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Nikdo nepopøe, že chování jedince ovlivòuje lidi v jeho bez-

prostøedním okolí. Notoricky známým pøíkladem jednodu-

chého aktu se silnou nápodobou je zívání, jsou však i složi-

tìjší vzorce, napøíklad špatná nálada a jiné komplikované

typy chování. Mluví se dokonce o neinfekèní nákaze. Ovliv-

nìní jedinci totiž odcházejí do jiného prostøedí, kde pùsobí

v jistém smyslu nakažlivì. Zde však tento øetìzec nekonèí,

ale pokraèuje do dalšího a nakonec do ètvrtého „sledu“. Náš

vliv se tedy šíøí dále, než bìžnì tušíme; nejsme sice jako

mravenci propojeni hustou informaèní sítí, ale dùsledky

svého jednání mùžeme najít i tam, kde lidi ovlivnìné naším

chováním vùbec osobnì neznáme. To je jeden ze zajímavých

výstupù epidemiologické studie, kterou provedla Sara Med-

nick (1) se spolupracovníky. Další výstupy jsou neménì za-

jímavé a v nìkterých aspektech i pøekvapivé.

V období adolescence jsou mladí lidé pohotoví a ochotní

pøebírat vzory a zpùsoby chování mnohem významnìji od

svých vrstevníkù než od jiných osob vyskytujících se v jejich

sociálním poli. Ať už je to móda, hudba, slovník, nebo další

složitìjší – užiteèné i škodlivé – styly jednání, jakými jsou

pøizpùsobování mìnícímu se dennímu rytmu, stravovací

zvyklosti, vèetnì pøejídání, nebo naopak nefyziologických

redukèních postupù, správné pracovní návyky èi záškolác-

tví, ale také napøíklad zneužívání psychoaktivních látek.

Konopí patøí mezi nejoblíbenìjší drogy teenagerù. Po-

dle oficiálních pramenù se v USA nejménì jednou setkalo

s marihuanou 15,7 % žákù osmých tøíd a 42,3 % studentù

tøíd dvanáctých. Z tìch se poèítá k pravidelným uživatelùm

nìco kolem 18 %. Protože v tomto ohledu jsme nespornì

USA dohnali a pøedehnali, mùžeme smìle pøedpokládat, že

naše èísla jsou vyšší. Mezi první varovné pøíznaky zneuží-

vání kanabisu patøí poruchy spánku v noci a nadmìrná spa-

vost ve dne. Mnoho prací dokládá souvislost mezi naruše-

ným spánkem a tímto abúzem, pøièemž se vìtšinou pøedpo-

kládá, že abúzus je pøíèinou spánkových problémù. Existují

ale také ojedinìlé práce poukazující na kauzalitu zadanou

opaèným smìrem. Jedna longitudinální studie prokázala,

že špatný spánek v pøedškolním vìku je spojen s dvojnásob

èastým zneužíváním kanabisu, tabáku a alkoholu o deset

let pozdìji a další, že arteficiální nastavení na spánek krat-

ší než fyziologický vedlo v pokusu u adolescentù k mnohem

vìtšímu poètu behaviorálních, kognitivních a emoèních

problémù než u kontrolní skupiny s dostateèným spánkem.
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Autoøi citované práce mìli k dispozici reprezentativní

údaje prokazující šíøení jak spánkových zvyklostí, tak zne-

užívání kanabisu celkem od 90 118 adolescentù ze 142 škol,

51 % dívek a 49 % chlapcù v prùmìrném vìku 15,8 (±1,6) ro-

kù a sledovali je ve dvou vlnách s odstupem jednoho až dvou

rokù. Nejprve respondenti vyplnili dotazník obsahující jmé-

na pìti pøátel mužského a pìti ženského pohlaví a na zákla-

dì tìchto údajù byla vypracována v každé škole sociální síť

vèetnì „centrálních osob“. Do této studie bylo vybráno 8 349

jedincù. Tìm byl administrován podrobnìjší dotazník za-

mìøující se na spánkový režim (více nebo ménì než 7 hodin

dennì) a na poèet užití marihuany v posledním mìsíci. Per-

centuálnì bylo špatných spáèù v první vlnì 38 %, ve druhé

44 % a uživatelù konopí 13 % resp. 15 %.

Pøi analýze byly sledovány následující faktory: možný

vliv, tedy zda chování jedné osoby ovlivòuje chování druhé,

homofilie – zda jsou jednotlivci s podobným chováním

pøednostnì pøáteli, a nakonec možné spolupùsobící fak-

tory, napøíklad špatné podmínky v místì bydlištì nebo blíz-

kost dealera drog tamtéž. Pøi analýze byly vždy sledované

osoby oznaèeny jako „ego“ a jejich blízcí pøátelé, na nìž mìli

vliv, jako „alter“. Výsledky ukázaly, že shluk (cluster) osob

s nedostateèným spánkem byl vìtší, než by odpovídalo poè-

tu pravdìpodobnosti. Souèasnì se ukázalo, že když pøi sle-

dování první vlny mìly osoby „ego“ nedostateèný spánek ve

29 %; jejich nejbližší „alter“ pak v 17 %, další sled v 8 %

a ètvrtý sled v 5 %. Podobné, ale výraznìjší vztahy platily

i pro užívání kanabisu. Jestliže u osob ego byla pravdìpo-

dobnost užití o 190 % vyšší než byl prùmìr celého souboru,

bylo užívání kanabisu u jejich osob alter v dalších sledech

také vyšší s pravdìpodobností vìtší o 88 %, 38 % a 11 % než

prùmìr.

Mezi významné charakteristiky „centrálních osob“ (což

jsou ti a ty, jimž jsme byli zvyklí øíkat „sociometrické hvìz-

dy“) patøí významnì nižší èas strávený ve spánku a èastìjší

užívání kanabisu. Tyto prvky se objevují i ve druhé vlnì šet-

øení, a to tak, že osob se nedostateèným spánkem pøibývá

o 13 %, zatímco ve vztahu k marihuanì již nejsou výsledky

signifikantní. Pøi posuzování obou charakteristik bez vzta-

hu k centrálním osobnostem však našli autoøi u obou nega-

tivních faktorù ve druhé vlnì sledování nárùst: u nedosta-

teèného spánku o 5 % a pøi hodnocení užívání kanabisu

stoupla pravdìpodobnost užívání u pøátel silných uživatelù

dokonce o 42 %. Také dobré vlastnosti, tedy dostateèný spá-

nek a abstinence od kanabisu, mají tendenci se v èase rozši-

øovat, ale mnohem ménì a nevýznamnì.

Komplikovaná analýza pak prokázala, že zprostøedko-

vání úèinkù obou nepøíznivých typù chování zaèíná u ovliv-

nìní spánku ve smyslu jeho nedostatku a teprve na tuto

zmìnu navazuje sdílení abúzu, na nìmž se první charakte-

ristika podílí plnými 20 %. Autoøi dospìli k závìru, že je to

primárnì spánková porucha, která druhotnì spouští abú-

zus, že tedy kauzální vztahy smìøují od nespavosti ke zne-

užívání, nikoli naopak, jak by napovídal „selský rozum“,

a že tyto vlastnosti se pak šíøí po sociální síti. Konkrétnì: je-

dinec se dostává do rizika užívání kanabisu tehdy, jestliže

jeho pøátelé nedostateènì spí a on sám zaène také nežádou-

cím zpùsobem redukovat svùj spánek. Pak stoupá jeho rizi-

ko užití kanabisu o 110 %. Dùsledky pro prevenci vyplývají-

cí z tìchto zjištìní jsou pøekvapivé, ale jasné: u adolescentù

vìnovat pozornost pøedevším dobrým spánkovým zvyklos-

tem, èímž se dá pøedejít mnoha dalším kognitivním, emoè-

ním a behaviorálním problémùm, vèetnì užívání kanabisu.
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