
Abstrakt

Hlavním tématem mé bakalářské práce jsou spirituální prožitky v drogové intoxikaci, 

tedy změněné stavy vědomí pomocí psychedelik, přesahující něco nad lidské chápání, kde je 

spiritualita vnímána jako rozhodující síla lidského jednání a osobnosti. Konkrétně se zaměřuji 

na spirituální prožitky uživatelů - experimentátorů  ve vztahu k užívání drog.

Cílem této práce je popsat spirituální prožitky v drogové intoxikaci a porovnání jejich 

charakteristik, zejména v souvislosti s motivací k užívání, kariérou uživatele a aktuální 

psychopatologií uživatelů-experimentátorů.

V teoretické části se zabývám historií užívání psychotropních látek, psychonautikou, 

psychoaktivními látkami a prožitkem intoxikace, zmiňuji i epidemiologii, dále spirituální 

aspekt v užívání drog, terapii a motivaci k užívání psychoaktivních látek.

Ve svém výzkumu využívám kvalitativního přístupu, design má charakter vícečetné 

případové studie. Výzkumný soubor byl tvořen čtyřmi respondenty, kteří byli vybráni 

metodou záměrného výběru. Zvolenou metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor, 

kdy získaná data byla analyzována metodou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA).

Respondenti prožili spirituální zážitky přesahující běžné vědomí, vedle příjemných 

zážitků spojených s vizuálními a zrakovými halucinacemi popisují i nekontrolovatelné 

a nepříjemné stavy. Většina klade důraz na fázi přípravy před samotnou intoxikací, set, setting 

a také se zmiňují o důležitosti druhu a množství drogy.  I když respondenti hodnotí své 

spirituální zážitky jako velmi významné, význam těchto spirituálních zážitků se 

u respondentů liší. Nejčastěji zmiňovanými motivačními faktory je poznávání nových 

zkušeností z experimentování s psychedelickými látkami, touha po dobrodružství, 

spirituálním rozvoji, sebepoznání, seberozvoj. V důsledku spirituálních prožitků v drogové 

intoxikaci došlo z pohledu respondentů k otevření nové cesty poznání, a uvědomění si svých 

možností, ke změnám v hodnotách a postojích a k naplnění svého života. Negativní dopady 

pak spatřují především na sociální úrovni. Většina respondentů zvládla integraci svých 

spirituálních prožitků, negativní dopady se projevily u jednoho respondenta.

Cílem práce bylo zobrazení vztahu mezi zkušenostmi s psychedelickými drogami 

a spiritualitou. V práci se podařilo nastínit odlišnosti a specifika spirituálních prožitků 

respondentů, práce ukazuje také to, že psychedelické látky otvírají bránu do jiných světů.
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