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Bláhová, Barbora, Lék jako hrozba? Antropologické perspektivy samoléčby konopím v České 

republice. Praha: UK FHS, 2017, 87 stran včetně příloh. 

Diplomová práce Barbory Bláhové se věnuje nikoli pouze v české společnosti nesmírně 

rezonující otázce vztahující se k legalizaci konopí a s tím spojeným využitím pro medicínské 

účely. Předmětem práce je samoléčba konopím v sociokulturním kontextu, jako jsou specifické 

strategie péče o zdraví související s rostoucím důrazem na autonomii jednotlivce, a hledání 

příčin zvýznamňování konopí (s. 9).  

Několik dalších kapitol (2.-6.) jsou více méně přehledovou charakteristikou vztahující se 

k různým aspektům spojeným s konopím. Druhá kapitola věnovaná stručně problematice 

samoléčby a nárůstu její oblíbenosti v současné době je slibným odrazovým můstkem. Autorka 

uvažuje o samoléčbě, jež je v antropologickém kontextu úvah závislá na konkrétním kulturním 

prostředí. Samotnou samoléčbu definuje jako určitou strategii jednání a konstatuje, že nemůže 

být definována nebo vymezena jen vůči oficiální léčbě. Koncepce samoléčby je zasazena do 

historických souvislostí v západních zemích i v České republice a trochu překvapivě vyznívá 

tvrzení, že jejím prostřednictvím se léčí až 75% nemocných (s. 14). Škoda, že autorka tuto tezi 

dále nerozvádí, takže se nedozvídáme, mj., o jaké nemoci jde apod. Autorka se v této části 

rovněž snaží o objasnění terminologických obtíží spojených s tím, jak mluvit o aktérovi, který 

se samoléčbě podrobuje, a rozhoduje se pro výraz „nemocný“, který ač také není ideální, asi 

nejlépe z daných možností vystihuje aktéra. 

V dalších poměrně stručných a spíše přehledových kapitolkách si Bláhová pokládá jednu ze 

základních otázek, která hýbe společností: je konopí lék nebo droga? Odpověď samozřejmě 

není jednoduché najít, každopádně ale je jisté, že ji musíme hledat v tom kterém společenském 

kontextu. Autorka pak celkem přesvědčivě s pomocí historické komparace ukazuje, jak byly 

chápány a využívány léčebné vlastnosti konopí postupně v nejstarší čínské a dále indické, 

tibetské a antické tradici. Rovněž křesťanský středověk i pozdější období racionalismu 17.-18 

století a nástupu modernity v 19. století považovalo konopí v malých dávkách za zdraví 

prospěšné. Od počátku 20. století se však karta obrací a konopí je postupně vytlačováno 

z legitimního medicínského diskurzu do zákulisí a je na ně stále silněji nazíráno jako na drogu. 

Autorka pak sleduje pomalou proměnu tohoto diskurzu vrcholícího opětovnou revitalizací 

konopí, uvolňováním legislativy a jeho postupným začleňováním mezi legální léčebné postupy.  

Logicky tedy navazuje relativně rozsáhlejší (ve srovnání s předcházejícími oddíly) kapitola 

zabývající se konopím v současné medicíně (s. 29-42). Je samozřejmě zajímavé, že konopí je 

často využíváno k léčbě nechutenství nebo závažnějších chorob (roztroušené sklerózy, 

Parkinsonovy nemoci, astmatu, Alzheimerovy nemoci, diabetu, dermatologických problémů, 

chronických bolestí a jiných), bohužel ke škodě věci zůstává autorka spíše u náznaků nebo 

popisů a k hlubšímu propracování v kontextu medicínské antropologie (patří ke klíčovým 

slovům z úvodu) se nedostává. Kapitola tak působí, jako by byla určená spíše pro specialisty 

mediky nebo farmaceuty než pro sociální vědce. 

Z hlediska vlastního výzkumu lze za stěžejní považovat metodologickou a interpretativní 

kapitolu. Autorka si pokládá hlavní a dílčí výzkumné otázky, přičemž za klíčovou metodu 

považuje kvalitativně zaměřený dotazník určený více jak stovce respondentů nejrůznějšího 

věku, povolání a společenského postavení. Výsledná data z dotazníků pak podrobuje analýze 



metodou zakotvené teorie. Zajímalo by mne ovšem, co je v tomto případě míněno emickým 

přístupem, o kterém autorka píše jako o strategii výzkumu (s. 43). 

Vlastní empirie, za níž můžeme považovat interpretaci dat, představuje přibližně pouze jednu 

třetinu celé práce. V souladu se zakotvenou teorií autorka vcelku přesvědčivě shrnuje „rodiny 

kódů“, ovšem i tato část působí více schematicky než jako koherentní pokus o sociálně 

(medicínsko) antropologický výklad a analýzu problematiky. Rovněž chybí propojení 

teoretických konceptů s autorčinou interpretací dat. V závěrečném shrnutí je pak poněkud 

banálně konstatováno to, co všichni tak nějak tušíme. Totiž fakt, že největší hrozbou pro 

nemocné je ilegalita samoléčby, což je dáno tím, že česká legislativa dosud neumožňuje 

pěstování konopí pro vlastní, byť léčebné, účely. 

Ačkoli jsem na počátku psal o slibném odrazovém můstku, celkově působí diplomová práce 

Barbory Bláhové rozpačitým dojmem. Na jedné straně je patrné, že se v problematice 

„konopného diskurzu“ dosti detailně vyzná, za zmínku stojí i poměrně vyčerpávající literatura 

vztahující se k tématu, s níž autorka pracovala. Nicméně tato znalost se projevuje více v jiné, 

řekněme obecně medicínské rovině, než v kontextu sociokulturní antropologie. Celý výzkum 

by pak byl zaměřen skutečně kvalitativněji, na menší (cca 10-20 člennou) skupinku nemocných 

či uživatelů konopí, ti by mohli být důkladně vyzpovídáni formou různě pojatých rozhovorů, 

popřípadě by mohly být pozorovány skupinové interakce v terapeutických zařízeních apod., 

pokud nějaké existují. Otázkou tedy zůstává, zda předkládaná práce přináší nějaké pro širší 

nepoučené publikum překvapivé závěry. S ohledem na výše konstatované navrhuji předběžné 

hodnocení dobře v závislosti na výsledné obhajobě. 
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