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Souhrn 

Výzkum prožitků intoxikace vyvolané užitím konopné drogy je jednou z významných sub
studií projektu CANLONG a je součástí výzkumné studie podpořené Grantovou agenturou ČR 
(č. 406/02/1449). Substudie má za cíl popsat a roztřídit fenomény spojené s prožitkem akutní 
intoxikace prostředníctvím kvalitativních metod, tj. nalézt rozdělení prožitků dle subjektivně 
vnímaných kvalit ze strany uživatelů těchto drog. Důraz je tedy kladen především na boha
tost, různorodost, intenzitu a charakter prožitků , níkoli frekvenci jejich výskytu. V této pů
vodní studii byly využity metody semistrukturovaného interview, ohniskových skupin a zú
častněného pozorování. Do studie bylo zapojeno celkem 17 uživatelů (12 mužů a 5 žen) ve vě
kovém rozpětí 19-27 let. Jedná se o relativně pravidelné uživatele marihuany s průměrnou 
délkou užívání 4,5 roku. Hlavním výsledkem jsou tři identifikované a podrobněji popsané typy 
marihuanových raušů: vysmátost, přemýšlivost a výkyd. S ními jsou dle zúčastněných uživa
telů spojeny relativně stabilní skupiny prožitkových fenoménů, jež se opakovaně objevují u ví
ce uživatelů. 

K I í č o v á s lov a: Konopné drogy - kvalitativní přístup - akutní intoxikace - semistruk
turované interview - ohniskové skupiny" 

II Studie byla podpořena grantem GAČR Č. 406/02/1449. 
2) Anglický termín "Fo cu s groups· je v textu dále překládán a používán v souladu s doporu
čeným překladem termínu ve Velkém sociologickém slovníku jako "ohniskové skupiny· (Velký 
sociologický slovník. Karolinum, Praha 1996) 
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M. Miovský, J. Vacek, V. Řehan: QUALITATlVE APPROACH 
IN THE RESEARCH OF CLASSIFICATION OF CANNABIS 
INTOXICATION EXPERIENCES 

Summary 

This research of cannabis intoxication experiences represents an important substudy of 
the CANLO G project, and it is par t of the research study supported by Grant Agency of 
Czech Republic (No. 406/02/1449). The substudy aims to describe and c1assify the phenomena 
connected with an acute intoxication experience by means of qualitative methods, i.e . to find 
a c1assification of experiences according to the qualities perceived by the users of these drugs. 
Therefore, the emphasis lies on the richness, intensity and character of experiences rather 
than on their frequency . This origina1 study uses semistructured interviews, focus groups and 
involved monitoring. The study involved 17 users (12 males and 5 females). They were 19-27 
years oldo They are relatively regular marijuana users who have used it for 4.5 years on the 
average. The main result consists of three identified and thoroughly described types of mari
juana "highs": the laughs, thoughtfulness and the lows. According to the participants, these 
three types are associated with relatively stable groups of experience phenomena that have 
been repeatedly reported by users. 

K e y w o r d s: Cannabis - qualitative approach - acute intoxication - semistructured in
terview - focus groups 

Úvod 

Výzkumný projekt CANLONG (Longitudinální studie zaměřená na oblast užívá
ní konopných drog) je součástí výzkumné studie "Vliv psychosociálních faktorů 
a settingu na aktuální a dlouhodobý efekt užívání kanabis z hlediska psychiat
rických, psychologických a sociálních rizik" GAČR č. 406/02/1449 (2002-2004).3) Pro
jekt je součástí výzkumného okruhu "psychologie zdraví" na Psychologickém ústavu 
Akademie věd a navazuje na výzkumný záměr Ústavu, jehož součástí je výzkumný 
úkol v oblasti výzkumu účinků a psychosociálních dopadů užívání konopných drog. 
Výzkum prožitků akutní intoxikace vyvolané konopnými drogami tvořil samostat
nou substudii projektu . 

V českém prostředí jsou výše uvedené studie jedinými výzkumnými aktivitami 
svého druhu na poli výzkumu užívání a uživatelů konopných drog a to i navzdory 
tomu, že v populaci obyvatel ČR je masovost užívání konopných drog na třetím 
místě hned po alkoholu a tabáku a průřez základními epidemiologickými indikátory 
naznačuje, že tento trend bude pokračovat i nadále, resp. bude u nadále docházet ke 
zvyšování počtu osob se zkušeností s těmito látkami (Miovský, ·2003), tak jak se to
mu stále výrazně děje v populaci středoškoláků (Řehan, Miovský, 2003). Dotaz
níkové studie prováděné na populaci školní mládeže jsou pro nás vůbec velmi 

31 Projekt má své vlastni internetové stránky www.curp.cz (Cannabis Users Resear ch Project) 
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významným zdrojem informací o měnících se trendech v užívá ní konopných drog 
a postojů k nim. Během 90. let u nás byly prováděny ce lkem tři rozsáhl é tzv. školní 
studie. První z nich je mezinárodní projekt ESPAD, zaměřený na skupinu šestnácti 
letých středoško l áků , do něhož je Česká republika zapojena. V jeho rámci byla dopo
sud provedena a publikována dvě dotazníková šetřen í v letech 1995 a 1999 
(Sovinová et a!., 1996; Hibell et a!. , 1997; Csémy et a!. , 2000). Dalším projektem je 
studie Mlá dež a drogy, v jejímž rámci byla u středoš koláků ve věku 15-19 let prove
dena celkem th dotazníková še tře ní v letech 1994, 1997 a 2000 (Disman et al., 1994; 
Polanecký, 1999). Obě tyto studie byly prováděny na celostátní úrovni. Posledním 
projektem je výzkumná studie NEAD provedená na věkové skupině středoško l áků 

ve věku 15-19 let v letech 1996, 1998 a 2000 (Miovský , 1997; Miovský, Urbánek, 
1999; Miovský, Urbá nek, 2001 ). Ta se od obou předchozích li ší především tím, že by
la původně navržena jako malá regionální studie a teprve v průběhu doby byla pro
váděna ve více regionech (okresech ). Zajímavé srovnání prováděných školních studií 
phnes li a utoh Mravčík a Zábranský (2002), kte ří poukázali na to, že v populaci 
16letých středoškoláků má zkušenost s konopnými drogami Oife-time prevalence) 
přibli žně 32 % mladých lidí. V populaci 15-18letých středoškol áků pak tato celoži
votní prevalence zkušenosti s konopnými drogami kolísá mezi 42-52 %, což v České 
republice představuj e přibližně 360 000 mladých lidí. Konečně skupina stře 

doškoláků užívajících konopné drogy nejméně 2krát týdně , čítá v ČR přibližně 
12-14 %, tj. okolo 90 000 mladých lidí ve věku 15-18 let. Analýzu užívání konopných 
drog mezi mládeží ph nesla také Výroční zpráva ČR stavu ve věcech drog (Úřad vlá
dy ČR, 2003 ), z níž vyplývá, že dochází ke stálému pozvolnému nárůstu obliby ko
nopných drog mezi středoškoláky. Hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s ko
nopnými drogami u nich dosáhla 46,2 % (tj. v přepočtu 192000 učňů a studentů ) . 

Z perspektivy tzv . celopopulačních studií (tj. studiích prováděných na dospě lé po
pulaci ) je hodnota celoživotní prevalence zkušenosti s konopnými drogami podle 
výs ledků meziná rodního projektu GENACIS4

) celkem 21,1 %. Tj . v české dospě lé po
pulaci ve věku 18-64 lety má zkušenost s užitím konopné drogy cca 1,4 milionu osob 
(Csémy, 2003). Jak jsme však již upozorňovali jinde (Miovský, 2002), je třeba 

s indikátorem celoživotní prevalence zacházet při interpretaci velmi opatrně, neboť 

jeho výpovědní schopnost není vzhledem k predikci rizikového chování zdaleka tak 
významná, jak se v minulosti předpokládalo. V tomto ohledu se jeví jako zajímavější 
a informačně více výtěžné korelace většího počtu různých rizikových indikátorů na 
jejichž základě se pak o celkovém potenciálu rizikového chování mládeže (Miovský, 
Urbánek, 2002 ) nebo dospě l é populace dozvídáme více. 

Co se týká výzkumu prožitků intoxikace a uživatelů konopných drog, pak v ČR 
nebyla doposud provedena a publikována jediná původní studie. Existují pouze pro
jekty v oblasti biologicko-farmakologických výzkumů, zejména se jedná o projekt 
IGA MZ ČR 3426-396-98 "Úloha serotonínu při drogové závislosti a abstinenčních 
příznacích" a návazný projekt "Hledání možných farmakologických ovlivnění lát
kových závislostí" (Šulcová, Hanuš, 1997; Šulcová et a!. , 1998; Šulcová, 1991; 
Molina-Holgado et a!., 1996). 

" Gender , Alcohol and Culture International Survey. 
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Přehled doposud provedených studií 

První vědecké zprávy o účincích konopí se v Evropě objevily v polovině 19. sto
letí. Lékař W. B. O 'Shaughnessy ve službách britské Východoindické společnosti ho 
v roce 1839 popisoval jako mírný euforizant a doporučoval ho jako lék pro různé 
zdravotní obtíže (O 'Shaughnessy, 1838-1840). Svým čtyřicetistránkovým pojedná
ním o l ékařském i rekreačním užívání konopných produktů v Indii rozpoutal vlnu 
zájmu o tuto drogu mezi l ékaři . První experimentální výzkum provedený na popula
ci běžných uživatelů marihuany, byl proveden v panamském průplavu v letech 1931 
a 1932 (Siler et al., 1933). Výzkum byl primárně zaměřen na zjištění míry výskytu 
užívání konopí mezi tamními vojáky a na zhodnocení jeho potenciální nebezpečnosti 

pro výkon služby, a i proto je výstupem této studie pouze vágní popis prožitku into
xikace. Třicet čtyři vojáků (průměr 23 let), pravidelných uživatelů (průměrně 5 ma
rihuanových cigaret denně) bylo dobrovolně dlouhodobě hospitalizováno ve vojenské 
nemocnici a během tohoto pobytu bylo uskutečněno množství blíže nespecifiko
vaných testů a pozorování . V roce 1944 nechal starosta New Yorku Fiorello LaGuar
dia vypracovat studii (tzv. LaGuardia Report), jejíž součástí byl i klinický výzkum 
akutní intoxikace publikovaný v Mayor 's Committee on Marihuana (1944). Sesta
ven byl soubor newyorkských uživatelů konopných drog pocházejících většinou 
z nejnižší vrstvy společnosti. J ednalo se o 72 vězňů (z toho 8 žen), 38 z nich byli 
pravídelní uživatelé , 10 přiležitostní a 24 z nich s marihuanou do přímého styku do
sud nepřišlo. Velmi dobře popsaným experimentálním výzkumem akutní intoxikace 
byl projekt Amese v roce 1958 (Ames, 1958). Výpovědi a pozorování deseti pokus
ných osob, osmi studentů a dvou studentek, všichni bez předchozí zkušenosti s ma
rihuanou, byly doplněny o data získaná z rozhovorů se čtyřmi pravídelnými uživate
li. Během dvou sezení požili orálně dávku 4-7 zrnek se 60 mg pryskyřičného kon
centrátu z konopí. 

I když se již v samotném počátku setkání moderní západní civílizace s konopný
mi drogami objevil brilantní popis intoxikace obsažený ve slavném díle Báseň o ha
šiši (Baudelaire, 1993), lze zjednodušeně říct, že skutečný vědecký výzkum začal 
teprve v šedesátých letech minulého století. 

V naší práci jsme vycházeli z výsledků mnoha předešlých výzkumů a jako klíčové 
se nám jeví zejména tří zdroje dat: 

1) Experimentální výzkumy, které poskytly informace o velkém množství činitelů 
podmiňujících průběh intoxikace, jejich výhodou jsou např . možnosti přesného 

dávkování drogy a vůbec kontroly podmínek - settingu , jejich zásadní nevýhodou je 
"umělost" prostředí a situace, která může mít značný vliv na prožitek , za všechny 
experimenty je třeba jmenovat alespoň klíčový Weilův výzkum z roku 1968 (Wei! et 
al., 1968); 

2) Dotazníková šetření poskytla ucelený obraz intoxikace v přirozených pod
mínkách, vysoká reliabilita výsledků je v jejich případě ale vykoupena omezeností 
výčtu prožitků, takže výzkum vlastně nepřináší nové údaje. Zdrojem zkreslení 
u nich může být způsobeno také paměťovými zkresleními nebo desinterpretacemi. 
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Příkladem dotazníkového výzkumu je Tartova obsáhlá kniha On being stoned, která 
je celá věnována prožitku intoxikace (Tart, 1971); 

3) Teoretické studie daly nahlédnout "pod pokličku" intoxikací tím, že se pokusily 
prožívané fenomény na úrovni vědomí zobecnit a maximálně zjednodušit (zobecněné 
fenomény jsou sice fascinující svou jednoduchostí a všeobecnou platností, ale záro
veň jsou jen těžko ověřitelné), taková analýza vědomí pod vlivem marihuany byla 
uveřejněna např. ve sborníku o změněných stavech vědomí (anonymus, 1972 ). 

Činitelé podmi1lující průběh akutní intoxikace 

Velmi důležitou výzkumnou otázkou je to, které všechny faktory se podílejí, resp. 
mají vliv na průběh akutní intoxikace. Objevovaly se od počátku pokusy o zjištění 
účinků drogy prostřednictvím studií na tzv. naivních subjektech (bez předešlé zku
šenosti s konopnými drogami). V tomto ohledu se ve výzkumných designech zrcadli
ly metodologické potíže, s nimiž se psychologie potýká od svého vzniku, tj. jakými 
výzkumnými nástroji uchopit a zkoumat hlavní předmět svého zájmu, lidskou psy
chiku a prožívání . 

Množství užité drogy a její chemické složení je velmi významný faktor, avšak 
výzkumné studie prokazují , že se nejedná o faktor nejvýznamnější . U zkušených 
uživatelů se nezřídka objevuje silný prožitek intoxikace i po malé dávce, naopak 
i při velmi vysokých dávkách jsou schopni potlačit účinky drogy a chovat se "stříz
livě." Při vyšších dávkách je také zvýšena pravděpodobnost prožití nepříjemných 
a nechtěných stavů, jimž bude věnováno samostatné sdělení. Způsob užití (kouření 
nebo přijímání drogy v potravě) má vliv zejména na časový průběh intoxikace, jak 
již bylo řečeno v části o způsobech užívání . Protože je konopí ve velké většině pří
padů užíváno v kontextu dalších drog, zajímavými podmiňujícími faktory jsou také 
různé kombinace zároveň užitých omamných látek. 

Mezi nejdůležitější faktory dále určitě patří vlastnosti uživatele, sem zařazujeme 
jeho osobnostní a fyziologické zvláštnosti. Osobnostní vlastnosti jako proměnnou 
číslo jedna už ve své Básní o hašiši zmiňoval Charles Baudelaire: "Člověk neunikne 
osudným poutům své tělesné a duševní letory: hašiš bude pro jeho obvyklé dojmy 
a myšlenky zvětšujícím zrcadlem, ale jen zrcadlem" (Baudelaire, 1993). Jako další 
příklad může posloužit tvrzení některých uživatelů, že autoritativní lidé, kteří nej
sou otevřeni novým způsobům vnímání a myšlení, buď nemají při kouření kanabis 
prožitek žádný nebo zažívají jen nepříjemné pocity, neboť se snaží udržet si své 
normální způsoby vnímání a myšlení navzdory účinkům drogy (Tart, 1971). J akým 
způsobem, jak účinně a rychle dokáže tělo uživatele vstřebat aktivní složky drogy, 
a jak jeho jedinečný nervový systém na tyto látky zareaguje, jsou jistě velice dů
ležité, ale jen těžko odhadnutelné skutečnosti. Významnou proměnnou jsou také na
byté zkušenosti s užíváním marihuany a jiných psychoaktivních látek. Jak již bylo 
podrobně rozebráno výše, uživatel marihuany se musí naučit rozpoznávat nespeci
fické účinky drogy a rozhodnout se, že jsou pro něj příjemné, což je možné jedi-ně 

s postupující zkušeností. Čím je navíc uživatel zkušenější, tím schopnější je zvládat 
stav intoxikace a mnohdy je také schopen dosahovat některých obvyklých účinků 
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drogy i bez jejího užití, typicky se cítí v rauši, pokud pobývá ve společnosti intoxiko
vaných osob nebo jen když připravuj e marihuanu ke konzumaci. 

Důležitou roli samozřejmě hraje okamžitá nálada, se kterou uživatel do intoxika
ce vstupuje. Zkušení kuřáci marihuany hovoří o tom, že tato droga působí jako 
jakýsi zesilovač, který může zintenzívnit nejen původní náladu před intoxikací, ale 
i aktuálně prožívané emoce. Ten, který byl před kouřením veselý, bude rozjařený, 

a ten , který byl smutný, bude obzvlášť zasmušilý, což ale neplatí stoprocentně. 
Kromě nálady působí také očekávání, tedy přesvědčení o tom, jaké účinky se do
staví. Mohou pramenit z toho, co o marihuaně uživatel dosud slyšel a co sám zažil. 
Očekávání se mohou, ale nemusí shodovat s tím, po čem uživatel touží , jakého pro
žitku by chtěl dosáhnout. Jako situační faktory se označují vlastnosti prostředí, ve 
kterém intoxikace probíhá. Jedná se zejména o fyzické prostředí a sociální okolí. Ve
selé, hřejivé a esteticky příjemné prostředí může umocnit pozitivní prožitky, a nao
pak sterilní, chladné a ošklivé podmínky mívají opačné účinky, které se zkušený 
uživatel může snažit více či méně úspěšně ignorovat například obrácením se do se
be. Sociální podmínky zahrnují veškeré aktuální společenské okolí intoxikovaného, 
včetně všech vztahů a interakcí se společníky a jinými subjekty. Důležitá okolnost, 
která ovlivňuje prožitek intoxikace, je nasměrování pozornosti . Interakce s druhými 
má také vliv na to, kam bude pozornost zacílena, a právě to je důvod , proč je sociální 
okolí tak významné pro to, jaké zážitky a chování se dostaví . Kontakt s neznámými, 
s lidmi, kterým uživatel nevěří, nebo s lidmi manipulativními může způsobit silné 
negativní prožitky až paranoidní reakce. Opačný účinek má společnost lidí vřelých, 
laskavých, veselých nebo nadšených. 

Kulturní faktory, mezi něž patří postoje k droze a té které kultuře vlastní způso
by či motivy užívání , mají samozřejmě také vliv na konkrétní prožitek intoxikace, 
i když jsou na první pohled lehce přehlédnutelné. V Indii nebo v islámských zemích, 
kde je marihuana mnohem více tolerována než na západě, se uživatel nemusí po
týkat s takovými pocity, jako je např . strach ze setkání s policistou, takže jeho proži
tek může být mnohem příjemnější . Kulturně podmíněné spirituální motivy užívání 
také přinesou zcela jiný prožitek než sociální motiv identifikace s určitou subkultu
rou. O vzájemné závislosti prožitku intoxikace a určitých celospolečensky sdílených 
hodnotách a způsobech toho bylo již dost napsáno (např. Rubin, 1973). 

V České republice byla studie Vacka (Vacek, 2003), realizovaná v rámci projektu 
CANLONG, první oficiální výzkumnou studií, pokoušející se prostřednictvím kvali
tativních metod provést deskripci a klasifikaci prožitků akutní intoxikace způsobené 
konopnými drogami. Kvalitativní přístup má v moderním adiktologickém výzkumu 
velmi významné postavení. Realizovaná substudie patří do aplikační oblasti, kde 
jsou jakékoli standardizované výzkumné nástroje či nástroje využívající proces 
kvantifikace výrazně omezeny. Výzkum lidského prožívání a vnímání intoxikace je 
oblastí, kde jsou kvalitativní metody víceméně tím jediným, co má výzkumník k u
chopení zkoumaných fenoménů k dispozici, chce-li porozumět hlubším významům 
a souvislostem (Miovský, 2001). Využíváno přitom bylo zkušeností především z kva
litativní substudie projektu PAD (Miovský, Zábranský, 2002) realizovaného v letech 
1999-2001 (Zábranský et al., 2002). 
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Cíle substudie 

Cíle studie navazují na obecně formulovaný úkol projektu CANLONG doplnit 
v rámci psychosociálního, kulturně determinovaného přístupu současné poznatky 
a znalosti o vlivu konopných drog na člověka z hlediska efektu akutní intoxikace 
a krátkodobého užívánÍ. V případě výzkumu akutní intoxikace je cílem popsat 
a roztřídit fenomény spojené s prožitkem akutní intoxikace prostřednictvím kvalita
tivních metod, tj. nalézt rozdělení prožitků dle subjektivně vnímaných kvalit ze 
strany uživatelů těchto drog. Důraz je tedy kladen především na bohatost, různoro
dost, intenzitu a charakter prožitků, nikoli frekvenci jejich výskytu. 

Metody 

Prožitek intoxikace jako bezprostřední vnitřní, intimní a intuitivní zkušenost je 
z vědeckého hlediska dosažitelný pouze introspektivními metodami. Samozřejmě že 
existuje mnoho vědeckých nástrojů ke výzkumu doprovodných, zejména fyziolo
gických efektů intoxikace, ovšem prožitek samotný není žádnými těmito nástroji do
stupný. Pochopení rozdílu mezi samotným prožitkem a introspekcí je pro její použí
vání klíčovým. Introspekce je zkoumání vlastní mysli , vlastního prožitku, cítěnÍ. 

Současně je to pohled na sebe sama z určitého odstupu. Tento nutný odstup může 
být dvojího druhu, ale oba dva druhy mají svá úskalí: pokud je odstup časový (při re
trospektivní introspekci), může docházet k paměťovému zkreslení. Pokud je odstup 
subj ektový (při okamžité introspekci), introspekce mění samotné prožívání. Navíc 
vždy dochází k určitému zkreslení verbalizací , když se sdělující snaží segmentovat 
své uvědomované prožitky do formy sdělitelných symbolů . Sdělování prožitků je 
vždy nepřímé a vždy se děje na symbolické úrovni. Nelze totiž pozorovat fenomén 
sám o sobě, lze pozorovat pouze jeho projevy v chování a z nich na něj usuzovat. 
Díky právnímu statutu konopných drog nebylo výzkumně možné provést experi
mentální intoxikaci. Proto bylo celou substudii možné provést pouze za využití re
konstrukce intoxikace s určitým časovým odstupem. Druhým důvodem k tomuto 
způsobu výzkumu bylo to, že přítomnost výzkumníka při intoxikaci účastníků výz
kumu by zásadním způsobem narušovala přirozenost prostředí i jejich prožitku 
a tento vliv by mohl být natolik zásadní, že by prakticky znehodnocoval získávaná 
data. 

Základní kolekci nástrojů tvoří metoda sněhové koule . Ta byla využita jako no
minační technika pro výběr účastníků výzkumu (Hartnoll et al., 2003). Dominantní 
metodou pro získávání dat byla v rámci této substudie metoda semistrukturovaného 
interview v pojetí Kvaleho (1996) . Dále byla využita metoda ohniskových skupin 
(Morgan, 1997). Obě tyto metody byly kombinovány se zúčastněným pozorováním 
a kvalifikovaným (expertním) odhadem (Barker, 2000). Při ohniskových skupinách 
je důležitá dynamika vztahů mezi jejími členy, která je základním předpokladem 
a nástrojem výzkumníka, stejně jako jeho schopnost využívat různou míru struktu-
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race podnětového materiálu, facilitovat dění ve skupině atd. Důležitá je interakce 
účastníků výzkumu na sebe navzájem a nikoli pouze ve vztahu k výzkumníkovi . 
Ohniskové skupiny jsou pro nás u této účastnické skupiny významné právě proto, že 
bylo nutné odlišovat jevy, jejichž hodnocení či dokonce přímo samotná existence 
může být vázána na určitou skupinu a zásadně se odlišovat od skupiny jiné. Substu
die proběhla v letech 2002-2003, kdy byla získána, zpracována a vyhodnocena data. 
Po provedení samotných interview a ohniskových skupin byl proveden přepis zázna
mu a opatřen připomínkami výzkumníka. 

V rámci fáze analýzy kvalitativních dat jsme využívali tří technik (postupů) Mi
lese a Hubermana (Miles, Huberman, 1994) v českém jazyce popsaných v článku 
Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu (Čermák, Štěpaní
ková, 1998). Jedná se o techniku zachycování vzorců, témat, či "gestaltů" v přímých 
výpovědích účastníků výzkumu (přepis rozhovorů) . Dále techníku (kombinující se 
s první) spojování dílčích prvků do obecných kategorií. Poslední užitou technikou 
bylo vyznačování vztahů mezi kvalitativními proměnnými a interpretace těchto 
vztahů. V rámci procedur zpracování dat a jejich přípravy pro analýzu bylo vy
užívání postupů metody zakotvené teorie (Strauss, Corbinová, 1999). 

Popis souboru 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 17 osob (12 mužů, 5 žen) ve věkovém rozpětí 
19-27 let. Konopné drogy byly primární drogou u 5 z ních. Všichní uživatelé v soubo
ru měli zkušenosti i s některými dalšími nealkoholovými drogami. Současné užívání 
konopných drog v současnosti praktikuje 12 uživatelů v souboru. Středoškolské 
vzdělání má ukončeno 16 účastníků v souboru, 1 vysokoškolské. 

V tabulce 1 jsou uvedeny další charakteristiky souboru: současný věk, věk, ve 
kterém došlo k první zkušenosti s konopnými drogami a doba jejich relativně pravi
delného užívání v letech. Jedná se tedy o relativně pravidelné uživatele marihuany 
s průměrnou délkou užívání 4,5 roku. 

Tabulka 1. Věkové charakteristiky souboru 

průměr rozpětí 

Současný věk 23,3 19 - 27 

Věk při první zkušenosti 17 15 - 20 

Délka pravidelného užívání 4,5* 1,5 - 8* 

(* nejsou započítány údaje od experimentálního uživatele) • 
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Soubor reprezentuje, je z největší části složen z vysokoškolských studentů. To 
napomáhalo úkolu získat co nejhlubší a nejdetailnější popis prožitků, čemuž vyho
vuje právě vyšší vzdělání účastníků, u nichž lze předpokládat lepší schopnost verba
lizace subjektivních zážitků. 

Přehled hlavních výsledků 

Typem konopného rauše bude v následujícím textu myšlen soubor určitých pro
žitků, které jsou společné víceméně všem uživatelům, opakují se v čase a mají něja
kou rozlišitelnou a uchopitelnou kvalitu. Existuje několik základních fenoménů ne
bo projevů chování, které se během intoxikace opakovaně vyskytují. Konopný rauš 
je ale prožitek značně proměnlivý, takže se v průběhu intoxikace může objevit např. 

jen jediný z nich nebo postupně všechny. Veškerá typologie založená na těchto poj
menovatelných výsecích subjektivního prožitku je tedy pouze hrubým náčrtem, 
který by měl posloužit k lepšímu porozumění a přiblížení se tomuto prožitku. Naším 
cílem není podat vyčerpávající výčet všech možných druhů intoxikace, to aní není 
kvůli nezbytnému zjednodušení možné, ale ukázat, jak sami uživatelé chápou 
a strukturují nebo systematizují své prožitky. 

Je těžké sjednotit mnoho měřítek, podle kterých bývá subjektivní prožitek uživa
teli nazýván a hodnocen, ale z následujících autentických výpovědí je patrné, že 
určité prožitky jsou dávány do souvislosti s konkrétními činíteli, což opět dokládá 
předpokládané kauzální souvislosti . Jak tedy samotní uživatelé rozdělují své prožit
ky? 

P15: " ... třeba prostě zhulenost, kdy sedim úplně vymrtvěnej, jenom čumim, 
a nebo kdy zase mám kecavku a jedu a prostě sviští to, a nebo kdy je to spíš takový 
rozvláčný klidový a užíváš si spíš takový to jakoby duševní opojení, tyhlety tři bych 
asi tak nějak vypíchnu!..." 

P4: "Někdy to je taková pohodička, že si sedíš, díváš se okolo, založený ruce, sle
duješ to a nesměješ se. A někdy se strašlivě směješ, neuvěřitelně, až se popadáš za 
břicho. Možná se někdy taky člověk vyhulí do toho, že začne moc přemejšlet, pak 
začne upadat do ňákejch depresí. ... " 

P9: "Když je dobrý hulení, takový né moc silný, tak je to taková ta první fáze, ta
ková ta řehtačka, kdy prostě člověk moc nemyslí, a jenom se prostě řeže .. . Pak jsou 
výkydy, takový ty stavy zhulenosti (smích), takovej klasickej výkyd, už jako pátej 
den v tahu, ráno se probudíš, pokuřuješ si a pak už jenom klasickej výkyd, hej, po
malu, zklidní to. A pak je taková ta vizuální zhulenost, kdy se člověku všechno 
zdá . . .. " 

P15: " .. . prožitek ventiluješ buď nějakou akcí, pohybem - v akční zhulenosti, 
kdežto u tý přemýšlivosti to ventiluješ vnitřně, od okamžiku zahulení, od začátku 
sedíš a jedeš si ve svým světě. Ale nejčastější jsou právě propojení, kdy se to mění 
v průběhu, zažíváš vlastně různý typy zhulenosti během jediného zahulení. Na 'za
čátku je spíš akce, a myslím, že ta přemýšlivost je spíš ke konci, ale je to jenom 
pravděpodobnost. " 
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P9: " ... první je vysmátost a pak to třeba klesá, máš předtím špeka, teď to chceš 
kopnout a vrátit ten stav zpátky, tak člověk zjistí, že už to nevrátí .. . " 

P12: "Já myslím, že můžeš mít ještě, že máš hluboký stav, že třeba nějak moc 
nereaguješ na podněty, ale máš dobrou náladu ... směješ se, jako ty sám třeba nic 
neřekneš, ale ostatní vnímáš, a není to prostě že by ses staral jen sám o sebe, prostě 
seš zhulenej a nechceš sám nic dělat ... " 

P15: " ... máš dvě možnosti, buď se necháš, naprosto se oddáš těm změněnejm vje
mům, že je nebudeš nějakým způsobem třídit a jenom se necháš přirozeně uná
šet ... (. . . ) ... a nebo vnímáš zase takovou tu intenzivní touhu ty skutečnosti nějakým 
způsobem měnit. No, a pak ještě úplně totální, to už jsou stavy, kdy si jenom uvědo
muješ, že jsi hrozně zhulenej, a jenom tohle uvědomění tě namáhá natolik, že už 
nejsi nic jiného schopnej, to je při přílišný konzumaci, když si prostě dáš pět jointů 
za sebou ... " 

Každý marihuanový rauš je jedinečnou konstelací tělesné a duševní činnosti, 

oscilace pozornosti, emocionální zaujatosti a určité míry energie. Jak je vidět z po
užívaných výrazů, existuje pro rozdělování prožitků více kritérií. Jako nejvhodnější 
jednotící principy se nám zdají dominující oblast a míra aktivity subjektu. Možné 
oblasti aktivity subjektu jsme velice zjednodušeně rozdělili do dvou skupin: vnější 
a vnitřní. Pokud převládá vnější aktivita, uživatel je na první pohled činný - komu
nikuje, směje se, pohybuje se, vyzařuje z něho energie; pokud těžiště činnosti leží 
v procesech myšlení, vnímání a fantazie , převládá vnitřní aktivita, která je pro mi
mo stojícího pozorovatele již hůře patrná. V různých fázích téže intoxikace může 
ležet těžiště aktivity buď více na té či na oné straně, nejčastěji se s postupem času 
přesouvá spíše od vnějších k vnitřním procesům, což je patrné i z předešlých výpo
vědí. Míra aktivity znamená v podstatě množství energie, které je jedinec v rauši 
schopen vložit do tělesných a duševních hnutí, tam se projevuje zejména v citové 
oblasti a v zaměření pozornosti. Pokud oblast a míru aktivity chápeme jako veličiny, 
které mohou během jediné intoxikace nabývat celé řady hodnot, celkově při aproxi
maci různých stavů prožitých během celé intoxikace nedosahují vlastně nikdy svých 
extrémů. Uživateli výše popsané typy marihuanových raušů se tedy vyznačují 
určitými dominujícími fenomény, které jsme rozdělili podle dvou zmíněných kritérií 
do tří skupin: 

- vnější aktivita - pozornost a aktivita zaměřena ven - činorodost 

- vnitřní aktivita - těžiště aktivity je uvnitř - zadumanost, vnímavost 
- pasivita - snížená schopnost ovládnout své myšlenky a tělo - zmoženost 
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Tabulka 2. Typologie marihuanových raušů 

Typ Použitý název Dominující fenomén Emotivní ladění Intenzita 
stavu 

duševně tělesně 
intoxikace 

Vnější Vysmátost emoce pohyb pozitivní euforie spíš menší 
aktivita kecavka (smích) energie nadšení 

řehtačka komunikace 
akce upovídanost 

Vnitřní Přemýšlivost myšlení, tělesný klid spíš odpoutanost spíš větší 
aktivita dumka, fantazie , pozitivní vytržení 

pohodička, vnímání 
hluboký stav 

Pasivita Výkyd "prázdná bezvládné neutrální únava velká 
hlava" tělo nebo spíš apatie 

negativní letargie 

V tabulce 2 jsme se pokusili shrnout souvislosti mezi nejčastěji se vyskytujícími 
fenomény a jednotlivými typy intoxikací. Pokud uvážíme, že během jediné intoxika
ce může uživatel zažít více různých typů marihuanových raušů , je třeba chápat na
črtnuté emotivní ladění a intenzitu intoxikace pouze jako pravděpodobnostní model, 
jehož celkový charakter je velmi dynamický (tady jsi myslím nějak pomíchal dvě 
věty, že mi to nedávalo smysl). 

Pro ilustrativní zachycení vývoje intoxikace i z časového hlediska, se budeme 
snažit u každého typu popsat možný průběh . Od pociťování prvních účinků , pokud 
se typ marihuanového rauše objeví hned od začátku , přes následnou transformaci 
typických fenoménů do mírnější podoby, když už účinek drogy postupně pomíjí. Dá 
se říci, že pořadí typů, tak jak je v textu prezentováno, v podstatě souhlasí i s nej
častějším vývojem intoxikace: na začátku je největší pravděpodobnost výskytu fe
noménů "vnější aktivity", která může postupně přecházet do "vnítřní aktivity". Pasi
vita, která není tolik obvyklá, se objevuje většinou až při opakovaném kouření, tedy 
v pokročilejší fázi intoxikace. 

Pro pojmenování typů intoxikace j sme využili slangové názvosloví, které pro různé 
stavy marihuanových raušů použili během výzkumu účastníci samotní. Nejde nám 
přitom pouze o to, že tento slang vyjadřuje autentičnost výpovědí, ale současně také 
vystihuje a pojmenovává jevy, pro které nám v běžném, spisovném jazyce často chy
bí slova. 

Následující schéma, které bylo nakresleno jedním z účastníků výzkumu, zde 
uvádíme pouze pro dokreslení způsobu, jakým byla využita metoda triangulace 
účastníkem výzkumu (v rámci procesu kontroly validity). V tomto případě nás za
jímaly vztahy mezi prožitkem a některými jeho podmiňujícími činíte li z pohledu uži
vatele. 
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Obrázek 3. Typologie intoxikací, ukázka použité metody 
(Z - "zhulenost", H - hašiš, S - skunk, G - ganja 

počet spojnic - síla vzájemné vazby) 

Následující definice tří základních stavů jsou souhrnem ze získaného materiálu 
od všech účastníků procesem kategorizace odpovědí. Pro ilustraci jsou tyto definice 
v případě potřeby doplňovány o nejvýstižnější výroky charakterizující daný stav. 
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Popis vysmátosti 

Mezi pravděpodobně nejčastější prožitky při intoxikaci konopnými drogami patří 
ty, jež by se daly zahrnout do skupiny vnějších aktivit (dle tab. 2). Kvůli zjedno
dušení jsme pro pojmenování celé skupiny zvolili pojem vysmátost. Tento pojem je 
třeba chápat širším způsobem, než jen jako označení pro charakteristické záchvaty 
smíchu. Typickým settingem pro stav vysmátosti je rekreační užití ve skupině , kde 
potom dominuje smích, euforie, dobrá pohoda: 

P10: SO je stav, kdy se člověk směje, jako vnitřní pohoda ". taková oslava"." 
P2: "(o počátcích kouření marihuany, pozn. tazatele) ". pak jsem měla období, co 

jsem to asi pětkrát kouřila a pořád jsem čekala nějakou změnu. Potom když se to 
přelomilo, tak ten první přelom spočíval v tom, že jsem měla strašný chechtavky, 
furt , já jsem se nemohla zastavit, cítila jsem prostě, jak se mi tady rozjíždějí koutky, 
a že je nejsem schopná dát zpátky, a hrozně se tomu směju. A ti kamarádi kolem mě 
se taky všichni pěkně smáli, smáli jsme se stejně všemu" ." 

Takto vzniklá euforie okamžitě podléhá sociální facilitaci, příjemný pocit je 
rozvíjen přítomností dalších osob pod vlivem marihuany, euforie postupně eskaluje. 

P15: "" .pokud s těma lidma souzníš, a pak si šest lidí v kolečku zahulí, tak 
teďka všichni souzníte a to je i fyzikálně vyjádřitelná rezonance, to je úplně očivid
ný, souzní způsob vnímání veškerejch věcí, tak jak se bavíš sám dobře , tak se bavíš 
krát šest, když je vás šest, protože cejtíš, že on se taky baví a o to víc se bavíš ty 
a tím se dohromady vyhecujete právě k tomu a prostě najednou to přijde a to je pro
stě, najednou taková změna ... " 

Vyčerpávající záchvaty různě intenzivního smíchu trvají obvykle několik minut, 
tedy mnohem déle, něž běžný smích ve střízlivosti. "Chechtavka" začíná obvykle 
hned s prvními zpozorovanými účinky drogy. Vědomí je pohlceno vjemem smíchu, 
jeho obsahem jsou pouze prožívání radosti z euforického bytí, člověk je takovým po
citem úplně "převálcován", smích je spontánní, neovladatelný a bezdůvodný. 

P7: "".se podíváme s někým na sebe a začneme se smát ". a teď prostě to ne
může přestat, po dvou minutách, co se všichni smějí tomu, že se všichni smějí, tak to 
je pocit absolutního štěstí a sounáležitosti hlavně, všichni jsou šťastní, že se teda 
všichni chechtají ". Já bych to viděla v tom momentě rozpoznání toho, že všichni 
jsme na tom stejně a všichni se zřejmě budeme smát, tak to akcelerovalo." 

Popis přemýšlivosti 

Další typ marihuanového rauše tvoří skupina fenoménů, jež jsme souhrnně na
zvali přemýšlivost. (Uživatelé pro ni v následujících výpovědích používají často slovo 
"dumka".) V porovnání s vysmátostí tu nedominuje tak čirá radost a aktivita se pře
souvá spíš do oblasti vnitřních, převážně poznávacích procesů . Ať už jde o činorodé 
myšlení, receptivní vnímavost nebo cesty fantazií, pohlcení vnitřním světem se na-
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venek projevuje nejčastěji jako nehybné vytržení , které může být více či méně emo
cionálně podbarvené: pohlcení vlastními myšlenkami a citová angažovanost v pro
žívaných vjemech či fantaziích může být jak příjemným tak nepříjemným zážitkem, 
a nebo, pokud převládá citová odpoutanost, mívá charakter blažené vyrovnanosti. 
Ale i pokud se stane, že jsou myšlenky spíše negativní, nemusí být ještě tyto stavy 
nepříjemné. 

P9: " ... to je vyloženě po brku, kdy začnu přemejšlet, a to je většinou, když se 
s nikým nebavím ... (. .. ) ... a ta první euforie vysmátosti opadne, a všichni jsou najed
nou pryč a zjistím, že jsem tam sám v hospodě, to se může dostavit ... ( . .. ) ... je to spíš 
ta horší část toho vyhulení." 

P7: Sak u mě je dumka úplně jiná a charakteristická taky tím, že si vždycky je
du sama za sebe, úplně sama za sebe ... to prostředí samozřejmě na mě má vliv, ale 
je to pokaždé to samé .. . i to přemýšlení ... se ani neoddávám pocitům, jako při tom 
zkouření vysmátém nebo kreativním, ale vím, že budu muset spoustu věcí řešit, ať 

už těch úkolů z normálního života, který mám fyzicky nějak zvládnout, ale prostě 
řešit spoustu otázek a spoustu tady těch pocitů rozebírat, přesně pojmenovávat a vy
vozovat z toho nějaké závěry ... " 

Popis výkydu 

Výkyd se většinou objeví tehdy, když tělo uživatele absorbovalo větší množství 
drogy. To se může přihodit dvěma způsoby. V prvním případě se výkyd objevuje ih
ned na začátku, když se vykouří větší množství marihuany nebo se kouří nějaká ve
lice potentní varianta konopí (v následující výpovědi je to konkrétně "bílá vdova"). 
O tom, že takové stavy mohou být příjemné, svědčí i výrok, že "to hulili pořád". 

P8: "Kámoši měli bílou vdovu z lampy a bylo to tak strašný, že se to nedalo 
kouřit, tos nebyl vysmátej, to sis dal tři prásky a byls prostě mozek vyplej, prostě 
níc, ty jo. Samozřejmě, že jsme to hulili pořád. To byly stavy šílený .. . " 

V druhém případě se vyskytne po opakovaném kouření v jednom dni v některé 
z pozdějších intoxikací . Po celodenním kouření je to typicky navečer , kdy už vládu 
nad tělem i myslí přebírá únava. 

P7: " ... výkyd bych směřovala k tomu, jakože třetí brko a tak dál, který nás tlu
mÍ. .. " 

P9: "Výkyd je spíš takovej fyzickej, prostě si vykydnu, I1echce se mi zvedat, ne
chce se mi otvírat oči ... " 

Tyto dvě varianty mají společnou určitou tělesnou i duševní bezvládnost. Buď 
prožitku dominuje zakalená mysl, která je v podstatě prostá veškerých myšlenek, 
nebo ochablé tělo, jemuž se nedostává žádné energie k pohybu. 
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P7: n'" tak je to takový moc velký hukot, že cítím strašný tlak, je to jako bych by
la v nějaké husté mlze a viděla jenom na krok před sebe, na krok tu myšlenku před 
sebe, a to, co bylo za mnou už ztrácím, je to strašně aktuální prožitek s tím, že se mi 
nespojuje, není kontinuální vnímání minulosti, přítomnosti a budoucnosti, fakt žiju 
jenom v tom okamžiku a dál nevidím, ani kdybych chtěla, nedaří se mi to, prostě 
nestíhá to vědomí tady toto." 

P6: nČlověk je takovej, héhm, od začátku, neřekl bych překouřit, ale chvilku mu 
trvá, než to úplně vstřebá, chvilku je takovej úplně zmátoženej, a pak u ž prostě se to 
nikam nerozjede a zůstanu sedět v křesle . No a pak se baví s lidma, a pak to po
stupně upadá a pak už třeba, je to třeba hlavně večer, když končí zábava, když se 
předtím kouřily takový ty intenzivnější brčka, tak ty další už jsou prostě jenom o za
padnutí do křesla, ještě půl hodiny tam člověk civí, a pak si řekne, co tady dělám?" 

Ačkoliv se může zdát, že malátná bezvládnost není až tak příjemná, zejména 
těžším uživatelům se mnohdy zamlouvá, zatímco rekreační uživatelé se s ní setkají 
většinou jen zřídka. 

P15: nOno to není nepříjemný, to vůbec není negativní, že to tak je, to je prostě 
ta kovej takřka letargíckej stav, jenom si říkáš, co se to kolem, sakra, děje? A nějak 
je ti to v podstatě v tu chvíli jedno, protože právě ta tvoje intenzívní zhulenost tě 
zaměstnává natolik, že vůbec nepojímáš nějaký myšlenky na to, že bys chtěl do tý 
skutečnosti zasahovat, no když se tomu oddáš, tak si tě to hází jak samo chce ... " 

PS: n'" ten výkyd není leckdy nepříjemnej, prostě jsem se bavil, no tak jsem 
dobře unavenej na to, že usnu, tak si lehnu, usnu, to je taky celkem v klídku, je 
horší pak bejt vykydlej někde, odkud je třeba daleká cesta domů a do postele, to je 
potom horší, ale když jsem doma a jsem vykydlej, tak v pohodě . .. " 

Všechny tři identifikované typy prožitků marihuanových raušů je nutno chápat 
jako relativně stálé skupiny fenoménů, které se opakovaně objevují u více uživatelů. 
Každý uživatel ale nemusí prožívat všechny typy. Z porovnání získaných výpovědí 
a charakteristik účastníků výzkumu vyplývá (v souladu s našimi očekáváními), že 
čím je frekvence užívání větší, tím mají uživatelé širší rejstřík prožívaných typů, 
a také spíš ocení i ty typy intoxikací, které patří mezi pasivnější a zdaleka nejsou 
v oblibě u všech uživatelů. V průběhu jediné intoxikace se může v prožitcích po
stupně a opakovaně vyskytnout (a také se často vyskytuje) více různých typů mari
huanového rauše. 

Nejčastěji se vyskytujícím a také nejoceňovanějším typem intoxikace je vysmá
lost (vnější aktivita). Conditio sine qua non vysmátosti je skupinové užití marihua
ny, prožitku dominuje veselá nálada a smích, hravá komuníkace a aktivita. Re
kreační uživatelé prožívají téměř výhradně tento typ marihuanového rauše. 

Přemýšlivost (vnítřní aktivita) je také poměrně častá , ale ve své čisté formě se 
vyskytuje zřídka a jen u těžších uživatelů , jimiž je také spíš oceňována. Znakem 
přemýšlivosti je tělesný klid a intenzivní činnost některého z poznávacích procesů. 
Z emocionálního hlediska převládá buď odpoutanost a vyrovnanost, a nebo na dru
hou stranu značná citová zaujatost obsahem vědomí - vlastními myšlenkami, fanta-
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ziemi nebo vjemy. Tato emocionální zaujatost mívá podobu více či méně pozitivní 
(nadšení až extatické vytržení) nebo mírně negativní (zádumčivost, vážnost), a jen 
velice zřídka je značně negativní (úzkost, sklíčenost). 

Výkyd (pasivita) je charakteristický duševní a/nebo tělesnou bezvládností, ne
tečností a ochablostí. Vyskytuje se spíše méně často a úzce souvisí s užitím většího 
množství drogy. Je oceňován jen minimem uživatelů. 

Tabulka 3. velice zjednodušeně naznačuje možné souvislosti mezi typem prožit
ku a vybranými podmiňujícími činiteli, tak jak je označili ve svých výpovědích uži
vatelé (viz ukázka na obr. 3). 

Tabulka 3. 

Prožitek 

Vysmátost 

Přemýšli vost 

Výkyd 

Naznačeni souvislostí typu rauše a některých 
podmiňujících činitelů 

Typ Set Setting Množství Fáze Uživatel 
motivace drogy intoxikace 

rekreační veselost společnost spíš menší spíš rekreační 

(poznávací) energie volno počáteční pravidelný 
těžký 

poznávací problémy sám spíš větší spíš pravidelný 
pracovní zaduma- pozdější těžký 

nost 

nerozhoduje únava nerozho- velké pozdní (pravidelný) 
duje těžký 

Diskuse 

Hodno· 
cení 

+++ 

++/+/0 

O/-

Při přehledu všech dosud provedených pokusů o popis prožitku intoxikace se 
námi zvolený způsob jeví jako určitý kompromis mezi dosud použitými metodami. 
Extrémem v rámci snahy dosáhnout co možná nejmenší míry možného osobniho 
zkresleni, byly snahy ranných experimentálních studií usoudit na prožitek z verbál
ního či neverbálního chování intoxikovaných pokusných osob. V těchto experimen
tech ovšem nebylo zachycení a popis prožitku nikdy na prvnim místě . V podstatě se 
zde v praktické rovině projevila obsedantni snaha obejít v psychologickém výzkumu 
introspektivni metody. Takovýto přístup nebyl pro náš výzkum vhodný a byl v os
trém rozporu s jeho cíly: popsat prožitek akutni intoxikace a psychické jevy s nim 
související. 

Inventáře nebo škály snažící se zachyceni prožitku intoxikace u většího počtu 
uživatelů, které byly použity v několika výzkumech a které poskytly do současné do
by pravděpodobně nejkomplexnější a nejspolehlivější popis rauše, jsou přibližně 
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srovnatelné s námi využitým postupem. Také primárně využívají retrospektivní in
trospekci uživatelů konopných drog. Protože ale dotazníková metoda omezuje rozsah 
sledovaných prožitků, nemůže poskytnout odpovědi na námi stanovené otázky, zej
ména pak na subjektivní členění a význam prožitku a jeho co nejširší a nejhlubší po
pis. Na opačném pólu pak stojí studie založené na popisu vlastních prožitků sa
motnými experimentátory s konopnými drogami. Jedná se jak o více či méně poe
tické práce, tak o práce snažící se splnit kritéria "vědeckého" jazyka. Těmto pracím 
však chybí systematické srovnání vlastního zážitku se zážitky dalších osob. 

Co se týká tématu teoretické citlivosti výzkumníků, pak v terénu pracovali kole
gové s velmi dobrou znalostí prostředí a slangu, kteří dokázali s účastníky navázat 
autentický osobní vztah, který byl součástí výzkumné strategie. Explicitně tak bylo 
(po ošetření všech základních etických otázek) pracováno s touto jinak velmi citlivou 
stránkou výzkumné práce, aby bylo dosaženo co nejvyšší validity ZÍskávaných údajů. 
Teoretická citlivost byla v našem kvalitativním výzkumu jedním z nejdůležitějších 
nástrojů . Samozřejmě lze v takovém případě zpochybnit nestrannost výzkumníků. 
Stejně tak dobře ovšem lze namítnout, že vědecké nestrannosti lze dosáhnout také 
tak, že si výzkumník svých předsudků je vědom a při práci je reflektuje (Ungerlei
der, Andrysiak, 1981). 

Zajímavou výzkumnou otázkou je, zda výsledky prezentované analýzy prožitků 
akutní intoxikace nepřisuzují marihuanovém rauši veskrze pozitivní prožitky . Naše 
zjištění však jsou ve shodě s naprostou většinou studií zabývajících se týmž výz
kumným problémem. Zdánlivé nebo skutečné nadhodnocení pozitivních účinků ko
nopných drog tak může být způsobeno několika důvody: 

- uživatelé sami před sebou racionalizují a obhajují vlastní užívání marihuany 
tím, že jí připisují více pozitivních a méně negativních účinků, 

- dalším důvodem může být to, že uživateli marihuany se stanou především ti, 
kteři v intoxikaci prožívají přijemné účinky drogy, neboť především oni mají tenden
ci tyto své zážitky opakovat, což mimo jiné znamená, že subjektivní prožitek intoxi
kace má přímý vliv na budoucí konzumaci drogy. 

o tom, že se negativní prožitky vyskytují pouze v nepatrném zlomku intoxikací, 
svědčí i fakt masového užívání marihuany (Řehan, Miovský, 2003). Kdyby nebyl 
rauš příjemný, nikdy by marihuanu neužívalo tolik lidí. Nedomníváme se tak, že při 
výzkumu došlo k nějakému zásadnímu zkreslení výsledků vínou možné předpojato
sti promítající se do procesu zpracování a interpretace výpovědí. Proto byla využita 
metoda triangulace přes účastníky výzkumu (Čermák, Štěpaníková, 1998) a to jak 
přímo v průběhu ohniskových skupin, tak po skončení hlavní fáze sběru dat v indi
viduálnich rozhovorech. 

Otázkou samozřejmě také zůstává to, do jaké míry je konsensus ve výpovědích 
participantů způsobem relativně vysokou mírou homogenity zkoumaného souboru. 
Vzhledem k relativní jednostrannosti ve výběru vzorku uživatelů (městská subkul
tura složená převážně z vysokoškolských studentů) je třeba zdůraznit opatrnost při 
zobecňování závěrů prezentovaného výzkumu, ačkoli míra zobecnění je samozřejmě 
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výrazně omezená (někdy dokonce zcela vyloučená) při jakémkoli kvalitativním 
výzkumu. 

Závěr 

Ve výzkumu jsme se zaměřili na popis subjektivní zkušenosti s konopnými dro
gami. Protože je stav rauše po užití konopné drogy velmi variabilní a každý uživatel 
ho při různých příležitostech prožívá jedinečným způsobem, pokusili jsme se spo
lečně s účastníky tyto prožitky schematizovat, aby byly výzkumně uchopitelnější. 
Tento přístup je sice značně redukující, a to nejen vzhledem k uměle vytvořeným 
kritériím klasifikace, ale na druhou stranu umožňuje prostřednictvím komunikace 
s účastníky výzkumu nalézt dostatečně výstižné výroky a popis, které jsou dosta
tečně specifické a konkrétní. Domníváme se, že navržená klasifikace prožitků může 
být užitečná jak z kliníckého hlediska, tak z hlediska pedagogického. 

Akutní intoxikace konopnými drogami znamená pro každého něco jiného: pro 
uživatele to může být vyhledávaná relaxace, návrat do dětských prožitků nebo mo
dus existence, bez něhož by nebyl schopen vykonávat běžné denní činnosti (včetně 
práce). Pro lékaře či psychologa to může být diagnóza s označením F12.0x a pro 
soudce to může jeden z aspektů při zvažování trestní sazby za výrobu či držení ko
nopné drogy. 
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