frekvencia vedie k zvýšeniu srdečného výdaja až 

o 30 %. Hillard C.J. (2000) takisto potvrdzuje, že najvýznamnejšími účinkami 

pôsobenie cannabisu na kardiovaskulárny systém sú periférna vazodilatácia 

a tachykardia, čo má za následok zvýšenie srdečného výdaja, periférneho prietoku krvi 

a rôzne zmeny krvného tlaku. Už v roku 1971 H. F. Hardman priniesol nové poznatky, 

že tachykardiu môže spôsobovať tonus sympatiku. Autor počas výskumu využíval psov 

pod narkózou. Neskorší výskum Hillardovej C. J. (2000) objasňuje mechanizmus 

účinku konopných drog na kardiovaskulárny systém. Podľa nej pri aktivácii receptorov 

lokalizovaných na terminálnych častiach axonu neuronu dochádza k zníženému 

uvoľňovaniu noradrenalinu. Fyziologický dôsledok tohto mechanizmu je závislý na 

tone sympatiku. Z výsledkov výskumu Hardmana (1971) sa zistilo, že u zvierat v 

anestéze s vysokým tonom sympatiku, dochádza k hypotenzii. „Pomalý nástup 

hypotenznej a hypotermickej reakcie po podaní malej dávky THC naznačuje, že tieto 

látky môžu spôsobiť vyčerpanie alebo blokádu endogénnych látok, ktoré regulujú 

činnosť funkcií vegetatívneho nervového systému“ (Hardman H. F. et kol., 1971, p. 

312).  

U ľudí, ktorí trpia srdcovo – cievnymi chorobami ( ischemická choroba srdca, 

hypertenzia, cerebrovaskulárne ochorenie ) sa môžu vyskytnúť srdcové arytmie, bolesti 

na hrudi a taktiež infarkt myokardu. Ako už bolo spomínané, fajčenie cannabisu zvyšuje 

množstvo karboxyhemoglobínu v krvi, čo ma za následok pokles distribúcie kyslíka do 

srdca. Srdce tak zvyšuje svoj výkon, čo v niektorých prípadoch môže viesť k infarktu 

myokardu. Štúdia Mukamala K. J. (2008) tento fakt potvrdzuje. Časté užívanie 

marihuany bolo spojené s trikrát vyššou úmrtnosťou u ľudí, ktorých postihol infarkt 

myokardu. 

 Imunitný systém  
Nakoľko sú imunitné bunky dostatočne odolné voči THC je skúmanie vplyvu THC na 

imunitný systém pomerne zložitým javom. Štúdie in vitro potvrdzujú, že THC ma vo 

všeobecnosti imunosupresívny efekt na rôzne imunitné bunky. Tento fakt predstavuje 

problém pre ľudí, ktorí trpia nejakých imunodeficitom. Patria sem ľudia po 

transplantácii, HIV pozitívny alebo tí, ktorí sa musia podrobiť chemoterapii v dôsledku 

nádorového ochorenia.  

Dôležitou súčasťou imunitného systému sú makrofágy, ktoré chránia organizmus proti 

infekčným organizmom. Ich funkciou je pohlcovať cudzorodé látky v organizme. 

Nakoľko je najčastejším spôsobom užívania cannabisu fajčenie, tak najdôležitejšími 

budú v tomto prípade makrofágy alveolárne. Tieto bunky sa dajú získať výplachom 

priedušiek, ktorý sa robí pri bronchoskopii. „Významné je, že alveolárne makrofágy 

fajčiarov marihuany vykazujú oproti nefajčiarom výrazné zníženie aktivity. Fajčenie 

marihuany znižuje schopnosť makrofágov zabíjať huby, patogénne baktérie a nádorové 

bunky“(Miovský et kol., 2008, p. 343). Od roku 1971 bolo vykonaných niekoľko 
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výskumov v tejto oblasti. Väčšina z nich bola na zvieratách. Lopez – Cepero et kol. 

(1986) a Tang a kol. (1992) sa zhodujú v tom, že schopnosť pohlcovať cudzorodé látky 

sa u makrofágov znížila. Tieto výskumy však boli robené v podmienkach in vitro na 

laboratórnych myšiach. Oproti tomu sa v roku 1971 Mann et kol. pokúsili o výskum in 

vivo na človeku, ktorý však nepriniesol žiadny výsledok (Klein T. W. et kol., 1998). 

Funkciou B a T- lymfocytov je tvorba protilátok. Aj v prípade týchto látok, podobne 

ako makrofágov, konala väčšina štúdií v podmienkach in vitro na laboratórnych 

myšiach. Klein T. W. et kol. (1998) vytvorili tabuľku výskumov, ktoré prebiehali za 

posledné roky. Tieto štúdie boli vykonané na rôznych skupinách pacientov, od 

chronických užívateľov drog až po tých, ktorým bola marihuana podávaná. Vo všetkých 

štúdiách bolo zistené, že THC buď neovplyvňuje funkcie T- lymfocytov alebo ich 

znižuje. U B – lymfocytov boli vykonané dva pokusy in vivo na človeku, ktoré však 

nepotvrdili, že by ich funkcie THC znižovalo. Oproti tomu sa na pokusoch in vivo 

u myší preukázal pokles vo funkcii B –lymfocytov. Zaujímavosťou je, že v prípade 

mitogénneho efektu, ktorý vyvoláva mitózu ( delenie buniek) sa v roku 1995 podarilo 

Derocq et kol. zistiť, že u B –lymfocytov dochádza u človeka k ich zvýšeniu. 

Z uvedených výskumov môžeme konštatovať, že cannabis má vplyv aj na imunitný 

systém človeka.  

4. Vplyv konopných drog na adolescentov  
 

V tejto práci sa venujem problematike užívania konopných drog u vysokoškolských 

študentov. Nakoľko sa vek týchto študentov pohybuje medzi 18 – 25 rokov predstavuje 

táto populačná skupina akýsi prechod medzi obdobím adolescencie a mladej dospelosti. 

Vysokoškolských študentov by sme síce mohli zaradiť na základe ich fyzickej 

a duševnej zrelosti do skupiny dospelých, ale väčšina z nich však nespĺňa nároky, ktoré 

sa kladú na status dospelého. Študenti sú často ekonomicky závislí na svojich rodičoch. 

Aj napriek tomu, že si budujú vzťahy s opačným pohlavím, neuvažujú nad uzavretím 

manželstva a založením si rodiny. Počas štúdia sa pripravujú na vykonávanie svojho 

budúceho povolania, preto povinnosti, ktoré sú charakteristické pre obdobie mladej 

dospelosti, kde by sme časť z nich mohli zaradiť, odkladajú. Preto som sa rozhodla túto 

časť populácie zaradiť do obdobia adolescencie. 

4.1. Charakteristika obdobia adolescencie 

Adolescenciou sa označuje obdobie medzi detstvom a dospelosťou, vekovo ohraničené 

medzi 15 -20 rokov. Niektoré zdroje udávajú 22 rokov. Súčasní psychológovia sa 

zhodujú na tom, že toto obdobie môže trvať aj dlhšie.  

Vágnerová (2000) píše, že „Adolescencia je predovšetkým dobou komplexnejšej 

sociálnej premeny, mení sa osobnosť dospievajúceho i jeho sociálne pozície. Mladý 

človek získava nové role. Toto obdobie má za úlohu poskytnúť jedincovi čas a možnosť, 

aby dosiahol predpoklady stať sa dospelým“ (Vágnerová, 2000, p. 253,254). 



 

24 
 

Telesný vývoj V dobe adolescencie je už ukončený. Množstvo adolescentov si však na 

svoj zovňajšok potrpí. V tomto období si mladí ľudia vytvárajú ideály krásy. 

„Zovňajšok je prostriedkom k dosiahnutiu sociálnej akceptácie a prestíže“( Vágnerová, 

2000, p. 256). Adolescent, ktorý sa nejakým spôsobom vymyká tomuto ideálu následne 

prežíva pocity sklamania, úzkosti, agresie voči ostatným, čo mu spôsobuje problémy so 

zaradením sa do kolektívu vrstovníkov. Vedomie príťažlivosti, či naopak nepríťažlivosti 

pre okolie je dôležitou utvárania sebavedomia. Pekní ľudia sú často vyhľadávaní, čím sa 

im dostáva pozitívneho sociálneho posilnenia a zvyšuje to ich sebadôveru. Adolescenti, 

ktorí sa vyznačujú nejakým telesným deficitom sa ho často snažia nahradiť 

osobnostným alebo výkonovými kvalitami. Často sa však stáva, že mladí jedinci, ktorí 

si svoj deficit atraktivity uvedomujú sa snažia priblížiť svojmu ideálu. To sa neskôr 

môže stať zdrojom závažnejších problémov a vzniku niektorého z druhov rizikového 

správania. 

Vytváranie identity Erikson (1999) hovorí, že v tomto období sa mladý človek dostáva 

do psychosociálnej krízy, ktorú nazýva „kríza identity“. Identitu opisuje ako vzťah 

subjektu k sebe samému, ako trvalé bytie sebou samým. Osobnosť skúma hlavne 

z pohľadu jej ontogenetického vývoja, pričom upozorňuje na veľký význam skúseností 

z raného detstva pri vytváraní identity. Tieto skúsenosti sú podľa neho iba prípravou pre 

tvorbu vlastnej identity. Říčan P. (2007) uvádza vo svojej knihe Marciovo rozdelenie 

mladých ľudí z roku 1980 na tých, ktorí identitu dosiahli a tých, ktorí si vytvorili 

morátorium v budovaní identity.  

Macek P. (2003) sa o morátotiu vyjadruje takto :  „Status morátoria je charakteristický 

tým, že  človek zažíva krízu identity spojenú so stavmi úzkosti a s pochybnosťami, aj keď 

na seba neberie skutočné záväzky. V tejto oblasti len experimentuje, skúša si rôzne role, 

rozvíja rôzne záujmy“ (Macek, 2003, p. 20).  

Erikson (1999) zhrnul vývojové obdobia do tzv. Osem vekov života. Každé toto 

obdobie popisuje nejaký druh psychologickej krízy, ktorá obsahuje dva konfliktné póly. 

Obdobie je adolescencie je označované ako identita verzus zmätenie identity. V tomto 

období je mladý človek konfrontovaný s množstvom konfliktných rozhodnutí – výber 

školy, povolania, prejavovanie citov opačnému pohlaviu, problémy s trávením voľného 

času, odchod od rodičov a ďalšie. Macek (2003) hovorí, že zdrojom starostí 

u adolescentov môžu byť aj tzv. normatívne životné udalosti, ktoré súvisia so zmenou 

statusu a osvojovaním nových rolí napr. odchod z domova a bývanie na internáte. 

Jednou zo stratégií zvládania záťažových situácií môže byť tzv. coping, teda teória 

zvládania. S teóriou copingových stratégií prišli Folkmanová a Lazarus. Neskôr ich 

teóriu skúmalo niekoľko autor a vytvorili hierarchiu copingových stratégií, kde 

zaraďujeme príklonové a odklonové stratégie.  

Milová K. et kol. (2008) sa vo svojej štúdii venujú týmto stratégiám na vzorke  139 

vysokoškolských študentov Masarykovej univerzity v Brne. Skúmali viacero druhov 

copingových stratégií. Príklonové stratégie sa podľa nich vyznačujú aktívnym jednaním 

a snahou o vyriešenie stresovej situácie. Patria sem riešenie problému a kognitívna 

reštrukturalizácia, vyjadrenie emócií a sociálna opora. Odklonové stratégie vedú 
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k izolácii. Zaraďujú sa sem vyhýbanie sa problému, fantazijný únik, sebaobviňovanie, 

sociálna izolácia. Výsledkom štúdie bolo zistenie, že vysokoškolský študenti 

uprednostňujú príklonové copingové stratégie pred odklonovými. Zvládanie záťažových 

situácií riešením problému, kognitívnou reštrukturalizáciou a sociálnou oporou uviedlo 

u každého spomínaného bodu vyše 29 % študentov. Zaujímavé bolo zistenie, že takmer 

27,5 % uviedlo ako stratégiu zvládania stresových situácií fantazijní únik a takmer 20,8 

% sociálnu izoláciu.  

Kalina (2008) píše, že „v hľadaní identity hrajú drogy mnohoznačnú úlohu : môžu byť 

súčasťou experimentovania a hľadania, môžu prehĺbiť zmätky v identite, môžu podporiť 

problematické riešenia vývojovej krízy“ (Kalina, 2008, p. 300).  

Kognitívny vývoj  Macek (2003) využíva teóriu kognitívneho vývoja od J. Piageta. Ten 

adolescenciu charakterizuje ako obdobie vytvárania formálnych operácií. Adolescenti 

majú sklon k abstraktnému uvažovaniu, pretože nemajú dosť vlastných skúseností 

a názory starších väčšinou nie sú ochotní akceptovať. Vo fáze mladej dospelosti, od 20 

rokov, ovplyvňuje rozvoj myslenia predovšetkým skúsenosť. V mladej dospelosti sa 

kognitívne funkcie dostávajú postupne do fázy postformálneho myslenia. V období 

adolescencie prevažuje radikálny prístup k hodnoteniu čohokoľvek, ktorý neberie 

v úvahu nejednoznačnosť niektorých problémových situácií. Naproti tomu mladý 

človek v období ranej dospelosti už nepotrebuje zjednodušovať nejaký problém, aby ho 

dokázal pochopiť a riešiť (Vágnerová, 2007).    

„V strednej a neskorej adolescencii je myslenie menej absolútne a viac relatívne, 

vzťahové a sebareflektujúce“ (Macek P., 2003, p. 47). 

4.2. Vplyv na mozog a kognitívne funkcie  
Zatiaľ sa v žiadnej štúdii nepotvrdilo, že by užívanie cannabisu spôsobovalo poškodenie 

mozgu. Avšak existujú štúdie, ktoré potvrdzujú, že kanabinoidy pôsobia na niektoré 

oblasti v mozgu – frontálna a parietálna oblasť mozgovej kôry, mozoček, nucleus 

accumbens, hippocampus, hipotalamus, amygdala a tiež miecha. Väčšina štúdií bola 

vykonaná na zvieratách, najčastejšie opiciach a potkanoch. 

„Testy elektroencefalografie (EEG) nepreukázali žiadne výrazné účinky kanabinoidov 

charakteristické pre užívateľov konopných drog. Neskoršie štúdie dospeli k podobným 

výsledkom“ (Miovský et kol., 2008, p. 355).  

Využitie magnetickej rezonancie, ktorá sa využíva na odhalenie morfologických zmien 

v mozgu, neprinieslo žiadne nové poznatky. Avšak existujú výskumy, ktoré potvrdzujú 

vplyv cannabisu na zmeny v mozgu. 

Solowij N. et kol. (2008) uskutočnili výskum na skupine dlhodobých ťažkých 

užívateľov konopných drog. Výskumu sa zúčastnilo 15 mužov, ktorých priemerný vek 

bol takmer 40 rokov. Priemerne užívali marihuanu takmer 20 rokov a v diagnóze 

neuvádzali užívanie iných drog. 16 mužov predstavovalo kontrolnú skupinu tých, čo 

marihuanu neužívajú. Z výsledkov vyplynulo ,že u dlhodobých užívateľov marihuany 

došlo k zníženiu hustoty šedej hmoty v oblasti pravej a ľavej hemisféry hipokampu 

a amygdaly.  
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Magnetickú rezonanciu vo výskume využili aj DeLisi L. E. et kol. (2006). Ich 

porovnávacej štúdie sa zúčastnilo 10 užívateľov marihuany ( 1 žena a 9 mužov) vo veku 

18 – 27 rokov a 10 (1 žena a 9 mužov) mladých ľudí vo veku 17 – 30 rokov, ktorí nikdy 

marihuanu neužili. Frekvencia užívania marihuany sa pohybovala od dennej po dobu 

jedného a viac rokov až 2 – 3x týždenne po dobu jedného a viac rokov počas obdobia 

adolescencie. Výsledky štúdie hovoria, že užívanie marihuany u adolescentov sa nezdá 

byť neurotoxické, avšak nie je možné vylúčiť ich pôsobenie na mozog vo väčších 

dávkach ako u skúmaných užívateľov.  

Schwartz et al. (1989) uskutočnili štúdiu na vzorke 27 adolescentov. Pre účely štúdie 

zostavili 3 skupiny respondentov – skupina A - tí, čo užívali marihuanu, skupina B – tí, 

ktorí neužívali žiadne drogy a skupina C- tí, ktorí neboli závislí marihuane, ale boli 

závislí na iných návykových látkach. Na základe Bentonovho testu - test, v ktorom majú 

respondenti vymyslieť čo najviac slov na určité písmeno v určitom čase zistili, že 

skupina A mala horšie výsledky ako skupina C. V teste pamäte – pasáže prózy dosiahla 

skupina A takisto horšie výsledky ako skupina C. Došli k záveru, že dospievajúci - 

závislí na marihuane vykazujú zhoršenie funkcie selektívnej krátkodobej pamäte aj šesť 

týždňov od posledného užitia marihuany.  

Pope H. G. et al. (1996) sledovali zmeny kognitívnych funkcií u vysokoškolských 

študentov užívajúcich marihuanu. Vzorku tvorilo 65 ťažkých užívateľov s preukázaným 

THC v moči a 64 ľahkých užívateľov, bez zistenia THC v moči. Autori využili 

Stroopov test – test farieb, pri ktorom sa človeku na krátku chvíľu ukáže farba a on má 

povedať aká je to farba. Medzi užívateľmi a neužívateľmi nezistili žiadne rozdiely, ale 

po následnom rozdelení vzorku podľa pohlavia prišli na to, že muži užívatelia boli 

pomalší v pomenovaní 100 farieb než tí, čo marihuanu neužívali. Avšak treba 

poznamenať, že neužívatelia marihuany robili v teste 2x viac chýb ako ťažký užívatelia. 

Využitím Bentonovho testu zistili, že 5 (8 %) ťažkých užívateľov marihuany skórovalo 

v tomto teste podpriemerne. Za priemer sa považuje 31 – 44 slov. Podpriemer 

predstavuje skóre pod 30 slov. Všetci ľahký užívatelia skórovali v teste v rozmedzí 

priemeru. V teste pamäťových funkcií, kde sledovali tri zložky : pasáže prózy, 

párovanie slov a čísla vykazovali ťažkí užívatelia marihuany rozdiel len v jednej zložke 

– čísla. Ich odpoveď bola pomalšia oproti ľahkým užívateľom marihuany. V testoch 

merania verbálnej pamäte zaostávali ťažkí užívatelia za ľahkými. Pri testovaní vizuálnej 

pamäte autori nezaznamenali žiadne významné rozdiely. 

 H. G. Pope et al. (2001) sa pokúsil o ďalší výskum v tejto oblasti v roku 2001 na 

vzorke dospelých ľudí vo veku 30 – 55 rokov. Výsledky výskumu vyvrátili hypotézy, že 

by užívanie cannabisu spôsobovalo ireverzibilné zmeny kognitívnych funkcií u človeka, 

teda aspoň nie na skúmanej vzorke užívateľov cannabisu. Zistilo sa, že ťažký užívatelia 

cannabisu vykazovali kognitívne deficity po dobu niekoľkých týždňov až mesiacov od 

prerušenia užívania marihuany. 

Z vybraných štúdií môžeme usúdiť, že užívanie cannabisu u tých adolescentov, ktorí sú 

ťažkými užívateľmi marihuany dochádza k zmenám kognitívnych funkcií, najčastejšie 

krátkodobej pamäte. Miovský et al. (2008) takisto uvádza niekoľko výskumov 
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uskutočnených v tejto oblasti. Z ďalších výskumov vyplynulo, že „kognitívne deficity 

sú reverzibilné po siedmich dňoch abstinencie a vzťahujú sa k súčasnému užívaniu, než 

žeby boli ireverzibilné a vzťahovali sa k celkovej expozícii“ (Miovský et al., 2008, p. 

361). 

4.3. Vplyv na mentálne zdravie  
Obdobie adolescencie predstavuje pre mladých ľudí množstvo zmien, ktorých vnímanie 

je intenzívnejšie ako počas iných období vývoja človeka. 

„Súčasné nálezy potvrdzujú, že adolescenti sú pravdepodobne zvýšene vnímaví pre 

rozvoj depresie v súvislosti s užívaním konopných drog.“ (Miovský et al., 2008, p. 315). 

Názory na to, či užívanie marihuany by mohlo vyvolávať depresie u mladých ľudí sú 

rôzne. 

Degenhardt et al. (2001) zisťovali, či existuje nejaký vzťah medzi užívaním marihuany 

a vznikom depresie. Vo svojej štúdii použil data z Austrálskeho národného výskumu 

mentálneho zdravia, ktorého sa zúčastnilo 10 641 ľudí vo veku 18 a viac rokov. 

Výskum priniesol poznatok, že existuje súvislosť medzi užívaním marihuany 

v poslednom roku a afektívnymi poruchami vrátane pocitov úzkosti. 14 % tých, ktorí 

užívali marihuanu mali nejakú afektívnu poruchu a 17 % trpelo pocitmi úzkosti. 

Predstavovalo to 2 – 3x vyššie riziko výskytu než u tých, ktorí marihuanu neužívali. 

McGee R. et al. (2000) študovali vzťah medzi užívaním marihuany a psychickými 

poruchami u adolescentov vo veku 15 – 21 rokov. Zistili, že prediktorom užívania 

marihuany u adolescentov boli zlé socio – ekonomické podmienky v rodine 

a nedostatok rodičovskej pozornosti. Miera užívania marihuany bola vyššia 

u adolescentov s psychickými problémami. Zaujímavé bolo zistenie, že užívanie 

marihuany v 15 rokoch nepredpokladá riziko vzniku psychických problémov v 18 

rokoch, avšak psychické problémy u adolescentov, ktorí majú 15 rokov a užívajú 

alkohol tvoria čiastočný predpoklad pre užívanie marihuany v 18 rokoch. 

4.4. Riziko vzniku závislosti 
Mladí ľudia v ranom veku experimentujú s rôznymi návykovými látkami, najčastejšie 

s alkoholom a marihuanou. Postupne tak môžu prejsť od jednorazového užívania 

marihuany, ktoré pre nich nepredstavuje žiadne významné nebezpečenstvo, cez škodlivé 

užívanie, ktoré je už rizikové až po samotnú závislosť.  

Závislosť prichádza postupne, pomaly a vždy jej predchádzajú nejaké signály, preto by 

mali rodičia venovať väčšiu pozornosť tomu, ako sa adolescenti správajú, ako pracujú 

v škole a na prípadné zmeny nejako reagovať. Existuje množstvo varovných signálov, 

ktoré naznačujú, že u adolescenta nastala nejaká negatívna zmena týkajúca sa užívania 

návykových látok. Nakoľko tieto signály nie sú presne vymedzené pre každú látku 

zvlášť, uvádzam niektorí z nich. 

Varovné signály, ktoré môžu naznačovať užívanie návykových látok  podľa Hajného 

(2001) :  

 náhla zmena nálad, netypické reakcie na určité podnety, 
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 zhoršovanie prospechu v škole, 

 zmena kamarátov a známych, 

 častá vyčerpanosť, únava, ospalosť, 

 skrývanie, klamstvo, predstieranie,  

 izolácia od rodiny, od bývalých kamarátov. 

Podľa definície MKN – 10 je závislosť definovaná ako skupina fyziologických, 

behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, ktoré spôsobujú, že človek uprednostňuje 

užívanie drogy pred ostatnými činnosťami. Odhaliť problém závislosti na konopných 

drogách pomerne zložité. U konopných drog totiž fyzická závislosť nevzniká, psychická 

závislosť vzniká len zriedka (Kalina, 2008).  

Závislosť na konopných drogách bola zaradená ako samostatná diagnostická jednotka 

do množstva diagnostických klasifikačných systémov. Od roku 1987 je súčasťou aj 

Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch DSM – III a IV. Hodnotí sa 

v troch stupňoch : 

 závislosť kompulzívna – charakteristická narušením sociálnych aktivít 

v dôsledku užívania drogy, ktorú užívateľ uprednostňuje pred svojimi záujmami, 

bývalými činnosťami a ktorá je užívaná vo väčších množstvách než pôvodne 

chcel, 

 neschopnosť ustáť užívanie drogy – problémy s abstinenciou, užívateľ sa snaží 

znížiť dávky, ale k niektorým účinkom sa pomaly vyvinula tolerancia, 

 vysadenie konopnej drogy – užívateľ pokračuje v prijímaní drogy aj napriek 

problémom, ktoré mu to prináša, je spojené s abstinenčnými príznakmi 

(Miovský et al., 2008). 

Na to, aby sme mohli u niekoho diagnostikovať syndróm závislosti musí dotyčný spĺňať 

kritéria tohto syndrómu. Medzinárodná klasifikácia nemocí (MKN – 10) definuje šesť 

kritérií, z ktorých pre diagnostiku závislosti je potrebné splniť minimálne tri. Sú to : 

1. silná túžba a nutkanie užiť látku, 

2. neschopnosť kontrolovať užívanie návykovej látky, pokiaľ ide o začiatok 

a koniec užívania,  

3. abstinenčné príznaky po odňatí (u cannabisu : to potenie, poruchy spánku, 

zvracanie, podráždenosť), 

4. vznik tolerancie, zvyšovanie dávky, aby sa dosiahlo rovnakého účinku 

návykovej látky ako na začiatku užívania (u cannabisu je vzostup tolerancie 

mierny), 

5. postupné zanedbávanie aktivít, záujmov a uprednostňovanie návykovej látky, 

užívateľ venuje viac času tomu, aby si látku zaobstaral, 

6. pokračovanie v užívaní návykovej látky aj napriek vedomosti, že má škodlivé 

účinky (Miovský et kol., 2008, p. 279). 

Závislosť na konopných drogách je teda špecifický fenomén, ktorý sa vyznačuje 

problematickou diagnostikou. K lepšej diagnostike je preto potrebné podrobiť všetkých 

šesť kritérií dôkladnejšej analýze. 
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5. Rizikové správanie súvisiace s užívaním konopných drog 
 

Pre mladých ľudí je charakteristické experimentovanie vo všetkých oblastiach života. 

Snažia sa zistiť, čo je pre nich dobré a podľa toho sa neskôr riadiť a žiť. Vo svojej 

nevedomosti sa však často dopúšťajú rôznych foriem rizikového správania, čo pre nich 

predstavuje určité nebezpečenstvo. U niektorých jedincov môžu dôsledky tohto 

nerozvážneho správania sa v mladom veku pretrvávať až do obdobia dospelosti, 

prípadne aj počas celej dospelosti v podobe zdravotných, sociálne – ekonomických, 

trestne – právnych alebo psychických problémov. 

5.1. Rizikové správanie a jeho typy 
Všetky definície pojmu rizikové správanie sa zhodujú v tom, že sa jedná o aktivity, 

ktoré sú spoločensky nebezpečné. Vo všeobecnosti je to také správanie, pri ktorom 

dochádza k nárastu zdravotných, sociálnych, spoločenských a iných rizík. 

„Rizikové správanie nie sú len zjavne spoločensky nebezpečné aktivity, ale je to taktiež 

správanie poškodzujúce zdravie a prirodzený vývoj“ (Macek, 2003, p. 110). 

Rizikové správanie sa rozdeľuje na niekoľko typov. Zaraďujeme sem :  

1. záškoláctvo, 

2. šikanovanie a extrémne prejavy agresie, 

3. extrémne rizikové športy a správanie v doprave, 

4. rasizmus a xenofóbia,  

5. negatívne pôsobenie sekt, 

6. sexuálne rizikové správanie,  

7. užívanie návykových látok, závislostné správanie (Miovský M., Skácelová L., 

Zapletalová L. ,Novák P. et al., 2010) 

K vyššie uvedeným typom rizikového správania sa priraďujú aj ďalšie dva typy, ktoré 

však nie je možné jednoznačne zahrnúť pod rizikové správanie. Patrí sem okruh porúch 

súvisiacich so syndrómom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (CAN) 

a poruchy príjmu potravy.  

5.2. Rizikové a protektívne faktory  
Miovský M., Skácelová L., Zapletalová L. ,Novák P. et al. (2010) hovoria o tzv. 

multifaktoriálnych teóriách rizikového správania a vo svojej práci opisujú model 

problémového správania zostavený R. Jessorom. Tento model predpokladá, že  vznik 

rizikového správania je výsledkom interakcie človeka s prostredím. Rozlišujú sa v ňom 

faktory rizikové, ktoré sú predpokladom vzniku problémového správania a faktory 

protektívne, resp. ochranné, ktoré by vzniku tohto správania mali zabraňovať alebo ho 

obmedziť. Jednotlivé faktory sú rozdelené do piatich systémov  - systém biologický, 

systém sociálneho prostredia, systém percipovaného prostredia, systém správania 

a osobnostný systém. 

 Biologický systém  

Rizikové faktory – užívanie návykových látok v rodinnej anamnéze 
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Protektívne faktory – intelekt v pásme nadpriemeru  

 Systém sociálneho prostredia  

Rizikové faktory – sociálne vylúčenie, sociálne znevýhodnenie 

Protektívne faktory – dobrá lokalita bydliska, kvalitná škola, podpora v rodine 

 Systém percipovaného prostredia  

Rizikové faktory – modely rizikového správania ,konflikt medzi rodičmi 

a kamarátmi 

Protektívne faktory – model konvenčného správania, zvýšená kontrola 

rizikového správania 

 Osobnostný systém  

Rizikové faktory – nízke sebahodnotenie, sklony k riskovaniu, nízky sociálny 

status rodiny a s tým súvisiace vnímanie znížených životných šancí 

Protektívne faktory – vytvorený správny hodnotový systém, ktorý zahŕňa 

zdravie a úspech, netolerantný postoj k rizikovému správaniu 

 Systém správania  

Rizikové faktory – problémové užívanie návykových látok, neúspechy v škole 

Protektívne faktory – vzťah k náboženstvu, aktívne zapájanie sa do činností 

školy 

V prípade narušenia jednotlivých zložiek systému, ak by došlo k strate protektívnych 

faktorov alebo rizikové faktory by sa u jedinca prejavili výraznejšie, pre jedinca to 

môže predstavovať riziko vzniku problémového správania. Príkladom môže byť 

neúspech v škole, ktorý rodičia hodnotia nejakým trestom. Pri opakovaných 

neúspechoch sa adolescent dostáva do stresovej situácie, bojí sa neúspech oznámiť 

rodičom, aby nedostal znova trest. Následkom toho je fakt, že tieto deti sa v škole začnú 

vyhýbať predmetom, v ktorých sa im nedarí. Tento útek od problému môže neskôr 

vyústiť do záškoláctva. 

5.3. Výskumy realizované v oblasti rizikové správania 
Macek (2003) píše, že českí adolescenti v porovnaní so svojimi rovesníkmi z iných 

zemí v deväťdesiatych rokoch viac promiskuitnejší. Len 10 % z nich používalo 

pravidelne kondóm pri pohlavnom styku. 

Roberts S. T., Kennedy B. L. (2006) publikovali vo svojej práci výsledky Centra pre 

kontrolu chorôb a prevenciu, USA. V roku 2002 sa každý tretí človek vo veku 24 rokov 

nakazil sexuálne prenosnou chorobou. 

Brodbeck J., Matter M., Moggi F. (2006) uskutočnili štúdiu, v ktorej sa snažili zistiť 

vzťah medzi užívaním cannabisu a rizikovým sexuálnym správaním medzi 

adolescentmi vo Švajčiarsku. Výskumu sa zúčastnili muži a ženy vo veku 16 – 24 

rokov. Výskum potvrdil vzťah medzi užívaním marihuany a rizikovým sexuálnym 

správaním. Frekvencia rizikového sexuálneho správania u tých, ktorí užívali marihuanu 

raz týždenne za rok bola 2x vyššia ako u tých, čo marihuanu neužívali. 

Duncan S. C. et al. (1999) vytvorili výskum na vzorke adolescentov vo veku 14 – 17 

rokov. Zistili, že rizikové sexuálne správanie je významne spojené s užívaním 
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marihuany a iných návykových látok. Užívanie marihuany vo vyšších dávkach bolo 

spojené s väčšou pravdepodobnosťou rizikového sexuálneho správania.  

Grenspoon L. (1971) popisuje štúdiu na vzorke 40 vysokoškolských študentov. 

Porovnáva účinky alkoholu oproti  THC ohľadom agresívneho správania. Vyjadrenie 

fyzickej agresie bolo spojené s dávkou užitého alkoholu, ale u THC sa tento fakt 

nezistil. 

Myerscough R., Kent S. P. (1985) skúmali, či zvyšovanie dávky THC nejako súvisí 

s vyššou pravdepodobnosťou vzniku agresívneho správania. Na 30 mužoch, 

vysokoškolákoch, zistili, že užívanie cannabisu vo vysokých dávkach nezvyšuje riziko 

agresívneho správania. 

Terhune K. W., Fell J. C. (1982) sledovali 497 vodičov, ktorí boli hospitalizovaní 

v nemocnici následkom dopravnej nehody. Zistili že 9,5 % skúmaných užilo THC pred 

jazdou za volantom. Miera zavinenia nehody u týchto vodičov bola 53 %, teda takmer 

polovica z nich bola vinná za spáchanie dopravnej nehody. Oproti tomu vodiči, ktorí 

neužili žiadne drogy pred jazdou za volantom mali mieru zavinenia dopravných nehôd 

len 34 %.  

Z týchto štúdií je zrejmé, že existuje pozitívny vplyv canabisu na sexuálne správanie sa 

u ľudí. Cannabis sa už od dávnych čias využíval ako afrodiziakum. Vo vyšších dávkach 

môže marihuana podnecovať rizikové sexuálne správania. V oblasti agresívneho 

správania sa bolo dokázané, že cannabis vo vysokých dávkach nezvyšuje riziko 

agresívneho správania u jeho užívateľov, niektorí autori sa zhodujú, že práve naopak, 

cannabis toto riziko znižuje. Rizikové správanie súvisiace s riadením motorového 

vozidla popísané nebolo, aj keď je pravda, že užívanie cannabisu zhoršuje kognitívne 

funkcie. Riziko spôsobenia dopravnej nehody študovali viacerí autori, ktorí hovoria, že 

cannabis nespôsobuje také zmeny vo vnímaní cestnej premávky ako napríklad alkohol.  

6. Výskumy  
 

V oblasti prevalencie užívanie cannabisu bolo vykonaných množstvo štúdií 

a výskumov. V tejto kapitole sa budem venovať výsledkom štúdie ESPAD a ďalších 

štúdií, ktoré boli vykonané v Českej republike a vo svete na populácii vysokoškolských 

študentov. 

6.1. ESPAD 

Európska školská štúdia o alkohole a iných drogách ESPAD ( The European School 

Survey Project on Alcohol and Other Drugs) sa zameriava na užívanie alkoholu a iných 

drog u detí vo veku 15 – 16 rokov. Hlavný cieľom projektu ESPAD je podať informácie 

ohľadom užívania legálnych a nelegálnych návykových látok medzi adolescentmi 

a porovnať ich s výsledkami z iných zemí. Štúdia ESPAD má jednotnú metodiku, ktorá 

pozostáva z dôkladne vypracovaného dotazníka. Tieto dotazníky vyplňujú žiaci 9. tried 

základných škôl a študenti 1. ročníka stredných škôl. V Českej republike bolo v roku 
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2011 oslovených 10 000 žiakov, z toho sa výskumu zúčastnilo 3913. Česká republika, 

spomedzi všetkých krajín zúčastnených v tejto štúdii, je od roku 1995 na prvom mieste 

v prevalencii užívania konopných drog medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 16 rokov. 

V roku 2011 malo skúsenosť s konopnými látkami 42 % študentov. Stúpajúci trend 

celoživotnej prevalencie užívania konopných látok podporuje aj fakt, že za posledných 

15 rokov (od roku 1995) sa počet mladých ľudí, ktorí užili konopnú drogu aspoň raz 

v živote zvýšil takmer dvojnásobne. Celoživotná prevalencia užitia týchto drog 

u cieľovej skupiny predstavovala v roku 1995 takmer 22 %, v roku 2011 to bolo už 42,3 

%. Prevalencia užívania za posledných 12 mesiacov predstavovala takmer 30 % 

(ESPAD, 2011).   

Podľa výsledkov štúdie ESPAD je medzi chlapcami a dievčatami pomerne značný 

rozdiel v užití konopných drog aspoň raz za život. Chlapci uvádzali 47 % a dievčatá 38 

%. Prvú skúsenosť s užitím konopných drog vo veku pod 13 rokov uviedlo 18,5 % 

skúmaných. Takmer 60 % uviedlo, že získať konopné drogy môžu veľmi jednoducho. 

Medzi najčastejšie problémy súvisiace s užívaním návykových látok obecne patrili 

problémy vo vzťahoch, znížený výkon v škole, rôzne nehody a sex bez ochrany 

(ESPAD, 2011). 

6.2. EMCDDA 
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) prináša 

informácie o užívaní návykových látok v obecnej populácii vo veku 15 – 64 rokov 

v krajinách Európy. 

EMCDDA v roku 2011 vo svojej správe uviedlo odhady užívateľov konopných drog vo 

veku 15 – 24 rokov. Ich počet sa odhaduje na 19 miliónov. Európsky priemer počtu 

užívateľov sa pohybuje okolo 30 %. Česká republika je v Európe podľa odhadov 

krajinou s najvyššou prevalenciou užívania konopných drog v  – 53,8 %  celoživotná 

prevalencia, 29,5 % prevalencia užitia v poslednom roku u mladých ľudí vo veku 15 – 

24 rokov. V prevalencii užívania za posledný mesiac vedie Španielsko (17,2 %), Česká 

republika sa nachádza na 3. mieste (11,6 %). Tieto odhady sú zostavené na základe 

prieskumov v rokoch 2001 – 2009, takže sa nevzťahujú k jednému konkrétnemu roku 

(EMCDDA, 2011). 

6.3. Výskumy v Českej republike 

6.3.1. Výročná správa o stave vo veciach drog v ČR 

V ČR vydáva každoročne Národné monitorovacie stredisko pre drogy a drogové 

závislosti (ďalej len NMS) výročnú správu o stave vo veciach drog v krajine.  

Na základe Výskumu občanov v roku 2010 bola miera prevalencie užívania konopných 

drog takáto. Celoživotnú prevalenciu  užitia marihuany či hašiša uviedlo 52,5 % 

mladých ľudí vo veku 15 -24 rokov, teda polovica skúmaného vzorku (n= 270). 

Prevalencia užitia týchto látok v posledných 12 mesiacov predstavovala 23,7 % 

a v posledných 30 dňoch 8,9 %.  Z celkového výskumu vyplynulo, že v celkovej 

prevalencii užívania konopných látok majú prvenstvo muži. 
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V roku 2008 a 2010 využilo NMS dotazník CAST (Cannabis abuse screening test) pri 

tvorbe výskumov. V roku 2010 uskutočnilo NMS štúdiu s cieľom validovať tento 

dotazník. Štúdie sa zúčastnilo 265 osôb vo veku 15 – 64 rokov a 93 osôb vo veku 15 – 

34 rokov, ktorí užívali cannabis v posledných 12 mesiacoch. Žiadne až malé riziko 

dosiahlo ohľadom užívania konopných drog dosiahlo takmer 76 % skúmanej populácie 

vo veku 15 – 24 rokov, stredné riziko takmer 16 % a vysoké riziko 8,2 % (NMS, 2010). 

6.3.2. Výskumy realizované na súbore vysokoškolských študentov v ČR 

NMS sa zameralo aj na výskum v oblasti užívania konopných drog medzi 

vysokoškolákmi. V prevalencii užívania nelegálnych drog u tejto skupiny vedie 

jednoznačne marihuana. Od roku 1994 je aj v tejto populácii zjavný trend zvyšujúcich 

sa skúseností s konopnými látkami. Vo výsledkoch NMS (2010) spomína, že 

vysokoškolská populácia sa od obecnej populácie v zásade nijako nelíši v užití 

konopných drog za posledných 12 mesiacov. Častejšie užívanie marihuany za 

posledných 12 mesiacov vykazujú muži. 

Vacek J., Holcnerová P. (2010) sa venovali výskumu užívania návykových látok 

u vysokoškolských študentov. 

 

Tabuľka č. 1 : Celoživotná prevalencia užívania marihuany a hašiša (Vacek J., Vondráčková P., 

2010) 

zdroj 

Hygienická 

stanice hl. 

m. Prahy, 

1996 

Bečková 

et al., 

1999 

Kachlík, 

2005 

Csémy 

et al., 

2004 

Trojáčk

ová, 

2007 

Kachlík 

& 

Havelko

vá, 2008 

rok realizácie 1994 1995-99 1997 2004 2003-06 2006 

súbor VŠ ČR ČR Brno Praha ČR Brno 

marihuana 24,7 31,7 46,6 48,1 49,6 59,5 

            hašiš          6,5      6,1     15,6      14,2     25,0 

 

Z uvedených výsledkov daných štúdií vyplýva, že u vysokoškolských študentov od roku 

1994 stúpla prevalencia užívania marihuany o viac ako polovicu a užívania hašiša 

takmer štvornásobne. V celoživotnej prevalencii konopných látok vedú muži. Podľa 

poslednej štúdie v roku realizovanej v roku 2006, publikovanej v roku 2008 bola 

celoživotná prevalencia u mužov 65,7 % a 55,4 % u žien. 

6.3.3. Výskumy realizované na súbore vysokoškolských študentov v zahraničí 

Schwartz R. H. et al. (1990) zisťovali prevalenciu užívania kokainu a marihuany medzi 

študentmi medicíny v USA. Výskum zahŕňal 263 respondentov, z ktorých 43 % fajčilo 

marihuany aspoň raz v živote, 31 % ju skúsilo viac ako 10x a 14 % fajčilo marihuanu 

týždenne. Zo 113 respondentov, ktorí sa priznali, že užili marihuanu skôr ako začali 

študovať medicínu, 45 % neužilo žiadnu inú návykovú látku. Z počtu 37 respondentov, 

ktorí pred začiatkom štúdia na medicíne užívali marihuanu aspoň raz týždenne, uviedlo 

43 %, že po nástupe na medicínu začala abstinovať. 
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Webb E. et al. (1998) štúdia medzi 785 študentmi 2. ročníka medicíny vo Veľkej 

Británii. Pravidelných užívateľov marihuany, ktorí užívali týždenne alebo častejšie sa 

vo vzorke objavilo 12,4 % mužov a 8,2 % žien. 

Akvardar Y. et al. (2003) sledovali prevalenciu užívania návykových látok u študentov 

medicíny v Turecku. Výskum tvorilo 545 študentov prvého a šiesteho ročníka. V tejto 

štúdii sa zamerali najmä na alkohol, tabak, sledovali aj ilegálne drogy, ale len 18 (4 %) 

študentov uviedlo, že niekedy užilo nejakú nelegálnu drogu.  

Lambert - Passos S. R. et al. (2006) študovali užívanie návykových látok u študentov 

medicíny v Rio de Janeiro. Celoživotnú prevalenciu konopných drog uviedlo takmer 25 

% mužov a 17 % žien. 

Di Pietro M. C. et al. (2007) sa zoberali užívaním rôznych návykových látok na súbore 

456 študentov medicíny na univerzite v Sao Paole. Užitie cannabisu v posledných 30 

dňoch deklarovalo 68 študentov (16,2 %). Z výskumu vyplynulo, že bývanie spolu 

s rodičmi alebo priateľom/ kou sa zdá byť protektívnym faktorom z hľadiska užívania 

marihuany. Náboženská sa takisto zdá byť protektívnym faktorom. 

 

Chakroun N., Doron J., Swendsen J. (2007) porovnávali frekvenciu užívania 

psychoaktívnych látok na vzorke 1765 študentov zapísaných v prvom ročníku 

humánnych vied a medicíny. Priemerný vek respondentov bol 19,5 roka. Z celého 

výskumného súboru tvorili študenti medicíny takmer 40 %. Autori v práci nerozdelili 

jednotlivé skupiny podľa oborov, takže pre študentov medicíny sa presné čísla 

nevyskytujú. Na základe výsledkov výskumu sa potvrdil fakt, že muži užívajú 

marihuanu vo vyššej miere ako ženy. Zároveň je zaujímavé zistenie, že študenti 

medicíny a humanitných oborov vykazujú vyššiu prevalenciu užívania konopných látok 

(13%) oproti obecnej populácii (6,3 %). 

Simmat – Durand L. (2008) v rokoch 2003 - 2004 realizoval výskum medzi študentmi 

jednej parížskej univerzity. Výskumu sa zúčastnilo 869 vysokoškolských študentov 

zapísaných v prvom a druhom ročníku piatich rôznych odborov. Skúsenosti 

s cannabisom uviedlo 37,3 % študentov medicíny. Za posledný rok užilo cannabis 25,4 

% študentov medicíny. Príležitostných užívateľov spomedzi študentov tvorilo 80, 4 %, 

cannabis užili v poslednom roku, ale nie v poslednom mesiaci. Zameral sa aj na 

problémové užívanie, ktoré klasifikoval na základe 4 kritérií – problémy prestať 

s užívaním marihuany, šoférovanie pod vplyvom cannabisu, fajčenie denne po dobu 

viac ako dvoch týždňov a problémy zanechať obvyklé aktivity. 13,6 % študentov 

uviedlo, že sa už stretlo aspoň s jedným z týchto problémov. 

6.4. Zhrnutie 

Na základe všetkých doterajších výskumov môžeme konštatovať, že prevalencia 

užívania marihuany sa za posledné roky zvyšuje.  
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Zo získaných faktom ohľadom prevalencie užívania môžeme povedať, že u mužov je 

vyššia ako u žien. 
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ČASŤ II. 

Praktická časť 

7. Metodológia výskumu 

7.1. Cieľ a predmet výskumu 

Cieľom tejto práce je zistiť prevalenciu užívania návykových látok medzi študentmi 

medicíny 1. – 5. ročníka, ktorí študujú na 1., 2. a 3. LF UK v Prahe. A zároveň 

zmapovať rizikové správanie súvisiace s užívaním marihuany v tejto cieľovej skupine. 

Nakoľko má súčasný trend užívania konopných drog stúpajúcu tendenciu, zaujímalo 

ma, či sa to nejako prejaví aj u vysokoškolských študentov -  študentov medicíny. 

Štúdium medicíny ich totiž predurčuje k tomu, aby mali mať väčší rozhľad v oblasti 

ľudského zdravia.  

Pred tým, ako som sa rozhodla skúmať konopné drogy a ich vplyv na vysokoškolskú 

populáciu, položila som si otázku : 

„Aká je asi  prevalencia užívania konopných drog medzi študentmi medicíny ? Súvisí 

nejako užívanie marihuany a hašiša s rizikovým správaním ? 

Následne ma zaujímala odpoveď. Pre účely tohto výskumu som si stanovila štyri 

hypotézy, ktoré vychádzajú z teoretickej časti práce. Tieto hypotézy som sa snažila 

overiť a tým potvrdiť alebo vyvrátiť ich platnosť. Pri overovaní jednotlivých hypotéz 

som využívala test nezávislosti chí kvadrát pre štvorpoľnú tabuľku a takisto aj T – test, 

ktorý sa využíva pre porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými skupinami. 

 

Hypotézy : 

Hypotéza č. 1    Príležitostné užívanie v súvislosti s konopnými drogami sa 

v celoživotnej prevalencii študentov medicíny objavuje ako najčastejšie. 

 

Hypotéza č. 2  Prevalencia užívania konopných drog za posledných 12 

mesiacov bude u žien nižšia ako u mužov. 

 

Hypotéza č. 3  Muži dosiahnu v dotazníku CAST vyššie skóre v porovnaní so 

ženami.  

 

Hypotéza č. 4  Muži sa dopúšťajú častejšie rizikového správania súvisiaceho 

s užívaním konopných drog než ženy. 
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7.2. Výskumná metóda 
Pre spracovanie tohto výskumu som sa rozhodla použiť kvantitatívnu metódu vo forme 

dotazníku. Hanzel (2009) píše, že kvantitatívne metódy spočívajú v tvorbe výskumných 

súborov na základe náhodného výberu, tvorbe podnetov v experimentoch. 

Ferjenčík (2000) popisuje využitie dotazníku a prirovnáva ho k štandardizovanému 

interview v písomnom zobrazení. „Dotazník je vhodné využiť tam, kde potrebujeme 

jednu a tú istú sadu otázok zadať veľkému počtu ľudí. Je totiž jednoduchšie, keď im to 

zadáme naraz – simultánne“ (Ferjenčík, 2000, p. 183).  

Výhody dotazníku : 

 časová úspora  

  úspora finančných prostriedkov  

 dáta je možné lepšie kvantifikovať  

Nevýhody dotazníku : 

 menšia pružnosť, nie je možné klásť doplňujúce otázky 

 zle a nezrozumiteľne položené otázky 

 problém s vierohodnosťou dát (obvykle nižšia) 

 príprava dotazníku si vyžaduje väčšiu pozornosť (Ferjenčík, 2000) 

Nevýhody dotazníku by som doplnila o ďalší bod, ktorým je nízka návratnosť. 

Príprave dotazníku som venovala zvýšenú pozornosť. Otázky v dotazníku som sa 

snažila zostaviť tak, aby boli každému respondentovi zrozumiteľné. Pred tým ako som 

dotazníky rozdala som urobila malú pilotnú štúdiu na vzorke 10 ľudí, ktorí mi potvrdili, 

že dotazník obsahuje jasne formulované otázky. 

Dotazník použitý v tomto výskume sa skladal z troch častí. Prvá časť mapovala socio –

demografické údaje každého respondenta. Pozostávala z piatich otázok, ktoré sa týkali 

pohlavia, veku, štúdia a bydliska.  

Druhá časť dotazníka bola zostavená z otázok dotazníku ESPAD. Doplnila som ju ešte 

o štyri vlastné otázky. Túto časť tvorilo deväť otázok týkajúcich sa užívania konopných 

drog.  

V tretej časti som sa snažila zistiť mieru rizika súvisiaceho s užívaním konopných látok. 

Pre tieto účely som sa rozhodla využiť screeningový dotazník CAST, ktorý obsahuje 

šesť otázok. 

Celkový počet otázok v dotazníku bol 20. Väčšina otázok mala možnosť výberu 

z jednotlivých odpovedí. Otázky s otvorenou odpoveďou sa v dotazníku objavili len 

dve. Dotazník tvorí prílohu tejto práce. Získané dáta boli spracované za pomoci 

programu SPSS a Microsoft Excel. 



 

38 
 

7.3. Výskumný súbor  
Výskumný súbor tvorilo 686 študentov 1., 2., 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe. Dotazníková štúdia prebiehala od marca 2012. V dôsledku mojich 

obmedzených časových možností trval zber dát takmer pol roka. 

7.3.1. Prvý kontakt 

Zber dotazníkov pre uskutočnenie tejto štúdie bol pomerne náročný. Rozhodla som sa 

pre papierovú formu dotazníkov. Elektronickú formu dotazníkov som použiť nechcela, 

nakoľko som chcela získať data priamo. Takisto som počítala s tým, že v prípade 

elektronickej formy dotazníku, ich návratnosť bude veľmi nízka. 

Každý dotazník obsahoval pokyny k jeho vyplneniu. V prípade potreby som pokyny 

vysvetlila znova. V dotazníku som sa nezabudla zmieniť o tom, že dotazník je 

anonymný, údaje z dotazníka nebudú ďalej šírené a využité pre žiadne ďalšie účely, 

výhradne len pre účely tohto výskumu. Každý respondent mal právo odmietnuť vyplniť 

dotazník. Na nikoho nebol vyvíjaný nátlak, aby dotazník vyplnil, jeho vyplnenie bolo 

dobrovoľné a záviselo od dobrej vôle každého potenciálneho respondenta, či sa 

rozhodne ho vyplniť alebo nie. Snažila som sa dodržať všetky možné etické aspekty, 

ktoré sú potrebné pre takýto druh výskumu.  

V súvislosti s prvým kontaktom pri realizácii výskumu považujem za potrebné 

spomenúť fakt, že s distribúciou dotazníku mi pomohli aj niektorí kamaráti, o ktorých 

bolo známe, že užívajú konopné drogy. 

7.3.2. Charakteristika 

Podmienkou vstupu do výskumu bolo to, že respondenti museli byť študentmi 

lekárskych fakúlt Univerzity Karlovej a v roku 2012 museli byť zapísaní do prvého až 

piateho ročníku magisterského štúdia oboru Všeobecné lekárstvo. Študenti šiesteho 

ročníka boli zo štúdie vyradení. Väčšina z nich  sa venovala študijným povinnostiam 

súvisiacim s ukončením štúdia a stážami na rôznych klinikách, preto som sa rozhodla, 

že ich nebudem oberať o čas a zaťažovať ich vyplňovaním dotazníka. 

Ako už bolo spomínané, štúdie sa zúčastnilo 686 študentov, z toho 257 mužov a 429 

žien. Z grafu č.1 môžeme vyčítať, že počet žien v skúmanom súbore je vyšší ako počet 

mužov. Je to dané tým, že vo väčšine ročníkov je zapísaných viac dievčat ako chlapcov. 

Snažila som sa osloviť všetkých mužov, ktorých som stretla, ale niektoré moje pokusy 

o naviazanie kontaktu s potenciálnymi respondentmi neboli úspešné. Ženy boli 

ochotnejšie pristúpiť k vyplneniu dotazníka než muži.  

Na 2. LF UK a 3. LF UK sa mi podarilo zahrnúť do výskumu väčšiu časť študentov. Je 

to zrejme spôsobené tým, že na týchto fakultách študuje v jednotlivých ročníkoch 

omnoho menej ľudí než na 1. LF UK. 
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Graf č.1 : Počet mužov a žien zapojených do výskumu 

 

Tabuľky č.2, 3 a 4 zobrazujú počet respondentov, ktorí sa štúdie zúčastnili. 

 

Tabuľka č.2 : Počet zúčastnených respondentov z 1. LF UK 

  1.LF 

  Pohlavie 

ročník muž žena spolu 

1 15 26 41 

2 17 32 49 

3 18 36 54 

4 25 28 53 

5 21 31 52 

Spolu      249 

 

 

Tabuľka č.3 : Počet zúčastnených z 2. LF UK 

  2.LF 

  Pohlavie 

ročník muž žena spolu 

1 18 25 43 

2 20 32 52 

3 23 24 47 

4 16 34 50 

5 19 28 47 

Spolu      239 

 

 

 

muž 257

žena 429
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Tabuľka č.4 : Počet zúčastnených z 3. LF UK 

  3.LF 

  Pohlavie 

ročník muž  žena  spolu 

1 12 21 33 

2 13 25 38 

3 12 26 38 

4 11 36 47 

5 17 25 42 

Spolu      198 

 

Počet respondentov zo všetkých troch lekárskych fakúlt bol pomerne vyrovnaný. 

Vekový priemer študentov sa pohyboval v rozmedzí 18 – 24 rokov, čo poslúži 

k lepšiemu porovnaniu získaných dát s inými štúdiami. 

8. Analýza a interpretácia získaných dát 

8.1. V akom veku ste prvýkrát užili marihuanu / hašiš ? 
Podľa viacerých výskumov začínajú mladí ľudia užívať konopné drogy okolo veku 13 

rokov. V dotazníku som sa respondentov pýtala v akom veku prvýkrát užili konopné 

drogy. Na výber mali z deviatich odpovedí. Jeden respondent uviedol, že s užívaním 

konopných drog začal ešte pred 12 – tým rokom života. Z tabuľky číslo 5 môžeme 

vyčítať, že vo veku 15 rokov uvádza prvú skúsenosť s konopnými drogami 29,8 % 

mužov a 33,2 % žien. Skorý začiatok užívania konopných látok, pod 13 rokov, uvádza 

31 % mužov a 20,6 % žien, čo je porovnateľné s výsledkami ESPAD. Správa ESPAD 

z roku 2011 uvádza, že skúsenosť s cannabisom vo veku pod 13 rokov má 18,5 % detí 

vo veku 15 – 16 rokov. 

Tabuľka č.5 : Vek prvého užitia konopných drog 

  

Pohlavie 

Muži         N =257 Ženy         N= 429 

počet   % počet   % 

Vek prvého 
užitia 
konopných 
drog  

12 rokov 21 8,6% 13 3,2% 

13 rokov 55 22,4% 71 17,4% 

14 rokov 63 25,7% 127 31,2% 

15 rokov 73 29,8% 135 33,2% 

16 rokov a 
viac 

33 13,5% 61 15,0% 
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Z celkového počtu žien študujúcich medicínu viac ako polovica prvýkrát užila konopné 

drogy po 14 – tom roku života.  Takisto môžeme sledovať, že muži začínajú s užívaním 

konopných látok v mladšom veku častejšie ako ženy. 

 

8.2. Kombinovanie konopných drog s inými látkami 
V dotazníku mali respondenti možnosť otvorenej odpovede. Na výber boli možnosti ako 

nie neskúsil, neskúsil nikdy v živote alebo áno skúsil. V prípade poslednej možnosti 

mali respondenti napísať o akú látku sa jednalo. Z celkového počtu 686 respondentov 

85 % uviedlo, že neskúsilo kombinovať marihuanu alebo hašiš s inou návykovou 

látkou, 11 % skúsilo. Muži sa v tomto ohľade správali rizikovejšie. Kombinovanie 

konopných drog s inou návykovou látkou deklarovalo takmer dvojnásobne viac mužov 

ako žien. Za zaujímavé považujem aj zistenie, že tí respondenti, ktorí v dotazníku 

CAST dosiahli vyššie skóre, omnoho častejšie kombinovali konopné drogy s inou 

návykovou látkou, najčastejšie uvádzané boli alkohol a pervitin. Tabuľka číslo 6 

popisuje, že vyššie skóre v dotazníku CAST môže byť prediktorom rizikového 

správania v súvislosti s návykovými látkami a ich kombinovaním. 

 

Tabuľka č.6 :  kombinovanie cannabisu s inými látkami v porovnaní s CAST 

  

o10_alkohol o10_pervitin 

nie áno nie áno 

Priemer Priemer Priemer Priemer 

CAST   3 1 3 

 

Na podklade týchto skutočností som vykonala nezávislý T-test na 1 % hladine 

významnosti. Výsledky testu sú prezentované v tabuľkách číslo 7 a 8. 

 

Tabuľka č. 7 : Kombinácia cannabisu s pervitinom v porovnaní s 

CAST 

Kombinovanie alkohol  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

CAST nie 613 0,33 ,897 ,036 

áno 71 2,87 1,511 ,179 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Tabuľka č.8 : Kombinovanie cannabisu s pervitinom v porovnaní s CAST 

Kombinovanie pervitin N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

CAST nie 674 0,56 1,191 ,046 

áno 10 3,40 1,776 ,562 

 

 

Tieto tabuľky znázorňujú vzťah medzi tými respondentmi, ktorí v dotazníku CAST 

dosiahli vyššie skóre v súvislosti s užívaním marihuany a ich rizikovým správaním. Tí, 

čo nekombinovali alkohol s cannabisom dosiahli priemerné skóre v dotazníku CAST   

0, 33 a s pervitinom 0,56. Skóre u tých respondentov, ktorí zvykli kombinovať cannabis 

s alkoholom alebo pervitinom mali skóre niekoľkonásobne vyššie. 

8.3. Prevalencia užívania za posledných 30 dní 
Prevalencia užívania cannabisu za posledných 30 dní je u žien nižšia než u mužov. 

Približne 1/6 mužov uviedla užitie konopných drog za posledných 30 dní. V tabuľke si 

môžeme všimnúť zaujímavý jav, že nikto s respondentov neuviedol užívania cannabisu 

častejšie ako 10x za mesiac. Tento jav môže byť spôsobený aj časovým úsekom, počas 

ktorého bol výskum realizovaný. Je dosť možné, že u niektorých študentov kleslo 

užívanie cannabisu v dôsledku rôznych iných faktorov –  potreba učiť sa na skúšky a to 

sa odzrkadlilo aj na výsledku výskumu.  

 

Tabuľka č.9 : Prevalencia užívania za posledných 30 dní  

  

Pohlavie 

Muži      N= 257 Ženy      N = 429 

Počet  % Počet   % 

Koľkokrát ste 
užili 
marihuanu/hašiš 
za posledných 30 
dní? 

nikdy 210 81,7% 397 92,5% 

1-2x 36 14,0% 31 7,2% 

3-5x 9 3,5% 1 0,2% 

6-9x 2 0,8% 0 0,0% 

10-19x 0 0,0% 0 0,0% 

20-39x 0 0,0% 0 0,0% 

40x a 
viac 

0 0,0% 0 0,0% 

 

8.4. Najčastejší spôsob užívania konopných drog  
Na túto otázku mali respondenti možnosť vybrať si spomedzi piatich odpovedí. Je 

zaujímavé, že žiadny študent neuviedol, že využíva iné druhy aplikácie. Iné druhy 

aplikácie som popisovala vyššie v práci, ale patria sem napríklad injekčná aplikácia, 
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transdermálna. Je síce pravda, že tieto spôsoby sú málo časté, teda skôr zriedkavé. Do 

tabuľky som  preto zahrnula tri najčastejšie formy, ktoré respondenti zaškrtli. Následne 

som sledovala gendrové rozdiely vo výskumnom súbore. Je zjavné, že muži 

uprednostňujú fajčenie vo forme jointu, prípadne bluntu. Ženy majú radšej vodnú fajku. 

Polovica mužov uprednostňuje joint, druhá polovica má radšej vodnú fajku. Tento 

rozdiel je výraznejší  najmä u žien. Len 43, 8 %  žien radšej užíva joint alebo blunt 

a zvyšných 56 % preferuje vodnú fajku. U žien sa vyskytol jeden zaujímavý prvok 

v podobe ženy, ktorá užíva cannabis perorálne. Je teda otázkou, či jej dotazník 

považovať za vierohodný alebo nie. Je možné, že v rýchlosti zaškrtla odpoveď a tejto 

chyby si nevšimla.  

 

Tabuľka č.10 : Spôsoby užívania konopných drog 

  

Pohlavie 

muž žena Súčet 

počet   % počet   % počet  % 

spôsoby 
aplikácie 

joint 
,prípadne 
blunt 

122 49,8% 179 43,8% 301 46,0% 

vodná 
dýmka, 
bongo 

123 50,2% 229 56,0% 352 53,8% 

aplikácia 
perorálne 
(konopné 
jedlá, 
nápoje) 

0 0,0% 1 0,2% 1 0,2% 

 

8.5. Problémy v škole v súvislosti s užívaním cannabisu 
Problémy v škole spôsobené užívaním konopných drog udáva 11,4 % mužov a 8,1 % 

žien. Tieto problémy budú popísané ďalej v kapitole CAST. 

Tabuľka č.11 : počet študentov, ktorí udávajú problémy v škole súvisiace s užívaním cannabisu 

  

Pohlavie 

muž žena 

Počet  % Počet   % 

problémy 
v škole 

áno 29 11,4% 34 8,1% 

nie 225 88,6% 388 91,9% 

 

8.6. Spoločnosť a kamaráti  
Ďalšia otázka zo série doplnených otázok sa snaží zmapovať aj sociálne okolie 

študentov. Na otázku, či majú subjektívny pocit, že sa pohybujú v spoločnosti 

kamarátov, ktorí taktiež užívajú konopné drogy odpovedali takmer všetci, že taký pocit 

nemajú. Iba 9,7 % mužov a 6,5 % žien priznalo, že sa v takej spoločnosti pohybujú. 
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Tabuľka č.12 : Riziková spoločnosť  

  

Pohlavie 

muž žena 

Počet  % Počet  % 

Spoločnosť áno 25 9,7% 28 6,5% 

nie 232 90,3% 401 93,5% 

9. Dotazník CAST  

9.1. Charakteristika 
 CAST (Cannabis Abuse Screening Test) bol vytvorený vo Francúzsku. Beck a Legleye 

ho otestovali na súbore 20 000 adolescentov. CAST zisťuje mieru prevalencie užívania, 

rizikové správanie, zdravie a sociálne poškodenie. Je špeciálne určený pre dva druhy 

populácie : adolescenti so žiadnym problémom v užívaní konopných drog a adolescenti, 

ktorí potrebujú diagnostiku ohľadom ich užívania cannabisu (EMCDDA, 2008). 

Na podklade validačnej štúdie dotazníku CAST v Českej republike som spracovala 

jednotlivé data. Dotazník CAST pozostáva zo šiestich otázok. Každá otázka so hodnotí 

jedným bodom. Výsledkom súčtu jednotlivých odpovedí na otázky dotazníku má 

respondent možnosť získať 0 – 6 bodov, kde 0 – 1 bod predstavuje malé riziko, 2 – 3 

body stredné riziko a 4 – 6 bodov vysoké riziko užívania konopných drog. Takýto 

respondent si už väčšinou vyžaduje pomoc odborníka.9 

9.2. Rozbor dotazníku 
Otázka č. 1 : Fajčili ste niekedy konopné drogy dopoludnia ? 

Ako vidíme v tabuľke, tak spomedzi 686 študentov, ktorí sa zúčastnili výskumu, 

odpovedalo 15,2 % mužov a 9,8 % žien na túto otázku kladne.  

 

Tabuľka č.13 : prevalencia fajčenia dopoludnia u respondentov 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet  % počet  % 

Fajčenie 
dopoludnia  

nie 218 84,8% 387 90,2% 

áno 39 15,2% 42 9,8% 
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Otázka č. 2 : Fajčili ste niekedy marihuanu / hašiš osamote ?  

Prevalencia užívania cannabisu z hľadiska fajčenia osamote je pomerne nízka. 

U mužom sa táto hodnota pohybuje okolo 9 %, u žien je to necelé jedno percento.  

 

Tabuľka č.14 : Rizikové fajčenie osamote 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet   % počet  % 

fajčenie 
osamote  

nie 235 91,4% 425 99,1% 

áno 22 8,6% 4 0,9% 

 

Otázka č. 3 : Mali ste niekedy problémy s pamäťou ,keď ste fajčili cannabis ? 

Problémy s pamäťou, resp. so zmenou kognitívnych funkcií uvádza až 19,5 % mužov 

a takmer 15 % žien. Na prvý pohľad je to zaujímavé, pretože výskumy týkajúce sa 

kognitívnych funkcií sú dosť sporné. 

Tabuľka č. 15 : Problémy s pamäťou 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet  % počet  % 

problémy 
s 
pamäťou 

nie 207 80,5% 365 85,1% 

áno 50 19,5% 64 14,9% 

 

Otázka č. 4 : Povedali vám niekedy rodičia alebo kamaráti, žeby ste svoje užívanie mali 

obmedziť ?  

Tento problém sa objavil u 7,4 % mužov a 3,5 % žien. Mužom je táto otázka položená 

častejšie, čo znamená, že aj miera ich rizika bude vyššia. 

Tabuľka č. 16 : Intervencie zo strany rodiny ohľadom obmedzenia užívania cannabisu 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet % počet % 

obmedzenie 
cannabisu 

nie 238 92,6% 413 96,5% 

áno 19 7,4% 15 3,5% 
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Otázka č. 5 : Skúšali ste niekedy obmedziť alebo prestať fajčiť konopné látky, ale 

bezúspešne ?  

Je evidentné, že pokusov prestať s užívaním cannabisu u vysokoškolskej populácie 

medikov nie je veľa. Z celkového počtu 257 mužov len 8 % sa pokúsilo prestať fajčiť. 

V ženskej populácii tieto pokusy predstavovali necelé jedno percento zo 429 žien. 

Tabuľka č. 17 : Neúspešné pokusy prestať s užívaním  

  

Pohlavie 

muž žena 

počet % počet % 

pokusy 
prestať  

nie 249 96,9% 426 99,3% 

áno 8 3,1% 3 0,7% 

 

Otázka č. 6 : Vyskytli sa u vás niekedy problémy v dôsledku užívania konopných drog ?  

Problémami súvisiacimi s konopnými drogami sa myslelo – prejavy násilia, rizikové 

správanie v oblasti motorového priemyslu, nechránený sex, problémy s políciou 

a ďalšie. U tých, ktorí užívali cannabis sa výskyt nejakého z týchto problémov objavil 

vo zvýšenej miere. Muži dosiahli 27,2 % a ženy 17,1 %. Na túto otázku odpovedalo 

ÁNO najviac študentov spomedzi všetkých ostatných otázok, ktoré sú súčasťou CAST. 

Tabuľka č. 18 : Rizikové správanie 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet  % počet % 

problémy s 
cannabisom  

nie 187 72,8% 355 82,9% 

áno 70 27,2% 73 17,1% 

 

9.3. CAST a rizikové správanie  
Niektoré premenné súvisiace s dotazníkom CAST a rizikovým správaním som uviedla 

hneď na začiatku praktickej časti. Považovala som za prínosné a zaujímavé jednotlivé 

otázky vyhodnotiť navzájom a zistiť ich vzájomnú súvislosť. Pre lepšie zobrazenie 

a porovnanie jednotlivých dat som vytvorila grafy. Graf č. 2 zobrazuje súhrnnú tabuľku 

dat, ktoré boli popísané v kapitole vyššie. Grafy č. 3 a 4 zobrazujú študentov medicíny 

klasifikovaných do dvoch skupín : bez rizika a s rizikom. Respondenti  bez rizika 

dosahovali v dotazníku CAST skóre od nula do tri. Akúsi pomyslenú hranicu som si 

vytvorila v oblasti stredného rizika. Skóre štyri a viac znamenalo s rizikom. Pôvodná 

škála počíta s troma stupňa rizika, moja škála pozostáva z dvoch stupňov. Pre zrovnanie 

výsledkov mojej práce som využila výsledky validačnej práce na dotazník CAST, ktorú 
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realizovalo Národné monitorovacie stredisko pre drogy a drogové závislosti. Miera 

rizika pre vekovú skupinu 15 – 24 rokov predstavovala takmer 76 %.  Miera stredného 

rizika bola dvojnásobne vyššia (takmer 16 %) než vysokého rizika (8 %). 

 

Graf č. 2 : súhrnné data rozboru dotazníku CAST 

  

Graf č. 3 : Graf miery rizika – užívatelia bez rizika  

 

Na tomto grafe vidíme mieru rizika u tých študentov, ktorí v dotazníku CAST 

zodpovedali maximálne na tri otázky ÁNO. U tejto skupiny užívateľov sa najviac 

kladných odpovedí objavilo u otázky týkajúcej sa problémov s užívaním marihuany. 

Tieto problémy predstavovali u mužov 5,6 % a žien 3,9 %. Pre úplnú predstavu sem 

takisto pridávam tabuľku.  
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Tabuľka č. 19 : Prehľadová tabuľka užívateľov bez rizika  

    počet muž   žena   celkom 

otázka 15 áno 1 ,5% 4 1,1% 5 ,9% 

otázka 16 áno 1 ,5% 0 0,0% 1 ,2% 

otázka 17 áno 2 1,0% 4 1,1% 6 1,1% 

otázka 18 áno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

otázka 19 áno 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

otázka 20 áno 11 5,6% 11 3,0% 22 3,9% 

 

Graf č. 4 : Graf miery rizika – užívatelia s rizikom  

 

Už na prvý pohľad je evidentné, že tá časť populácie medikov, ktorá mala skóre vyššie 

ako 4, sa prejavuje ako rizikovejšia. Na prvom mieste sú aj v tejto skupine problémy 

súvisiace s užívaním návykovej látky, za nimi nasledujú problémy s pamäťou 

a následne dopoludňajšie fajčenie cannabisu. Vysoká prevalencia problémov s pamäťou 

mohla byť spôsobená aj nesprávnym zostavením skúmaného súboru. Každopádne 

v súbore sa nachádzalo pomerne veľké množstvo fajčiarov cannabisu, ktorí mohli 

takisto zapríčiniť skreslenie skúmaného vzorku a následný vznik vysokej celoživotnej 

prevalencie. Z hľadiska pohlaví, neboli zistené významne rozdiel medzi mužmi 

a ženami v oblasti problémov s pamäťou. Výrazné rozdiely sa prejavili v otázke 

týkajúcej sa užívania osamote. Jedna pätina žien tieto problémy. 
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Z grafu vyplýva, že prestať fajčiť marihuanu sa bezúspešne nepodarilo najmenej 

ľuďom. Celkový priemer mužov a žien predstavoval takmer 9 %.  

 

Tabuľka č. 20 : Prehľadová tabuľka užívateľov s rizikom 

    muž   žena   celkom 

otázka 
15 38 63,3% 38 60,3% 76 61,8% 

otázka 
16 21 35,0% 4 6,3% 25 20,3% 

otázka 
17 48 80,0% 60 95,2% 108 87,8% 

otázka 
18 19 31,7% 15 23,8% 34 27,6% 

otázka 
19 8 13,3% 3 4,8% 11 8,9% 

otázka 
20 59 98,3% 62 98,4% 121 98,4% 

 

9.4. Výskumné hypotézy  

 V tejto časti sa postupne rozoberiem jednotlivé hypotézy a zistím, či hypotéza bola 

pravdivá alebo nie. 

    Hypotéza č. 1 : Príležitostné užívanie v súvislosti s konopnými drogami sa 

v celoživotnej prevalencii študentov medicíny objavuje ako najčastejšie 

Graf č. 5 : Celoživotná prevalencia užívania marihuany 
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Týmto grafom sa len potvrdzuje fakt, že medzi užívateľmi cannabisu sa vyskytuje 

väčšie množstvo experimentátorov. Viac ako 60 % študentov užilo cannabis aspoň 

alebo dvakrát za život. 

Takisto sa potvrdilo, že prevalencia užívania konopných drog má stúpajúci trend. Je 

však otázkou nakoľko bol tento trend ovplyvnený výberom výskumného súboru. 

Výskumný súbor totiž tvorili študenti, ktorí boli náhodne odchytení pred budovou 

školy, ale aj študenti, ktorí boli v kontakte s užívateľmi cannabisu a nie je vylúčené, že 

aj oni sami cannabis niekedy užili. Niektorá ďalšie výskumy napr. výskum Duranda 

priniesol fakt, že príležitostných fajčiarov bolo 80,4 %. 

Hypotéza bola potvrdená. 

 

    Hypotéza č. 2  Prevalencia užívania konopných drog za posledných 12 mesiacov 

bude u žien nižšia ako u mužov. 

Tabuľka č. 21 : Prevalencia užívania za posledných 12 mesiacov 

  

Pohlavie 

muž žena 

počet % počet % 

prevalence 
12 
mesiacov 

neužil 170 66,1% 346 80,7% 

užil 87 33,9% 83 19,3% 

 

Prevalencia užívania konopných drog bola za posledných mesiacov 19,3 % u žien 

a 33,9 % u mužov. Podľa NMS (2011) bola priemerná prevalencie užívania konopných 

drog 23,7 % u mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov. 

 Hypotéza teda bola potvrdená. 

 

Hypotéza č. 3  Muži dosiahnu v dotazníku CAST vyššie skóre v porovnaní so ženami.  

Tabuľka č. 22 : Skóre v dotazníku CAST 

Pohlavie N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

CAST muž 257 0,81 1,457 ,091 

žena 427 0,47 1,084 ,052 

 

Táto tabuľka potvrdzuje fakt, že muži dosahujú vyššie skóre v dotazníku CAST než 

ženy. Priemer je vyznačený čiernou farbou. Priemerná hodnota pre mužom 
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predstavovala 0,81 , pre ženy 0,47. Túto hypotézu som potvrdila T – testu. Zistenia sú  a 

štatisticky významné na 1 % hladine významnosti. 

Hypotéza bola potvrdená. 

   Hypotéza č. 4  Muži sa dopúšťajú častejšie rizikového správania súvisiaceho 

s užívaním konopných drog než ženy. 

Tabuľka č. 23 : Miera rizikového správania  

  

Pohlavie 

muž žena 

počet  podiel  Počet  podiel 

rizikové 
správanie 

nízke 197 76,7% 364 85,2% 

stredné 37 14,4% 52 12,2% 

vysoké 23 8,9% 11 2,6% 

 

Tabuľka č. 24 : študenti z dotazíku CAST  

  

Pohlavie 

muž žena 

počet  podiel Počet  podiel 

Dotazník CAST bez 
rizika 

197 76,7% 364 85,2% 

s 
rizikom 

60 23,3% 63 14,8% 

 

Z obidvoch tabuliek je zrejmé, že mu ži sa správajú rizikovejšia v oblasti užívania 

konopných drog než ženy. Zatiaľ, čo u mužov predstavuje miera vysokého rizika 

spojeného s užívaním návykových látok 8,9 %, u žien je to tretinu menej. V dotazníku 

CAST tvorili respondenti s rizikom 23,3 % , ženy – respondentky  14,8 %. 

Hypotéza bola potvrdená. 

9.5. Korelačná štúdia  
Zo zistení považujem za dôležité napísať sem aj výsledky korelačnej štúdie. V tejto 

štúdii som porovnala všetky jednotlivé premenné navzájom.  

Medzi najzaujímavejšie zistenia zaraďujem koreláciu ohľadom prvého užívania 

konopných drog. Táto hodnota je ako jediná hodnota celej korelácie záporná. Je to 

z toho dôvodu, že v tomto prípade s klesajúcim vekom stúpa riziko užívania konopných 

látok. Tento fakt je podporený aj tabuľkou číslo 5, ktorá sa týka prvého užitia 

konopných drog. Na základe tejto štúdie vieme, že prvá skúsenosť s cannabisom sa 

datuje pod 13 rokov. Vyplýva to aj zo štúdie ESPAD. Tento poznatok by sa mohol 

použiť aj pri tvorbe primárne –preventívnych programov pre deti vo veku do 13 rokov. 
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Ako vidíme prevalencia užívania konopných drog má v korelačnej štúdii vysoké 

hodnoty. Tieto hodnoty však môžu byť skreslené na základe nevhodného výberu vzorku 

za pomoci kamarátov, ktorí cannabis užívajú. Hodnoty prevalencie užívania cannabisu 

sú preto zvýšené.  

 

Tabuľka č. 25 : časť korelačnej štúdie 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

CAS
T 

Ako veľmi by 
podľa vášho 
názoru bolo 
problematick

é získať 
marihuanu 
keby ste 
chceli ? 

prevalenci
a  za celý 

život  

Prevalenci
a za 

poslednýc
h 12 

mesiacov  

Koľkokrát ste 
užili 

marihuanu/haši
š za 

posledných 30 
dní? 

Koľkokrát ste 
užili 

marihuanu/haši
š za 

posledných 7 
dní? 

prvýkrát 
marihuan

a 

Sig. (2-
tailed) 

1,000 ,148
**
 ,718

**
 ,725

**
 ,571

**
 ,264

**
 -,201

**
 

N   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Correlatio
n 
Coefficien
t 

684 684 684 684 684 684 684 

 

Tabuľka č. 26 : pokračovanie korelačnej štúdie 

Rizikové 
správanie  

BITKA 

Rizikové 
správanie  

DOPRAVNˇA 
NEHODA 

Problémy 
s pamäťou  

Zhoršený výkon 
v škole  

Rizikové správanie  
SEX BEZ OCHRANY 

Problémy 
v políciou 

,480
**
 ,205

**
 ,819

**
 ,725

**
 ,438

**
 ,265

**
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

682 684 684 683 684 677 

 

Z tejto tabuľky vidíme, že v prípade rizikového správania najviac dominujú agresívne 

prejavy voči okoliu, následne sex bez ochrany. Všetky tieto údaje sú štatisticky 

významné na 1 % hladine signifikácie. 
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10. Diskusia  

V práci som sa snažila zistiť prevalenciu užívania návykových látok. Zaujímalo ma 

najmä to, či medzi sa medzi študentmi medicíny nájdu aj užívatelia, ktorí radi 

experimentujú s návykovými látkami, v tomto prípade s konopnými drogami. Myslím, 

že sa mi podarilo nájsť odpoveď na túto otázku. Zaujímavé na tomto zistení však bolo, 

že 1 – 2 x za život skúsilo marihuanu viac žien ( okolo 70 %) ako mužov ( okolo 50 %). 

Fakt, že príležitostné užívanie je pomerne časté potvrdzuje aj výskum Simmat- Duranda 

(2008), kde na vzorke 869 vysokoškolských študentov zistil, že príležitostných 

užívateľov cannabisu je 80, 5 %. Tento výsledok čiastočne koreluje s výsledkom tohto 

výskumu. 

Prevalenciu užitia konopných drog za posledných 30 dní uviedla 1/6 mužov ( 18,3 %). 

U žien bola prevalencie výrazne nižšia a predstavovala 7,4 %. Približne 26 % všetkých 

opýtaných užilo cannabis za posledných 30 dní. Podľa Výročnej správy užilo 

marihuanu za posledných 30 dní 8,9 % mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov. 

Prevalencia užívania za posledných 30 dní je v tejto štúdii omnoho vyššia, skoro 

dvojnásobne, ako je celkový priemer v Českej republike (okolo 11,6 %). Tento fakt je 

pravdepodobne spôsobený zlým výberom skúmaného súboru. Na základe znalostí o 

tom, že niektorí jednotlivci užívajú konopné drogy, rozhodla som sa ich zahrnúť do 

výskumu a takisto im rozdať dotazníky pre svojich známych. Z metódy náhodného 

výberu som tak v poslednej polovici realizácie tohto výskumu, nechtiac a neúmyselne 

využila metódu snehovej gule. Zatiaľ, čo metóda náhodného výberu predstavuje 

reprezentatívny súbor, u metódy snehovej gule je tento súbor nereprezentatívny. Tí, 

ktorí dostali dotazník ho následne distribuovali svojim známym. Teda zatiaľ čo v prvej 

polovici realizácie výskumu som odchytávala náhodných študentov na ulici, pred 

školou, tak v druhej polovici realizácie výskumu som dotazníky rozdala medzi svojich 

známych z 1. LF, 2. LF. Z toho dôvodu je možné, že došlo v prípade tohto výskumu ku 

skresleniu dat a časť výskumného súboru sa stala nereprezentatívnou pre danú fakultu, 

či ročník. 

Vek prvého kontaktu s konopnými drogami bol len u jedného prípadu nižší ako 12 

rokov. Väčšina študentov uviedla ako vek prvého užitia cannabisu. Viac ako polovica 

študentov – mužov aj žien uviedla, že svoju prvú skúsenosť s užitím konopných drog 

mala ešte pred 15 – tým rokom života. To, že veková hranica prvého užitia konopných 

látok sa znižuje ukázala aj korelačná štúdia. Preto by bolo dobré zamyslieť sa nad 

realizáciou ďalších primárne –preventívnych programov na školách. Odporúčala by som 

tieto programy zefektívniť, najmä vo vekovej kategórii 12 – 15 rokov. Toto obdobie sa 

javí ako najrizikovejšie z hľadiska prvého kontaktu s konopnými drogami. ESPAD 

(2011) uviedol, že skúsenosť s užitím konopných drog má až 18,5 % detí vo veku pod 

13 rokov. 

Z výskumu vyplýva, že 85 % študentov neskúsilo kombinovať marihuanu s inými 

návykovými látkami. 11 % skúsilo kombinovať marihuanu s alkoholom alebo 

pervitinom. Z výsledkov viacerých štúdií vieme, že kombinácia cannabisu a inej 

návykovej látky, najčastejšie alkoholu môže podnecovať agresívne rizikové správanie. 
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Použitím T – testu som zisťovala, či existuje nejaký vzťah medzi kombinovaním 

návykových látok a zvýšením miery rizikového správania. Došla som k záveru, že tí 

respondenti, ktorí mali vyššie skóre v dotazníku CAST, častejšie  sa u nich prejavila 

nejaká forma rizikového správania. Z korelačnej štúdie vyplýva, že miera rizikového 

správania v súvislosti s dotazníkom CAST u užívateľov konopných látok je vysoká. 

Najčastejšie formy rizikového správania predstavovali  : strata výkonu v škole  ( s tým 

čiastočne súvisí aj problém záškoláctva, čo je jedna z foriem rizikového správania ), 

agresívne správanie, ktoré je vo veľkej miere následkom kombinácie cannabisu s inou 

návykovou látkou. Grenspoon (1971) napísal, že agresívne správanie u užívateľov 

marihuany je spojené s užitím inej návykovej látky, najčastejšie alkoholu. Viacero štúdií 

sa zhoduje, moja taktiež, s tým, že konopné drogy nevyvolávajú agresívne správanie. 

Z výsledkov tejto práce môžem len potvrdiť tieto konštatovania. Veľké množstvo tých, 

ktorí zaškrtli možnosť bitka v zmysle agresívneho správania sa voči iným, označili aj 

užívanie inej návykovej látky. V korelačnej štúdii dosiahlo vysokej hodnoty aj rizikové 

sexuálne správanie súvisiace so sexom bez ochrany. Menej časté bolo rizikové 

správanie súvisiace s automobilovou premávkou alebo problémami s políciou.  

Z dotazníku CAST vyplynulo, že študenti najviac skórujú v oblasti problémov 

súvisiacich s užívaním cannabisu (27 %), problémy s pamäťou (20 %) a fajčenie 

dopoludnia (15 %). Hodnotiacu škálu som si rozdelila na dve kategórie. Užívatelia bez 

rizika, ktorí dosiahli v dotazníku CAST 0-3 body a užívatelia s rizikom, ktorí dosiahli 

skóre 4 – 6 bodov. Následne som zostavila tabuľky a grafy pre každú skupinu zvlášť. Je 

zaujímavé, že užívatelia bez rizika skórovali prakticky len v troch oblastiach – 

problémy súvisiace s užívaním marihuany, kde muži dosahovali takmer dvojnásobne 

vyššie skóre ako ženy, problémy s pamäťou, kde sa muži vyrovnali ženám a fajčenie 

dopoludnia, kde naopak, ženy dosiahli dvojnásobne vyššie skóre ako muži. Užívatelia 

s rizikom skórovali vo všetkých otázkach dotazníka. Najčastejšie oblasti skórovania boli 

u nich rovnaké ako u užívateľov bez rizika. 

Na otázku týkajúcu sa kamarátov a spoločnosti, ktorú respondenti navštevujú 

odpovedala väčšina, že sa v takej spoločnosti nepohybujú. Je ale otázkou, čo sa 

považuje za vyššiu mieru rizikového správania sa v súvislosti s konopnými drogami, 

pretože pre niektorých jedincov môže užitie marihuany v spoločnosti kamarátov 

predstavovať akýsi rituál. Z toho môžeme usudzovať, že vodná fajka, ktorej obľúbenosť 

bola najvyššia v skúmanom súbore, sa stala akýmsi symbolom spojenia a kamarátstva 

medzi mladými ľuďmi, ktorí majú vo zvyku si ju v kruhu podávať medzi sebou. 
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11. Záver  
Táto bakalárska práca sa skladá z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej 

časti som sa snažila priblížiť problematiku užívania konopných drog. Túto problematiku 

som rozdelila do jednotlivých kapitol – od základnej klasifikácie až po samotné rizikové 

správanie súvisiace s nadužívaním týchto látok. Niektoré kapitoly teoretickej časti som 

doplnila o výskumy a štúdie realizované v danej oblasti. V závere som sa zamerala na 

výskumy, ktoré sa zaoberali problematikou užívania konopných drog 

u vysokoškolských študentov medicíny. 

V praktickej časti som sa venovala spracovaniu dát získaných na podklade 

dotazníkového šetrenia. Dotazník mapuje nielen prevalenciu užívania návykových 

látok, ale aj rizikové správanie s tým spojené. 

V úvode praktickej časti som si stanovila hypotézy, ktoré som sa snažila overiť 

a potvrdiť. Prvá hypotéza sa týkala príležitostného užívania konopných drog 

u študentov medicíny. Zistila som, že celoživotná prevalencia užitia cannabisu 

v rozmedzí 1 – 2x za život bola vyššia u žien. Naproti tomu muži vykazovali vyššiu 

prevalenciu užitia konopných látok vo väčších dávkach. 

Druhá hypotéza sa týkala prevalencie užívania konopných látok v posledných 12 

mesiacoch. Predpokladala som, že prevalencia bude nižšia u žien (19,3 %) ako u mužov 

( 33,9 %), čo sa mi aj potvrdilo.  

Tretia hypotéza súvisela s dotazníkom CAST, ktorý mapuje mieru rizikového správania 

sa u užívateľov konopných látok. Predpokladala som, že ženy v tomto dotazníku 

dosiahnu nižšie skóre ženy než muži. Táto hypotéza sa takisto potvrdila. Priemerné 

skóre u mužov bolo 0,81 a žien 0,47. 

Štvrtá hypotéza bola spojená s výskumom v oblasti rizikového správania. Hlavným 

zámerom tejto hypotézy bolo overiť fakt, či sa muži naozaj častejšie dopúšťajú 

rizikového správania v súvislosti s užívaním návykových látok než ženy. Táto hypotéza 

sa potvrdila. Muži (23,3 %) sa naozaj častejšie dopúšťajú rizikového správania než ženy 

(14,8 %). 

Záverom môžem konštatovať, že práca splnila svoje výskumné ciele a všetky uvedené 

hypotézy boli potvrdené. 
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13. Príloha 

Dotazník 

 

Dobrý deň, Týmto by som vás chcela požiadať o vyplnenie dotazníku, ktorý je súčasťou výskumu mojej 

bakalárskej práce. Som študentkou oboru adiktologie, ktorá sa zaoberá liečbou závislostí. Téma mojej 

práce je : Konopné drogy u študentov pražských lekárskych fakult : prevalencia užívania a s tým súvisiace 

rizikové správanie. Dotazník je anonymný a účasť v štúdii je dobrovoľná. Je dôležité, aby ste odpovedali 

úprimne. Na jednotlivé otázky odpovedajte zaškrtnutím Vami vybranej odpovede. 

Ďakujem za spoluprácu  

 

1. Časť prvá  

Otázky v prvej časti dotazníku sú zamerané na zistenie základných údajov o Vás. 

1. Ste ?  

□ muž      □ žena  

2. Váš rok narodenia ? 

□□□□ 

3. Ktorú lekársku fakultu študujete ?  

□ 1. Lekárska fakulta  

□ 2. Lekárska fakulta  

□ 3. Lekárska fakulta  

4. V ktorom ročníku ste zapísaný/ á? 

□ prvý            □ druhý           □ tretí  

□ štvrtý          □ piaty             

5. Bývate aj študujete v Prahe ?  
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□ áno  

□ nie, študujem v Prahe, ale pochádzam z iného mesta  

2. Časť druhá  

Nasledujúce otázky sa týkajú Vašich skúseností s konopnými drogami. 

6.  Ako veľmi by podľa Vášho názoru bolo problematické získať marihuanu/ hašiš, keby ste chceli ?  

1 □ Nemožné 

2 □ Veľmi problematické  

3 □ Pomerne problematické 

4 □ Pomerne ľahko 

5 □ Veľmi ľahko  

6 □ Neviem  

7. Koľkokrát ste užili ( ak ste užili ) marihuanu alebo hašiš ? ( Označte prosím jeden rámček v každom 

riadku ) 

                                                                Nikdy      1-2 krát     3-5 krát     6-9 krát     10-19 krát     20-39 krát     

40 a viac 

A ) Za celý život ............................... □         □            □          □              □                □                

□    

B ) Za posledných 12 mesiacov ...... □          □            □          □             □                 □           

□ 

C ) Za posledných 30 dní .................. □         □            □          □              □               □                

□   

D ) Za posledných 7 dní ................... □         □            □          □              □                 □                 

□  

                                                                 1         2         3        4         5           6            7 

8. V akom veku ( ak vôbec ) ste prvýkrát užili marihuanu alebo hašiš ?  

1 □ Nikdy                                                                                   

2 □ 9 rokov alebo skôr 

3 □ 10 rokov  
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4 □ 11 rokov  

5 □ 12 rokov 

6 □    13 rokov  

7 □ 14 rokov  

8 □ 15 rokov   

9 □ 16 rokov a neskôr   

9. Mali ste niekedy možnosť skúsiť marihuanu alebo hašiš a aj napriek tomu ste to neurobili ? 

1 □ Nie 

  □ Áno, Koľkokrát v živote sa vám to stalo? 2 □ 1 – 2krát          5 □ 10 – 19krát  

                                                 3 □ 3 – 5krát    6 □ 20 – 39krát 

                                                 4 □ 6 – 9krát    7 □ 40 a viackrát  

10. Skúsili ste marihuanu alebo hašiš ( ak ste skúsili ) kombinovať s inými návykovými látkami ? 

1 □ Nie, marihuanu ani hašiš som ešte neskúsil/ a 

2 □ Nie, neskúsil/ a som kombinovať marihuanu alebo hašiš 

3 □ Áno, skúsil/ a som kombinovať  

Pokiaľ áno, napíšte s akou látkou ............................................ 

11. Akým spôsobom užívate ( pokiaľ užívate ) marihuanu alebo hašiš ?  

1 □ Joint, prípadne blunt 

2 □ vodná dýmka, bongo  

3 □ fajčenie hašišového oleja, metóda soft drink alebo hot knives 

4 □ aplikácia perorálne ( konopné jedlá, nápoje ) 

5 □ iné druhy aplikácie, uveďte aké ......................... 

12. Ako často ste mali v dôsledku Vášho užívania konopných drog v posledných 12 mesiacoch niektorý 

z nasledujúcich problémov ?  

                                                    Nikdy      1-2krát     3-5krát     6-9krát     10-19krát     20-39krát    40 a 

viackrát      
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A ) Bitka, násilie voči iným. □   □    □   □   □     □   □ 

B ) Dopravná nehoda......... □   □    □   □   □     □   □ 

C ) Problémy s pamäťou.... □   □    □   □   □     □   □ 

D ) Znížená výkonnosť v  

     škole alebo v práci.......... □   □    □   □   □     □   □ 

E ) sex bez ochrany............. □   □    □   □   □     □   □ 

F ) problémy s políciou....... □   □    □   □   □     □    □ 

                            1        2          3        4        5            6          7 

13. Máte pocit, že užívanie marihuany/ hašiša vám spôsobuje problémy pri plnení školských povinností ?  

1 □ Áno 

2 □ Nie 

14. Myslíte si, že sa pohybujete sa v spoločnosti, kde sa užívanie marihuany/ hašiša vyskytuje vo 

zvýšenej miere? 

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

Časť tretia  

Nasleduje zopár krátkych otázok, ktoré sú súčasťou dotazníku CAST zameraného na zistenie rizikového 

správania v súvislosti s užívaním konopných drog. 

15.  Fajčili ste marihuanu/ hašiš dopoludnia ? 

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

16. Fajčili ste niekedy marihuanu/ hašiš, keď ste boli osamote ?  

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

17. Mali ste niekedy problémy s pamäťou, keď ste fajčili marihuanu/ hašiš ? 

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

18. Povedali vám niekedy Vaši rodičia alebo kamaráti, že by ste mali obmedziť užívanie marihuany/ 

hašiša ? 
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1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

19. Skúšali ste niekedy obmedziť alebo prestať s užívaním marihuany/ hašiša, ale bezúspešne ?  

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

20. Mali ste niekedy problémy v dôsledku užívania marihuany/ hašiša ( hádka, bitka, nehoda, zlé 

výsledky v škole a iné ) ? 

1 □ Áno                                                 2 □ Nie 

 

Ďakujem Vám za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníku. Prosím vás, ešte raz si prejdite celý 

dotazník a skontrolujte, či je všetko vyplnené. Prajem vám veľa úspechov v štúdiu. 

 

  

 

 


