
Abstrakt

Východiska: V posledních několika letech můžeme vidět nárůst užívání nových 

psychoaktivních drog a to nejen v populaci problémových uživatelů drog, ale také v 

běžné populaci. Jedná se o látky, které svými účinky napodobují účinky nelegálních 

drog, jejich užívání s sebou nese stejná rizika jako užívání látek nelegálních. 

(EMCDDA, 2009c). Nejrozšířenější drogou z nových psyhoaktivních látek je 

mefedron. Během 4 let se rychle rozšířil po celém evropském drogovém trhu, 

především ve Velké Británii (Zaostřeno na drogy 4, 2010), kde se roku 2010 stal 

šestou nejoblíbenější drogou (Kuchař in Kalina et al., 2015). Výzkumy prevalence 

mefedronu v České republice zatím nebyly uskutečněny, můžeme si však udělat 

představu o jeho rozšíření díky výzkumu Národního monitorovacího střediska z roku 

2011, který se soustředil na průzkum mezi uživateli internetu. Z 1091 respondentů ve 

věku 15–34 let, celkem 50 respondentů (4,5 %) uvedlo užití nových psychoaktivních 

drog. Těchto 50 respondentů a dalších 101 získaných metodou sněhové koule bylo

zařazeno do navazujícího výzkumu. Třetina těchto respondentů uvedla užití právě 

mefedronu.

Cíle: Cílem výzkumu realizovaného pro účely bakalářské práce je popsat, jaké vzorce 

užívání mefedronu se u jeho uživatelů v Kadani vyskytují.  Jedná se především o 

zjištění, jaké jsou vzorce chování uživatelů od zakoupení drogy po její aplikaci, jaký je 

průběh intoxikace, s jakým očekáváním látku užijí a jaké motivy je k tomu vedou. 

Dále se práce zaměřuje na prevalenci u uživatelů, jejich charakteristiku, zda a jaká 

vnímají rizika užívání mefedronu.

Metody: Kvalitativní výzkum realizovaný pro potřeby této diplomované práce 

využíval data získaná z polostrukturovaných rozhovorů s uživateli mefedronu. Pro 

sestavení výzkumného vzorku byla použita metoda sněhové koule, která jako dílčí 

metody výběru kombinovala prostý záměrný výběr a samovýběr. Velikost 

výzkumného vzorku byla 15 respondentů. Při analýze dat byly použity dva dílčí 

postupy analýzy kvalitativních dat, metoda vytváření trsů a metoda zachycení vzorců.

Výsledky: V této bakalářské práci byly popsány vzorce užívání mefedronu jejich 

uživateli v Kadani a okolí. Z výzkumu vyplývá, že uživateli jsou mladí dospělí, 

převážně muži se středoškolským vzděláním, zaměstnaní. Motivem jejich užívání 



hlavně v počátcích je zahnat nudu, pobavit a uvolnit se. U některých uživatelů, 

užívajících pravidelně a delší čas také zmírnit tzv. dojezdy. Uživatelé získávají 

mefedron ve většině případů od kamaráda nebo známého, užívají převážně 

intranazálně dávku v rozmezí 0,1-0,2 g 5x-6x za epizodu, často tyto epizody trvají 2-3 

dny. Mezi uživateli mefedronu je vyšší míra užívání nelegálních látek než v běžné 

populaci, taktéž při intoxikaci mefedronem většina uživatelů užívá ještě jiné návykové 

látky, nejčastěji alkohol nebo marihuanu nebo obojí. V tomto výzkumu uvedli 

respondenti nejčastěji pravidelné užívání mefedronu (každý víkend), jako problémy 

spojené s užíváním uváděli nejčastěji fyzické účinky, které pro většinu z nich byly 

nepříjemné. V odpovědích se však objevili také problémy sociální – ztráta přátel, 

partnera, dluhy aj. Všichni respondenti uvedli, že měli nebo mají své užívání pod 

kontrolou, proto také nebyli v kontaktu se službami pro uživatele návykových látek, 

jsou tedy skrytou populací. Z toho také vyplývá jejich malá informovanost o 

mefedronu, jeho účincích a rizicích spojených s jeho užíváním, pokud tyto informace 

mají, hledají je na internetu, kde je jich stále omezené množství.

Závěry: Mefedron užívá málo početná populace uživatelů, ve srovnání s „klasickými“ 

drogami, jak vyplývá z výzkumů u nás i v zahraničí. Avšak jedná se o skrytou 

populaci uživatelů a přesné informace o velikosti této populace chybí. Jak ukazuje 

tento výzkum, více uživatelů mefedronu užívá pravidelně a jak dokládají výsledky 

dotazníku DAST, může se u některých uživatelů jednat o problémové užívání. 

Výzkum také odhalil, že vzorce užívání mefedronu jsou často podobné vzorcům 

užívání ostatních nelegálních drog, zejména stimulancií. Závažným problémem je u 

uživatelů mefedronu časté kombinování mefedronu s jinými návykovými látkami. 
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