
Abstrakt 

Cíle: V rámci výzkumného problému jsme sledovali šest dílčích cílů výzkumu. 

Prvním cílem výzkumu bylo popsat sexuální chování uživatelů marihuany ve vybraných 

oblastech sexuality na základě dat získaných dotazníkovým šetřením. Předložený výzkum byl 

zaměřen na heterosexuální muže, kteří pravidelně užívají marihuanu ve frekvenci 1x týdně 

až denně. Druhým cílem bylo nalézt souvislosti mezi frekvencí užívání marihuany 

a vybranými oblastmi sexuality. Třetím cílem naší práce bylo nalézt souvislosti mezi délkou 

užívání marihuany a vybranými oblastmi sexuality. Čtvrtým cílem výzkumu bylo nalézt 

souvislosti vlivu užívání dalších psychoaktivních látek uživateli marihuany u vybraných 

oblastí sexuality. Pátým cílem naší práce bylo zjistit souvislosti mezi užíváním tabáku 

v souboru uživatelů marihuany a vybranými oblastmi sexuality. Šestým cílem bylo nalézt 

souvislosti mezi užíváním marihuany a erektilní funkcí, respektive dysfunkcí, dle Indexu 

erektilní funkce muže (IIEF-5). 

Metoda: Pro účely výzkumu jsme zvolili kvantitativní typ studie. Výběrový soubor 

čítal 392 respondentů, pravidelných heterosexuálních uživatelů marihuany užívajících 

marihuanu minimálně 1x týdně. Ke sběru dat byl použit nestandardizovaný dotazník, 

vycházející z dotazníku pro výzkum sexuálního chování v populaci ČR (Weiss, Zvěřina, 

2001). Dále byl použit validizovaný Index erektilní funkce muže (IIEF-5). Statistické 

zpracování bylo provedeno s použitím statistického software "R" verze 3.0.2. 

Výsledky: V popisné části výzkumu bylo zejména zjištěno: Uživatelé marihuany 

realizovali svůj první sexuální styk průměrně ve svých 16,1 letech. Více než dvě třetiny 

uživatelů (68,0%) měly v době prvního sexuálního styku již zkušenost s marihuanou. 

Nejčastěji uživatelé uváděli, že měli za celý život 4 sexuální partnerky, průměrný počet činil 

14,5 sexuálních partnerek. Nadpoloviční většina uživatelů (59,3%) nezaznamenala žádnou 

změnu potřeby sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním marihuany, téměř čtvrtina 

uživatelů dále uvedla, že se jejich potřeba sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním 

marihuany zvýšila (24,4%). Nadpoloviční většina uživatelů (56,0%) vnímá délku soulože jako 

stejnou v porovnání s dobou před užíváním marihuany, více než třetina (39,0%) uživatelů 

uvádí, že v době před užívání marihuany byla doba jejich soulože kratší. Více než třetina 

uživatelů (37,9%) vnímá v porovnání s dobou před užíváním marihuany své pocitové 

vyvrcholení (orgasmus) nyní jako lepší a další čtvrtina uživatelů jako podstatně lepší (25,1%), 

33,2% uživatelů vnímá své pocitové vyvrcholení v porovnání s dobou před užíváním 

marihuany jako stejné. Nadpoloviční většina (53,7%) respondentů uvedla, že je se svým 



sexuálním životem spokojena, 34,5% respondentů uvedlo, že jsou částečně spokojeni. Téměř 

polovina uživatelů dále uvedla, že se jejich pohlavní život od té doby, co užívají marihuanu, 

změnil k lepšímu (48,1%), další téměř polovina (45,8%) respondentů uvedla, že se jejich 

pohlavní život nezměnil. Téměř polovina uživatelů marihuany (46,0%) jako nejčastější 

pozitivní změnu uváděla lepší prožitek orgasmu, následovalo 37,1% uživatelů, kteří uváděli 

zvýšenou sexuální vzrušivost. Nedostavení se erekce při sexuálním styku 53,9% respondentů 

nikdy nezažilo, jednou nebo dvakrát tuto situaci zažila třetina respondentů (33,4%). 

Nedostavení se ejakulace při sexuálním styku 69,2% uživatelů nezažilo nikdy, 28,8% 

uživatelů tuto situaci zažilo někdy. Zkušenost s využitím komerčního sexu má 20,3% 

respondentů. Naprostá většina uživatelů marihuany nikdy neposkytla sexuální služby 

za úplatu (93,6%). Většina uživatelů (89,0%) marihuany neměla nikdy pohlavní styk 

s mužem, 5,6% uživatelů realizovalo pohlavní styk s mužem jednou. Za bisexuálně 

orientované se považuje 11,3% respondentů. 

V analytické části výzkumu bylo zejména zjištěno: Frekvence užívání marihuany 

souvisí s přítomností poruchy erekce, povaha této závislosti – středně těžcí a těžcí uživatelé 

marihuany uváděli nižší četnost výskytu nedostavení se erekce. Souvislost mezi výstupy 

z Indexu erektilní funkce muže (IIEF-5) a sledovanými znaky, včetně frekvence užívání 

marihuany následně prokázána nebyla. Délka užívání marihuany souvisí s přítomností 

poruchy ejakulace, povaha této závislosti – uživatelé, u nichž se ejakulace někdy nedostavuje, 

užívají marihuanu delší dobu. Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s počtem 

sexuálních partnerek, povaha této závislosti – respondenti užívající kromě marihuany ještě 

jiné drogy (pervitin, kokain, extáze, LSD, halucinogenní houby, ketamin) uváděli vyšší počet 

sexuálních partnerek. Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s počtem příležitostných 

sexuálních partnerek, povaha této závislosti – respondenti užívající kromě marihuany ještě 

jiné drogy (pervitin, kokain), uváděli vyšší počet náhodných sexuálních partnerek. Užívání 

dalších psychoaktivních látek souvisí s měsíční sexuální aktivitou, povaha této závislosti –

 respondenti užívající kromě marihuany ještě jiné drogy (pervitin, kokain), vykazují nižší 

měsíční sexuální aktivitu. Užívání tabáku souvisí s délkou milostné předehry, povaha 

závislosti – uživatelé marihuany, kteří neužívají tabákové cigarety, uvádějí delší dobu 

milostné předehry. 

Závěr: Přestože soubor uživatelů marihuany vykazuje některé specifické rysy v oblasti 

sexuality, nejedná se o závažnou rizikovost v oblastech sexuálního chování a sexuálního 

zdraví. 
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