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Struktura přednášky 
• Základní informace o kurzu 
• Drogový kvíz 
• Sociologický pohled na užívání drog 
• Diskuse k textu Na tahu s prezidentem 
• Důvěryhodné zdroje informací 
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Základní informace ke kurzu 
• Název předmětu: Drogy a společnost 
• Vyučující: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.; Mgr. Jan 

Morávek, Ph.D. 
• Kód předmětu: JSB064 
• Rozsah, examinace: 2/0, zkouška (písemný 

test) 
• Počet kreditů: 4 ECTS kredity (1 kredit = 30 

hod. práce) 
• Místo výuky: Jinonice místnost č. 3015 
• Čas výuky: Středa 15:30 – 16:50 (viz 

harmonogram) 
• Sylabus: finální verze z 30.9.2013 
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Cíl kurzu 
• představení vybraných sociologických a 

veřejněpolitických konceptů a teorií, které se 
zabývají problematikou užívání drog jako 
společenského fenoménu 

• jejich aplikace na konkrétních domácích i 
zahraničních příkladech 

• studenti se seznámí se základními otázkami, které 
v souvislosti s drogami řeší moderní společnosti: 
– jaká je povaha a rozsah drogového problému? 
– proč lidé vůbec drogy užívají, jak je vnímají a jakou funkci 

drogy plní v jejich životech? 
– jak hodnotit rizika a škody spojené s užíváním drog? 
– jaký je vztah mezi drogami a kriminalitou? 
– a další.   
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Hodnocení 
• písemný test (a/b/c/d) 
• znalost a pochopení termínů, konceptů, 

klasifikací, dat (historických, 
epidemiologických atd.) a souvislostí 

• pouze to, co je v přednáškách a povinné 
literatuře (i filmy) 

• základní učebnice: 
– Faupel, C. E., Horowitz, A. M. a Weaver, G. 2004. 

The Sociology of American Drug Use. New York: 
McGraw-Hill 

– vybrané kapitoly povinně (naskenované), ostatní 
alespoň prolistovat 

– dostupná prezenčně v knihovně v Jinonicích 
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Otázky, komentáře …? 
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DROGOVÝ KVÍZ 
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SOCIOLOGICKÝ POHLED NA 
DROGY A JEJICH UŽÍVÁNÍ 
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Co je to vlastně droga?  

• Kdo se ve svém životě setkal s užíváním 
drog (v rodině, na ulici, v médiích)? 

• A co považujete za drogu? 
– heroin? 
– marihuanu? 
– alkohol? 
– kofein? 
– ředidlo? 
– čokoládu? 

 
3.10.2013 9 



3.10.2013 10 

Drogy a společenské vědy 
• klinická farmakologie – způsob, jakým různé 

biochemické látky (drogy) ovlivňují strukturu a funkci 
lidského těla 
– laboratorní experimenty (např. co podporuje/blokuje 

vstřebávání kokainu do krevního oběhu?) 
• drogy jsou více než jen chemické látky, jejichž efekty 

lze zkoumat v laboratoři 
• jsou sociálním a kulturním fenoménem a jako takový 

musí být zkoumány => zájem společenských věd 
• sociální a kulturní faktory ovlivňují 

– definici co je/není droga 
– význam, který drogám přikládáme 
– jaké drogy užíváme a jakým způsobem 
– jak na nás drogy působí (na individuální i společenské 

úrovni) 
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Sociologický pohled 
• fenomén drog nelze redukovat na znalost jejich 

farmakologických vlastností 
• drogy jsou užívány určitým způsobem, určitými lidmi 

a za určitým účelem –> sociální, kulturní, politický a 
symbolický fenomén (Goode) 

• sociologie jako věda o lidském jednání se 
zaměřením na sociální skupiny, jejich organizaci, 
strukturu a kulturní prvky => důraz na sociální 
kontext jednání 

• v případě drog, jejich užívání, kontroly, 
obchodování, pašování atd. se sociologie zajímá 
jednak o společenské síly, které toto jednání 
ovlivňují, a jednak o skupinové reakce na ně 
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Hlavní přístupy 
• objektivistický – sociální statistika a drogová 

epidemiologie 
– rozšíření různých typů užívaní drog v populaci, jeho 

příčiny a důsledky 
– zdravotní a další společenské důsledky užívání (škody) 
– efektivita léčby aj. 

• konstruktivistický – perspektiva umožňující 
zkoumání proměnlivého významu drog a jejich užívání 
v různých společnostech a historických dobách 
– stejná látka, odlišné významy: 

• peyotl užívaný jihoamerickými indiány vs. 
severoamerickými VŠ studenty 

• morfin jako lék vs. heroin jako zabiják (podobně ritalin vs. 
pervitin a další) 
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Hlavní dimenze konstrukt. přístupu 
• definice drog: nejen farmakologické účinky, ale 

význam, který je určitým látkám připisován 
• účinky drog: společenské faktory ovlivňující 

účinek drogy na uživatele a jejich zkušenosti s 
drogou (intersubjektivní prožívání) 

• jednání spojené s drogami: (zne)užívání drog, 
závislost apod. jsou sociální konstrukcí, tj. 
předmětem společenské dohody 

• sociální problémy spojené s drogami: nejen 
objektivní škody, ale také subjektivní definice toho, 
co je a co není škodlivé 
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Důvěryhodné zdroje informací 

• www.drogy-info.cz – informační portál o 
ilegálních a legálních drogách (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a 
drogové závislosti) 

• www.emcdda.europa.eu – Evropské 
monitorovací centrum pro drogy a 
drogovou závislost (EMCDDA) 

• www.adiktologie.cz – web Centra 
adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK 
a VFN v Praze 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

Martin Nekola a Jan Morávek 
katedra veřejné a sociální politiky 
ISS FSV UK 
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