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BACKGROUND: Some cannabis users face important

subjective difficulties after years of intensive use. Ulti-

mately, this results in the cessation of their cannabis ca-

reers. AIMS: The aim of this paper is to explore what leads

to cannabis cessation, how it proceeds, and whether it is

permanent. METHODS AND SAMPLE: The data analysis

was guided by Grounded Theory. Qualitative narrative in-

terviews were conducted with 17 respondents who told

their stories of life with cannabis. RESULTS: A subjective

assessment of the pros/cons of cannabis use is important in

the cessation process. The assessment may be accelerated

by a shocking experience or another experience that be-

comes the “last straw”. The ensuing periods of abstinence

and lifestyle changes may lead to permanent abstinence or

relapse. Relapse may lead to continued abstinence or con-

trolled cannabis use. CONCLUSIONS: This article brings

new knowledge on drug use management. Exploring sub-

jective difficulties which led committed users into absti-

nence or controlled use without specialised help gives us

greater insight into drug cessation.
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VÝCHODISKA: Nìkteøí náruživí uživatelé konopí se po

urèité dobì v øádu let zaènou potýkat s významnými sub-

jektivními potížemi, které nakonec vedou k ukonèení uži-

vatelské kariéry. CÍLE: Cílem práce je prozkoumat, jak

k ukonèení konopné kariéry dochází, jaký je jeho prùbìh

a zda je trvalé. METODY A SOUBOR: Analýza dat byla

provedena pomocí metod zakotvené teorie. Pro výzkum

fenoménu pøestávání s užíváním konopí byly provedeny

kvalitativní narativní rozhovory se sedmnácti responden-

ty, kteøí vyprávìli svùj pøíbìh života s konopím. VÝSLED-

KY: V procesu pøestávání je dùležitá subjektivní rozvaha

kladù a záporù z užívání konopí. Rozvahu mùže urychlit

výskyt zlomové události v podobì šokujícího zážitku, jiné-

ho zážitku, který se stane poslední kapkou, nebo vnìjší

okolnosti nesouvisející s úèinky konopí. Poté se dostavuje

rùznì dlouhá abstinence se zmìnou životního stylu, která

mùže vést k trvalé abstinenci nebo relapsu. Podle kvality

prožitku pøi relapsu uživatel pokraèuje v abstinenci, nebo

pøechází ke kontrolovanému užívání konopí. ZÁVÌRY:

Práce pøináší další poznatky o managementu užívání drog.

Zkoumání subjektivnì vnímaných potíží, které náruživé

uživatele dovedly bez specializované pomoci až do stavu

abstinence nebo kontrolovaného užívání, vede k vìtšímu

vhledu do problematiky opouštìní užívání drog.
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� 1 ÚVOD
Marihuana se tradiènì drží vysoko v popularitì drogových

témat. V celoživotní a roèní prevalenci užívání konopných

drog mezi mládeží a mladými dospìlými se ÈR dlouhodobì

øadí na vrchní pøíèky evropských žebøíèkù. Nedávné popu-

laèní výzkumy (ESPAD z roku 2007 a Celopopulaèní studie

užívání psychotropních látek z roku 2008) naznaèily také

znaèné rozšíøení problémového užívání konopí v èeské po-

pulaci (Mravèík et al., 2009, p. 13 ad.). Tyto skuteènosti,

spolu s vysokou exponovaností konopí ve veøejném diskur-

zu, vedou k tomu, že i typický èlen laické veøejnosti má již

dnes urèitý pøehled o žádoucích úèincích a také rizicích této

drogy. Jiným aspektùm užívání konopí je ale vìnována stá-

le malá pozornost. Prùbìh drogových kariér, tedy dlouhodo-

bého užívání a jeho možného následného ukonèení, je jed-

ním z takto opomíjených témat. Pøedkládaný èlánek vychá-

zí z výzkumu ukonèování kariér konopných uživatelù1.

Dosavadní výzkumy poskytují pomìrnì bohaté poz-

natky o dùvodech a faktorech, které vedou k ukonèení nebo

pøerušení kariér užívání konopných drog (viz kapitola 1 / 2),

ale nevrhají dostateèné svìtlo na proces této zmìny z hledi-

ska uživatelù. V pøedstavovaném výzkumu jsme pomocí

rozhovorù retrospektivnì sledovali kariéry dlouhodobých

náruživých uživatelù – od pøíjemných a objevných zaèátkù

pøes pociťované nepøíjemnosti, zlomové události poskytující

dostateènou motivaci ke zmìnì až po vývoj po skonèení ka-

riéry. Zatímco nìkteøí náruživí uživatelé døíve èi pozdìji do-

sáhli trvalé a úplné abstinence, jiní se s problémovými as-

pekty svého užívání vypoøádali pouhým pøechodem k pøíle-

žitostnému/rekreaènímu užívání s vysokou mírou kontroly.

Tento èlánek pøispívá k dosavadnímu výzkumu fenomeno-

logickým vhledem do procesù utváøení a udržení zmìny

v myšlení a chování náruživých uživatelù konopných drog,

kteøí se bez léèebného zásahu vydali na cestu dlouhodobé

abstinence.

V èlánku nejprve definujeme nìkteré dùležité pojmy

týkající se drogové kariéry a užívání konopí. Poté shrnuje-

me dosavadní poznatky o ukonèení kariéry, doèasné absti-

nenci a redukci užívání konopných drog. Výklad výsledkù

našeho výzkumu, založeného na narativních rozhovorech

se 17 uživateli, zaèínáme popisem subjektivních ziskù z uží-

vání konopí. Rùzné modality v období náruživého užívání

shrnujeme do dvou typologií uživatelù. Jako protipól sub-

jektivních ziskù popisujeme nepøíjemnosti, které respon-

denti pøi užívání konopí pociťovali a které se zakládaly do

mozaiky dùvodù ke zmìnì. Dále se vìnujeme typologii zlo-

mových událostí, které vedly ke skuteèné zmìnì uživatel-

ského vzorce. Nakonec sledujeme kariéry po této zmìnì

a poukazujeme na skuteènost, že u nìkterých respondentù

nebyl vnímaný konec konopné kariéry nutnì spojen s úpl-

nou abstinencí.

� 1 / 1 Vymezení pojmù
Od prvního užití konopí v životì jedince lze hovoøit o kariéøe

uživatele konopí. Tato kariéra mùže být rùznì dlouhá

a u rùzných uživatelù také rùznì spletitá. Typologie uživa-

telù pak usnadòuje orientaci ve vzorcích užívání, èímž se ro-

zumí jak technická stránka užívání a aplikace drogy, tak

stránka sociální, rituální a psychologická (Gabrhelík, Ku-

bù, Miovský & Zábranský, 2008, p. 132). Pro jednoduchost

budeme používat základní dìlení na experimentátory (ne-

pravidelní obèasní uživatelé), pøíležitostné a rekreaèní uži-

vatele (droga se stala už souèástí životního stylu, ale užívají

ménì èasto než jedenkrát za týden), pravidelné uživatele

(užívají vícekrát než jednou týdnì) a závislé uživatele (spl-

òují kritéria pro závislosti) (Kalina et al., 2003, p. 17).

Jako náruživé uživatele konopných drog oznaèujeme

v tomto èlánku ty, kteøí drogu užívají pravidelnì a dlouho-

dobì. Tito „tìžší a dlouhodobí uživatelé” jsou vystaveni vìt-

šímu riziku závislosti na konopných drogách (Dvoøáèek,

Miovský & Šulcová, 2008, p. 286).

Další pohled, kterým lze rozlišovat uživatele, je kon-

trola spotøeby konopí, tedy kontrola situací a podmínek, za

jakých uživatelé užívají a naopak za jakých neužívají, jaké

situace jsou nepøijatelné nebo nežádoucí. Z literatury zabý-

vající se kontrolovaným užíváním drog víme, že drogy lze

užívat i zpùsobem, který nezpùsobuje možné sociální vylou-

èení nebo vznik existenciálních i jiných problémù, které

jsou v užívání drog èasto spatøovány (více Morávek, 2007).

Kontrolující se uživatel je takový ideální typ uživatele, kte-

rý dodržuje urèitý zpùsob užívání drogy (management uží-

vání), pomocí kterého minimalizuje možnost výskytu nepøí-

jemných prožitkù èi jiných možných problémù (viz kapitola

3 / 2).

� 1 / 2 Dosavadní poznatky o konci konopné
kariéry
Pro lepší porozumìní fenoménu pøestávání užívání konopí

je vhodné uvést tento jev do kontextu pøedešlých událostí,

tedy poèátku a prùbìhu konopné kariéry.

1 / 2 / 1 Prùbìh kariéry

Vývoj a prùbìh kariéry je velice zajímavým a pestrým je-

vem. U vývoje lze hovoøit o zmìnách množství a frekvence

užívání, pociťování rùzných obtíží, zmìnách návykù èi hod-

notových preferencí apod. Cohen & Kaal (2001) zkoumali

dosavadní prùbìhy konopné kariéry u zkušených uživatelù

s využitím šesti vzorcù (obrázek 1)2. Respondenti z jejich vý-

zkumu se z 50 % zaøadili ke vzorci è. 4 a z 25 % ke vzorci è. 6,
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které si jsou podobné ve tøech aspektech: 1) poèátek byl cha-

rakterizován pomalým zvyšováním frekvence, 2) prùbìh je-

jich kariéry zaznamenal jeden èi více vrcholù, 3) náruživost

s postupem kariéry klesla na minimum nebo až k úplné

abstinenci.

Mezi vzestupným a následnì sestupným trendem ná-

ruživosti zùstává vrchol kariéry, kterého respondenti dosa-

hovali v prùmìru kolem 21 let vìku (s pomìrnì vysokou od-

chylkou S = 6). Délka nejnáruživìjšího období byla rùznì

dlouhá, a to do jednoho roku pro 15 %, od jednoho do dvou

let pro 50 % a 2–3 roky pro dalších 13 % respondentù. Pro

zbylých 22 % respondentù bylo nejnáruživìjší období delší

než ètyøi roky (Cohen & Kaal, 2001, p. 46).

1 / 2 / 2 Ukonèení kariéry

Ukonèení kariéry užívání konopí je obtížné schematizovat

tak jednoduše jako její prùbìh. Cohen & Kaal (op. cit.) zjiš-

ťovali dùvody, pøíèiny a okolnosti ukonèení kariéry. Za uži-

vatele s ukonèenou kariérou byl považován respondent, kte-

rý v posledních dvanácti mìsících neužil konopí nebo o sobì

prohlásil, že svoji kariéru považuje za ukonèenou (Cohen

& Kaal, 2001). Vìk ukonèování mìl podobnou distribuci ve

všech zkoumaných mìstech (obrázek 2).

I když polovina respondentù s ukonèenou kariérou tvr-

dila, že už konopí v budoucnu neužije, jedna tøetina si na-

opak byla jista, že konopí užije, a zbylá èást respondentù si

svou konopnou budoucností nebyla jista. Navíc jedna tøeti-

na respondentù nìkdy v prùbìhu své kariéry s užíváním ko-

nopí vìdomì skonèila, ale pozdìji se k nìmu vrátila. U polo-

viny takovýchto „vracejících se“ uživatelù se relaps zopako-

val tøikrát a více, u jedné desetiny dokonce desetkrát a více

(Cohen & Kaal, 2001).

Mezi dùvody ukonèení respondenti uvádìli negativní

zkušenosti s konopím, nezájem pokraèovat v užívání kono-

pí, pocit, že konopí nezapadá do jejich životního stylu,

a ztrátu schopnosti koncentrace. Ménì èasto uvádìli zmìnu

pøátel, zdravotní dùvody, ukonèení kouøení tabáku a fi-

nanèní dùvody (tamtéž).

V longitudinální studii na vzorku 706 respondentù na-

lezli Chen & Kandel (1997) šest prediktorù pøestávání s ko-

nopím:

1/ Vìk: Se zmìnou vìku se odehrávají i zmìny zájmù, du-

ševních potøeb a postojù, což mùže vést ke ztrátì zájmu uží-

vat drogy. Významnost tohoto faktoru vzrùstala mezi

25 a 30 lety.

2/ Fenomenologie užívání: Døívìjší ukonèení bylo pre-

dikováno zapoèetím v pozdìjším vìku a užíváním konopí ze

spoleèenských dùvodù. Naopak k pozdìjšímu ukonèení ved-

la iniciace v raném vìku, užívání dalších drog nebo potøeba

manipulace s vlastními pocity.

3/ Depresivní symptomy: Pøestože je konopí považováno

za antidepresivum, vedly depresivní pocity bìhem kariéry

k døívìjšímu ukonèení.

4/ Sociální okolí: Výskyt a užívání konopí v nejbližším

sociálním okolí se ukázal jako významný v prodloužení ka-

riéry a naopak negativní postoj blízké osoby vedl k døívìjší-

mu ukonèení.

5/ Zmìna sociálních rolí: Nejvìtší vliv na ukonèení

kariéry mìly vstup do manželství, tìhotenství a první

rodièovství.

6/ Partner – partnerka: V pøípadì partnera/ky neuživa-

tele/ky byla vìtší pravdìpodobnost ukonèení než u partne-

ra/ky, který/á konopí užívá (Chen & Kandel, 1997).
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Obrázek 1 / Figure 1

Typologie konopných kariér dle Hathawaye (2004)

Typology of cannabis use careers, according to Hathaway (2004)

Poznámka: Na ose X je znázornìn èas a osa Y znázoròuje frekvenci a množství

konopí, které respondenti užívali. Zdroj: Cohen & Kaal (2001, p. 47).

Note: The X-axis indicates the time and the Y-axis indicates the frequency

and quantities of cannabis used by the respondents. Source: Cohen and

Kaal (2001, p. 47).
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Obrázek 2 / Figure 2

Distribuce vìku ukonèení konopné kariéry dle Cohena a Kaala (2001)

(kumulativní podíl uživatelù s ukonèenou kariérou)

Zdroj: Cohen & Kaal (2001, p. 86).

Age distribution of the cessation of cannabis career according to Cohen

and Kaal (2001) (cummulative rate of users who have ceased to use

cannabis)

Source: Cohen & Kaal (2001, p. 86).



Ukazuje se, že významný vliv na regulaci užívání ko-

nopí a na ukonèení kariéry má sociální faktor, konkrétnìji

faktory v oblasti „sociálního okolí“. Dále je významný faktor

psychický, vnitøní, který je ve výzkumu Chena a Kandela

pøímo reprezentován pouze depresivními symptomy.

Hudges ve své studii na 19 respondentech podrobil

zkoumání faktor vùle k ukonèení užívání konopí nebo ales-

poò k jeho redukci. Po mìsíèní spolupráci s respondenty

uzavøel svùj výzkum zjištìním, že samotná vùle (rozhodnu-

tí) pøestat je velice slabým prediktorem faktického pøestání

(Hudges, 2008).

1 / 2 / 3 Doèasná abstinence

Dosavadní výzkum ukazuje, že nìkteøí abstinující uživatelé

s døívìjší náruživou kariérou si jsou jisti, že v budoucnu ješ-

tì konopí užijí. Období doèasné abstinence v užívání se zdá

být bìžným jevem. Více jak 75 % respondentù Cohena a Ka-

ala (2001) uvedlo, že bìhem své kariéry mìli období alespoò

jednomìsíèní abstinence (srov. Hathaway, 2004). Vìtšina

(80 %) respondentù tuto abstinenci zažila tøikrát a více. Do-

ba abstinence mùže trvat od nìkolika dní až po deset let.

Mediánem v tomto rozpìtí je pak podle Hathawaye (2004)

pìt mìsícù; prùmìrná doba abstinence zjištìná Cohenem

a Kaalem (2001) oscilovala mezi 13 a 19 mìsíci.

Nejvýznamnìjší uvádìné dùvody k doèasné abstinenci

(nikoliv ukonèení kariéry) zahrnovaly absenci konopí v oko-

lí, nezájem o konopí, ztrátu pocitu potøeby užít konopí; dále

respondenti zmiòovali práci a školu nebo absenci lidí, s kte-

rými by rádi užili. V tomto výètu nebyl ani jeden dùvod spo-

jen s negativními úèinky konopí (Cohen & Kaal, 2001). Po-

dle døívìjších zjištìní ale vnímání negativních úèinkù kono-

pí patøí na seznam dùvodù k abstinenci. Mezi závažné

dùvody k ukonèení kariéry je øazen „bad trip“ v podobì úz-

kostné poruchy (Dvoøáèek, 2008, p. 252). Nìkteøí náruživí

uživatelé si také dávají tzv. „pauzu“ – detoxifikují svùj orga-

nismus, èímž snižují subjektivnì vnímaný výskyt negativ-

ních prožitkù (Nechutný, 2006).

Porovnáním všech dosavadních dùvodù a faktorù ve-

doucích k abstinenci se objevuje zmìna jako hlavní jmeno-

vatel: zmìna životního stylu, zmìna pøátel, zmìna záso-

bování, zmìna životní role atd. Výsledek americko-ka-

nadského výzkumu (Ellingstad, Sobell, Sobell, Eickleberry

& Golden, 2006) též potvrzuje životní zmìnu jako nejèastìj-

ší dùvod pro pøestání (76 % uživatelù).

1 / 2 / 4 Redukce užívání

Posledním fenoménem, který se vyskytuje v prùbìhu ka-

riér, je redukce množství nebo frekvence užívání. Podle Co-

hena a Kaala (2001) zhruba polovina jejich vzorku zkuše-

ných uživatelù v prùbìhu své kariéry vìdomì redukovala.

Dùvody k redukci byly hodnì podobné dùvodùm k ukonèení

èi doèasné abstinenci, tedy pøíliš náruživé (problémové) uží-

vání3, ztráta zájmu o konopí, nelibost v úèincích, studijní

nebo pracovní dùvody. Finanèní nouze se u ukonèení obje-

vovala zøídka, ale u redukce užívání byla zmiòována oproti

ostatním jako jeden z nejèastìjších dùvodù. Na redukci lze

nahlížet jako na mezistupeò nebo cestu od užívání k úplné

a trvalé abstinenci. Na druhou stranu se mùže jednat pouze

o pøizpùsobení uživatelského vzorce vnìjším nebo vnitøním

okolnostem, bez motivace k abstinenci.

Uvedený pøehled výzkumù a náhledù na uživatelskou

kariéru a její konec poskytuje pøehled o možných dùvodech

a faktorech, které vedou k ukonèení, a nìkterých procesech,

které se mohou ke konci kariéry odehrát. Výzkumy však ne-

osvìtlují, jak zmìna pohledu uživatelù na konopí vzniká

a jak se tedy po nìkolika letech užívání rodí a uplatòuje mo-

zaika dùvodù, které je k redukci nebo abstinenci vedou.

Otázkou také zùstává, co rozhoduje o tom, zda se uživatel

vydá na cestu dlouhodobé abstinence, nebo se naopak k uží-

vání vrátí. Naznaèené mezery v poznání konce konopných

kariér zaplòují poznatky kvalitativní studie, kterou popíše-

me níže.

� 2 METODOLOGIE
Položili jsme si následující výzkumné otázky: 1) Jaké fakto-

ry a okolnosti pøedcházejí nebo pøímo èi nepøímo ovlivòují

okamžik ukonèování konopné kariéry? 2) Jaký je prùbìh

ukonèení kariéry? 3) Jaký je vývoj po ukonèení kariéry?

Studie byla provedena kvalitativními metodami so-

ciálního výzkumu. Respondenti byli vybíráni pomocí inze-

rátu a techniky snìhové koule. V prùbìhu dvou mìsícù

vzniklo 17 rozhovorù s respondenty, kteøí o sobì tvrdili, že

1) mìli ve svém životì nejménì roèní období náruživého uží-

vání konopí a 2) v posledních šesti mìsících konopí neužili,

svoje užívání rapidnì omezili nebo svoji kariéru považovali

za ukonèenou4 (tabulka 1). Narativní rozhovory (Hendl,

2005) umožnily sledovat postupný vývoj kariéry od poèátku

a vzorce užívání, které pøedcházely ukonèení nebo ukonèo-
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3/ Uživatelé, kteøí užívají náruživì, se mnohem èastìji setkají s problémy

(pamìť, paranoia, komunikace, pociťování nepøíjemných úèinkù èi ztráta moti-

vace, zahálka atd.), které marihuana mùže zpùsobovat. Oznaèení „pøíliš náruži-

vé užívání“ pak mùže skrývat kterékoliv z nich.

4/ Pùvodní zámìr zahrnout do výzkumu jen bývalé uživatele s šestimìsíèní

a delší abstinencí se ukázal jako nevhodný. Sami respondenti totiž v nìkterých

pøípadech považovali svoji kariéru za ukonèenou, i když pøíležitostnì konopí uží-

vali. Vlastní sebeurèení: „Já už nehulím“, èasto nekorespondovalo s úplnou

abstinencí.

Tabulka 1 / Table 1

Složení vzorku z hlediska ukonèení konopné kariéry

Sample composition in terms of cannabis career cessation

Stav konopné kariéry n

Ukonèená kariéra 6

Doèasnì abstinující 2

Rekreaèní nebo kontrolující se 9



vání užívání. Konec kariéry umožòovaly lépe zakotvit v bio-

grafických souvislostech jednotlivcù. Všichni respondenti

byli informováni o úèelu výzkumu a dùvìrnosti sbíraných

dat a souhlasili se zvukovou nahrávkou. Transkripce na-

hrávek byly analyzovány postupy zakotvené teorie (Strauss

& Corbinová, 1999).

Vzorek obsahoval 6 žen a 11 mužù ve vìku 19–32 let.

Z pohledu vzdìlání byly zastoupeny všechny stupnì vzdìlání

od základního až po vysokoškolské. Profesnì vzorek zahrno-

val studující, pracující i nezamìstnané. Patnáct respondentù

mìlo více než jednorázovou zkušenost s jinou návykovou lát-

kou; 16 respondentù se oznaèilo v prùbìhu své konopné

kariéry za kuøáky tabáku, z nich tøi pøestali. Osm respon-

dentù mìlo urèité období, ve kterém užívali pervitin, a to

v rozsahu od deseti užití až po tøíletou kariéru èastého uží-

vání. Deset respondentù mìlo zkušenost s extází, 9 expe-

rimentovalo s LSD nebo lysohlávkami, tøikrát se objevil

kokain
5.

Pøi rozhovoru byla kariéra retrospektivnì zanášena do

grafu. Respondenti mìli za úkol v prùbìhu svého vyprávìní

zakreslovat míru náruživosti užívání konopí bìhem svojí

kariéry spojenou s urèitými mezníky v životì podle vlastní

orientace v kariéøe (stáøí, typ školy, práce, partneøi
6). Gra-

fická podoba kariéry byla pomùckou pro zpìtné dotazování

na jednotlivé významné zmìny v prùbìhu uživatelských

kariér. (Obrázek 3.)

� 3 VÝSLEDKY
Vzhledem k tomu, že se analýza týká pøedevším výpovìdí

respondentù o událostech s èasovým odstupem, je pravdì-

podobné, že nìkteré události v jejich konopných kariérách

byly v interakci mezi respondentem a tazatelem mírnì de-

zinterpretovány; mohly být zapomenuty, vytìsnìny èi zá-

mìrnì opomenuty. Jedná se tedy o analýzu narativní re-

konstrukce životních událostí, což je tøeba mít pøi interpre-

tacích na pamìti.

� 3 / 1 Zisky užívání konopí
Výpovìïmi respondentù se jako èervená nit táhne kvalita

zážitku intoxikace, která do znaèné míry pøedurèuje, jak se

bude kariéra jedincù vyvíjet. Všichni respondenti vyzdviho-

vali velkou míru zábavnosti intoxikace na poèátku kariéry,

což lze vnímat i jako dùvod pro pokraèování v užívání. Zá-

bavnost spoèívala v nìkolika typech zážitkù: smích, radost

ze smyslového vnímání, radost ze zmìny kognitivních proce-

sù a radost z pohybu.

Na prvním místì byly jako nejvíce zmiòované a oblíbe-

né zisky smích a legrace, vìtšinou skupinovì zažívané. Ten-

to typ zážitku se objevil ve výpovìdi všech respondentù. Po-

cit smìšnosti a veselé nálady je do jisté míry spojen i s další-

mi zážitky, jako je radost ze zmìny kognitivních procesù,

projevující se rozletem volných asociací èi uvažováním o vì-

cech z dosud pøehlížené perspektivy. Verbální ventilace

tìchto pøedstav a asociací je vìtšinou shledána velice ko-

mickou a opìt vyvolává smích a dobrou náladu. Druhá zmi-

òovaná poloha zmìny kognitivních procesù spadá spíše do

filozofického uvažování o vìcech a událostech, kde ona jina-

kost v nahlížení na vìci mùže být shledána velice inspirativ-

ní. Radost ze smyslového vnímání spadá spíše do explorace

svìta a všímání si více detailù, a to jak zrakových (pohled do

krajiny, na pøedmìty), tak sluchových, kdy se napø. hudba

jeví jako více sytý a více dokonalý zážitek. Radost z pohybu je

pak výsledkem kombinace vlastní aktivity a vnímání vlast-

ního tìla pøi zmìnì kognitivních procesù a zmìnì kvality

smyslového vnímání. Všechny zmínìné druhy zábavnosti lze

zahrnout pod kategorii ziskù z užívání konopí, pro které se

respondentùm jevilo jako smysluplné v užívání pokraèovat
7.

� 3 / 2 Typologie uživatelù
Typologie uživatelù slouží k lepšímu konceptuálnímu ucho-

pení jedincù, které lze v pøípadì nìkolika shodných znakù

zahrnout do jedné skupiny. V teoretickém úvodu byly zmí-

nìny nìkteré typologie zamìøující svou pozornost pøede-

vším na náruživost spotøeby (frekvence a množství užití).

Analýza rozhovorù však pøinesla dva nové a v kontextu té-

mat ukonèování konopné kariéry užiteèné pohledy na uži-

vatele konopí.
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5/ Kontext užívání alkoholu a jiných drog jsme kvùli omezenému rozsahu

èlánku nezohlednili.

6/ Pro vzájemnou porovnatelnost grafù byla takováto specifická osobní mì-

øítka vždy doplnìna mìøítkem vìku.
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Obrázek 3 / Figure 3

Zpùsob záznamu konopné kariéry v èase

Cannabis career over time

Poznámka: Osa X pøedstavuje vìk respondenta a osa Y odhad poètu užití

bìhem týdne, kdy od nuly do sedmièky se jedná o poèet dní v týdnu a ve

škále od sedmièky do desítky odráží míru užití bìhem jednoho dne, které

bylo více jak jednou dennì.

Note: The X-axis represents the respondent’s age and the Y-axis indicates

the estimated frequency of use within a week, where zero to seven stand

for the number of days per week, and the 7–10 range in the scale reflects

the level of use on a single day which exceeded once-a-day frequency.

7/ Dobrý pøehled o pozitivních i negativních aspektech prožitku intoxikace

skýtá napø. Vacek (2008).



První typologie obsahuje pouze dva typy: aktivní a pa-

sivní uživatele. Ti první se vyznaèují aktivním pøístupem

k užívání konopí, sami iniciují užívání, vyhledávají pøíleži-

tosti nebo spoleènost vhodnou k užívání, jsou ochotni strá-

vit svùj èas k obstarání konopí (kupování, pìstìní). Pasivní

uživatelé nevyhledávají užití konopí, jeho získání nepatøí

mezi jejich priority, ale pokud se dostanou do spoleènosti,

kde se tato droga vyskytuje, nezdráhají se pøipojit.

Druhá typologie vycházející z analýzy rozhovorù je za-

mìøena spíše na management užití konopí a obsahuje tøi

uživatelské typy. První je tzv. nekontrolující se uživatel.

Tento typ uživatele se vyznaèuje neomezenou chutí k užívá-

ní konopí, je s touto drogou natolik spokojen, že ji užívá kde-

koliv a kdykoliv. Zjednodušenì øeèeno, jeho prioritou je být

neustále v rauši. Druhý typ jsme vymezili jako „uživatele

s urèitou mírou kontroly“. Z výpovìdí totiž vyplývá, že znaè-

ná èást uživatelù má jakási pravidla a jejich užívání podlé-

há urèitému zpùsobu kontroly, aby se tak vyhnuli sociálním

nebo psychickým nepøíjemnostem, do kterých by se mohli

dostat vlivem užití konopí v nevhodných situacích. U tohoto

typu lze spatøovat dva pøístupy ke kontrole užívání. První

spoèívá v urèení specifických situací nebo aktivit, bìhem

kterých si uživatelé zakazují intoxikaci. Mezi nì patøí pøe-

devším doba strávená ve škole a v procesu uèení a doba

strávená v zamìstnání. Další zmínìná situace byla napøí-

klad doba strávená s partnerkou neuživatelkou. Druhým

pøístupem ke kontrole je regulace pøíležitosti ad hoc, kdy se

uživatelé rozhodují pøípad od pøípadu, jestli chtìjí užívat,

nebo ne, tedy jestli je pøíležitost vhodná, nebo nevhodná.

Páteèní veèer se tak v jednom týdnu kvùli okolnostem mùže

zdát vhodným a v dalším týdnu nevhodným. Dalším pøíkla-

dem je urèení sama sebe jako sociálního uživatele: pokud se

uživatel rozhodne užívat jen v pøítomnosti dalších osob, re-

guluje tak poèet pøíležitostí, kdy mùže užít. Jiní uživatelé

naopak odmítnou navštìvovat skupiny, v kterých se konopí

vyskytuje. Uživatelé s urèitou mírou kontroly však nìkdy

svoje vlastní pravidla pøekroèí a užijí i v situaci nebo pøi pøí-

ležitosti, kterou si vymezili jako nevhodnou. Tøetím typem

je „kontrolující se uživatel“, který se vyznaèuje striktní kon-

trolou svého užívání: zvažuje jak okolnosti, specifické situa-

ce a obecnì pøíležitosti, tak i set a setting, ale popøípadì dbá

i na užité množství a v pøípadì vyhodnocení situace jako ne-

vhodné, ať už z jakýchkoliv dùvodù, je ve svém rozhodnutí

neoblomný a pøípadnou nabídku konopí odmítá.

� 3 / 3 Konopí a pociťované nepøíjemnosti
Respondenti popisovali pomìrnì èasto i nepøíjemné pocity

související s intoxikací. K èastìji zmiòovaným patøí nepøí-

jemný pocit z pøítomnosti cizích osob nebo velkých davù8,

jako je napøíklad hromadná doprava nebo cizí èlovìk ve

skupinì známých spoluuživatelù. Další z nepøíjemností po-

pisovali jako „paranoiu“, úzkostný pocit z ostatních cizích li-

dí, ale i napøíklad v pøítomnosti kamarádù, kdy se stávali

podezøívavými a nedùvìøivými vùèi jejich slovním výro-

kùm, které bezdùvodnì považovali za útok na vlastní osobu.

Nìkteøí uživatelé pociťovali komunikaèní obtíže, tedy neby-

li schopni vyjádøit svoje myšlenky uspokojivým zpùsobem,

interagovat s okolím èi podpoøit tolik vyzdvihovanou legraci

a komiènost situací. Komunikaèní obtíže nìkteøí spojovali

s poruchami pamìti, kdy reflektovali omezenou schopnost

pamatovat si nebo vybavovat si nìkterá slova. Jejich projev

se tak èasto skládal z mnoha pauz, kdy pøemýšleli o výrazu,

který zamýšleli užít, ale nemohli si vzpomenout. Èasto se

taky stávalo, že zapomínali téma èi nit rozhovoru, což vní-

mali jako nepøíjemné. Dalším zmiòovaným typem nepøí-

jemností byly fyzické obtíže jako køeèe do žaludku nebo stu-

denost rukou èi nohou, které se po užití konopí pravidelnì

opakovaly. Jako poslední nepøíjemnost bychom rádi vzpo-

menuli pocit zmatenosti, zmìti tisícù myšlenek a nerozhod-

nosti, jež demonstruje situace po užití konopí s kamarády,

kdy je pøítomnost dalších lidí pro „zmateného“ uživatele ne-

pøíjemná, zároveò však uživatel preferuje mluvit se svými

kamarády. Zmatenost èásteènì propojená s paranoiou v po-

dání respondentù v sobì skrývá napøíklad „vìštìní budouc-

nosti“, kdy je uživatel v rauši opanován silným pocitem, že

ví, co se stane v dalších okamžicích.

� 3 / 4 Prùbìh kariéry od zaèátku smìrem ke
konci
Respondenti vyzdvihovali pøedevším zábavnost zážitkù

a úèinkù konopí na poèátku kariéry. V prùbìhu kariéry se

u nìkterých v témìø bezproblémovém užívání zaèínají obje-

vovat subjektivnì pociťované obtíže v podobì výše zmínì-

ných negativních zážitkù, jako je zmatenost, paranoia, úz-

kost z cizích lidí, komunikaèní obtíže atd. Negativní zážitky

se nejdøíve objevují sporadicky, ale v prùbìhu dalšího uží-

vání se buï objevuje jeden ze zmiòovaných negativních zá-

žitkù stále èastìji, nebo se rozšiøuje spektrum negativních

zážitkù. Zároveò s postupující kariérou významnì slábne

zábavnost, reprezentovaná pøedevším smíchem a veselím.

Respondenti reflektují, že v pozdìjším období kariéry ztra-

tili schopnost radovat se v rauši tak, jak tomu bylo, když

s konopím „zaèínali“. V pomyslné bilanci kladù a záporù

užívání zaèínají pøevažovat pociťované nepøíjemnosti.

U nìkterých uživatelù lze sledovat jistý management

užívání již od poèátku užívání (viz typologie uživatelù v ka-

pitole 3 / 2). U jiných se urèité strategie èi regulace užívání

vyvíjejí až pøi pociťovaných nepøíjemnostech. K již zmínì-

ným strategiím kontroly lze pøidat ještì doèasnou abstinenci

(detox) bez pomoci lékaøe nebo snížení náruživosti užívání.
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8/ Zmiòované nepøíjemnosti jsme se rozhodli ponechat v autentické podo-

bì, která lépe vystihuje pocity respondentù, neboť nahrazení autentického jazy-

ka odbornými termíny by mohlo být zavádìjící.



� 3 / 5 Konec konopné kariéry – zlomové
události
V prùbìhu kariéry se uživatelé nìkdy více a nìkdy ménì po-

týkali s myšlenkou ukonèit užívání. Mnohé z pokusù ukon-

èit užívání jednou provždy vedly po nìkolikatýdenní nebo

nìkolikamìsíèní abstinenci zpìt k užívání. Jak bylo zmínì-

no v teoretickém úvodu, není doèasná abstinence nièím výji-

meèným. I poèet pokusù mùže být vyšší než jeden. Dùvody

tìchto návratù k marihuanì spoèívaly v urèitém typu psy-

chické závislosti nebo tlaku sociálního okolí. Pøi vypuštìní

zvykù a rituálù souvisejících s drogou ze života pociťovali

respondenti prázdné místo. Pokud se jim toto prázdné mís-

to nedaøilo zaplnit jinou aktivitou, vraceli se èasto k opuštì-

nému užívání a ziskùm, které v nìm spatøovali. Pokud tìch-

to opouštìní a návratù bylo v kariéøe více, lehko splývají

a stávají se nedùležitou souèástí konopné kariéry. Respon-

denti však ve svých kariérách vìtšinou oznaèují jakousi

událost, která jimi zásadním zpùsobem otøásla, a tím ovliv-

nila jejich smýšlení o dalším užívání konopí a vedla k ukon-

èení kariéry.

U aktivních uživatelù lze sledovat ètyøi typy zlomo-

vých událostí, z èehož tøi jsou pøímo spojeny s konopím a je-

ho užíváním a ètvrtý spadá spíše pod vnìjší okolnosti:

a) Silný šok (n = 3)9: Pøedevším nepøíjemné halucina-

ce nebo manické stavy, které zásadnì zmìnily vnímání do

té doby „bezproblémového“ užívání.

b) Potencionálnì zlomová událost – poslední

kapka (n = 4): Negativní zážitky spojené s konopím, které

nedosahují intenzity „silného šoku“ a samy o sobì nejsou zá-

sadní pro mnohdy stále spokojené užívání. Situace jako na-

pøíklad omdlení, uvìdomìní si komunikaèních problémù

nebo køeèí do bøicha se stala poslední kapkou, po které po-

hár trpìlivosti pøetekl, což poskytlo dostateènou motivaci

k ukonèení kariéry.

c) Rozvaha (n = 6): Na základì dlouhodobé nespokoje-

nosti provedli uživatelé racionální kalkulaci ziskù a ztrát

z užívání konopí, ve které ztráty byly vyšší než zisky.

d) Vnìjší okolnost (n = 2): Ukonèení kariéry zapøíèi-

nila okolnost, která není pøímo spojena s úèinky konopí.

Konkrétní pøíklady jsou potrat nebo sázka o to, zda uživatel

vydrží dva týdny neužívat. Po vítìzství v sázce se respon-

dent rozhodl v neužívání pokraèovat.

Pro pasivní uživatele byla typickou zlomovou událostí

zmìna skupiny pøátel z uživatelské na neuživatelskou, èili

e) Absence konopí (n = 2) v jejich okolí. Vzhledem

k jejich pasivnímu pøístupu ke konzumaci to byl dostateèný

dùvod pro pøestání.

� 3 / 6 Abstinence – a co dál?
Výše popsané ukonèení kariéry zlomovou událostí se stalo

zásadním zvratem v kariérách respondentù. Od pouhé ab-

stinence na nìkolik týdnù se typicky lišilo pevným rozhod-

nutím ukonèit užívání pro neuspokojivé vnímání úèinkù ko-

nopí. I pøesto, že sami respondenti reflektují tento okamžik

jako zásadní a zlomový, ne u všech vedla tato událost k úpl-

né a trvalé abstinenci. Ve výpovìdích se objevily tøi smìry,

kterými se vývoj kariéry dále ubíral. Pro uživatele prvního

typu – rozhodnì odmítající (obr. 4) byl zážitek zlomové udá-

losti natolik zásadní a silný, že se rozhodli od dalšího užívá-

ní nadobro upustit a toto rozhodnutí se také plnì odrazilo

v jejich chování. (Obrázek 4.)

Pro druhý typ – nerozhodný (obrázek 5) byl zážitek zlo-

mové události také silný, ale po urèité dobì nìkolika týdnù

až mìsícù tito uživatelé zkusili užít znovu. A pokud nebyl

relaps absolutnì nepøíjemný, zkoušeli užívat dál, ale po

krátké dobì nìkolika dní až týdnù se dostali do stejných

vzorcù užívání, které pøinášelo neuspokojivé pocity, a uží-

vat opìt pøestali. Toto se mohlo opakovat i nìkolikrát až do

dosažení úplné a trvalé abstinence.
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9/ V závorkách uvádíme poèty respondentù spadajících pod jednotlivé kate-

gorie. Tyto hodnoty jsou èistì orientaèní. Vzhledem ke kvalitativní povaze vý-

zkumu jsou proporce jednotlivých kategorií statisticky nevýznamné a pøi jiném

výbìru respondentù by se pravdìpodobnì zmìnily.
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Obrázek 4 / Figure 4

Konec konopné kariéry – rozhodnì odmítající typ – postupné snižování na

cestì k úplné abstinenci

Cessation of cannabis career – strongly rejecting type – gradual reduction

leading to total abstinence
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Obrázek 5 / Figure 5

Konec konopné kariéry – nerozhodný typ – relapsy na cestì k úplné

abstinenci

Cessation of cannabis career – indecisive type – relapses on the way to

total abstinence



Tøetí typ – pøíležitostný a rekreaèní uživatel (obrázek 6)

zaèal také po zlomové události abstinovat a tato abstinence

byla ve výpovìdích respondentù delší, od nìkolika mìsícù

až po jeden rok. V této dobì byli respondenti pøesvìdèeni, že

užívat pro nì nemá vìtší význam. V prùbìhu mìsícù absti-

nence získali odstup od vzorcù užívání, nìkteøí si našli nové

zájmy nebo zaèali uskuteèòovat dlouho zamýšlené plány,

pro které v dobì užívání konopí nemìli èas nebo životní

energii. Tito bývalí uživatelé však po delší dobì také okusili

znovu konopí a prožili nìco, co lze nazvat pozitivním relap-

sem. Poté zaèali konopí opìt užívat, ale zpùsobem spadají-

cím pod typ kontrolujícího se uživatele. Tedy zaèali dbát na

sociální okolnosti, ale hlavnì na set a setting, které pøed

zlomovou událostí nemusely být vnímány jako dùležité.

Oproti náruživému období kariéry výraznì snížili frekvenci

a množství užívaného konopí (nìkolik potáhnutí), a vní-

mali-li riziko nepøíjemného rauše, nabídku konopí bez

problémù odmítali.

� 4 ZÁVÌR
Konec konopné kariéry je v podání tohoto èlánku spíše sym-

bolický. Nìkteøí respondenti užívání konopí fakticky ukon-

èili. Mnozí (následnì kontrolující se uživatelé) však pokra-

èují v užívání konopí i po „ukonèení“ kariéry. V jejich vní-

mání byl ukonèen nevhodný vzorec užívání, který je

subjektivnì pøivedl do obtíží. Uživatelské sebevymezení „já

už nehulím“ se tak váže na náruživé, ménì kontrolované

období jejich uživatelské kariéry, které úspìšnì opustili.

Výzkum ukazuje, že náruživé užívání konopí, které

skrývá vìtší riziko vzniku problémù závislostí, sociální ex-

kluze atd., mùže být spíše doèasnou záležitostí. Pøes rùzná

a rùznì dlouhá klopýtání kariérou užívání konopí nìkteøí

uživatelé skonèí u abstinence nebo kontrolovaného rekreaè-

ního užívání. Je dùležité neopomenout fakt, že užívání drog

vèetnì konopí v sobì nese reálné riziko problémù, které mo-

hou vést k potøebì léèebného zásahu. Na druhou stranu na-

še kvalitativní studie ukazuje, že mnozí náruživí uživatelé

konopí procházejí jakýmsi „samoléèebným“ nebo sebeuèí-

cím se zkušenostním procesem, na jehož konci stojí kontro-

lující se nebo abstinující uživatelé, u nichž dlouhodobá

zmìna vzorce užívání pramení z vlastního vnitøního pøe-

svìdèení, zkušenosti a reflexivního rozhodnutí. Doufáme

koneènì, že tento struèný fenomenologický vhled do konce

konopné kariéry bude inspirativní i pro profesionály v adik-

tologických službách, kteøí se s náruživými uživateli konopí

ve své práci setkávají.

� 5 DISKUSE
Pøedkládaná práce pøináší nový vhled do kariér uživatelù

konopí a managementu užívání konopí. Dosavadní studie

konopné kariéry, popsané v teoretickém úvodu, doplòuje

práce popisem a kategorizací celého procesu kariéry od za-

èátku do konce a typologií samotných uživatelù. Dùležitým

pøíspìvkem je typologie „zlomových událostí“, které uživa-

telé spojovali s ukonèením své kariéry. Práce tak pøináší

dùležitý rámec pro lepší pochopení a interpretaci dílèích

procesù v kariérách uživatelù konopí.

Práce má i svoje limity, na které je tøeba pøi interpreta-

ci výsledkù brát zøetel:

1/ V analýze výpovìdí 17 osob (viz kapitola 2) kategorizu-

jeme uživatele podle prožívání a prùbìhu kariér. Aby bylo

stanovení kategorií u malého vzorku vùbec možné, byla ne-

vyhnutelná urèitá míra zobecnìní a pøehlížení marginál-

ních specifik v pøíbìzích jednotlivých respondentù. Vzhle-

dem k velikosti vzorku také netvrdíme, že námi pøedkláda-

ný výèet kategorií v každé z kapitol 3 / 1–3 / 6 je úplný.

2/ V textu se uživatel mùže obèas jevit jako racionální

„homo oeconomicus“, schopný støízlivì vážit pro a proti uží-

vání konopí a vyvozovat z toho dùsledky pro své chování.

Tento tón vyplývá z výpovìdí samotných uživatelù, kteøí

zpìtnì interpretovali svoje chování jako racionální. Je tøeba

dodat, že mnohá jejich poèínání bychom my sami interpre-

tovali jako spíše iracionální. Napøíklad fakt, že po dlouhé

mìsíce pokraèovali v užívání i pøes negativnì prožívané sta-

vy, se nám mùže jevit jako bezmocné poèínání pod vlivem

závislosti. Ve zvolené výzkumné perspektivì však pro tako-

véto expertní interpretace není prostor, hlavní slovo zde

mají sami respondenti – a ti svoje poèínání s bezmocí èi zá-

vislostí nespojovali.

Pro další výzkumy s vìtším vzorkem uživatelù konopí

doporuèujeme zamìøit se na ovìøení pøedkládaných typolo-

gií a pøípadnì jejich doplnìní a na pøípadný vliv jiných drog,

vèetnì tabáku a alkoholu, na kariéry konopných uživatelù.
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Obrázek 6 / Figure 6

Konec konopné kariéry – pøechod v typ pøíležitostného/rekreaèního

uživatele

Cessation of cannabis career – conversion to the occasional/recreational

user type
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