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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem kontrolovaného užívání drog.  Zaměřuje se 

na uživatele marihuany a jejich rituály, které slouží jako prvek kontroly. V teoretické 

části práce jsou shrnuty základní informace o marihuaně včetně druhů, účinků i rizik 

spojených s jejím užíváním. Dále je zde vysvětlena teorie kontrolovaného užívání drog, 

význam slova rituál a taktéž jsou zde představeni zásadní autoři a jejich díla. V další 

části práce je popsána metodologie provedeného kvalitativního výzkumu a základní 

výzkumné otázky. Poslední část je věnována již samotné analýze polostrukturovaných 

rozhovorů. Analýza přináší poznatky o oblastech života ovlivňujících kontrolu 

respondentů, rozdíly mezi způsoby užívání marihuany i popis zvyků a rituálů jejích 

uživatelů. Dále se věnuje významům, které uživatelé této droze přisuzují, a které 

následně ovlivňují i jejich rituály. Přináší také informaci o důležitosti životní struktury 

uživatele v ohledu kontroly užívání.  

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the use of controlled drugs. It focuses on marijuana users 

and their rituals, which present an element of control. The theoretical part summarizes 

basic information about marijuana including the nature, effects and risks associated with 

its use. There is also explained the theory of controlled drug use, major works and 

authors who have studied this phenomenon and the meaning of the word “ritual”.  The 



   

next section describes my qualitative research and basic research questions. The last 

section is devoted to the analysis of semi-structured interviews. The analysis explains 

areas of life that affect the respondents´ control, the differences between the ways of use 

marijuana and a description of the customs and rituals of its users. It also discusses the 

meanings that users attach to the drug, which in turn influence their rituals. It also 

provides knowledge about the importance of structure of living. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce jsou rituály pravidelných 

uživatelů marihuany. Oblast drog mne zajímala po celou dobu studia, a tak jsem se 

rozhodla zaměřit se na tuto problematiku i ve své bakalářské práci. Práce se věnuje 

uživatelům marihuany, kteří sice tuto nelegální drogu užívají, ale dokáží čelit rizikům 

v podobě sociálních, ekonomických či psychických následků tím, že mají úroveň 

užívání marihuany pod určitou kontrolou. Tito jedinci nemuseli vyhledat pomoc, 

nedostali se do kontaktu s lékaři či represivními složkami, a nejsou tedy o nich žádné 

oficiální záznamy.  Právě na tyto skryté uživatele, jež mají užívání pod kontrolou 

a dokáží s ním žít, se zaměřuje teorie kontrolovaného užívání drog, ze které ve své práci 

vycházím. Podle této teorie je právě rituál jedním z prvků kontroly, které napomáhají 

uživatelům drog předcházet možným škodám a následkům jejich užívání. [Zinberg, 

1984]. Proto jsem se rozhodla zaměřit na konkrétní rituály, díky kterým se uživatelům 

daří kontrolovat úroveň užívání marihuany. Prvky kontroly měkkých drog jsou obecně 

v literatuře upozaděny, výzkumy se věnují převážně tvrdým drogám a jejich uživatelům, 

proto bych ráda tuto mezeru svojí prací vyplnila a umožnila tak čtenáři hlubší 

porozumění uživatelům marihuany a jejich rituálům. 

Práce popisuje motivace, díky kterým uživatel marihuany 

reguluje úroveň užívání, dále rituály uživatelů a způsob, jak tyto rituály pomáhají 

v kontrole konzumace drogy. Čtenář se také dozví, jaký má marihuana pro uživatele 

význam a jak se rituály díky odlišnému významu drogy pro uživatele mohou lišit.  

Text je rozdělen do dvou hlavních částí. První část je věnována 

základním informacím o marihuaně, jako jsou druhy, účinky i rizika spojené s jejím 

užíváním. Obsahuje také popis aktuální situace užívání konopí a postoje občanů k němu 

v České republice. Dále tato část vysvětluje teorii kontrolovaného užívání drog a přináší 

zásadní díla v této oblasti a jejich sdělení. Věnuje se také významu slova rituál. Druhá 

část pojednává o metodologii sběru dat a analýze kvalitativních rozhovorů, které jsem 

uskutečnila s uživateli marihuany. Zároveň vytyčuje výzkumné otázky, na které se snaží 

práce odpovědět. Následně se věnuje analýze rozhovorů a výsledkům, které z ní 

vyplynuly. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Základní informace o marihuaně 

1.1.1. Druhy, složení, účinky marihuany 

 Obvykle se rozlišují tři druhy konopí: Cannabis sativa (konopí 

seté, nejrozšířenější druh), Cannabis indica (konopí indické) a Cannabis ruderalis 

(konopí rumištní). Jedná se o dvoudomé rostliny, jedna rostlina má tedy buď samčí, 

nebo samičí rozmnožovací orgány. Významnější jsou obecně samičí rostliny, protože 

obsahují více psychoaktivních i jiných účinných látek. Konopí patří do řádu 

cannabaceae neboli konopné. Nejbližší příbuznou rostlinou je chmel, patřící do stejného 

řádu.  [Miovský, 2003: 174; Gabrielová, Ruman, 2008: 63, 64] 

Psychicky nejaktivnější látky v produktech konopí jsou 8-trans-

tetrahydrocannabinol a delta-9-trans tetrahydrocannabinol známé pod značkou THC. 

Látka THC je vůbec nejvíce psychicky aktivní látkou v marihuaně a hašiši. Další složky 

jako cannabidiol, éterické oleje, cukry či alkaloidy jsou ve většině případů téměř 

neaktivní. Kanabinoidy, neboli psychicky aktivní látky v konopí, mají kromě 

psychotropního efektu další zajímavé atributy. Již od roku 1991 je v lékařství využíván 

analgetický vliv s potlačením nevolnosti. Tyto vlastnosti se využívají převážně při 

zvládání obtíží u nemocných AIDS či u nemocných podstupujících chemoterapii, která 

nepříjemné stavy vyvolává. Úleva se také prokázala ve spojitosti s neurologickými 

nemocemi jako roztroušená skleróza či migréna, dále například ve vnitřním a očním 

lékařství. Historický původ má i léčba afektivních poruch a depresí. [Miovský, 2003: 

174, 175]  

Existují tři základní druhy produktu konopí jako drogy: 

marihuana, hašiš a konopný olej. Konopí je nezpracovaná rostlina. Marihuana označuje 

však již zpracované sušené květenství samičí rostliny, tedy květy s okvětními lístky 

mnohdy smíchané s většími listy. Jedná se o květy držící při sobě, které jemně lepí 

a jsou známé svým charakteristickým intenzivním pachem. Barva je závislá na kvalitě 

zpracování a odrůdě, pohybuje se na spektru od světle zelené přes tmavě zelenou až po 

černě zelenou, která se objevuje při nekvalitním zpracování rostliny (sběr ještě za vlhka, 

kvapné sušení). Obsah aktivních látek se v marihuaně vypěstované v České republice 

pohybuje kolem 2-8%, v zahraničí je to o něco více, 6-14 %. Jakýsi zvrat nastal 

v posledních letech díky rozvoji umělého osvětlení, tzv. indoor pěstování, protože obsah 
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aktivních látek může v takto vypěstovaných rostlinách přesáhnout i 20 %. Hašiš je 

tmavě zelená až tmavě hnědá pryskyřice získávaná z květů samičí rostliny. Stejně jak 

marihuana se jeho vzhled a vůně liší podle kvality zpracování a druhu. Na rozdíl od 

marihuany může obsahovat až 40% aktivních látek, což zajišťuje dynamičtější účinek, 

ale i tím úměrně zvyšující se rizika. V České republice je však obsah THC mnohem 

nižší, pohybuje se kolem 4-17 %. [Miovský, 2003:175; Gabrhelík, Zábranský, Miovský, 

2008: 126-128] Konopný a hašišový lej je vyráběn extrakcí rostliny konopí, respektive 

extrakcí hašiše. Obsah látky THC je velmi vysoký, může dosahovat až 70%. Barva je 

světle až tmavě hnědá. Jedná se o lepkavou hmotu, která se zvyšující se teplotou 

kapalní. Touto kapalinou se posléze pokape tabák či filtr a účinek nastává již po jedné 

až dvou kapkách látky. [Gabrhelík, Zábrnský, Miovský, 2008: 130]  

  Co se týče účinků, je potřeba zdůraznit, že jsou velmi 

různorodé a individuální a jejich výčet v literatuře jistě nemůže být úplný, píše se tedy 

většinou o nejčastěji zmiňovaných efektech. Na samotný účinek mají totiž vliv i další 

faktory jako set či setting, kterému se budu věnovat v kapitole kontrolovaného užívání 

drog. Účinek po vykouření marihuany nastává většinou v rozmezí desítek vteřin 

a minut. Trvání se pohybuje okolo několika hodin, málokdy však překročí dobu 6 hodin. 

Při perorálním užití, tedy snědení látky například přidané do jídla, nastává účinek sice 

později, o to déle však trvá. Mezi nejčastěji zmiňované účinky patří sucho v ústech, 

hlad, změna ve vnímání času a prostoru, rozostřené vidění. Typické je také pociťování 

euforie a smích. „ Celkový stav se blíží mírně meditativnímu ponoření do vlastních 

pocitů, nálad, myšlenek a fantazií. Stav velmi svádí k zabývání se jimi a k hloubání.“ 

[Miovský, 2003: 176].  Stav úzkosti či paniky je popsován spíše zřídka a většinou se 

jedná o jedince k takovýmto stavům predisponované. Nezřídka se však může projevit 

pocit nevolnosti. Taktéž je možné po užití pocítit stavy nejprve příjemné, postupně však 

přecházející k těm nepříjemným. [Miovský, 2003:176] 

1.1.2. Rizika spojená s užíváním marihuany 

Většina odborníků se domnívá, že konopné drogy nevyvolávají 

tělesnou závislost, u některých jedinců však může vzniknout závislost psychická, jedná 

se asi o 8-10% dlouholetých uživatelů. Ač se nehovoří o zvyšující se toleranci 

a odvykacím syndromu, bývají popisovány výjimečné případy odvykacích stavů, které 

jsou charakteristické neklidem, nervozitou, úzkostí, bolestí hlavy a podobně. 

V literatuře jsou však tyto stavy většinou připisovány psychice pacienta a jsou 
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navrhována řešení v podobě psychoterapeutického zásahu. Riziko závislosti je jako 

u jiných psychoaktivních látek vyšší u častých dlouhodobých uživatelů. Při 

dlouhodobém a nadměrném užívání však může také dojít k rozvoji paranoidního stavu, 

kdy má uživatel nepříjemný pocit a strach, že je sledován, všemi pozorován, či že se ho 

chystá zatknout policie a podobně. U osob s predispozicí může také docházet 

k psychickému zhoršení, dostavují se především deprese a pocity úzkosti. Tyto stavy 

mohou přerůst v paranoickou úzkost, kdy člověk může být nebezpečný jak sobě, tak 

svému okolí. Popsány jsou i mírnější dopady, jako jsou poruchy některých kognitivních 

funkcí, především zhoršení krátkodobé paměti a soustředění. Poslední popsané stavy 

jsou připisovány stavu akutní intoxikace a o jejich dlouhodobějšímu přetrvávání panují 

rozdílné názory. [Engelander, 2010: 16; Miovský, 2003:175] 

1.1.3. Aktuální situace v České republice 

 Každý rok je vydávána Výroční zpráva o stavu ve věcech drog 

v České republice, která je následně předkládána Evropskému centru pro drogy 

a drogovou závislost. Zprávy pojednávají o aktuální celkové drogové situaci zahrnující 

mnoho aspektů a oblastí, například prevence, rozsah užívání v populaci, léčba, 

zdravotní souvislosti, drogová kriminalita a další. V oblasti užívání v populaci se mimo 

jiné pojednává i o konopných drogách. Zpráva pojednávající o roce 2012 uvádí, že 

konopné drogy jsou první nejčastěji užívanou nelegální drogou, ve věku 15-64 s nimi 

má zkušenost 27,9 % respondentů. V přepočtu na obecnou populaci je to 1,9 až 2,2 

miliony osob. Za posledních dvanáct měsíců je užití nelegálních drog velice nízké, 

výjimku ovšem tvoří právě konopné drogy, které užilo 9,2 % respondentů, v přepočtu 

na obecnou populaci se jedná o 570-760 tisíc lidí. Z těchto osob je přibližně 20 % 

pravidelných uživatelů (užívajících konopí minimálně jednou týdně). Tyto statistiky 

potvrzují dlouhodobý neměnící se rozsah užívání konopí. Rozsah užití ostatních 

nelegálních drog naopak klesá, s výjimkou kokainu, jehož prevalence
1
 užití mírně 

stoupá. Zpráva dále uvádí, že podle odpovědí respondentů představuje pro 68,9 % 

uživatelů užívání konopí malé nebo žádné riziko. Pro 17,5 % představuje střední riziko 

a pro 13,7 % vysoké riziko spojené s užíváním. [Mravčík et al., 2013: 22] 

 Studie z roku 2008 pod záštitou Národního monitorovacího 

střediska zkoumala na vzorku 4500 respondentů ve věku 15-64 let taktéž užívání 

                                                 
1
 Prevalence je „ údaj, vyjadřující proporci osob, které v daném okamžiku vykazují zkoumaný stav“. 

[Zábranský, 2003: 42] 
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návykových látek, ale i postoj k němu. Z tohoto vzorku respondentů užilo alespoň 

jednou v životě konopnou drogu 43 % mužů a 26 % žen. V roce 2008 užilo konopnou 

drogu 30 % z nich (20 % mužů a 30 % žen). V kategorii mladých dospělých je ovšem 

situace jiná, z respondentů ve věku 15-34 let užilo konopnou drogu alespoň jednou 

v životě celých 54%, jiné nelegální drogy užilo v životě o téměř polovinu méně osob. 

Rozdíl mezi jednotlivými drogami existuje i co se týče frekvence užívání. Z těch, co 

užili konopí v posledním roce, ho užili dvě třetiny opakovaně, u ostatních drog byla 

procenta opět menší, například z těch, kteří užili v posledním roce pervitin, ho 

opakovaně užilo 53% respondentů, extázi užilo opakovaně 40 %. Uživatelům konopí 

byly kladeny další otázky zkoumající jejich užívání a případné problémy. Nejčastěji 

uváděným jevem byl pokus o omezení užívání (14 %), některým jedincům bylo 

omezení doporučováno od jejich okolí (8 %). [Běláčková et al., 2012: 45, 56] 

V oblasti získávání konopné drogy převažuje sdílení s ostatními, 

což uvedlo 49 % respondentů. 22,5 % drogu dostalo zadarmo a 17,2 % ji koupilo. 

Konopí si samo vypěstovalo 8,2 % respondentů. Pravidelní uživatelé drogu získávali 

v 13 % od dealera, příležitostní uživatelé ji od dealera kupovali jen v 7 %. Od kamaráda 

či známého si drogu koupilo 72 % respondentů, z příležitostných uživatelů to bylo 

dokonce 86 % respondentů. [Běláčková et al., 2012: 68] 

Jak jsem zmínila výše, tato studie se zabývala také postoji 

obyvatel k drogám. V oblasti dostupnosti drog je marihuana považována za nejsnadněji 

dostupnou ze všech nelegálních drog. Pro 20 % respondentů je velmi snadné ji sehnat 

do 24 hodin, oproti například extázi, u které je to 5,4 %. Zároveň je konopí i nejčastěji 

nabízenou, nabídnuta byla téměř polovině respondentů, pouze v 50 % však šlo 

o nabídku ke koupi, v ostatních případech šlo o darování či sdílení.  52 % osob zná 

někoho ze svého okolí, kdo marihuanu užívá. Z výzkumu vyplynulo, že česká populace 

je velice tolerantní především ke konzumaci alkoholu a kouření cigaret. Třetina 

populace ovšem neodsuzuje ani příležitostné užití konopných drog či jednorázové 

experimenty s nelegálními drogami.  Více než 60 % respondentů nepokládalo 

za škodlivé jednorázové užití konopí. [Běláčková et al., 2012:84, 113] 
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1.1.4. Mezinárodní srovnání 

Česká republika se jiným evropským zemím svým vztahem ke 

konopí vymyká. Oproti ostatním zemím má nejvyšší prevalenci užití konopí u mladých 

dospělých (18-34 let) a druhou nejvyšší prevalenci užití konopí v obecné populaci. 

Průměrný počet respondentů, kteří v životě vyzkoušeli marihuanu, byl pro celou Evropu 

17%, v České republice je však procento dvakrát větší, tedy 34 %. Vyšší procento má 

pouze Dánsko. Mezi země s nejvyšší prevalencí konopných drog patří kromě Dánska 

a České republiky také Itálie, Francie či Velká Británie, nejmenší prevalenci má naopak 

Rumunsko, Kypr nebo Malta [Běláčková et al., 2012: 97-99] Ač v posledních letech 

vzrostla míra užívání marihuany, počet uživatelů, kteří vyhledají léčbu, je stále relativně 

nízký. Tento rozpor může být vysvětlován jak nízkou motivací k léčbě, tak nevelkými 

riziky a důsledky užívání. [Engelander et al., 2010: 16] Dalším vysvětlením ale může 

být i kontrolované užívání, kdy možným rizikům uživatelé předcházejí. Tato teorie je 

hlouběji popsána v následující kapitole.   

1.2. Teorie kontrolovaného užívání drog 

Je zřejmé, že většina výzkumů popisujících drogové uživatele 

a jejich závislosti vychází z populace léčených uživatelů, protože o těchto uživatelích 

existují jasné záznamy a v těchto zařízeních jsou také snadno k nalezení, jsou to zkrátka 

ti „na očích“. Ovšem ne všichni uživatelé jsou vidět a ne všichni uživatelé drog 

potřebují pomoc, natož institucionální v podobě léčebny a podobných služeb. Pokud se 

setkáváme s popisem drogové scény, setkáváme se spíše s její určitou částí.  

„ V odborných publikacích prostě došlo k tomu, že popis jedné 

části drogové scény (uživatelů, kteří přicházejí do kontaktu s lékaři, psychology či 

represivními složkami) byl (a bohužel někdy dodnes je) opakovaně vydáván za popis 

celé drogové scény “. [Miovský, Šejvl, 2008: 147] Koncept kontroly tedy začal v druhé 

polovině 20. století hrát významnou roli i v oblasti narkotik a užívání drog. Oproti dříve 

obecně přijímanému modelu jen závislých uživatelů se do popředí dostává myšlenka 

kontrolovaného užívání drog, nejdříve konkrétně heroinu [Apsler, 2012]. Na zkoumání 

populace zvládající život s drogou je zaměřena teorie o kontrolovaném užívání drog, 

jejímž autorem je Norman Zinberg. Tato teorie vychází z více než třicetiletého výzkumu 

různých autorů věnujících se ve většině případů tvrdým drogám (opiáty), v menším 

množství případů také halucinogenům (např. marihuaně). Za základní tezí, ze které se 

později rozvinula tato teorie, je považována hypotéza Howarda S. Beckela, že drogové 
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subkultury především své členy vzdělávají a upozorňují na možné negativní účinky 

drog. O několik let později již vznikaly výzkumy, které se na kontrolované užívání drog 

zaměřily, a teorie se tedy mohla dále rozvíjet. [Morávek, 2007]  

Jedním ze zásadních děl rozvíjejících tuto teorii je kniha Drug, 

set and setting Normana Zinberga a kolektivu (1984). Práce je postavená především na 

vlastním výzkumu Normana Zinberga, kterou se rozhodl uskutečnit kvůli (v té době) 

velmi malému počtu relevantních informací o kontrolovaném užívání drog.  Zinberg se 

rozhodl zkoumat uživatele konopí, alkoholu, opiátů a psychedelických drog. V první 

části knihy vysvětluje především historické souvislosti a historickou proměnu pohledu 

na drogy. Přichází s převratným přístupem, ve kterém zdůrazňuje vliv setu- 

naladění/stavu/nálady uživatele a settingu- sociálního prostředí, ve kterém se nachází 

uživatel drog, Teorii settingu aplikuje například na válku ve Vietnamu a tamní americké 

vojáky užívající heroin ve velkém množství po období i několika let. Ptá se, jak je 

možné, že po návratu zpět do Ameriky, byli vojáci schopni fungovat úplně stejně jako 

před válkou bez užívání heroinu. Dochází k názoru, že závislost je ve společnosti 

pojímána velice zjednodušeně a i díky tomuto příkladu vidíme, že lidé považováni za 

závislé jsou schopni ze dne na den svoji závislost překonat. To vysvětluje právě díky 

výše zmíněným pojmům set a setting. Říká, že při změně prostředí a psychického stavu 

se může změnit i styl a zvyk užívání drog. Dále se zajímá o historický vývoj definic 

pojmů jako užívání, zneužívání a závislost na drogách. Kritizuje světové organizace 

kvůli příliš zjednodušeným a mnohdy pouze částečně oprávněným a dokázaným 

definicím. [Zinberg, 1984] 

V další části práce se přesouvá z teoretické oblasti do oblasti 

praktické, konkrétně se věnuje metodologii a výsledkům své vlastní studie. Nejprve 

popisuje, proč se rozhodl zkoumat tento jev, jak vybíral respondenty, jaké kladl 

podmínky a kritéria pro výběr respondentů. Dále nastiňuje hlavní oblasti prováděných 

polostrukturovaných rozhovorů. Poté se čtenář seznamuje se samotnými výsledky 

výzkumu. Zinberg předkládá příběhy a odpovědi jednotlivých respondentů, vypichuje 

důležité momenty a výpovědi a snaží se nalézt zásadní kameny, na kterých je kontrola 

uživatelů postavena, neboli jaké faktory hrají v užívání hlavní roli. Dochází k závěru, že 

zmíněný set a setting společně s farmakologickými účinky drogy jsou zásadními faktory 

ovlivňující kontrolu. Tento přístup byl nový zejména díky odmítnutí pouze 

farmakologického účinku jako jediného faktoru ovlivňujícího závislost uživatele. Jednu 

ze zásadních proměnných je tedy sociální prostředí provádějící sociální kontrolu. Tato 
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kontrola se skládá ze dvou prvků: sociálních rituálů a sociálních sankcí. Sociální rituál 

podle Zinberga je charakterizován následující kapitole. [Zinberg, 1984; Morávek, 2007: 

448]     

V devadesátých letech navázal na Zinberga Jean-Paul Grund. 

Zinbergův model zaměřený hlavně na sociální prostředí podrobil kritice. V knize Drug 

Use as a Social Ritual: Functionality, Symbolism and Determinants of Self-regulation 

(1993) se zabývá užíváním heroinu a kokainu, předkládá různé situace užívání drog 

a vysvětluje je jako rituál. Kniha se skládá ze tří hlavních částí. První část se věnuje 

samotné studii užívání heroinu. Druhá část se věnuje spíše oblasti zdraví a drogové 

politice. Poslední část je v menším rozsahu a zabývá se možným budoucím vývojem 

v oblasti samoregulace a drogové politiky. [Grund, 1993] 

Grundova kritika spočívá především v argumentu, že Zinbergův 

model je příliš jednostranný a neúplný, výše zmíněná kniha je tedy postavena na jeho 

vlastním výzkumu uživatelů drog. Výzkum prováděl v Nizozemí, konkrétně ve městě 

Rotterdam v místech, kde se scházejí drogoví uživatelé, tedy kolem centrální stanice 

a pak v nejstarší čtvrti Rotterdamu. Výzkumníci docházeli přímo do obydlí či míst, kde 

se drogy užívaly, a pozorovali rituály doprovázející toto užívání. Zinbergovy rituály 

a pravidla tedy Grund posléze doplnil dvěma složkami. Vznikl tak třísložkový model: 

1. rituály a pravidla, 2. zakotvenost v životní struktuře, 3. dostupnost drog. První 

zmiňovaný faktor je ve své podstatě totožný se Zinbergovým, menší rozdíly Grund 

přece jen uvádí (tyto rozdíly a jeho charakteristiku rituálů jsou rozebrány v následující 

podkapitole). Zakotveností v životní struktuře jsou myšleny aktivity, povinnosti, ambice 

a podobně. Dostupnost drog podle Grunda kontrolu ovlivňuje především v tom smyslu, 

že plánované užívání v případě stabilní dostupnosti napomáhá kontrole nad užíváním, 

naopak výkyvy a nejistota může uživatele vést k nadměrnému užití v případě 

dostupnosti z důvodu obavy, že opět nějaký čas nemusí být droga dostupná.  

[Grund, 1993; Morávek, 2007: 449] 

Studie Cohena a Kaalové (2001) se na rozdíl od předchozích 

autorů věnuje výlučně užívání marihuany v Amsterdamu, San Franciscu a Bremenu. 

Autoři porovnávají kvantitativní výzkumy, které provedli ve třech výše zmíněných 

městech - v roce 1994 a 1995 v Amsterdamu, v roce 1998 a 1999 v San Franciscu a 

Bremenu. Účelem bylo hlubší prozkoumání neformální regulace, ale i prozkoumání 

pozitivních a negativních efektů, výhod, nevýhod a důsledků užívání marihuany. 

Otázky pokládané respondentům byly rozděleny do dvanácti základních témat: iniciace 
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do užívání konopí, úroveň užívání v čase, ukončení užívání, užívání dalších drog a 

jejich kombinace, kupování konopí, kontext užívání, výhody a nevýhody, efekty 

užívání, postoje ke konopí a jiným uživatelům drog, závislost na konopí ze 

subjektivního hlediska. Většina respondentů používá své vlastní regulační mechanismy 

bez ohledu na oficiální politické či právní předpisy. [Cohen, Kaal, 2001:59] Autoři 

dospívají k závěru, že obecně přijímaná teze o souvislosti mezi kriminalizací a snížení 

užívání a mezi dekriminalizací a zvýšením užívání marihuany není prokázaná a nedá se 

tedy považovat za relevantní. [Cohen, Kaal, 2001; Morávek, 2007: 449] 

 

1.3. Rituál 

V této kapitole bych ráda vysvětlila pojem rituál na obecné 

úrovni a dále tak, jak jej chápou autoři Zinberg a Grund. Slovo rituál může být totiž 

chápáno ve více významech a v některých případech se jeho význam od toho původního 

liší.  

Slovo rituál pochází z řeckého výrazu ritualis, což znamená 

obřadný, má tedy blízko k pojmům ceremoniál či obřad. Jedná se o individuální nebo 

kolektivní jednání, které je standardizované, je založeno na vnucených či tradičních 

pravidlech, často je spojován s posvátnem. Díky své identické opakující se podobě 

se stává stabilizátorem chování, společenství lidí, kteří mají rituál, si díky němu 

upevňuje svůj normativní řád. Ač je rituál především spojován s náboženskými 

praktikami a je součástí náboženského kultu, používá se tento výraz i pro označení 

určitých nutkavě neurotických činností, které má jedinec tendenci opakovat přesně krok 

po kroku v nezměněné podobě. [Petrusek, Vodáková, 1996: 938] 

Rituál v náboženském pojetí slouží ke stimulaci a gradaci 

náboženského cítění, bývá podporován hudbou, zpěvem, tancem, ale i symbolickými 

prostředky. Jedná se o činnost vymykající se účelové racionalitě člověka, může však 

plnit integrační funkci. Touto funkcí rituálu se zabýval například Émile Durkheim 

ve svém konceptu organické a mechanické solidarity. Díky této funkci mohou rituály 

snižovat riziko anomie, protože členy určité skupiny soustřeďují kolem jasně daných 

skupinových hodnot. [Petrusek, Vodáková, 1996: 939] 

  Podobně ortodoxní jako náboženské rituály jsou v moderní 

společnosti také rituály politiky či rituály sociálního jednání.  Posledně zmíněnému 

se věnuje například fenomenologie, která zdůrazňuje automatizaci každodenního 
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jednání opakujícího stereotypizovaného vzorce. Ve své koncepci byrokracie upozorňuje 

na ritualismus i R. K. Merton. Ritualismem u byrokratických pracovníků míní 

„ (…) bezpodmínečné trvání na doslovném dodržování formalizovaných postupů“. 

[Merton, 2000: 185]  

                          Obecně jsou rituály děleny do několika kategorií, ze kterých je zřejmé, 

že se rituály vyskytují v kritických oblastech lidského soužití. Jsou to:  

1. rituály nebezpečí 

2. rituály přechodu 

3. rituály trestání 

4. oslavné rituály 

5. rituály úcty 

Je patrné, že transformace tradiční společnosti ve společnost moderní rituální chování 

nevymýtila, pouze došlo ke změně ve formách a v obsazích rituálů. [Petrusek. 

Vodáková, 1996: 939 ] 

Drogové rituály jsou však specifickým pojmem, proto je 

nasnadě charakterizovat jeho význam podle Zinberga a Grunda, kteří drogové rituály 

zkoumali. Zinberg ve své práci Drug, set and setting za rituál považuje stylizované, 

předem dané chování, které může obsahovat shánění a přípravu drogy, výběr fyzického 

a sociálního prostředí, aktivity po užití drogy a prevenci nechtěných efektů. [Zinberg, 

1984] 

Dochází k závěru, že užívání marihuany není vysoce 

ritualizováno. Tato látka je užívána v mnoha situacích, prostředích a za různých 

okolností. Primární účel setkávání kontrolovaných uživatelů je zpravidla samotné 

shledání, a pokud je při něm kouřeno konopí, slouží pouze jako doplněk. Flexibilita 

spojena s marihuanou je částečně vysvětlována jejími farmakologickými účinky.  Její 

efekt, který je samozřejmě dán více faktory, je však většinou mírného průběhu 

s poměrně krátkým účinkem. Zinbergovi respondenti považovali za velice snadné 

kontrolovat svůj stav po užití drogy a byli přesvědčeni o své schopnosti zvládnout drogu 

v různých situacích.  Dalším vysvětlením flexibility rituálů marihuany je její status 

a pohled společnosti na tuto drogu. Ačkoliv se stále jedná o drogu nelegální 

a „špatnou“, společností je brána jako ta „méně špatná“ než například LSD, heroin nebo 

kokain. Jeden z respondentů s nostalgií vzpomínal na polovinu šedesátých let, kdy 

s přáteli seděli v zamčeném pokoji s hudbou a svíčkami a v kroužku na zemi si obřadně 
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podávali „joint“. Potupně však ztratili uživatelé této drogy v očích společnosti deviantní 

charakter. Zároveň se napříč subkulturami zesílily sociální sankce pro kontrolované 

užívání. Podle Zinberga sloužily dříve rituály jako rigidní kontrola, byly však z velké 

části nahrazeny sociálními sankcemi. Sociální rituály podle Zinberga zahrnují výběr 

speciálního místa, konkrétního času a konkrétní činnosti.  [Zinberg, 1984] 

Grund charakterizuje rituál jako stereotypizované sekvence 

lidského jednání se symbolickým významem, který ovšem nemusí být vždy jasně či 

vědomě dán. Kromě toho mohou existovat mezi jednotlivci značné rozdíly ve významu 

přisuzovanému určitému jednání. Upozorňuje na to, že Zinbergova definice je příliš 

jednostranná a striktní následování tohoto přístupu může vést při analýze k opomíjení 

některých faktů. Sám proto vychází z definice, která za rituální událost považuje 

takovou událost, kdy je předem dána sekvence psychomotorických činností, a této 

sekvenci musí být jedincem přikládán význam. [Grund, 1993] 

Rituály plní různé funkce v závislosti na okolnostech. Některé 

z těchto funkcí jsou více a jiné méně zřejmé. Naplnění praktických potřeb souvisejících 

s managementem užívání drog je důležitým aspektem jak samostatných, tak sociálních 

rituálů. Zejména u rituálů samostatného užívání je tato funkce velmi důležitá. Tyto 

rituály mohou fungovat jako regulace zaměřená na tři základní prvky: 

1. maximalizace požadovaného účinku drogy 

2. ovládání úrovně užívání drog a vyvážení pozitivních a negativních účinků 

užívané drogy 

3.  prevence sekundárních problémů 

Mnoho zkušených uživatelů je dobře obeznámeno s možností nebezpečí v podobě 

předávkování či vedlejších účinků užívané látky. Proto je velmi důležitou funkcí 

drogových rituálů kontrola úrovně užívání či vyvažování negativních a pozitivních 

účinků drogy. Je ovšem důležité podotknout, že kontrola nemá nutně za následek méně 

časté užívání. Jeden z respondentů popisuje rituál užívání drog takto: „Vždy nejdřív 

kouřím kokain, čistý bez heroinu. Když dokouřím kokain, začnu kouřit heroin. Musím to 

dělat takhle, jinak z kokainu šílím.“ [Grund, 1993, překlad autorky] 

Z výpovědí respondentů Grund vyvozuje důležitost interakce 

farmakologických, psychologických a sociálních proměnných v oblasti kontrolování 

účinků drog. Drogové rituály regulují vliv těchto proměnných standardizací postupů při 

užívání drog. [Grund, 1993] 
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2. Praktická část 

2.1. Výzkumné otázky 

Hlavním cílem výzkumu je prozkoumání vzorců chování 

uživatelů marihuany se zaměřením na rituály. Mou snahou bylo tyto rituály popsat 

a odpovědět na otázku, jak tyto rituály mohou sloužit jako prvek kontroly nad úrovní 

užívání marihuany. Zároveň jsem se zajímala o jevy, díky kterým respondenti užívání 

drogy korigují. Dalším úkolem bylo zjistit, zda se rituály od sebe liší, případně co tyto 

odlišnosti způsobuje.  

Na základě výše zmíněných cílů práce jsem formulovala tyto 

výzkumné otázky:  

1. Co respondenty v oblasti regulace užívání marihuany nejvíce 

ovlivňuje? 

2. Jaké jsou nečastější rituály uživatelů marihuany?  

3. Jak tyto rituály slouží v oblasti kontroly? 

4. Je možné rituály rozdělit na určité typy? 
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2.2. Metodologie 

 Jako teoretické východisko jsem pro svoji práci zvolila teorii 

kontrolovaného užívání drog podle Normana Zinberga rozšířenou o výzkum 

J. P. Grunda. Svůj vlastní výzkum jsem postavila na kvalitativních rozhovorech s devíti 

pravidelnými uživateli marihuany. Provedla jsem tedy polostrukturované rozhovory, 

které mi dovolily sice nastolit hlavní témata a otázky, ale v případě zajímavé oblasti se 

od tématu odchýlit. První respondenty jsem vybrala vlastním úsudkem ze svého širšího 

okolí, dále jsem respondenty získala metodou sněhové koule tak, že mi dotazovaní dali 

kontakty na další uživatele. Při výběru respondentů jsem neměla v úmyslu brát v úvahu 

věk či pohlaví, protože mě zajímaly prvky kontroly bez ohledu na sociodemografické 

charakteristiky a neměla jsem v úmyslu výsledky porovnávat mezi jednotlivým 

pohlavím. Proto jsou respondenti většinou muži, mezi nimi se nachází pouze jediná 

žena. Věk se pohybuje od 21 do 25 let, což vyplývá z metody sněhové koule, v jejímž 

rámci mi respondenti dávali kontakt na podobně staré jedince- známé a kamarády.  

Výše zmíněnými autory a jejich výzkumy jsem se inspirovala 

i při tvorbě otázek. Ty byly rozděleny do tří hlavních částí: sociální okolí, samotné užití 

a vědomá kontrola. Tyto oblasti měly obsáhnout v zásadě běžný styl a příležitost pro 

uživatele, místa a lidi, se kterými má respondent užívání spojeno, pozitivní a negativní 

účinky, ale i vlastní pravidla a přesvědčení, jak drogu užívat.                    

Data jsem sbírala na několika různých místech. Ve dvou 

případech jsem si s respondenty povídala u sebe doma, ve třech případech se jednalo 

o kavárnu v Praze a ve čtyřech případech o byt jednoho z respondentů v Kladně, kde se 

pravidelně schází skupina uživatelů, přičemž jsem s některými z nich provedla 

rozhovor. Rozhovory trvaly od 29 do 59 minut. Respondenti byli srozuměni 

s nahráváním na nahrávací zařízení pouze pro účel pozdější transkripce a byli ujištěni 

o anonymitě.  

Uskutečněné rozhovory jsem doslovně přepsala a jejich analýzu 

jsem provedla pomocí kombinace několika metod. Nejprve jsem uskutečnila otevřené 

kódování podle Strausse a Corbinové (1999), následně jsem realizovala metodu 

zachycení vzorců, kontrastu a srovnávání a v neposlední řadě vyhledávání 

a vyznačování vztahů. [Miovský, 2006] Díky těmto metodám jsem vytvořila text 

obsahující oblasti, které respondenty v užívání zásadně ovlivňují a následně konkrétní 

rituály, které slouží jako prvek kontroly. 
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2.3. Představení respondentů 

Rozhovor jsem uskutečnila s devíti respondenty. Jelikož byla 

respondentům přislíbena anonymita, jsou jejich jména smyšlená. Všichni respondenti 

jsou již letitými uživateli marihuany, frekvence se pohybuje na škále od každodenního 

užívání po užívání méně časté, všichni jsou ale pravidelnými konzumenty. V následující 

části textu uvádím základní informace o každém z nich. 

1. Martina je studentka vysoké školy, je jí 23 let. Ke studiu si přivydělává 

hlídáním dětí. Marihuanu užívá přibližně osm let s výjimkami každý den. 

Upřednostňuje užívání jointu
2
 než jiné způsoby. Ve zvyku má užívat převážně 

v hostincích s kamarády.  

2. Marián je 25 letý zaměstnanec soukromé firmy. Marihuanu užívá přibližně od 

18 let. Způsob užití, který mu nejvíce vyhovuje, je tzv. bong
3
, který si dává 

hlavně o samotě doma. Když je ovšem s přáteli, kouří se většinou společný joint. 

Marihuanu užívá sám i s přáteli.  

3. Jáchymovi je 23 let a studuje vysokou školu. Mimo školu pracuje v pražském 

podniku jako pomocná síla. S marihuanou má bohaté zkušenosti již od druhého 

ročníku střední školy, po čase však užívání omezil a nyní má ve zvyku užívat 

marihuanu jen v kruhu kamarádů přibližně čtyřikrát do měsíce.  

4. Tadeáš je také student vysoké školy, je mu 23 let. S marihuanou začal 

experimentovat na střední škole. Ve zvyku má užívání jak mezi přáteli, tak sám, 

a to převážně před spaním. Ve svém životě prochází fázemi větší a menší míry 

užívání. Momentálně je ve fázi užívání ve větší míře. Omezil však kouření 

bongu a vyhovuje mu více joint.  

5. Marek studuje vysokou školu a je velký sportovec. Je mu 22 let a kromě studia 

učí plavat malé děti. Patří do party kamarádů užívající marihuanu již od střední 

školy, přibližně tedy od 16 let. Do této party patří i respondenti Tomáš, Jan 

a Filip. Frekvence užití je asi jednou týdně, někdy i častěji, pokud aktuální 

situaci posoudí jako vhodnou či správnou. Většina příležitostí je spojena 

s kamarády, upřednostňuje joint, ale přiznává, že si v určitých situacích dá 

i bong.  

                                                 
2
 Tzv. joint je marihuana namíchaná s tabákem vložená do cigaretového papírku s filtrem.  

 
3
 Tzv. bong je vodní dýmka uzpůsobená konzumaci marihuany. 
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6. Tomáš pracuje v hudebním byznysu, dělá DJ a pořádá hudební akce. Je mu 21 

let. Býval zapáleným sportovcem, ale jelikož se při sportu zranil, již rok se 

aktivně nehýbe a má tedy volnější režim, jehož volnost podporují nepravidelné 

pracovní dny i doba. Marihuanu užívá každý den ve společnosti a přibližně 

jednou týdně sám. Dává přednost bongu, protože je to rychlejší způsob 

intoxikace a je na něj navyklý. Užívat začal také na střední škole.  

7. Jan 24 letý pomocník v televizním zákulisí. Marihuanu užívá také již několik let 

a je to uživatel každodenní. Konopí si rád zakouří jak s kamarády, tak sám. 

Bydlí sám v bytě, ve kterém se většinou schází i jeho přátelé a společně tráví čas 

mimo jiné i užíváním marihuany. Preferuje bong, jointu se však v určitých 

situacích nebrání.   

8. Filipovi je 24 let a studuje vysokou školu. Vzhledem k tomu, že do školy 

dochází dvakrát či třikrát týdně a nepracuje, má stejně jako Tomáš každodenní 

režim ve svých rukou bez mnoha povinností. Upřednostňuje joint, ale někdy 

zvolí i konzumaci pomocí bongu. Dle svých slov raději užívá marihuanu ve 

společnosti jednoho či více kamarádů, přiznává však, že si ji čas od času dopřeje 

i před spaním. S kouřením marihuany začal experimentovat asi v 18 letech.  

9. Tobiáš je taktéž student vysoké školy a je mu 24 let. S marihuanou má 

dlouholeté zkušenosti, seznámil se s ní již na základní škole, bylo mu 14 let. Za 

svůj život již prošel několika fázemi, při kterých neužíval marihuanu vůbec, 

občas i každodenně. Momentálně je ve fázi užívání několikrát týdně, preferuje 

joint. I když je rád ve společnosti přátel, nevadí mu užití v domácím prostředí 

o samotě.  
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2.4. Analýza rozhovorů 

2.4.1. Oblasti ovlivňující užívání marihuany 

Při zjišťování toho, co ovlivňuje respondenty v jejich způsobech 

užívání konopí, jsem identifikovala některé oblasti života, které byly pro dotazované 

zásadní, a které je motivovaly v regulaci a kontrole svého užívání. Všechny oblasti byly 

jmenovány všemi nebo alespoň většinou respondentů. Jedná se o povinnosti, nutnost 

komunikace, vztahy a stigmatizace. Samostatně je pojednáno o řízení automobilu 

a postojům, které v tomto ohledu respondenti mají. 

Jako nejčastější byly dotazovanými jmenovány povinnosti. 

Respondenti jmenovali často nejprve tento obecný jev, který později i bez mého 

dotázání blíže specifikovali. Martina například říká:  

„… že mám nějaký povinnosti, který si chci prostě splnit, když vim, že to mám splněný 

tak vim, že se můžu zhulit a dám si to brko.“ 

 

„na to brko si vzpomenu určitě i dopoledne jako „hmm, dala bych si brčko, nebo 

doprdele debilní přednáška, jdu se zhulit“, ale jako to neudělám, NIKDY to neudělám 

prostě, neudělám to. Udělám to prostě až večer když přijedu z tý školy nebo když se s 

někym sejdu. “ 

Respondentka sice má na užití vysloveně chuť, výrazně však 

zdůrazňuje, že tuto chuť překoná a marihuanu užije až po splnění povinností, konkrétně 

v tomto případě po skončení školy. Podobný přístup vidíme i u Mariána: 

„Hulim většinou večer. Že člověk už nemá žádný povinnosti.“ 

 

nebo Tadeáše:  

 

„To tak já si to třeba řeknu už ráno, že si večer dám. Ale prostě vim, že mám nějaký 

povinnosti a prostě vždycky, vždycky je to až potom, když mám splněný všechny 

povinnosti.“ 

 Tadeáš stejně jako Martina zdůrazňuje dvakrát užitým slovem 

„vždycky“ významný vliv povinností. Povinnosti jsou široký pojem, většina respondentů 

ale považuje za nejdůležitější povinnosti studium a práci. Jáchym se ke svým 

povinnostem vyjadřuje následovně:   
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Tazatel: Co jsou pro tebe ty „povinnosti“?  

„Škola, práce, když mám třeba někam jet, vyzvednout něco, ta škola je taková primární, 

nějaký brigády třeba…“ 

 

Tazatel: Proč teda před tou prací si nedáš? Co by ti na tom vadilo?  

„No mně by to nevadilo, ale vadilo by to tomu, kdo mě zaměstná, kdybych tam byl 

zpomalenej, ploužil se tam, blbě koukal…“ 

 

Ohledně školy se vyjadřuje takto:  

„To se snažim, třeba o zkouškovym, že ani nikam nejdu, to teďko poslední rok se mi 

daří, že radši s nikym nemluvim a nikam nejdu, abych nedopad špatně.“  

 

Marián říká:  

„Chodim do práce a nedovolim si to, pak nemůžu pracovat. Aspoň půl hodinu, hodinu. 

Taková zásada je u mě taková jediná, že jsem si řek, že prostě před prací, že jsem věděl, 

že když si ho dám a přijdu zmaštěnej, že si ho nedávám radši.“ 

 

Martina tvrdí:  

„Jako pro mě je zásada rozhodně to, že se chci zhulit po tom, co vim, že mám všechny 

povinnosti za sebou. A prostě že nedělám, že se nejdu starat o dítě nebo nejdu řídit, 

a nebo nejdu prostě, já nevim, na pracovní pohovor, jo. Tak nejsem dement, že jo.“ 

Rozdíl mezi přístupem můžeme vidět v důvodech, proč někteří 

nechtějí být pod vlivem například ve zmiňované práci. Jáchym připustil, že jemu 

samotnému by situace nevadila, ale zřejmě by vadila jeho zaměstnavateli, který by ho 

mohl sankciovat, a proto do práce po užití marihuany nechodí. Podobně Martina nechce 

hlídat dítě pod vlivem marihuany z důvodu hrozících následků a sankcí v případě 

zjištění matkou dítěte či represivními složkami, že užila nelegální drogu. Naopak 

Mariánovi vadí jeho vlastní stav a to, že je v práci méně výkonný. O svém pracovním 

okolí se nezmiňuje, nemá tedy zřejmě na něj takový vliv jako jeho vnitřní pocit. 

Kontrola zde je zjevně přítomna, vyskytuje se zde ovšem jak vnější, tak vnitřní. Vnější 

kontrola je založena na sociálních pozitivních a negativních sankcích, vnitřní na 

společenských normách, které jedinec uznává. [Jandourek, 2003: 71] 
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 Další oblastí, která respondenty výrazně ovlivňuje, je nutnost 

komunikace. Jedná se o komunikaci s různými subjekty, ať s učitelem, úřadem či 

lékařem. Pokud se jedná o fyzické osoby, jedná se pouze o ty střízlivé, s uživateli pod 

vlivem marihuany respondentům hovořit nevadí. Tadeáš tvrdí:  

„No nerad komunikuju s s někym, kdo není zmaštěnej, prostě vyloženě před lidma, který 

nejsou fakt zmaštěný, je to prostě jinej level.“ 

 

Jan například říká:  

 „Zase to neni tak, že když jdu do banky, že bych se zhulil, zase tam potřebuju jít s čistou 

hlavou nebo když jsem teď byl u účetní, tak to samozřejmě, to ne 

No, no a pak když jde člověk na úřad, tak to není uplně jako příjemný tam přijít a řešit 

něco-  ehm? Za tři minuty člověk neví, co říkal.“ 

 

Tomáš uvedl k tématu následující: 

 

Tazatel: A jak jsi už o tom mluvil s těma povinnostma, tak co jsou ještě situace, kdy 

nehulíš?  

„Já teď chodim hodně za doktorama, tak když jdu do nemocnice nebo do centra 

rehabilitačního tak tam. Pak když mám pracovní schůzky, protože organizuju už větší 

akce, točej se tam fakt velký peníze, musim řešit důležitý věci smysluplně s nějakejma 

generálníma ředitelema. Pak když mám mít nějaký rande, nějakou schůzku s holkou, tak 

chci nějak vypadat prostě.“ 

Tazatel: A jak by ses cejtil, kdybys byl zhulenej? 

„Jednak bysem se cejtil já blbě, že prostě nejsem stoprocentní a bál bych se, že řeknu 

nějakou kravinu, jak to je, že jsme vyplen, uvolněnej, občas řeknu fakt nesmysl, 

mumlám, nebo je mi to jedno no.“ 

 

Martina: 

„Tak jako nevim, když třeba se bavim s člověkem, kterej je pro mě autorita, většinou 

starší člověk prostě, já nevim, něco jako máma, ale s mámou se často bavim zmaštěná to 

ne, ale nevim, třeba moje bejvalá třídní ze střední, se kterou si třeba přijdu pokecat, tak 

taky tam prostě nejdu zmaštěná, protože přece jenom kolikrát si člověk během toho 
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rozhovoru „ty vole, co jsem to říkal? Jo, jo sorry ty jo“, víš co, tak jakoby s tou čistou 

hlavou, nevim no.“ 

Tento postoj, tedy vyhýbání se komunikaci po užití, je 

pravděpodobně způsoben tím, že respondenti jsou si dobře vědomi působení marihuany 

na jejich schopnost se vyjadřovat a na celkové sebevědomí vystupování před lidmi či 

úřady. Zapomínají, říkají nesmysly, hůře se soustředí a ve výše uvedených situacích jim 

tento stav není příjemný.  Tyto stavy souvisí se strachem ze „ztrapnění se“ či pocitu „co 

by si o mě pomysleli“. Tento strach nesouvisí pouze s komunikací, ale s celkovým 

dojmem, který uživatel dělá. Respondenti se často obávají  reakce ostatních, mnozí mají 

zkušenost se stigmatizací. Jejich atribut, v tomto případě užívání marihuany, je 

v případě odhalení silně diskreditující. Nejedná se však o atribut na první pohled 

zřejmý, proto oběti této stigmatizace nazýváme diskreditovatelné. [Goffman, 2003: 11, 

12] 

 

Martina se vyjádřila:  

„Lidi, který nehulej se mě strašně často ptaj proč hulim, co mi to dává, spoustu lidí mě 

za to odsuzuje, nebo jako ne odsuzuje, protože ty lidi mě třeba znaj, jaká jsem, ale 

spoustu lidí, který nehulej , tak prostě moc to nechápou.“ 

 

„Jako lidi, který chlastaj, se mě ptaj proč hulim a že jsem feťák jako. Tohle mě třeba 

štve, víš co.“ 

Martinu sice tyto reakce na její chování popuzují, neznamená to 

ale, že by kvůli nim své jednání měnila, užíváním marihuany se netají ani mezi lidmi, 

kteří sami neužívají. Naopak Tadeáš své chování své chování přizpůsobuje. Konstatuje:  

„Takhle když jdeme s fotbalistama na pivo, což jsou jako všichni sportovci, ty to fakt 

jako nemaj rádi, tak to před nima o tom ani nemluvim, dělám jako že nikdy, o ničem 

nevim prostě, před nima bych si to vůbec netrouf.“ 

Tazatel: Co by se stalo, kdybys to udělal? Co by ti na tom vadilo?  

„Vadilo by mi, že o ni o tom nemaj ani páru, oni by začli odsuzovat to, co nikdy 

nezkusili prostě a vim, že jakoby tady v Český republice je ten názor na marihuanu  

takovej, že je to prostě hrozně špatný. A oni jsou ovlivněný těmahle médiama, že jakoby 

bych jim moh od rána do večera vysvětlovat, že to má svý pozitivní věci, že se člověk 
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odreaguje, ale vim, že by to v životě nepochopili. Prostě proto si řikám, že není třeba 

dráždit kobru bosou nohou.“ 

Je tedy jasné, že tomuto respondentovi nestojí případné 

problémy za to a své užívání raději skrývá, nemluví o něm a o jeho zálibě spoluhráči 

zřejmě ani netuší. 

Z výpovědí je vidět, že respondenti mají zkušenosti 

s odsuzováním či nepříjemnými poznámkami. Vzhledem k tomu, že jsou potenciálně 

diskreditovatelní, je na nich, zda svým chováním dají najevo své užívání a vystaví se tak 

riziku stigmatizace. Respondenti volí různé strategie, někteří z nich své užívání 

neskrývají, jiní naopak zapírají, skrývají se, či své užívání raději ani nepřiznají, případně 

omezí konzumaci v „rizikových“ situacích, ve kterých jim stigmatizace hrozí. 

Dotazovaní se ale shodují v názoru, že nedělají nic špatného, a když už se skrývají či se 

omezují, dělají to jen z důvodu nepochopení okolí.  

Další oblast života, kvůli které respondenti korigují své užívání, 

jsou vztahy. Ať už se jedná o rodinu či partnera, respondenty tito blízcí lidé svým 

postojem ovlivňují. Níže jsou uvedeny části rozhovorů, které ilustruji, jak uživatelé 

reagují a zda regulují své chování, aby se jejich vztahy s blízkými nepoškodily. 

Marián říká:  

„Víceméně to akceptuje (přítelkyně, pozn. autorky), ale nemá to ráda. Je to takový, že 

když jsme spolu a kamarád hulí, tak řeknu, jestli můžu jít. A to vidim na tý reakci, když jí 

to nasere, tak to obětuju.“ 

Marián tedy při zjištění nelibosti své přítelkyně neužívá 

marihuanu vůbec, protože nechce, aby se na něj přítelkyně zlobila. Uvedl, že je 

přesvědčen o tom, že kdyby užíval ve větším množství než doposud, přítelkyně by se 

s ním rozešla. Snaží se tedy svůj vztah udržet i za cenu změny svého užívání, které jak 

sám říká, radši „obětuje“.  

Marek se o svých rodičích vyjadřuje takto:  

„Oni by reagovali tak, že by mě vyhodili z domu. Pro ně by se bořil svět, rozhodně by 

nám to poškodilo vztah mezi náma rodič- dítě. Proto nesmim nikdy dopustit, aby se 

dozvěděli i zpětně, že jsem třeba často hulil. V tomhle by to byla katastrofa.“ 

Marek si velmi dobře uvědomuje, jaké problémy by mu 

způsobilo vyzrazení jeho užívání. Záměrně tedy své užívání skrývá a je přesvědčen, že 

dělá dobře. Sám velmi zdůrazňuje možné katastrofické následky, kdyby se rodiče 

o marihuaně dozvěděli. Můžeme tedy zkonstatovat, že pro mnoho respondentů jsou 
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vztahy velmi důležitou součástí života, a i když mnozí nesouhlasí se svými blízkými, 

své jednání nějakým způsobem korigují. Ovšem je nutné zdůraznit, že v oblasti vztahů 

může fungovat jak kontrola užívání, tak kontrola informací, což je záměrné utajování 

skutečné sociální identity jedince a diskreditujících informací o něm. [Goffman, 2003: 

55] Většina respondentů volí kombinaci obou způsobů chování. Blízkým své užívání 

nepřiznávají, zároveň ale v jejich přítomnosti neužívají.   

  Zajímavou součástí rozhovorů bylo také řízení automobilu, 

což je činnost, které většina respondentů také přizpůsobuje své užívání. Někteří 

respondenti tedy po užití neřídí vůbec, jiní sice ano, ale styl jízdy svému stavu 

přizpůsobují. Řízení pod vlivem ovlivňují jevy, které by se daly rozdělit do dvou 

hlavních okruhů: 1. strach z postihu, 2. strach o vlastní schopnosti a reakce. 

Například Martina říká:  

„Stejně jako s tim řízenim. Neřikám, že se nezhulim nikdy, teďka bych si taky dala brko 

a vim, že jedu odsaď domů což fakt vim, že je kousek, ale vim, že když budu řídit prostě 

stopadesát kiláků, tak se prostě nezhulim jako.“ 

 

Tazatel: Bojíš se, že by to mohlo jako špatně dopadnout?  

„Spíš jako zákona se bojim. Že kdyby se něco stalo, tak prostě by mi dávali líznout a byl 

by problém, že by to šlo všechno na mojí hlavu, ohrožování zdraví a to.“ 

 

Jan odpovídá na to, zda řídí pod vlivem marihuany, takto:  

 

„Dřív jo, protože to jsme hulili hodně, musim říct, že mi to nikdy nevadilo, nebo že bych 

byl nepozornej, spíš naopak. Ale teď i kvůli tomu že někoho chytli, tak se snažim aspoň 

ten den, kdy mám řídit nehulit, ale stejně to máš v krvi asi měsíc, takže… to by nešlo no. 

Ale to bych musel bejt hrozně zkouřenej, aby mě to ovlivnilo. Nijak mě to neomezuje.  

Jako určitě kdybych šel ožralej do auta, tak to bude horší, něž kdybych byl zkouřenej, to 

je uplně jasný.“  

Jáchym explicitně vyjadřuje víru v to, že ho užívání nijak 

neovlivňuje v pozornosti, sám má pocit, že spíše naopak, že mu tedy pomáhá. Je také 

přesvědčen, že alkohol je za volantem mnohem nebezpečnější.  Jan má na otázku, proč 

neřídí po užití marihuany jednoduchou odpověď, a to takovou, že se to zkrátka nesmí. 

Přitom má pocit, že pod vlivem marihuany řídí lépe než střízlivý. Tadeáš neužívá 

z důvodu, že před nedávnem přišel o možnost řídit automobil na jeden rok, protože řídil 
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pod vlivem alkoholu. Proto tedy zákon dodržuje, i když žádný vliv marihuany na sobě 

při řízení nikdy nepocítil.  

                  Někteří respondenti ve své schopnosti pod vlivem marihuany věří méně. 

Marián říká:  

„Ne neřídil jsem, jestli bych byl schopnej reagovat adekvátně, toho bych se bál.“ 

Proto po užití neřídí, na rozdíl od Marka, který sice řídí, své 

reakce si však uvědomuje a řízení tomu tedy přizpůsobuje:  

„Vliv to určitě má, rozhodně řídim daleko opatrněji a pomalejš, protože ty reakce jsou 

zpomalenější, protože si člověk uvědomuje, že je zhulenej a je něco jinak, tak tomu 

přízpůsobí tu jízdu. Řídil už jsem kolikrát zhulenej, ne ožralej, na to mám uplně jinej 

názor. Vim, že to není dobrý, ale kolikrát jsem řídil a přizpůsobil tomu tu jízdu. Je to 

dost nebezpečný i pro člověka, co je zvyklej hulit, protože můžou nastat různý situace 

a ten mozek se chová jinak a to je důležitý to nějak zvládnout.“ 

Všichni respondenti, jež vlastní řidičský průkaz, marihuanu před 

jízdou neužívají vůbec, nebo svoji jízdu alespoň přizpůsobují, jezdí pomaleji, jsou 

opatrnější. Zdá se, že jsou obecně obezřetní a rizika si uvědomují, ať už se obávají 

formálního trestu nebo nezvládnutí řízení kvůli účinkům drogy. Větší část respondentů 

se vyjadřovala v tom smyslu, že jejich schopnosti při řízení automobilu ovlivněné 

nejsou, nebo že jim marihuana spíše pomáhá. Mnohým připadá nebezpečnější alkohol. 

Tento názor respondentů se shoduje s Robbeho studií (1994), která měla za úkol odhalit 

vliv konopí na řízení. Ze studie vyplynulo, že v porovnání a alkoholem, je marihuana 

opravdu méně nebezpečná, účastníci studie byli taktéž po užití konopí za volantem 

opatrnější a případné nepříznivé účinky zvládali lépe než účinky alkoholu. Například 

malá dávka konopí se za volantem téměř neprojeví, naopak pokud má jedinec v krvi 

0,08 promile alkoholu, jsou při řízení auta již patrné negativní účinky. [Engelander et 

al., 2010: 19] Ve srovnání všech drog včetně alkoholu je marihuana v oblasti dopravy 

nejméně nebezpečná. [Miovský, 2003:176] 
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2.4.2. Styl užívání a zvyky respondentů 

Respondenti, se kterými jsem hovořila, užívají marihuanu ve 

formě jointů, pět z nich ovšem marihuanu užívá také ve formě bongů. Někteří aktuální 

uživatelé jointů mají s bongy zkušenosti z dřívějších dob. Neplánovaně se mi tak 

skupina dotazovaných rozdělila na skupinu užívající jen ionty a na skupinu užívající 

jointy i bongy. Toto rozdělení je patrné i ze zvyků a klasických situací užití, které se 

u obou skupin liší právě z důvodu rozdílného způsobu užívání. Mezi těmito slupinami 

tedy můžeme vidět rozdíly. Z toho důvodu popíši zvyky uživatelů jointu a bongu zvlášť, 

následně se zaměřím na rituály a pokusím se identifikovat rituály se zaměřením na 

kontrolu.  

 

Uživatelé jointu:  

 

Zinberg říká, že užívání marihuany se s postupnou tolerancí 

společnosti stalo velmi flexibilní a lidé si joint dají v mnoha různých situacích jako 

na party, před kinem a podobně. [Zinberg, 1984] Toto tvrzení však platí jen u některých 

mých respondentů.  Nejméně častý uživatel, Jáchym, užívá marihuanu v poměrně 

rituální podobě v případě specifických příležitostí jako je koncert, výlet nebo například 

příjezd na chatu. Sám neužívá nikdy, je pro něj důležité prostředí přátel. Další 

respondenti, kteří užívají častěji, již rituály spojené se specifickými příležitostmi příliš 

nemají. Pro tyto dotazované se užívání stalo běžnou činností a postupem času ztratilo 

charakter něčeho svátečního a výjimečného, proto tito uživatelé na místo a příležitost 

příliš nedbají. Pro mnoho z nich je však stále důležitá přítomnost přátel či známých, 

případně jiných uživatelů. Podobně se vyjádřili i respondenti Radmily Lorencové 

(2010) ohledně důležitosti místa a lidí, se kterými užívají. „(…) nejčastěji preferovanou 

okolností kouření marihuany je přítomnost dobrých kamarádů. S tímto výrokem spíše 

souhlasí nebo úplně souhlasí 72,4% z 87 dotázaných. (…) Hulit s těmi správnými lidmi 

je důležité i pro účastníky internetové diskuze Kuřárny.“ [Lorencová, 2010: 75] I přes 

velkou různorodost míst, na nichž respondenti marihuanu užívají, byla některá 

jmenována výrazně častěji. Jedná se nejčastěji o hospody a bary. Někteří vyhledávají 

místa, kde je užívání marihuany povoleno již primárně při setkávání s přáteli, jako např. 

Martina, která říká:  
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„Jako většinou musim říct, že to, jestli se tam hulí, pro mě hraje roli. (…) A většinou si 

ty místa podle toho vybírám, že třeba když dělám oslavu narozenin, tak jí prostě udělám 

na místě, kde se hulit může.“ 

U jiných respondentů takové povolení nehraje příliš velkou roli, 

v případě, že si chtějí dát joint, nedělá jim problém vyjít ven. Kromě hospod a barů byla 

často jmenována místa jako příroda, výlet nebo hory. Tato místa mají pro uživatele 

zvláštní kouzlo, například Marek má v oblibě užívat pokud je na horách, je na to zvyklý 

a velmi se mu toto prostředí líbí, podobně třeba Tadeáš. Tomáš se vyjadřuje takto:  

„Hrozně rád jezdim do přírody, mám hrozně rád přírodu, hrozně rád jezdim na hory, 

právě jezdim na prkně. Baví mě to hrozně na horách, někam si vyjít, jít nějakou túru 

nebo něco, dostat s prostě na nějakej vrchol, něco překonat a tam si dát za odměnu.  

Prostě po něčem, aspoň nejsem ten klasickej vyhulenec, co sedí doma a zhulí se. Že tak 

pudem na vycházku a až tam dojdem někam, třeba těch pět kilometrů, tak se zhulíme, 

hodinku se povaříme a jdem zpátky.“ 

U této výpovědi je zřejmé, že marihuana slouží jako odměna po 

vykonané aktivitě. Respondent se vymezuje proti „klasickému vyhulenci“ užitím drogy 

až po splnění cíle. Jiný zvyk má Filip, který sice také rád užívá v přírodě, rozdíl je však 

v tom, že hovoří spíše o hledání pěkného místa pro umocnění zážitku. Příroda a její 

krása byla zmiňována vícekrát, pro uživatele je to jistě zpříjemnění celého aktu užití.  

  I když se všichni respondenti kromě Mariána a Tobiáše 

vyjádřili v tom smyslu, že rozhodně užívají raději v přítomnosti přátel, někteří z nich 

mají ve zvyku užívat i o samotě. Tento typ užívání se odehrává ve většině případů 

večer, kdy mají respondenti všechny povinnosti splněné a mají tak absolutní klid.  

Tadeáš konstatuje:  

„(...) Ale jako večer před spaním, že se koukám na nějakej seriál, tak už to mám prostě 

jako takovej zvyk, takovou rutinu, že si prostě ubalím špeka, kouknu se na nějakej seriál 

a jdu spát. (…) A prostě mám takovej zlozvyk, že i když přijedu ve tři ráno uplně prostě 

nalitej, tak si stejně to brčko dám před spaním.  Že to je vyloženě taková uspávací 

medicína.“ 

                            Často zmiňovaným jevem byly v rozhovorech určité fáze užívání. 

V některých případech se jednalo o dlouhodobé omezení, v jiných se jedná vždy 

o krátkodobá stádia omezeného užívání střídající se s užíváním (podle respondentů) 
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nadměrným. Nejvíce své užívání omezil Jáchym, který na střední škole užíval 

marihuanu podle svých slov velmi často ve velkém množství, často i prostřednictvím 

bongu. Po zhoršení soustředění a paměti se ale rozhodl, že užívání omezí, což mu 

vydrželo dodnes, z respondentů užívá nejméně často. Tadeáš také hovoří o omezení, má 

však různé fáze a užívání omezuje vždy na nějakou dobu. Co ovšem přerušil úplně je 

konzumace prostřednictvím bongu, který i za tímto účelem zničil. 

O fázích Tadeáš říká:  

„No, když to období trvá moc dlouho a už se rozhulim, tak prostě pak začneš mít takový 

schizofrenní stavy, nebo já to tak prostě mám, že si řikám, že sem prostě moc vyhulenej, 

prostě na sobě cejtim, že jsem takovej nesoustředěnej. Tak si řeknu, tak si dám prostě 

nějakej cíl, mám nějakou akci, do který prostě můžu hulit, a řeknu tak po tom nebudu 

hulit, tak proběhne ta akce a druhej den prostě nehulim. A záleží na prvních třech 

dnech, když první tři dny nehulim, tak potom je to jedno, pak už je to uplně v pohodě.“ 

Opět tedy užívání omezuje kvůli psychické pohodě 

a nepříjemným stavům. Také Filip na nějaký čas s kouřením marihuany přestal, protože 

začal pracovat a prý by to „prostě nefungovalo“. Rovněž Marek má s podobnými 

obdobími zkušenosti.  

                                 „Minulej rok jsem si na půl roku zakázal prostě hulit před 

bakalářkou a vydržel jsem to. Pak jsem si dal potom, že chci hulit jenom příležitostně, to 

jsem si říkal 2 krát, 3 krát za 14 dní, když bude nějaká příležitost, abych nehulil moc 

často, protože to není dobrý hulit moc často. Ale otázka je, jak to dodržuju. Dodržoval 

jsem to dost přísně, ale záleží na období. Že jsem měl třeba dost úspěšný období a bylo 

hodně hezkejch příležitostí, a tak jsem si jakoby povolil uzdu. Že jsem hulil třeba deset 

čtrnáct dní každej den, což by pro mě třeba před třema tejdnama bylo nemyslitelný. 

Občas si povolim, ale když cejtim, že je to příliš, tak jsme schopnej měsíc dva nehulit.“   

Respondenti své užívání reflektují a mnozí z nich se snaží, jak je 

vidět z citací, držet své chování pod určitou kontrolou, která spočívá většinou 

v zásadách o frekvenci. Co se týče množství konzumované marihuany, většina 

respondentů se řídí podle svého aktuálního stavu a žádná pravidla nemá. Výjimkou je 

například Jáchym, který u sebe nechce mít více než dva gramy drogy. Důvodem může 

být i to, že jako jediný užívá jen několikrát do měsíce a má tak zřejmě více prvků 

kontroly, které fungují.  
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Uživatelé bongu 

                           

 I když mezi běžnou populací je tato pomůcka známá méně než 

klasický joint, mezi uživateli to není žádná novinka. Z mých respondentů s ním má 

zkušenost většina, pět z devíti ho užívá dodnes. Pravidelným uživatelem bongu je 

Marián, Marek, Jan, Filip a Tomáš. Marián je spíše osamělým uživatelem, další čtyři 

respondenti tvoří „partu“, která se schází u Jana doma, kde je bong, který společně 

užívají.   

 Marián říká, že sám preferuje bong, je však zvyklý přizpůsobit 

se okolí a spíše ve společnosti přátel užívá joint. Když je ale doma sám a má svůj klid, 

dá přednost bongu. Říká:  

„Je to takový osobnější, kdežto ten špek je sociálnější. Na špeku si pokecáš a tak.(…) 

když jsem dejme tomu sám doma, tak si radši dám toho bonga a já jsem takovej, že když 

si ho dám, víceméně nekomunikuju, tak vybřednu. Tak si radši dám sám a jsem takovej 

asociál, když si ho dám.“ 

  Respondent počítá se specifickým účinkem, kvůli kterému by 

byl ve společnosti ospalý, a tak si tento styl užití nechává na doma. Tento stav jakési 

ospalosti a otupělosti je připisován většímu množství užité látky a vyšší míře intoxikaci. 

[Miovský, 2008: 238] Kromě toho respondent zmiňuje, že je to pro něj větší pohodlí. 

Zároveň má tuto pomůcku v obýváku vystavenou jako součást zařízení bytu, není to pro 

něj tedy pouze praktická věc, ale i estetická, kterou neskrývá, ale naopak ji dává 

na odiv. Co se týče aktivit, které celou „akci“ doprovází, většina z nich se opakuje.  

Jedná se o sledování filmu, poslech příjemné hudby, po užití například hraní 

počítačových her. 

                         Zmiňovaná parta kamarádů má také zaběhnutý styl. Schází se u Jana v 

bytě ve víceméně stejném složení, někdy některý z nich chybí, někdy naopak přibude 

jiný kamarád. Oni čtyři jsou však, jak jeden z nich říká, „základna“. Ve skupině probíhá 

dělba práce, kdy má každý určeno, co má vdanou chvíli udělat. Pustí se televize či 

hudba a každý si postupně připraví směs marihuany a tabáku podle svého zvyku. Poté si 

postupně každý naplní kotlík a zapálí. Při tom si skupina povídá, v pozadí hraje televize. 

Posléze chlapci hrají karty nebo sledují film. Nejedná se však o jedno užití, v podobném 

duchu probíhá celé odpoledne nebo večer.  Respondenti účinek popisují jako mnohem 

silnější než u obyčejného jointu, proto je pro ně příjemnější v jiných situacích užít právě 

joint a takto silný účinek prožívat pouze v určitém prostředí a náladě. 
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2.4.3. Rituály respondentů 

Rituály prováděné respondenty jsou různé, daly by se však 

rozdělit do dvou hlavních skupin: rituály společenské a rituály osobní. Toto rozdělení 

vychází z významu, který každý respondent marihuaně a jejímu užívání přisuzuje. 

U respondentů jsem nalezla dva odlišné významy. Někteří dotazovaní upřednostňují 

společnost, interakci a užívání marihuan mají tedy spojené se sociálním okolím, které je 

pro ně zásadním a marihuana hraje roli doplňku těchto setkání. Pro druhou skupinu je 

významná marihuana sama o sobě, je pro ně zásadní účinek této drogy a vlastní užití 

bez potřeby obklopení jinými uživatelů. V následující části textu konkrétně popíši 

příklady a průběh jednotlivých druhů rituálů.  Zaměřím se především na osobní rituály, 

které byly respondenty popisovány a zmiňovány častěji a podrobněji než rituály 

společenské.  

 

1. Společenské rituály 

 

                               Tyto rituály, jak již název napovídá, probíhají ve společnosti, tedy 

mezi dvěma a více jedinci. Jak jsem již zmínila výše, jsou tyto rituály spojeny většinou 

se speciální příležitostí, tedy alespoň u méně častých uživatelů. Jsou to příležitosti jako 

koncert nebo první jarní den. Společenské rituály se ale odehrávají i v situacích 

běžných, například páteční srazy kamarádů nebo procházka. Ať už se jedná o speciální 

či běžnou příležitost, u každého respondenta probíhá rituál podávání si- sdílení drogy 

mezi sebou. Uživatelé stojí či sedí v kroužku vedle sebe a podávají se jeden joint do 

kolečka, což je již ustálený způsob konzumace této drogy mezi více lidmi. Při (a po) 

tom si nejčastěji povídají, v domácím prostředí si pouští hudbu, filmy, seriály.  Co se 

týče například namíchání tabáku s drogou, uživatelé se vzájemně přizpůsobí, protože 

v tomto případě nejde primárně o účinek, ale o společnost jako takovou a vzájemné 

sdílení společného času a prostoru prostřednictvím této drogy. Kromě tohoto 

konkrétního prvku se obecně rituály různí. Marihuana u jednoho z respondentů slouží 

dokonce k seznámení, tedy jak sám nazval jako „seznamovací rituál“. Tadeáš uvedl, že 

při seznamování s novými lidmi si často společně dají joint, mají tedy pro začátek 

společnou aktivitu, která je spojuje, a další témata k hovoru pak nalézají mnohem 

snadněji. Tadeáš říká:  
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„(…) Tak to byla součást toho seznamovacího procesu, vždycky to bylo takový lehčí 

prostě. Máš už hned jakoby společnej zájem, takže máš už o čem si povídat.“ 

 

                       Jáchym má s kamarády společenský rituál v případě příjezdu na chatu, 

kam čas od času s přáteli vyrazí. Konstatuje:  

„No tak to dojedeme třeba a právě si otevřeme tu chatu, takže prostě paráda, jsme 

venku z Prahy konečně někde pryč, tak jo, jdem to smotat. Tak se rozvalíme třeba 

na trávě, smotnem to, odpálíme (…).“ 

  

2. Osobní rituály 

                          

  Mnoho z mých respondentů má své osobní rituály, které jsou 

pro ně důležité samy o sobě a vychutnávají si je o samotě bez potřeby přítomnosti 

kohokoliv jiného. Tito respondenti přikládají účinku větší význam než respondenti, kteří 

mají pouze společenské rituály a o samotě vůbec neužívají. Osobní rituály tedy 

probíhají většinou o samotě.  

Takové rituály se mohou skládat z dalších osobních rituálů. Je to 

například rituál míchání drogy s tabákem. U společenských rituálů, kdy uživatelé 

nedbají tolik na samotnou drogu jako na interakci, je kombinace na tom, kdo joint 

připravuje a příliš se to dále neřeší. V tomto případě, kdy uživatel konzumuje sám 

a účinek je pro něj hlavní, je situace jiná a kombinace marihuany s tabákem se stává 

velmi důležitou. Respondenti mají ve zvyku namíchávat pokaždé stejné množství 

tabáku a marihuany a tento poměr dodržovat, ať už se jedná o více tabáku nebo 

marihuany. Tento zvyk uživatelům dovoluje užití bez strachu z následku, je to pro ně již 

osvědčený styl, nemusí se tedy ve většině případů obávat neočekávaných účinků. 

Dotazovaní tímto způsobem dbají i podle jejich vlastních slov na to, aby účinek nebyl 

nepřiměřeně silný, což může vést k nepříjemným fyzickým i psychickým stavům, 

kterým se respondenti i tímto způsobem vyvarují. Pro ilustraci uvádím několik 

vyjádření ohledně kombinace marihuany a tabáku.  

 

Filip konstatuje:  

„Já myslim, že každej už má svůj systém, někdo má rád víc toho, víc tabáku…“ 

 Tazatel: Tak mi řekni svůj. 
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„Jo, já to mám rád… já bych řek, že jsem taková střední cesta. Nesmí to bejt prostě moc 

silný, jako nesmí bejt cejtit ten tabák, musí být cejtit i ta chuť tý trávy“ 

Respondent touží po příjemném účinku, který není, jak sám 

naznačuje, nutně spojen s co nejsilnějším účinkem. Kontrola nad kombinací tabáku 

a marihuany není vždy nutně za účelem mírného nebo naopak co nejsilnějšího účinku, 

ale za účelem již vyzkušeného účinku. Efekt tedy může být na uživatele silný, jedná se 

však o to, že uživatel není nijak překvapen a dostaví se stav, na který je zvyklý a který 

očekává.  

Obava o zdraví a požadavek dobré chuti může vést k osobním 

rituálům, jako má například Tomáš, který má zaběhlý rituál čištění bongu, který již dělá 

automaticky s cílem vyčistit špinavou vodu a vyhnout se tak nebezpečný chemikáliím. 

 

Tazatel: A z jakýho důvodu to čistíš?  

„Hygiena a takhle. Já to hulim, ten bong, se to filtruje i přes tu vodu a nějakej ten dehet 

a tyhle nesmysly tam zůstávaj a nechci zase kouřit přes nějakou vodu, která už je 

přehulená. Zkazí to chuť taky, že jo, a příde mi to odporný, zvedá se mi z toho žaludek, 

tady to bongo je taky fakt nechutný. Zvedá se mi z toho žaludek, že se mi to ani nechce 

hulit.“ 

   Kromě kombinace drogy a tabáku si respondenti hlídají 

i kombinování alkoholu a marihuany. Po různých zkušenostech s těmito dvěma látkami 

si navykli tyto dvě látky buď vůbec nekombinovat, nebo kombinovat pouze v určitém 

množství.  

 

Marek o kombinaci říká toto:  

„Ale jako nehulim a nepiju dohromady, protože mi to nedělá dobře. Je mi blbě 

od žaludku a nedělá mi to příjemnej stav, protože mi to utlumuje zábavu, mě samotnýho 

to utlumuje, takže se to snažim nekombinovat, něco jinýho je když si ke špeku dám 2 

pivka, to je něco jinýho, ale na party bych akorát někde usnul, že by mě to utlumilo.“ 

 

Jan má dokonce rituál kombinace přesně čtyř piv s marihuanou, která mu dává zvláštní 

stav, kterému se normálně vyhýbá, ovšem čas od času si tuto kombinaci přece jen 

dopřeje. Říká:  
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„Jo, tak třeba je supr pro mě uplně nejpříjemnější stav, kterýho můžu dosáhnout, je když 

si dám čtyři pivka a potom bongo. To je uplně tak krásnej, příjemnej stav. To mi bylo 

třeba 16 ne to ne to už mi bylo 18, tak jsem večer měl na 1 bongo, dal jsem si 4 piva, dal 

jsem si pak to bongo a bylo tak… prostě to vim, že dodneška když si dám ty 4 piva a to 1 

bongo, tak je to prostě takový…“ 

 

Tazatel: Takže to děláš dodneška? 

 

„No jakoby ne pravidelně. Asi 1 krát za rok, 2 krát. To není, že bych uplně po tom 

prahnul, protože on ten stav je jakoby dost silnej jo. Takže zas člověk po tom netouží, 

aby to měl na dennim pořádku každej den. To fakt člověku se motá hlava, to si fakt jako 

lehnu, zavřu oči, uplně se mi strašně motá hlava, motá se mi celej svět. Brní mi, uplně 

mi brní celý tělo a je to takovej nepříjemně příjemnej stav. Takovej fakt už na hraně 

s nepříjemnem, ale je to furt příjemný. A myslim si, že člověk, kterej nehulí… nevim, asi 

by se pozvracel nebo co, ale asi by mu to nebylo uplně příjemný.“ 

 

Tazatel: A máš zážitek i s vysloveně nepříjemnejma stavama?  

„Jo, jako když je to v kombinaci s alkoholem. To jako proto taky když piju tak jako 

nehulim.“ 

Tyto rituály jsou sice časté, nelze ale říci, že platí u všech. 

Záleží na jednotlivci a jeho individuální reakci na kombinaci alkoholu a marihuany. 

Martina na rozdíl od ostatních respondentů má naopak s alkoholem užívání spojené, 

sama uvedla, že při požití několika piv již pociťuje chuť na marihuanu a tuto kombinaci 

tedy i vyhledává.  

                      Další složkou důležitou pro osobní rituál je prostředí. Dotazovaní uvedli, 

že se snaží vytvářet příjemnou atmosféru nejčastěji pomocí hudby, někteří joint doplňují 

filmem či seriálem. Někteří z nich vycházejí ven do přírody. Snaží se zkrátka o co 

nejpříjemnější zážitek, který podporují mnoha prvky.  

                        Dalším častým osobním rituálem je rituál přestávání a omezování 

užívání. Tento rituál nastává vždy po určité době nadměrného užívání. Respondenti 

vypověděli, že po dlouhodobějším užívání začínají pociťovat nepříjemné fyzické stavy, 

je toho již „moc“, a proto začnou konzumaci drogy omezovat. Po určitém čase začnou 

konzumovat opět více a dospějí znovu do fáze silnějšího užívání. Proto se přestávání 

vždy po určité periodě opakuje.  
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2.4.4. Rituály jako prvky kontroly 

Je třeba si uvědomit, že významy, které jsou droze přisuzovány, 

se mohou lišit typem člověka, ale také vlivem okolností. Není tedy nepravděpodobné, 

že uživatel praktikuje rituály jak společenské, tak osobní, podle toho, v jaké situaci se 

právě nachází. Rituály a jejich prvky mají u obou způsobů paralely, které mají za úkol 

dosáhnout toho stejného, ať už je užití ve skupině nebo o samotě.  

 Osobní rituály spojené s přípravou drogy a její konzumací 

slouží především jako kontrola stavu, který po užití nastane. Uživatelé drog jsou si 

dobře vědomi možných nežádoucích účinků a tyto účinky standardizovaným užíváním 

eliminují. [Grund, 1993]. Respondenti ritualizovanou vždy stejnou přípravou kontrolují 

stav, který se po užití látky dostaví. Stejně tak se děje v kombinaci s alkoholem. V obou 

případech jsou si respondenti vědomi rizik. Zároveň požadují účinek, na který jsou 

zvyklí, který již mají odzkoušený a je jim nejpříjemnější. Nemusí se tedy posléze obávat 

nežádoucích stavů. Určitá kontrola účinku existuje i při podávání jointu ve skupině lidí. 

Tento způsob konzumace umožňuje člověku vnímat a kontrolovat stav, který mu droga 

navozuje a než mu opět přijde pod ruku, uvědomit si, zda chce ještě pokračovat nebo ne. 

[Zinberg, 1984] Osobní rituál mající za úkol kontrolovat stav nahrazuje tento sdílený 

rituál, který ve svém důsledku pomáhá v kontrole toho samého jevu.  

 Večerní rituály (ve kterých jsou obsaženy i rituály přípravy 

drogy) jsou pro respondenty významné hned v několika ohledech. Odehrávají se po 

povinnostech, které dotazovaní uváděli jako zásadní oblast, v klidu domova, o samotě, 

kdy se zároveň vyhýbají nebezpečí sociálních důsledků v případě spatření nechtěným 

člověkem, tedy například narušení vztahů. Zároveň se jedná o čas, kdy uživatel již 

nemusí komunikovat a věnovat se důležitým věcem, toto užívání tedy pro ně prakticky 

nepředstavuje rizika. Zároveň to může být kontrola frekvence a množství spotřebované 

drogy, podobně jako v případě rituálu při specifické příležitosti. Své užívání takto 

dotazovaní kontrolují tím, že mají ve zvyku užívat pouze při speciálních příležitostech 

většinou spojených s nějakou netradiční aktivitou, která se neprovozuje každý den, 

z toho důvodu pak mají úroveň konzumace pod určitou kontrolou. 

 Příjemné prostředí a atmosféra hraje významnou roli, což 

potvrzuje Zinbergovu teorii o důležitosti settingu. Příjemné prostředí podporuje dobrý 

zážitek a eliminuje tak negativní pocity při i po užití. Při samotném užívání je 

navozována oblíbenou hudbou nebo filmem. Podobně to probíhá i ve společnosti více 

lidí v domácím prostředí, v prostředí baru či hospody je navozována většinou 
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konverzací. V každém případě je to prvek, který se dá nalézt ve většině rituálů a dotváří 

ho tak do úplnosti.  

2.4.5. Životní struktura 

Grund tvrdí, že to, jak člověk dokáže své užívání ovládat, záleží 

nejen na rituálech a normách uživatele, ale také na dostupnosti drog a zakotvenosti 

jedince v životní struktuře. [Grund, 1993] Dostupnost drog bohužel kvůli vzorku 

respondentů nemohu jako determinant posoudit. Respondenti, se kterými jsem hovořila, 

nemají problém sehnat drogu kdykoliv potřebují jak od dealera, tak od přátel. Nemají 

tedy příliš zkušeností s obdobím bez dostupnosti marihuany.  

Zakotvenost v životní struktuře je u všech respondentů poměrně 

vysoká, všichni studují vysokou školu nebo pracují, případně obojí. Znamená to tedy, že 

mají určité povinnosti, zároveň mají aktivity, kterým se ve svém volném čase věnují, 

někdo má těchto aktivit více, někdo méně. Právě to, zda má jedinec aktivity nebo ne, 

sehrává i v mém výzkumu poměrně velkou roli v regulaci užívání dotazovanými. 

Někteří respondenti mají volnější denní program než jiní, z toho posléze vyplývá i jejich 

úroveň užívání. Kromě aktivit, kterým se respondenti věnují, má vliv také sociální 

prostředí, ve kterém se pohybují. Důležití jsou lidé a přátelé, se kterými se stýkají, jejich 

různorodost a to, zda se stýkají jen s podobně zaměřenými jedinci, tedy s uživateli 

marihuany, či zda mají ve svém okolí a přáteli i neuživatele. Různorodost jedinců 

obklopující člověka mu nabízí mnoho možností jak se zabavit, jak trávit volný čas 

a v případě, že má jedinec známé a přátele i z jedinců neužívajících okolí, má výraznější 

motivaci užívání regulovat a zabývat se různými aktivitami. Pro uživatele, kteří se 

pohybují převážně mezi jinými uživateli a jsou součásti specifické subkultury, jakési 

„party“, je těžší kontrolovat své užívání díky tlakům, které jsou na ně díky tomuto 

prostředí vyvíjeny. Někteří respondenti se po rozhodnutí omezení užívání marihuany 

setkali s přemlouváním a povzbuzováním k užívání, jiní naopak s podporou 

a pochopením. Kromě samotné subkultury jsou důležité i osobní charakteristiky jejich 

přátel a normy a sankce, které v jejich partě panují.  

Tobiáš říká:   

„Jako samozřejmě by si třeba chvilku ze mě dělali legraci (přátelé- uživatelé, pozn. 

autorky).“ 

Podobně reagovali i Jáchymovi přátelé, když jim oznámil svůj úmysl ukončení užívání: 

„Jako samozřejmě řikali: co jako děláš, ty hulíš tady furt, tak co jako děláš teďkon.“ 
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Většina respondentů, jak je vidět i z uvedených citací, pokládá 

za samozřejmost určité negativní, posměšné nebo udivené reakce na omezení užívání 

marihuany od svých přátel, hlavně těch, kteří jsou součástí stejné subkultury. Zároveň 

jsou ale přesvědčeni, že nakonec jejich rozhodnutí bylo akceptováno. Ti, kteří se 

s uživateli vídají denně nebo téměř denně uváděli častěji, že je pro ně složitější v tomto 

prostředí kontrolovat vědomě své užívání, protože s marihuanou přichází velmi často 

do styku. Naopak méně častí uživatelé, jako například Jáchym, své užívání již 

v minulosti omezili a vzhledem ke svému okolí, ve kterém je mnoho neuživatelů, se jim 

daří jejich úroveň užívání dlouhodobě udržet. 
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Závěr 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala kontrolovaným 

užíváním marihuany. Pomocí kvalitativních rozhovorů s devíti pravidelnými uživateli 

jsem se pokusila přinést hlubší informace o uživatelích marihuany, o jejich zvycích 

a především rituálech. Z výzkumu vyplývá, že respondenti úroveň svého užívání 

reflektují a snaží se ji udržet na takové úrovni, aby jim v životě nepřinášela zbytečné 

škody v podobě sociálních, psychických, ekonomických a podobných obtíží 

a komplikací. Respondenti se shodli na několika jevech a oblastech života, které je 

v oblasti užívání drogy ovlivňují, a kvůli kterým své chování korigují a udržují pod 

určitou kontrolou. Tyto nejdůležitější oblasti jsou povinnosti a vztahy, dále je užívání 

regulováno při nutnosti komunikace a při ohrožení stigmatizací. Zkoumáno bylo i řízení 

automobilu a to, zda uživatelé úroveň užívání kontrolují i v případě této činnosti. 

Analýza prokázala různé strategie jednání, někteří dotazovaní před řízením automobilu 

neužívají vůbec, někteří sice ano, snaží se ovšem jízdu přizpůsobit svému stavu a být 

obezřetní a opatrní. 

Další část analýzy je věnována již samotnému užívání 

marihuany a rituálům. Mezi dotazovanými převládal způsob užití marihuany v podobě 

tzv. jointu, zkušenosti mají ovšem i s vodní dýmkou uzpůsobenou konzumaci 

marihuaně, tzv. bongem. Uživatelé shodně popsali silnější účinek a vyšší míru 

intoxikace pomocí bongu, čemuž také uzpůsobují to, kdy a za jakých okolností tento 

druh konzumace zvolí. Joint je naopak běžnější a častější způsob užití marihuany, který 

je užíván hojně ve společnosti, u respondentů se ovšem ve velké míře vyskytovalo 

i osamocené užívání. Z rozhovorů jsem vyvodila, že to, jaké mají uživatelé zvyky 

a rituály, závislí na významu, který pro ně marihuana má. Podle tohoto významu jsem 

identifikovala rituály společenské a rituály osobní. Liší se podle toho, zda je pro 

uživatele významný prvek interakce a sociální setkávání, nebo zda je pro něj na prvním 

místě samotný akt užití a účinek látky.  V prvním případě je užití marihuany pouze 

doplněk společenské události či shledání, v případě druhém je zásadní marihuana jako 

taková a obklopení společností není potřeba, mnohdy není ani žádoucí. 

V neposlední řadě se práce zabývala životní strukturou a vlivem, 

jaký na uživatele zakotvenost v ní má. Dospěla jsem k názoru, že povinnosti, 

volnočasové aktivity a sociální prostředí může vyvíjet tlaky, které mohou působit na 

kontrolu jak pozitivně, tak negativně. Různorodost aktivit, známých a přátel působí 

spíše v pozitivním smyslu a nabízí jedinci alternativy k užívání marihuany i důvody, 
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proč úroveň korigovat. Naopak výskyt pouze v prostředí uživatelů respondentům 

znesnadňuje schopnost kontrolovat užívání v takovém rozsahu, jak by sami chtěli, a to 

zejména z důvodu tlaků skupiny i neustálé přítomnosti marihuany v okolí.  
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