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Abstrakt 

Východisko: Marihuana se v Evropě řadí mezi nejrozšířenější drogy. Její popularita mezi 

mladými lidmi vzrůstá. Dle výzkumů Evropského monitorovacího centra pro drogy  

a drogové závislosti se Česká republika řadí mezi země s nejvyšší prevalencí užívání konopných 

drog v rámci Evropy. Dosavadní výzkumy blíže nespecifikují spotřebu  

a způsoby získávání marihuany na černém trhu a neposkytují bližší informace o domácí 

nelegální produkci. V posledních letech se rozšířilo užívání produktů z konopí užívaného 

k léčbě zdravotních obtíží. 

Cíl: Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se změnily preference aktivních uživatelů marihuany 

v posledních dvou letech v případě, že si konopí sami pěstují nebo obstarávají na černém trhu. 

Dílčím cílem bylo upřesnění údajů již publikovaných v bakalářské práci autorky z hlediska 

pěstování konopí v různých regionech, typu semen vysazovaného konopí, pěstitelské praxe, 

ceny konopné sušiny a hašiše, využití pro samoléčbu a dalších změn chování uživatelů. 

Metodika: Práce byla pro naplnění cíle rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části byla nejprve popsána farmakologie THC, jeho působení v těle uživatelů, 

způsoby konzumace, zdravotní dopady, prevalence užívání a popis drogového trhu v ČR. 

Součástí první kapitoly rovněž bylo krátké nahlédnutí do historie využití konopné rostliny. 

Druhá část se již podrobněji zaměřila na popis konopné rostliny, její genetiky  

a způsobů pěstování, ať již pro využití k domácí výrobě medikamentů či jiných možností 

použití. 

Praktická část navazuje popisem metodologie kvantitativního výzkumu, který probíhal v roce 

2015 a 2017. Celkem se výzkumu v roce 2015 zúčastnilo 3 125 respondentů a v roce 2017 bylo 

respondentů 2 042. Účast ve studii byla anonymní. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí 

kontingenčních tabulek a grafů v tabulkovém procesoru Microsoft Excel.  

Výsledky: Z výzkumu bylo zjištěno, že v České republice se v roce 2015 v 98,8 % a v roce 2017 

v 98,4 % užívá marihuanu a pouze 1,2 % respondentů v roce 2015 a 1,6 % respondentů v roce 

2017 upřednostňovalo hašiš. Nákup marihuany na černém trhu v roce 2015 uskutečňovalo 

45,8 % uživatelů v roce 2015 a 45,5 % v roce 2017. V roce 2015 se  

k látce dostalo darem 31,0 % uživatelů a v roce 2017 tento počet klesl na 24,7 %. V roce 2015 



21,6 % respondentů konopné rostliny pěstovalo, v roce 2017 je zaznamenán jejich nárůst na 

28,8 %.  

Z pěstitelů pak v roce 2015 preferovalo 82,7 % pěstování pod slunečním zářením (outdoor) a 

v roce 2017 číslo kleslo na 79,3 %. Pod umělým osvětlením (indoor) v roce 2015 pěstovalo 17,3 

% pěstitelů a 20,7 % v roce 2017. Ze studie vyplynulo, že na černém trhu zájemci o koupi 

konopí častěji preferují marihuanu vypěstovanou indoor způsobem, kterou zvolilo 52,7 % 

v roce 2015 a 54,8 % v roce 2017 z celkového počtu nakupujících respondentů. Dle nově 

přidaných otázek ve výzkumu v roce 2017 bylo zjištěno, že 35,7 % uživatelů marihuany usedne 

za volant v průměru po 24 hodinách od užití poslední dávky  

a také že 47 % respondentů užívá konopí k léčebným účelům. 

Diskuze: Z provedeného dotazníkového šetření vyplynulo, že v preferencích uživatelů konopí 

nejsou s odstupem dvou let výrazné rozdíly z hlediska pěstování, nákupu  

a obdržení darem. Cena marihuany za gram sušiny v průběhu dvou let klesla o cca 50 Kč. 

Z výzkumu dále vyplynulo, že léčba pomocí přípravků z konopí se jeví pro uživatele jako 

potenciálně zajímavá a je subjektivně vnímána jako účinná.  

 Závěr: Výsledky výzkumu odpověděly na všechny výzkumné otázky, které byly vyhodnoceny 

přijetím či zamítnutím hypotéz, a identifikovaly preferovaný výběr konopných produktů a 

poptávku po nich v ČR. Práce může pomoci ke zvýšení informovanosti odborníků v této oblasti. 
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