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DRUHY A PRÍČINY  VZNIKU 

ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTÍVYCH 

LÁTKACH U ŠTUDENTOV 

STREDNÝCH ŠKÔL A ICH DÔSLEDKY 

NA KOGNITÍVNE SCHOPOSTI VO 

VÝVINOVOM OBDOBÍ ADOLESCECIE 

TYPES, EFFECTS AND REASONS OF ADICTIONS ON PSYCHOACTIVE 

SUBSTANCES WITH SECONDARY SCHOOL STUDENTS, THEIR CONSEQUENCES 

ON COGNITIVE ABILITIES DURING THE DEVELOPMENT PERIOD  

OF ADOLESCENCE 

 

Gabriela Ručková, Marcel Sedalik1 
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závislostí na psychoaktívnych látkach. Marcel Sedalik je absolventom prvého stupňa 
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University. Zaujíma sa o problémy spojené s užívaním psychoaktívnych látok. 

 

Gabriela Ručková works as and assistant at the Institute of Technology and Business in České 

Budějovice. Her research is aimed at  reasons of adictions and negative effects on 

psychoactive substances. Marcel Sedalik is a graduate of the first degree of university studies 

in the field of psychology. At that time he is studying at Warsaw Management University. He 

is interested in the problems associated with the use of psychoactive substances. 

 

Abstract 

The presented issue is thematically embedded in the secondary schools environment In 

particular, it emphasizes and defines an addiction, as a general socio-pathological 

phenomenon, reveals its types and reasons of addiction occurrence, in particular it deals with 

the impact of marijuana on the cognitive abilities of secondary school students, together with 

the consequences associated with the drug use. The work describes several selected types of 

prevention from psychology point of view. The empirical research was carried out at selected 

secondary schools and the research was primarily focused on confirming the hypotheses 
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focused on the long-term use of marijuana by secondary school students and its negative 

effects on their cognitive abilities compared to students who do not use marijuana. 

Key words: addiction, psychoactive substances, marijuana, secondary school students, 

cognitive abilities. 

 

Abstrakt 

Predkladaná problematika je tematicky vsadená do prostredia a diania na stredných školách. 

Kladie predovšetkým dôraz na definovanie závislosti, ako všeobecného sociálno-

patologického javu, pričom sa venuje druhom a príčinám vzniku závislosti, konkrétne vplyvu 

marihuany na kognitívne schopnosti študentov stredných škôl, ako aj dôsledky spojené s jej 

užívaním. Práca taktiež približuje niektoré vybrané typy prevencie z pohľadu psychológie. 

Empirický výskum bol realizovaný na vybraných stredných školách a zameral sa prioritne na 

potvrdenie predkladaných hypotéz orientovaných na dlhodobé užívanie marihuany 

stredoškolskými študentmi a negatívny vplyv na ich kognitívne schopnosti oproti študentom, 

ktorí marihuanu neužívajú. 

Kľúčové slová: závislosť, psychoaktívne látky, marihuana, študenti stredných škôl, kognitívne 

schopnosti 

 

Úvod 

Vzhľadom na súčasnú akútnu situáciu by sa malo medzi študentami stredných škôl odborne  

diskutovať, prečo siahajú po spôsobe odreagovania sa práve prostredníctvom drogy. Takíto 

stredoškolskí užívatelia si však v plnom rozsahu neuvedomujú negatívny dopad, aký so sebou 

prináša užívanie akejkoľvek nelegálnej návykovej látky. Naša práca je centrovaná na 

problematiku užívania psychoaktívnych látok stredoškolskými študentmi, a zároveň sleduje 

vplyv tohto správania na rozvoj kognitívnych schopností takýchto študentov. V práci budeme 

charakterizovať závislosť, pričom následne pozornosť obrátime na vybrané druhy 

psychoaktívnych látok. V ďalšej časti sa venujeme príčinám, prečo vôbec jedinci začínajú 

užívať psychoaktívne látky, a rizikám vzniku závislosti na takýchto látkach. Následne sa 

zaujímame vplyvom psychoaktívnych látok na kognitívne schopnosti stredoškolských 

študentov/užívateľov, a to s dôrazom na pamäť, pozornosť a reakčný čas. Venujeme sa i 

riešeniam závislosti na psychoaktívnych látkach a to s dôrazom na primárnu, sekundárnu 

a terciárnu prevenciu.  

 

Jadro 

Cesta života každého jedinca nie je priamočiarym chodníčkom do cieľa. Počas života sa 

stretávame aj s úskaliami, ktoré môžu mať tak drvivý dopad na našu životnú cestu, že cieľ 

zmizne v nedohľadne. Takáto životná udalosť môže mať za príčinu začiatok užívania 

psychoaktívnych látok. Vznik závislosti, ako uvádza Okruhlica (1998), môže byť aj do určitej 

miery zhodou náhod. Takáto zhoda náhod je ale viazaná na blízke okolie, v ktorom 

potenciálny budúci závislý žije. Môže ísť napríklad o telefonát známeho, o ktorom jedinec 

nemá vedomie, že užíva návykové látky a ten pozve onú osobu na stretnutie. Pozvaná osoba 

nemá žiadne vedomie o tom, že by sa na danom stretnutí mohli vyskytovať látky 

psychoaktívneho charakteru, a tak po zistení tejto skutočnosti môže byť motivovaná 
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zvedavosťou, alebo inou osobou vyskúšať takúto látku. Takýmto spôsobom môže dôjsť 

k prvotnému vyskúšaniu psychoaktívnej látky. 

Motivácie k začatiu užívania psychoaktívnych látok sú rôzne. Kalina (2003) dospel k zisteniu, 

že každý jedinec žije v živote protikladov, ako sú láska – nenávisť, dôvera – nevera, pravda – 

klamstvo, radosť – smútok. Uvedomovanie si týchto skutočností vnáša do života jedinca 

napätie, nepokoj a nechuť zotrvať v takomto životnom stereotype. Uvedomenie si tejto 

skutočnosti ho podnietilo k rozpracovaniu motivačných potrieb, a to nasledujúcich: 

 Potreba úteku pred akoukoľvek formou bolesti, ktorá je prežívaná na fyzickej alebo 

psychickej úrovni. Takáto bolesť môže byť zapríčinená nudou, nedostačujúcim 

ohodnotením alebo celkovou nespokojnosťou jedinca. 

 Potreba nadobúdať stratené sily, nakoľko sa jedinec chce cítiť živo, plný energie, 

nechce pociťovať frustráciu, únavu alebo iné pocity, ktoré brzdia rozvoj jeho 

osobnosti. 

 Potreba realizácie samého seba, pričom buduje vzťah nielen samého k sebe, ale aj 

k iným osobám, čím sa snaží bojovať s utrpením a samotou. 

Problematika spojená so začatím užívania psychoaktívnych látok je veľmi rozsiahla 

a môže mať množstvo skrytých dôvodov prečo jedinec začal drogu užívať. Tak ako uvádza 

Kalina a kol. (2008), môže ísť o obranné mechanizmy jedinca, aby sa ubránil samote, taktiež 

sa jedinec môže pokúšať prekonať stratu blízkej osoby alebo len prekonať ťažké životné 

obdobie. V niektorých prípadoch ide o fyzicky a psychicky vyčerpaného jedinca, ktorý vidí 

v užití drogy ľahkú a zaručenú obnovu stratených síl. Existujú aj prípady, kedy jedinec nemá 

dôvod, alebo motiváciu k užitiu drogy. Môže ísť len o zvedavosť z jeho strany, alebo 

nabádanie zo strany blízkeho okolia. Kalina (2003). nám taktiež objasňuje najprijateľnejšou 

a najprehľadnejšou formou faktory, ktoré majú za následok vznik závislosti na akejkoľvek 

návykovej látke: 

a) biologické faktory, 

b) psychologické faktory, 

c) sociálne faktory, 

d) spirituálne faktory. 

Biologické faktory –  pod biologickými faktormi sa rozumie už obdobie tehotenstva matky, 

kedy sa psychoaktívne látky dostávajú do tela ešte nenarodeného dieťaťa. Problémom môže 

byť aj podanie tlmivých látok matke, ak ide o problémové tehotenstvo a tieto látky aktívne 

ovplyvnia neurobiológiu ešte nenarodeného dieťaťa. Výskumy sa zhodli a potvrdili, že pokiaľ 

matka užívala počas tehotenstva psychoaktívne látky, tak novonarodené dieťa sa rodí už do 

značnej miery s vybudovanou toleranciou proti takýmto látkam. Iné súvislosti spojené 

s užívaním psychoaktívnych látok tehotnou matkou na dieťa neboli v tomto čase potvrdené. 

(Kalina a kol.,2003). 

Psychologické faktory – pohľad na problém vzniku závislosti sa v oblasti psychológie líši. 

Prístup sociálnej psychológie vidí vznik závislosti v narušení interpersonálnych vzťahov, ako 

je rodina či blízke okolie, pričom psychoanalýza vidí problém v narušení rovnováhy medzi 

Egom a Id, čo má za následok nerovnováhu v prežívaní jedincovej všemocnosti. 

(Mülpachr,2008). Teórie psychoanalýzy rozumejú pod pojmom droga aj určitý druh náhrady 
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za stratenú väzbu, ktorú mal jedinec vo vzťahu k svojim rodičom alebo blízkemu okoliu. 

Drogou si závislý kompenzuje deficit lásky a pochopenia a potláča pocity úzkosti a depresií. 

(Pešek, Vondrášková, Veselý,2007). Behaviorálny prístup odôvodňuje vznik závislosti vo 

vzorcoch správania, ktoré si jedinec neprivlastnil správne. Závislosti môžu byť napríklad 

odpozorované z domácnosti, kde dieťa sleduje svojich rodičov v procese, napríklad 

konzumácii alkoholu. S tým si vybaví spomienku, že rodičia po konzumácií alkoholu boli 

veselí a šťastní. Takouto spomienkou si dieťa môže zafixovať, že alkohol robí ľudí šťastnými. 

(Pešek, Vondrášková, Veselý, 2007). Príjem drogy môže vyvolávať príjemné pocity, či 

šťastie, ktoré droga zdanlivo vyvoláva. U závislého sa tieto pocity fixujú a upevňujú ako 

reálne pocity. (Mülpachr, 2008). 

Sociálne faktory – faktory, ktoré vplývajú na vznik závislosti zo sociálneho hľadiska, sú 

rôzne. Vo väčšine prípadov vzniku závislosti sa odborníci zhodujú v zranení, ublížení 

a utrpení zo straty blízkej osoby. Taktiež upriamujú pozornosť na vplyv prostredia, rodiny 

a rovesníkov. (Kalina a kol., 2003). Mülpachr (2001) v spojitosti so sociálnymi faktormi vidí 

dôvody vzniku závislosti od psychoaktívnych látok v odpútavaní potomstva od rodičov, kedy 

dochádza k frustrácii zo straty potomka vo vzťahu k rodičom. Medzi rizikové faktory patrí 

taktiež rozvrátená rodina, v ktorej dieťa nedostáva potrebnú a ním vyžadovanú pozornosť z 

dôvodu absencie jedného alebo oboch rodičov. Takáto absencia rodiča odopiera dieťaťu 

pocity zadosťučinenia alebo priebeh výchovy, na základe čoho je dieťa ukrátené o osobu, na 

ktorú sa môže fixovať a s ktorou sa môže do určitej miery stotožňovať. I takáto absencia 

blízkej osoby (napríklad rodiča) môže mať za následok vznik závislosti. (Záškodná, 2004). 

Spirituálne faktory – jedným zo základných predpokladov správneho dozretia jedinca je 

uvedomenie si svojho miesta v spoločnosti a vo svete, s ktorým sa snaží do určitej miery 

identifikovať. Jedinci, ktorí sa cítia stratenými v zmysle fungovania sveta a nevedia si nájsť 

svoje miesto v spoločnosti, môžu siahnuť po droge, v ktorej skôr či neskôr nachádzajú svoj 

nenájdený alebo stratený zmysel života. (Keller, 1997).  

Vznik závislosti na psychoaktívnych látkach 

Vznik závislosti na psychoaktívnych látkach je proces, ku ktorému dochádza pri užívaní drog. 

Ako spomíname v predchádzajúcich podkapitolách, existujú drogy, ku ktorým si jedinec 

môže vypestovať závislosť okamžite, pričom pri iných ide o proces, ktorý si vyžaduje dlhšiu 

časovú kontinuitu. Taktiež si treba pripomenúť, že drogy nevplývajú iba fyzicky, ale 

i psychicky na organizmus a prežívanie prijímateľa. Skutočnosť, ktorá sa spája so vznikom 

závislosti, je to, že ide o proces, pri ktorom budúci závislý prechádza rôznymi štádiami 

budovania a upevňovania závislosti. Prehľadnému postupu vzniku závislosti na 

psychoaktívnych látkach sa venoval Švec a kol. (2007): 

 Abstinenti – pod pojmom abstinent sa rozumejú všetci jedinci spoločnosti ako aj 

žiaden z nich. Status abstinent sa dá uplatniť ku širokej škále psychoaktívnych látok. 

Postavenie abstinenta je veľmi krehké, nakoľko iba samotným okúsením drogy stráca tento 

jedinec postavenie abstinenta k tomu druhu drogy, ktorú okúsil. Napríklad jedinec môže byť 

abstinent ku kokaínu, nakoľko ho nikdy nevyskúšal, ale pokiaľ užil na príklad heroín ,k nemu 

si už status abstinenta privlastniť nemôže.  
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 Skúmateľ a experimentátor – v rebríčku postupnosti je skúmateľ osobou, ktorá sa 

prvotne zoznamuje s drogou, ktorú ako prvú skúma a neskôr možno užije. Experimentátor je 

tým zlomom, kedy jedinec stráca status abstinenta. Z pohľadu užívania drogy môže dôjsť 

k jednorazovému užitiu alebo zvedavosť a prežívanie po užití drogy zvíťazí. 

 Užívatelia – jedinci, ktorí sa stali závislými na psychoaktívnej látke či už na fyzickej 

alebo psychickej báze. Takýto užívatelia sa koncentrujú primárne sami na seba vo vzťahu k 

droge a o okolitý svet postupne strácajú záujem. 

 Problémoví užívatelia – ide o užívateľov, ktorí sa stali silno závislými na 

psychoaktívnej látke. S touto fázou sa spája nedostatok finančných prostriedkov na zakúpenie 

ďalšej dávky drogy, taktiež si jedinci uvedomujú, že drogy, ktoré užívajú škodia nielen im, 

ale aj ich blízkemu okoliu. V takýchto prípadoch je najčastejšie vyhľadávaná odborná pomoc.   

Užívanie akejkoľvek drogy je proces, ktorý sa u jedinca upevňuje. V množstve 

publikácií sa stretávame s termínom baženie alebo craving (baženie), čo je stav, kedy jedinec 

pociťuje neustály nutkavý pocit užiť psychoaktívnu látku. Je taktiež jednou zo základných 

veličín, ktoré sa používajú na diagnostiku a odhalenie závislosti jedinca. Užívatelia drog sa 

stotožňujú v niektorých bodoch ich spoločného prežívania cravingu, a to: 

 Spomienkové stopy, ktoré umožňujú závislým spätne precítiť opätovne stav po užití 

drogy, a to formou fantázie alebo predstáv. 

 Somatické príznaky, ktoré vznikajú po neužití a abstinencii. Medzi takéto príznaky 

patrí tras, zvýšená teplota, nevoľnosť, dýchavičnosť, pocity tlaku v oblasti hrude a iné. 

 Strácanie kontroly, je významná podráždenosťou a agresivitou, ako aj únavou, 

frustráciou alebo pocitmi slabosti. (Marhounová, 1995).  

 

Podľa Kalinu (2008) je dôležité upozorniť i na silu závislosti z pohľadu fyzickej a psychickej 

odolnosti, a taktiež aj zvyšovanie tolerancie pri užívaní akejkoľvek drogy podľa (Tab.č.1).  

Látka Psychická závislosť Fyzická závislosť Nárast tolerancie 

Stimulácia Silná Nevzniká Silný 

Pervitín, kokain + + – + + 

Halucinogény Slabá až žiadna Nevzniká Mierna 

Canabis, LSD + / – – + / – 

Tlmiace látky Silná Silná Silná 

Benzodiazepíny, 

barbituráty, alkohol,  
+ + + + + + 

Prchavé látky + + + / – + + 

Tab. č. 1 Zoznam vybraných látok s rozdelením sily vzniku fyzickej  

a psychickej závislosť a nárastu tolerancie. 

Zdroj: Kalina, 2008 

 

Užívanie návykových látok vo všeobecnosti nie je prospešné pre zdravie jedinca a ani pre 

zdravie spoločnosti. V dnešnej dobe takéto látky začínajú skúšať a užívať stále viac mladší 

ľudia. Zmeny psychiky, ktoré sú spojené s užívaním takýchto látok, sú často doživotné a ich 

liečba je zdĺhavá a komplikovaná. Užívanie akýchkoľvek psychoaktívnych látok v dnešnej 

dobe je spoločnosti už dobre známa. I keď je užívanie drog spoločnosťou do značnej miery 
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neakceptované, je možné v každodennom živote pozorovať jedincov, ktorý do značnej miery 

vykazujú určitú abnormalitu či v zmysle správania alebo konania.  

Je dosť známy i fakt, že dochádza i k vekovým posunom prvého kontaktu s psychoaktívnou 

látkou. Medzi jednu z najviac rozšírených nelegálnych drog patrí marihuana, ktorej hlavnou 

účinnou zložkou je THC. Tento druh drogy je medzi mladými dosť rozšírený nakoľko je 

ľahko dostupná a nie príliš drahá. Pod vekovým posunom v našom prípade rozumieme 

študentov stredných škôl, ktorí sa nachádzajú práve v období adolescencie, čiže v 

najdôležitejšom období dospievania a vývinu, kedy si títo jedinci budujú osobnú a prvotnú 

profesionálnu dráhu. Preto je veľmi nebezpečné užívanie akejkoľvek psychoaktívnej látky 

práve v tomto období nakoľko jej užívanie môže viesť k determinácií možných výsledkov, 

ktoré by bol študent možný dosahovať, ak by takúto látku neužíval. Téma nás zaujala hlavne z 

vyššie spomenutých dôvodov a taktiež akým spôsobom THC obsiahnuté v marihuane vplýva 

na pozornosť, pamäť a reakčný čas. 

Vplyv marihuany na kognitívne schopnosti študentov 

Pohľad na definovanie kognitívnych schopností sa v priebehu času menil. Ako uvádzajú 

Preiss in Höschl (2004), bolo chápanie kognitívnych schopností pôvodne centrované v prvom 

rade na pokles intelektuálnych schopností, ktoré boli definované ako encefalopatia, organický 

psychosyndróm alebo všeobecné zhoršenie kognitívnych funkcií. Tieto termíny nahradil 

termín poškodenie, deficit, úbytok kognitívnych schopností. Dnešné chápanie kognitívnych 

schopností predstavuje široký záber mentálnych a intelektuálnych zručností, ktoré jedinec 

využíva, v každodennom živote. Medzi kognitívne funkcie, ktoré jedinec každodenne využíva 

zaraďujeme pamäť, pozornosť, reakčný čas na podnety, rečové schopnosti, vnímanie, 

schopnosť uvažovať a iné. V súvislosti s užívaním marihuany sa venoval Struve (1998) 

adolescentom vo veku od 15 do 24 rokov, čiže aj študentom stredných škôl. Za pomoci 

porovnávaní výsledkov encefalografu zistil signifikantný rozdiel u každodenných užívateľov 

a adolescentov, ktorí marihuanu neužívajú. Rozdiely objavil  v oblasti frontálneho kortexu, 

kde sa zvýraznila zvýšená theta aktivita. V súvislosti s častým a dlhodobým užívaním 

marihuany uvádza taktiež, že takéto užívanie môže mať na príčine narušenie, a s tým spojené 

spomalenie kognitívnych schopností. Pre naše potreby sa budeme venovať kognitívnym 

funkciám u študentov užívajúcich marihuanu so zameraním predovšetkým na pamäť, 

pozornosť a reakčný čas. 

 

Pamäť 

Pri hľadaní odpovedí na otázku, čo je pamäť, sa stretávame s rôznymi možnosťami, ako sa dá 

pamäť definovať. Koukolik a Motlová (2004) rozumejú pod pojmom pamäť systém 

neurokognitívnych spojení alebo modulárne nejednotný systém. Plháková (2003) pod 

pojmom pamäť rozumie jednu z najdôležitejších kognitívnych zručností, ktorou ľudská bytosť 

disponuje, nakoľko bez pamäte by nebolo možné ukladať zažité alebo naučené skúsenosti 

a informácie. Na základe čoho by sme každý deň začínali ako novú epizódu bez akejkoľvek 

súvislosti. Psychológovia, zaoberajúci sa kognitívnymi funkciami mozgu rozpracovali tri 

mechanizmy, na základe ktorých pamäť funguje, a to: vstup (prijímanie nových skúseností, 

zážitkov, informácií,..), triedenie (proces, pri ktorom sa nové nadobudnuté informácie 
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uchovávajú a zapamätávajú) a nakoniec extrakcia (v tomto bode si jedinec danú spomienku 

môže vybaviť). (Sternberg, 2002). Na to, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako pamäť 

funguje, je dôležité pamäť ako takú rozdeliť na druhy pamäte, ktoré Nociar (2007) delí na 

krátkodobú, dlhodobú, implicitnú a explicitnú pamäť. 

 

Krátkodobá pamäť  

Krátkodobá pamäť (ďalej KDP) je druh pamäte, ktorá slúži na časovo krátke obmedzené 

obdobie. Do určitej miery funguje na princípe selekcie a triedení dôležitých zážitkov 

a nedôležitých. Kladie dôraz na to, čo je podstatné a vymazáva to, čo podstatné nie je. 

(Vágnerová, 2004). Autori Ruisel, Ruiselová (1990) definujú KDP ako krátkodobý a časom 

veľmi ovplyvnený medzník, ktorý bráni zapamätávaniu si nepodstatných alebo krátkodobo 

potrebných informácií a mozog je schopný ich udržiavať po dobu 15 sekúnd, na čo následne 

takáto pamäťová stopa začne vyhasínať. V súvislosti s KDP sa taktiež uvádza, že je 

 položkovo obmedzená, na 7+2 položky. Pod pojmom položky máme na mysli číslice alebo 

slová v sprehádzanom poradí. Pokiaľ počet číslic alebo slov je vyšší počet ako hore uvedené, 

dochádza k chybám zo strany pamäte, nakoľko sa dosahuje maximálna kapacita krátkodobej 

pamäte. (Sternberg, 2002). KDP sa zaoberali aj psychológovia, venujúci sa kognitívnej 

psychológii, a tí delia KDP na: 

 Okamžitá – je charakteristická dobou udržania 30 sekúnd a možnosťou krátkodobo 

udržať veľké množstvo informácií, 

 Pracovná – pracovná pamäť je pamäť odrážajúca jednoduché činnosti, ktoré človek 

aktívne vykonáva.  

 

Dlhodobá pamäť 

V porovnaní KDP s dlhodobou pamäťou  (ďalej DDP) je DDP odolná voči strácaniu alebo 

miznutiu pamäťových stôp. Pokiaľ sa informácia dostane cez KDP, je automaticky ukladaná 

do DDP, čo však neznamená, že táto informácia bude sprístupnená okamžite. Každý jedinec 

sa musí učiť ovládať svoju DDP, čo bude mať za následok ľahšie vybavovanie potrebnej 

informácie. (Ruisel, 1998). DDP je pre vedcov zaujímavá, nakoľko sa ukázalo, že vo svojej 

podstate nemá obmedzenia. Pri rôznych pokusoch si všimli, že pacienti si vybavovali 

spomienky zo svojho útleho detstva, o ktorých si doposiaľ neuvedomovali, že takouto 

spomienkou disponujú. Vedci sa zhodli v názore, že za akt zabúdania môže v prvom rade 

nesprávne vybavenie pamäťovej stopy. (Sternberg, 2002). 

 

Implicitná pamäť 

Implicitná pamäť je pamäť, ktorá je významná hlavne spôsobom uchovávania informácií. 

Jedinec môže ovládať určité pohyby alebo úkony, avšak nevie ich vysvetliť. V tomto prípade 

môže ísť napríklad o chôdzu, bicyklovanie, korčuľovanie, ale taktiež sem patrí samotná reč a 

iné.  

 

Explicitná pamäť 

Explicitná pamäť je pamäť, ktorá slúži na to, že aktívne a vedome si môžeme spomenúť 

a vybaviť konkrétnu spomienku, ktorú práve potrebujeme. Taktiež sa označuje ako 
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deklaratívna. Tento druh pamäte nám umožňuje uchovávať nielen samotné spomienky, ale aj 

reálne fakty.  Explicitná alebo deklaratívna pamäť sa delí na sémantickú pamäť, ktorá je 

založená na prijímaní všeobecných poznatkov, faktov a skutočností, ktoré jedinec bude 

potrebovať v budúcom živote. Ďalej epizodická pamäť, ktorá usporadúva všetky získané 

informácie a skúsenosti do časovej osi života jedinca. (Hort, Rusina, 2007). V prípade 

užívania marihuany stredoškolskými študentmi sa odborníci Nešpor a kolektív (1996) 

zhodujú, že aktívne užívanie marihuany má vplyv na krátkodobú pamäť a jej častejšie 

a dlhodobejšie užívanie môže tento problém zhoršovať a v neskoršom štádiu zafixovať ako 

ochorenie.  

 

Pozornosť 

Z laického hľadiska by sme mohli pod pojmom pozornosť rozumieť činnosť, ktorá 

akýmkoľvek spôsobom zaujme naše vnímanie alebo zostrí naše zmysly. Taktiež by sme mohli 

chápať pozornosť z pohľadu času. Pozornosť nie je aktivovaná vplyvom času na hodinkách, 

ale náhodne, a to vedomo alebo nevedomo, taktiež ju môže aktivovať akákoľvek okolnosť 

vyvolaná nami alebo naším okolím. Kulišťák (2003) rozumie pod pojmom pozornosť aktívne, 

kontrolno – regulačné, dynamické a psychické zameranie človeka na  javy, ktoré sa 

odohrávajú v jeho blízkosti. Pochopenie termínu pozornosť je možne taktiež ako určitý 

mentálny proces, pri ktorom mozog prijíma informácie, podnety z okolia, a to 

prostredníctvom zraku, sluchu, čuchu, chuti a dotyku v určitom množstve a vedome tieto 

informácie nasledovne postupne spracúva, aby nedošlo k presýteniu organizmu jedinca. 

(Plháková, 2003). Pozornosť je taktiež možné chápať z rôznych uhľov pohľadu. Pozornosť je 

možné rozdeliť na aktívnu – pasívnu, vedomú – nevedomú, úmyselnú – neúmyselnú. Z tohto 

hľadiska by sme pozornosť mohli rozdeliť na aktívno – úmyselne – vedomú pozornosť, ktorá 

je aktivovaná vôľou jedinca a slúži na okamžité spracúvanie podnetov z okolia, pričom 

nevedomo – neúmyselno – pasívna pozornosť sa aktivuje spontánne na základe emócií, alebo 

voľných asociácií.   

Odstupom času a príchodom nových technológií sa otvorili možnosti pre detailnejšie 

skúmanie mozgu a jeho funkcií, na základe čoho mohli byť teórie psychológov potvrdené 

alebo vyvrátené. Medzi takéto druhy zariadení môžeme zaradiť funkčnú magnetickú 

rezonanciu (ďalej FMRI), ktorá dokáže odhaliť rozdiely a náhle zmeny v okysličovaní krvi 

alebo aktivácie akejkoľvek časti mozgu, ďalej už spomínané EEG, ktoré funguje na princípe 

merania elektrických a magnetických signálov, ktoré sa neskôr dajú premietať a porovnávať 

s výsledkami z FMRI. Taktiež by sme mohli spomenúť pozitrónový emisný tomograf (ďalej 

PET), ktorý odhaľuje nervové vzruchy na základe zmien krvného prietoku v mozgu. Nové 

technológie so sebou prinášajú aj pokroky v samotnej genetike zaoberajúcej sa vrodenými 

a nám darovanými genetickými vzorcami, ktoré do značnej miery ovplyvňujú naše neskoršie  

konanie. Otázky kladené na genetický výskum už stihli dokázať, že súvis medzi genetikou 

a temperamentom alebo pozornosťou naozaj existuje. (Posner, Rothbart, 2007). 

Vplyv marihuany na pozornosť stredoškolských študentov, ako popisuje Miovský (2008), je 

definované termínom čisté vedomie alebo čistá hlava. V stave čistej hlavy sa jedinec dokáže 

koncentrovať iba na jednu formu impulzu, či ide o predmet, zvuk alebo akýkoľvek podnet, 

ktorému okamžite venuje všetku svoju pozornosť. Užívanie marihuany taktiež ovplyvňuje do 
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značnej miery odbúravanie spoločnosťou stanovených noriem a otvára pomyselné ,,dvere“ 

k vlastnému prežívaniu, ktoré sú vplyvom zásad spoločnosti tlmené. Pokiaľ sa takéto ,,dvere“ 

otvoria, je jedinec schopný do hĺbky precítiť vlastné prežívanie, a toto prežívanie taktiež 

sprostredkovať iným osobám. Tento stav sa nazýva úplné uvoľnenie a jedinec zažíva pocity 

eufórie. THC obsiahnuté v marihuane mení do značnej miery pozornosť jedinca, ktorý 

pôvodne pozornosť využívame na spracovávanie množstva podnetov zo svojho okolia, 

pričom po užití drogy je schopný sa koncentrovať iba na jeden predmet, avšak za to celou 

svojou osobou i pozornosťou. V stave intoxikácie je pozornosť možné ovládať veľmi sťažka, 

ale zato je pozornosť koncentrovaná na jeden predmet tak silná, až sa zdá, že jedinec splýva s 

podnetom, ktorý uňho daný záujem vyvolal. 

 

Reakčný čas  

Pod pojmom reakčný čas by sme mohli rozumieť čas, odkedy sa dostane podnet do mozgu, 

kým mozog signál spracuje až po úkon, ktorý mozog vyšle do svalov a následne je vykonaný, 

a to čo v najrýchlejšom čase. Ide o prenášanie signálu od receptoru k svalu. Zatsiorsky (1998) 

delí reakčný čas v poradí, v akom vzniká, a to:  

 príjem signálu prostredníctvom receptoru, 

 aktívne podráždenie CNS,  

 presun impulzu z CNS do nervovej sústavy, kde dochádza k spracovaniu signálu, 

 návrat spracovaného signálu do CNS a následné vedenie do príslušných svalov, 

 sval prijíma signál, na základe ktorého vykoná pohyb. 

Zaoberajúc sa pojmom, akým je reakčný čas, si dávame za úlohu taktiež priblížiť termín, 

akým je psychomotorické tempo, nakoľko je neoddeliteľnou súčasťou problematiky spojenej 

s reakčným časom. Pod pojmom psychomotorická tempo rozumieme duševnú rýchlosť 

organizmu. Rýchlosť psychomotorického tempa, ako uvádza, je možné zistiť pozorovaním 

tempa reči. V problematike tempa reči sa zároveň opiera o fakt, že hodnotenie rýchlosti reči je 

vykonávané odborníkom (psychológom, psychiatrom), na základe čoho môžu byť výsledky 

subjektívne, čiže skreslené alebo nepresné. Možnosti merania vidí v použití EEG zariadení, 

ktoré sú schopné zaznamenať zmeny impulzov a následne vznik reakcií na ne. Z pohľadu 

psychológie vidí význam merania psychomotorického tempa práve v použití meraní na 

základe reakčných časov. V problematike spojenej s užívaním marihuany stredoškolskými 

študentmi na výkony psychomotorického tempa a reakčného času sa výsledky výskumov 

líšia. Staršie výskumy preukázali priamy súvis užívania marihuany na reakčný čas, pričom tie 

novšie výskumy až do takej miery nie. Pickworth a kol. (1997) dokázali, že užívanie 

marihuany nielenže zhoršuje psychomotorické tempo, ale s prekvapením taktiež zistili, že 

užívanie marihuany zhoršuje matematické úkony, a to hlavne v oblasti akou je sčítanie 

a odčítanie.  

 

Dôsledky užívania marihuany študentmi stredných škôl 

Téma zaoberajúca sa problematikou spojenou s užívaním psychoaktívnych látok, čiže 

marihuany stredoškolskými študentmi, je vysoko problematická a nanajvýš aktuálna. 

Množstvo autorov sa touto problematikou zaoberalo, ale nie všetky názory sa zhodujú v tom, 

že dlhodobé užívanie marihuany má dokázateľný vplyv na ich užívateľov. Nižšie v kapitole, 
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ktorou sú dôsledky užívania marihuany, a s tým spojeným aktívnym užívaním látky THC na 

stredoškolských študentov, uvádzame autorov, ktorí sa zhodli, že marihuana a jej užívanie má 

vplyv na život jedinca, a teda aj na život samotných študentov stredných škôl. Merania, ktoré 

boli uskutočnené ukázali, že zostatkové množstvá marihuany v tele užívateľa sú prekvapivé. 

Po vyfajčení jednej marihuanovej cigarety sa preukázalo, že v bunkách jedinca sa zhluk látky 

THC pohyboval v rozmedzí 40 – 50%. Toto množstvo zostávalo v tele príjemcu po dobu 

približne jedného týždňa. Po mesiaci bolo namerané 10 – 20 % aktívneho THC a po rozmedzí 

48 – 138 dní sa v telách príjemcov nachádzalo stále 1 % zložiek THC. Namerané hodnoty 

dokazujú, že aktívne užívanie marihuany a jej hromadenie v tele príjemcu sa zvyšuje, 

nakoľko organizmus nie je schopný túto drogu v rýchlosti odbúravať z organizmu. Na základe 

takéhoto zahltenia organizmu užívateľa je zvýšená pravdepodobnosť vzniku fyzických 

a psychických zdravotných komplikácií. (Nešpor a kol., 1996). 

Marihuana ako droga nevplýva na organizmus príjemcu len z psychologického 

hľadiska. Užívanie tohto typu drogy má dopad aj na samotné fyzické zdravie jedinca. Doležal 

(1997) v tejto súvislosti s užívaním marihuany uvádza zdravotné problémy, ako ranné 

dusenie, zvýšená produktivita hlienu. V súvislosti so zvýšeným krvným tlakom môže dôjsť aj 

ku kardiovaskulárnym ochoreniam alebo srdcovému infarktu.  Nakoľko sa marihuana užíva 

najčastejšie formou cigarety alebo fajky, dochádza k inhalácií prepálenej marihuany 

a agresívne splodiny vstupujú do pľúc užívateľa. Marihuana taktiež ako cigarety vpravujú do 

tela organizmu ohromné množstvo škodlivých látok pôsobiacich karcinogénne. Užívanie 

marihuany môže teda viesť aj k vzniku rakoviny pľúc. Problematika užívania marihuany 

stredoškolskými študentmi v sebe prináša taktiež zamyslenie sa nad otázkou adolescencie. 

Adolescencia, ako sme už vyššie spomenuli, je obdobie, kedy mladý človek má nutkanie 

skúšať a experimentovať so zakázaným. V tomto zmysle si treba uvedomiť, že prekvapením 

nie je, ak stredoškolák, ktorý fajčí marihuanu, súčasne pije alkohol a fajčí cigarety. Autori sa 

zhodli na fakte, že toto obdobie experimentovania nielen s cigaretami a alkoholom, ale 

i s marihuanou, je zakotvené v teórii vstupnej drogy. I keď to nie je vedecky dostatočne 

podložené, ak sa marihuana nestane finálnou drogou užívateľa, je pravdepodobné, že užívateľ 

bude chcieť skôr či neskôr vyskúšať aj iný druh drogy. Môže ísť o drogu s obdobnými 

účinkami, ako má marihuana, ale môže dôjsť taktiež k experimentovaniu so silnejšími 

a návykovejšími drogami. (Kalina, 2003). 

Dôsledky, ale aj samotné užívanie marihuany stredoškolskými študentmi, je vážna 

problematika, ktorou sa zaoberá množstvo psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov 

a iných špecialistov. Riešenie tejto problematiky je veľmi náročné a komplikované, nakoľko 

je túto situáciu ťažké monitorovať a predísť jej užívaniu.  

 

Zámer a cieľ výskumu  

Náš výskum sa orientuje na študentov stredných škôl vo veku od 15 do 20 rokov, ktorí 

aktívne užívajú psychoaktívnu látku, konkrétne marihuanu. V súvislosti s marihuanou 

skúmame zmeny  kognitívnych schopností u vybranej vzorky probandov, z ktorých polovica 

aktívne a pravidelne užíva marihuanu a druhá polovica nemá žiadnu alebo minimálnu 

skúsenosť s ňou. Našim zámerom je poukázať na možné rozdiely medzi zvolenými skupinami 

probandov, pričom pri výskume budeme merať jednoduchý reakčný čas na princípe zmeny 
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farieb, číselný štvorec (pozornosť) a nakoniec sa budeme venovať testom krátkodobej pamäti, 

ktoré budú pozostávať zo zapamätávania si jednoduchých obrazov a slov. Na základe 

spomenutých testov by sme chceli zistiť vplyv dlhodobého užívania marihuany na kognitívne 

schopnosti študentov stredných škôl. Namerané hodnoty u aktívnych užívateľov ako i 

u študentov, ktorí marihuanu neužívajú, sa budeme snažiť porovnať a tým zistiť rozdiel medzi 

nimi.  

 

Na základe vyššie uvedených cieľov výskumu dávame do pozornosti nami zvolené hypotézy, 

a to: 

Hypotéza č. 1: Aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony 

v testoch reakčného času oproti kontrolnej vzorke. 

Hypotéza č. 2: Aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony 

v testoch pozornosti oproti kontrolnej vzorke. 

Hypotéza č. 3: Aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony 

v testoch krátkodobej pamäti pri zapamätávaní obrázkov oproti kontrolnej vzorke.  

Hypotéza č. 4: Aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony 

v testoch krátkodobej pamäti pri zapamätávaní slov oproti kontrolnej vzorke. 

 

Výskumnú vzorku tvorilo 60 probandov, ktorí boli oslovení náhodne pred vopred vybratými 

strednými školami v meste Bratislava. Neskôr sa pripojili aj známi probandov, ktorí ich  

kontaktovali za účelom pomoci pri našom výskume. Probandi boli oboznámení okrajovo 

s problematikou zamerania výskumu, ako i s úplnou anonymitou ich osobnosti, čo bolo pre 

nás základným etickým východiskom. Celkovú vzorku probandov tvorili študenti stredných 

škôl vo veku od 15 – 20 rokov  (M= 16,7; SD= +/- 1,12 rokov), pričom vzorku tvorilo 73,333 

% študentov a 26,666 % študentiek.  

Na základe dotazníka a osobného rozhovoru sme celkovú vzorku následne rozdelili na 

kontrolnú a experimentálnu. Kontrolnú vzorku tvorilo 30 probandov (M= 16,5; SD= +/- 1,02 

rokov), pričom vzorku tvorilo 63,333 % študentov a 36,666 % študentiek. Kontrolnú vzorku 

sme vytvorili za účelom neskoršej komparácie s experimentálnou vzorkou. Kontrolnú vzorku 

zastupuje aj 30 % probandov, ktorí marihuanu užili aspoň raz za život, ale aktívnymi 

užívateľmi nie sú, preto sú tieto hodnoty pre naše potreby zanedbateľné. Experimentálnu 

vzorku tvorilo 30 probandov (M= 16,9; SD= +/-  1,16 rokov), pričom 83,666 % vzorky boli 

študenti a 16,666 % študentky. Experimentálnu vzorku sme vytvorili na základe vopred 

stanovených podmienok. Základnou podmienkou bolo užívanie marihuany aspoň 3 – 5 krát za 

týždeň po dobu dlhšiu jedného roku. 

 

Metodologický postup 

Výskum, ktorý sme vykonali sa uskutočňoval v dvoch za sebou idúcich fázach. Po úvodnom 

informovaní probanda a jeho odsúhlasení, že sa do výskumu zapája dobrovoľne sme 

s probandom prikročili k prvej fáze, ktorá pozostávala z vyplnenia dotazníka o užívaní 

marihuany, na základe ktorého sme ho vedeli zaradiť do kontrolnej alebo experimentálnej 

vzorky. Po zaradení sme s probandom začali druhú fázu výskumu, ktorá pozostávala 
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zo štyroch testovacích úloh v nasledovnom poradí merajúcich jednoduchý reakčný čas, 

krátkodobú vizuálnu pamäť, pozornosť a nakoniec krátkodobú verbálnu pamäť.   

Skôr ako sme vôbec mohli začať testovať probandov, bolo potrebné zisťovať, do ktorej 

vzorky môžeme probanda zaradiť. K tomuto zaradeniu nám dopomohol upravený Dotazník 

o užívaní marihuany, ktorý bol vytvorený za použitia The European School Survey Project on 

Alcohol and Other Drugs (ďalej ESPAD), adaptovaný A. Nociarom v roku 2014 pre územie 

SR. Samotná tvorba ESPAD-u je výsledkom nezávislých výskumných tímov v štyridsiatich 

krajinách sveta, zaoberajúcich sa užívaním návykových látok u 15 – 16 ročných študentov.  

Pre naše potreby sme z ESPAD-u vyňali 13 položiek zaoberajúcich sa užívaním marihuany, 

ako aj položiek týkajúcich sa užívania tabakových a alkoholických produktov, súčasne sme 

jednu otázku venovali aj užívaniu niektorých ďalších drog.  

Test reakčného času sme vykonávali s každým probandom po vyplnení upraveného dotazníka 

ESPAD samostatne. Meranie reakčného času bolo vykonávané prostredníctvom internetovej 

stránky na meranie reakčných časov online. Princíp merania spočíval v zmene farieb na 

monitore. Modrá farba predstavovala pauzu medzi meraniami, po kliknutí sa modrá farba 

zmenila na červenú, ktorá slúžila na koncentráciu pozornosti. Po zmene červenej farby na 

zelenú mal proband v čo najkratšom čase reagovať na túto zmenu. Meranie sa opakovalo 

desať krát. Získané hodnoty boli zaznamenávané do tabuľky v záznamovom hárku. Po 

zaznamenaní všetkých desiatich meraní bol vypočítaný aritmetický priemer v milisekundách. 

Nakoľko sa jednalo o merania reakčného času prostredníctvom internetu, bolo dôležité, aby 

sme eliminovali možné skreslenia výsledkov. Preto boli merania vykonané za použitia iba 

jedného typu výpočtovej techniky, ktorou bol tablet IPad 3 generácie značky Apple a všetky 

merania boli vykonané na jednom konkrétnom mieste, aby sa predišlo k zmene rýchlosti 

pripojenia na internet. 

Ako druhú metódu testovania sme použili test číselného štvorca (ďalej ČŠ), ktorý je jedným 

zo základných testov pozornosti, pričom z diagnostického hľadiska sa jedná o vyhľadávaciu 

skúšku. (Jirásek, 1975). Test ČŠ sme vykonávali s probandmi jednotlivo a samostatne. ČŠ je 

štvorec obsahujúci 25 čísel (5x5), ktoré sú v rámci štvorca sprehádzané. Toto meranie bolo 

opakované desať krát, následne bol vypočítaný aritmetický priemer, ktorý tam bol taktiež 

zaznamenaný. 

Posledným testom bol test KDP, ktorý sme rozdelili na dva subtesty. Subtesty sme navrhovali 

sami a jedná sa o test KDP zameriavajúcim sa na vizuálnu pamäť (KDViP) a verbálnu pamäť 

(KDVeP). Test KDViP  pozostával zo zapamätávania si 12 predkladaných obrázkov,  na ktoré 

si proband musel neskôr rozpamätať. Test KDP obrázky sme vykonávali s probandom 

samostatne. Vopred vytlačených 12 obrázkov na jednom papieri (formát A4) sme umiestnili 

pred probanda s inštrukciou, že má 30 sekúnd na to, aby si zapamätal čo najväčšie množstvo 

obrázkov. Po uplynutí 30 sekúnd sme probanda vyzvali, aby otočil záznamový hárok z druhej 

strany, čiže na čistý list a odpovedal na otázku: ,,Aká je Vaša najkrajšia spomienka?“, ktorú 

mal napísať na čistú stranu. Na napísanie sme probandovi pridelili čas 45 – 60 sekúnd. Po 

uplynutí tohto času bol vyzvaný opätovne otočiť záznamový hárok, aby do prislúchajúceho 

okna vypísal všetky obrázky, ktoré si zapamätal. Kontrolnú otázku sme používali z dôvodu 

predĺženia času ako i sťaženia udržať si KDP stopu. Test KDVeP sme vytvorili na princípe 

predchádzajúceho testu KDViP, avšak obrázky sme nahradili slovami. Dokopy bolo 
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použitých 18 slov a proband mal 60 sekúnd na preštudovanie a rýchle zapamätanie si čo 

najväčšieho možného počtu slov. Po uplynutí 60 sekúnd sme probandovi dali otázku: ,,Aká je 

Vaša prvá spomienka z detstva?“. Na vypracovanie tejto otázky dostali taktiež čas v rozmedzí 

45 – 60 sekúnd. Kontrolnú otázku sme totožne ako pri teste KDViP používali z dôvodu 

predĺženia času ako i sťaženia udržať si KDP stopu. Po uplynutí času bol opäť vyzvaný 

vypísať zapamätané slová do prislúchajúceho poľa v záznamovom hárku. Súhrn vyplnených 

dotazníkov a záznamových hárkov sme spracovávali za pomoci publikácie Štatistika pre prax 

(Rimarčík, 2007) a výpočty boli vykonané prostredníctvom Microsoft Office Excel 2007.  

 

Výsledky výskumu a interpretácie 

Na úvod predkladáme získané čiastkové výsledky z nášho dotazníka o užívaní marihuany. 

Tabuľka č. 2 nám približuje prvé stretnutie študentov zo stredných škôl s psychoaktívnymi 

látkami akými sú alkohol a cigarety. Pozornosť sme venovali rozdeleniu kontrolnej vzorky od 

experimentálnej vzorky. 

Otázka č. 5: ,,Kedy si (ak vôbec) po prvý raz urobil/a niektorú z nasledujúcich vecí?“ 

 

11 rokov 12 rokov 13 rokov 14 rokov 15 rokov 

Okúsil/a prvý krát alkohol 
Kontrolná vzorka 13,33 % 10 % 16,66 % 10 % 10 % 

Experimentálna vzorka 13,33 % 16,66 % 23,33 % 23,33 % 23,33 % 

Vyfajčil/a prvú cigaretu 
Kontrolná vzorka 13,33 % 13,33 % 26,66 % 20,66 % 10 % 

Experimentálna vzorka 6,66 % 16,66 % 26,66 % 10 % 13,33 % 

Tab. č. 2 Percentuálny prehľad prvotného užitia alkoholu a cigariet vo veku 11 – 15 rokov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 2016 

 

 

V tabuľke č. 3 je znázornená kontrolná a experimentálna vzorka v súvislosti s vekom, kedy vo 

svojom živote prvý krát užili marihuanu. Počty probandov sú vyjadrené v percentách. 

Tab. č. 3 Percentuálny prehľad  prvotného užitia marihuany 

Zdroj: Vlastné spracovanie 2016 

  

 Tabuľka č.4 je percentuálnym prehľadom počtu probandov experimentálnej vzorky, ktorí 

užívajú marihuanu v závislosti na čase (týždeň, 30 dní, 6 mesiacov a posledných 20 

mesiacov) a počte prípadov opakovaného užitia. 

Otázka č. 9: ,,Ako často (ak vôbec) užívaš marihuanu?“ 

Počet prípadov → 0 1- 2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 a viac 

Za posledný týždeň 0 % 56,66 % 36,66 % 6,66 % 0 % 0 % 0 % 

Za posledných 30 dní 0 % 0 % 23,33 % 50 % 26,66 % 0 % 0 % 

Za posledných 6 mesiacov 0 % 0 % 0 % 33,33 % 43,33 % 23,33 % 0 % 

Otázka č. 8: ,,Kedy si (ak vôbec) po prvý raz užil/a marihuanu?“ 

 

Nikdy 9 rokov 

10 

rokov 

11 

rokov 

12 

rokov 

13 

rokov 

14 

rokov 

15 

rokov 

16 

rokov 

Kontrolná vzorka 70 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6,66 % 3,33 % 10 % 10 % 

Experimentálna 

vzorka 0% 0 % 3,33 % 16,66 % 13,33 % 20 % 33,33 % 13,33 % 0 % 
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Za posledných 12mesiacov 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 33 % 66,66 % 

Tab.č.4 Percentuálny prehľad frekventovanosti užívania marihuany u experimentálnej vzorky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 2016 

 

V tabuľke č.5 sme našu pozornosť zamerali na experimentálnu vzorku probandov v súvislosti 

s užívaní iných drog. V tabuľke je percentuálne znázornené množstvo probandov, ktorí užili 

aj inú psychoaktívnu látku akou je marihuana.   

Otázka č. 13: ,,Koľko ráz (ak vôbec) si počas svojho života užil/a niektorú z nasledujúcich drog?“ 

Počet prípadov → 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-39 40 a viac 

Lieky na upokojenie 

(trankvilizéry) alebo sedatíva 

(bezlekárskeho predpisu 

50 % 26,66 % 23,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

LSD alebo ine halucinogény 73,33 % 26,66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Magické huby (ako lysohlávky) 50 % 16,66 % 20 % 13,33 % 0 % 0 % 0 % 

Heroín 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Alkohol spolu s tabletami (liekmi) 

pre zvýšenie účinku či zmenu 

nálady 

73,33 % 26,66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tab.č.5 Percentuálny prehľad iných užitých typov drog ako je marihuana u experim. vzorky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 2016 

 

Odpovede získané z dotazníka poslúžili predovšetkým na rozdelenie 60 probandov na dve 

skupiny, a to na kontrolnú (neužívatelia marihuany) a experimentálnu (užívatelia marihuany) 

vzorku.  

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2016 

 

Graf č. 1 je určený pre porovnanie priemerov v teste reakčného času medzi kontrolnou 

a experimentálnou vzorkou. Priemerný čas kontrolnej skupiny bol  319,060ms pričom 

priemerný čas experimentálnej skupiny bol 339,917ms. Celkový rozdiel priemerných časov 

nám ukazuje nárast reakčného času u experimentálnej skupiny o 20,857ms. 
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2016 

 

Graf č. 2 sa venuje porovnaniu priemerov v teste ČŠ. Meranie bolo uskutočnené  kontrolnou 

i experimentálnou vzorkou. Priemerný čas kontrolnej skupiny bol  21,012s pričom priemerný 

čas experimentálnej skupiny bol 22,750s. Po uskutočnenom rozdiele priemerných časov sme 

dospeli k výsledku, že experimentálna skupina má zvýšený čas riešenia ČŠ v priemere 

o 1,738s. 

 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2016 

 

Graf č.3 Pri analýze hodnôt nameraných testom KDViP zobrazených v grafe č. 3 je priemerné 

skóre kontrolnej vzorky 8,4 (obrázkov), pričom experimentálna vzorka dosahovala skóre 

7,267. Aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany dosahovali v priemere horšie skóre 

v zapamätávaní si obrázkov oproti kontrolnej skupine o 1,133 (obrázka). 
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Zdroj: Vlastné spracovanie, 2016 

 

Graf č.4 Test KDVeP bol posledným testom uskutočneným s probandmi. Namerané hodnoty 

sú vyobrazené grafe č. 4. Kontrolná vzorka dosahovala v teste KDVeP  v priemere 8,967 

zapamätaných slov pričom experimentálna vzorka iba 6,767 slov. Po vykonaní rozdielu 

priemerného skóre kontrolnej a experimentálnej vzorky sme došli k výsledku, že 

experimentálna vzorka je v teste KDVeP horšia, a to v priemere o 2,2 zapamätaného slova.  

 

Na základe nameraných údajov môžeme uviesť nasledovné: 

V hypotéze č. 1 sme sa zamerali na aktívnych a dlhodobých užívateľov  marihuany, ktorí 

budú podávať horšie výkony v testoch reakčného času oproti kontrolnej vzorke. Po 

vypracovaní testov RČ a ich vyhodnotení sme dospeli k hladine významnosti 5 % (p < 0,05*; 

p = 0,0397777771777) a nárastu reakčného času a aktívnych užívateľov v priemere 

o 20,857ms. V súvislosti s užívaním marihuany bolo uskutočnených množstvo výskumov. 

Výskumy, s ktorými sme sa stretli sa venovali predovšetkým spojitosti účinkov marihuany 

s vedením motorových vozidiel. Tieto výskumy sa avšak zhodujú v tvrdeniach, že účinky 

THC, a s tým spojené i zhoršenie reakčného času odznievajú úplne až po 56 hodinách od 

užitia marihuany. U chronických užívateľov bol čas po užití 28 hodín. Nie je dostatok 

dôkazov na to, aby sme mohli s určitosťou potvrdiť, že marihuana zanecháva trvalé defekty 

v reakčnom čase jedinca. (Lenné, Triggs, Regan, 2004).  

Merania, ktoré sme uskutočnili potvrdzujú hypotézu č.2, a to v zmysle, že  aktívni a dlhodobí 

užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony v testoch pozornosti oproti kontrolnej 

vzorke. Pri meraniach pozornosti sme sa dopracovali k hladine významnosti 1% (p < 0,01**; 

p < 0,0015613433279814), pričom probandi, ktorí aktívne užívali marihuanu dosahovali 

v priemere o 1,738s horší čas v ČŠ ako probandi, ktorí marihuanu neužívajú. Experimenty 

a prieskumy, ktoré boli vykonané, dokazujú, že dlhodobí a aktívni užívatelia marihuany 

vykazujú znížený stupeň pozornosti oproti iným jedincom spoločnosti, ktorí marihuanu 

neužívajú. Tieto tvrdenia, že THC ovplyvňuje pozornosť sa spájajú iba s aktuálnou 

intoxikáciou jedinca. Nie je dostatočne preukázané, že dlhodobé a aktívne užívanie 

marihuany, môže mať za následok chronické a nenávratné poškodenie pozornosti. Tieto 

tvrdenia vychádzajú zo zistení, že po uplynutí času akútnej intoxikácie sa znížený stupeň 

pozornosti užívateľa vracia opäť do normálu. (Volkow, Baler, Compton, Weiss, 2014 ).   
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Test KDViP, ktorý sme zostavovali a koncipovali samostatne nám potvrdzuje hypotéza č. 3, 

ktorá tvrdí že, aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie výkony v testoch 

krátkodobej pamäti pri zapamätávaní obrázkov oproti kontrolnej vzorke. Testovaná kontrolná 

vzorka dosahovala v priemere 8,4 obrázkového skóre, pričom experimentálna skupina 

dosahovala v priemere 7,267 obrázkového skóre. Probandi, ktorí aktívne a dlhodobo užívajú 

marihuanu vykazovali v teste KDViP priemerné zhoršenie, a to o 1,133 obrázkového skóre. 

Pri zisťovaní hladiny významnosti sme sa dopracovali k percentuálne hodnote významnosti 

1% (p < 0,01**; p < 0,00138913134038465). Uskutočnené výskumy potvrdzujú čiastočne 

našu hypotézu č. 3, nakoľko bolo dokázané, že pri intoxikácii THC dochádza k poruchám 

prenosov pamäťových stôp ako aj k poruchám ich podržania. (Ranganathan, D’Souza, 2006). 

Problémom avšak zostáva nedostatok výskumov, ktoré riešia problematiku spojenú 

s dlhodobými užívateľmi marihuany, ktorí sa stali abstinenti, u ktorých by sa dalo sledovať 

možné poškodenie krátkodobej pamäte z dlhodobého hľadiska. 

Hypotéza č. 4 bola zameraná či aktívni a dlhodobí užívatelia marihuany budú podávať horšie 

výkony v testoch krátkodobej pamäti pri zapamätávaní slov oproti kontrolnej vzorke.  Hladina 

významnosti pri našom teste KDVeP dosiahla hodnotu 0,1% (p<0,001%***; 

p<0,0000209914608). Kontrolná vzorka v dosahovala v priemere 8,967 zapamätaných slov 

pričom experimentálna vzorka 6,767 slov, čo znamená, že experimentálna vzorka bola 

v priemere horšia o 2,2 zapamätaného slova. Tak ako pri teste KDViP tak i pri teste KDveP 

dochádza podľa výskumov k poruchám udržaniu pamäťovej stopy. Nedávne zistenia 

v súvislosti s adolescentmi, teda i stredoškolskými študentmi naznačujú, že  pamäť (vizuálna, 

verbálna, atď.), pozornosť, zručnosti zostávajú ovplyvnené od momentu intoxikácie až po 

dobu troch týždňov. (U. S. Department of Justice, 2014). 

 

Záver 

Aj keď sa nám podarilo všetky nami určené hypotézy potvrdiť na základe výskumu je našou 

povinnosťou poznamenať, že problematika dôsledku užívania marihuany nie je ešte 

dostatočne prepracovaná. Z našej strany vnímame limitom počet respondentov vo vytýčených 

skupinách a vo všeobecnosti vnímame medzery, resp. priestor pre možnú ďalšiu diskusiu i vo 

výskumoch vykonaných s bývalými dlhodobými užívateľmi psychoaktívnych látok, 

konkrétne marihuany.  

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

Doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH. 

 

 

Použitá literatúra 

1. DOLEŽAL J, MORGAN, J., 1997 Marihuana: praktický rádce k využívání konopí a dronabinolu v 

medicíně. 2. přeprac. a rozš. vyd.. Olomouc: Votobia. 173 s. ISBN 80-719-8171-0. 

2. HORT, Jakub a Róbert, RUSINA, 2007. Paměť a její poruchy. Vydal: Maxdorf,. 422 s. ISBN 978-80-7345-

004-5 

3. JIRÁSEK, Ján, 1975. Číselný čtverec. Bratislava: Psychodiagnostické didaktické testy. 1975. 17 s. 



Vol. 5 (9), pp. 93-111 

 

110   http://www.mladaveda.sk 

 

4. KALINA, Kamil, 2003. Drogy a drogové závislosti: mezioborový přístup.  2. vyd. Praha: Úřad vlády České 

republiky. ISBN 80-86734-05-6. 

5. KELLER, Ján, 1997. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1997. ISBN80-85850-25-7. 

6. KOUKOLÍK, F. A L. MOTLOVÁ.,2004. Schizofrenie. Neurobiologie, klinický obraz, terapie. 1.vyd. Praha:  

Galen. 437s. ISBN 80-7262-277-3. 

7. KULIŠŤÁK, Petr,2003 Neuropsychologie. Praha: PortáL. 336s. ISBN 80-7178-5547 

8. LENNÉ, M, TRIGGS, T., REGAN, M., 2004. Cannabis and Road safety: a review of recent 

epidemiological, driver impairement, and drug screening literature. Australia: Accident Research Centre. 

2004. s. 53. [CIT.2015-5. 12-12].Dostupné na internete: 

http://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0009/216477/muarc231.pdf 

9. MARHOUNOVÁ, Jana a Karel NEŠPOR,1995.  Alkoholici, feťáci a gambleři.  Vyd. 1. Praha: Empatie. 

1995. 110 s. ISBN 80-901618-9-8. 

10. MIOVSKÝ,M, MORGAN, P. J., 2008. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha: 

Grada. 533 s. ISBN 978-802-4708-652. 

11. MÜHLPACHR, Pavel, 2001. Sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  2001. 104 s. ISBN 

80-210-251. 

12. MÜLPACHR, Pavel, 2008. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2008. 194 s. ISBN 978-

80-210-4550-7. 

13. NEŠPOR, Karel, 1996. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách: 

příručka pro pedagogy. Praha: Sportpropag. s. 15 

14. NOCIAR, Alojz, 2007. Závislosti od tabaku, alkoholu a drog. In: HERETIK, A. a kol. 2007. Klinická 

psychológia. Bratislava: Psychoprof.  325-380 s. ISBN 978-80-89322-00-8. 

15. OKRUHLICA, Ľubomír, ed, 1998. Ako sa prakticky orientovať v závislostiach. Príručka pre poradenskú 

činnosť. Bratislava : Centrum pre liečbu drogových závislostí. 1998. 276 s. ISBN 80-968111-1-8. 

16. PEŠEK, R., V., VONDRÁŠKOVÁ, a O,VESELÝ, 2007. Drogová závislost, aneb, Rychlý běh po krátké 

trati: poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Písek: Arkáda – sociálně psychologické 

centrum. 2007. 88s. ISBN 978-80-239-9405-6 

17. PICKWORTH, W. B., ROHRER, M. S., FANT, R. V., 1997. Effects of abused drugs on psychomotor 

performance. Experimental and Clinical Psychopharmacology. 5 (3), 235 – 241p. Retrieved by March 2, 

2012, from PsycArticles database. [cit.2015-02-13]. Dostupné na internete:  

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1997-05212-006 

18. PLHKOVÁ , ALENA, 2003. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia.. 472 s. ISBN 978-80200-

1499-3 

19. POSNER, M. I., ROTHBART, M. K. 2007. Research on Attention Networks as a Model for the Integration 

of Psychological Science. Annu. Rev. Psychol. vol. 58, no. 1, 1-23 p. [cit.2015-02-13]. Dostupné na 

internete: http://blogs.uoregon.edu/mposner/files/2014/07/Ann-review-final-2m63akn.pdf 

20. PREISS, M. 2004. Neuropsychologie. In: Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (Eds.). Praha: Tigis. 185-193s. 

883s. ISBN 80-900130-7-4. 

21. RANGANATHAN, M., D’SOUZA, D. C. 2006. The acute effects of cannabinoids on memory in humans: A 

Review. Pharmacology 188, 425–444. 2006. 23. 03. 2016. [cit.2015-02-13]. Dostupné na internete:  

        http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17019571 

22. RIMARČÍK, Marián, 2007. Štatistika pre prax. Bratislava: Rimarčík. 200 s. ISBN 978-80-969813-1-1. 

23. RUISEL, Imrich a Zdena RUISELOVÁ, 1990. Vybrané problémy psychológie poznávania. Bratislava: 

Slovak Academic Press. ISBN 80224-0334-2. 

24. STERNBERG, J., Róbert, 2002. Kognitivní psychologie. Praha: Portál. 632s. ISBN 80-7178-376-5. 

25. STRUVE, FA. 1998.  Possible EEG sequelae of very long duration marihuana use: pilot findings from 

topographic quantitative EEG analyses of subjects with 15 to 24 years of cumulative daily exposure to THC.  

Clinical Electroencephalography [online]. vol. 29, no. 1 [cit.2015-02-13]. Dostupné na internete:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9472423?dopt=Abstract 

26. ŠVEC, J., JEŘÁBKOVÁ, S., a V., TESAŘOVÁ, 2007. Jak se bránit drogám a předcházet závislostem. 

Praha: Projektodyssea. 79s. ISBN 978-80-87145-26-5. 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1997-05212-006
http://blogs.uoregon.edu/mposner/files/2014/07/Ann-review-final-2m63akn.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17019571
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9472423?dopt=Abstract


Vol. 5 (9), pp. 93-111 

 

111   http://www.mladaveda.sk 

 

27. U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE. 2014. The Dangers and Consequences of Marihuana Abuse. U. S. 

Department of Justice: Drug Enforcement Administration Demand Reduction Section. 2014. 45s.  [cit.2015-

02-13]. Dostupné na internete:   

        http://www.dea.gov/docs/dangers-consequences-marijuana-abuse.pdf 

28. VÁGNEROVÁ, Mária, 2004 Základy psychologie. 1.vyd.Praha: Nakladatel: Karolinum. 356s. ISBN 80-246 

0841-3. 

29. VOLKOW D. NORA, BALER D. RUBEN, COMPTON M. WILSON AND WEISS R.B. SUSAN. 2014. 

Adverse Health Effects of Marijuana Use. The new England Journal of Medicine. Review article. N ENGL J 

MED 370;23. 2219-2228s. [cit.2015-02-13]. Dostupné na internete:   

       http://dfaf.org/assets/docs/Adverse%20health%20effects.pdf 

30. ZÁŠKODNÁ, HELENA, 2004. Závislost na drogách. Ostrava: Ostravská univerzita- Filozofická fakulta. 

64s. ISBN 80-7042-689-6. 

31. ZATSIORSKY, Vladimir, 1998. Kinematics of human motion. Champaign, Illinois: Human Kinetics 

Publisher. ISBN 0-8801-676-5. 

 

 

 

http://www.dea.gov/docs/dangers-consequences-marijuana-abuse.pdf
http://dfaf.org/assets/docs/Adverse%20health%20effects.pdf

