
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

KATEDRA PSYCHOLÓGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOAKTÍVNY A TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL KANABISU 

Bakalárska práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA 2020                                                                Hana Mária Čunderlíková 



VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY 

BRATISLAVA 

KATEDRA PSYCHOLÓGIE – DENNÁ FORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOAKTÍVNY A TERAPEUTICKÝ POTENCIÁL KANABISU 

Bakalárska práca 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný program: 7701 7 00 Psychológia 

Študijný odbor:  7701 7 00 Psychológia 

Školiace pracovisko: Katedra psychológie, denná forma 

Školiteľ: prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD. 

 

 

 

 

 

BRATISLAVA 2020                                                                 Hana Mária Čunderlíková 



Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 

Katedra psychológie, denná forma štúdia  

 

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

Akademický rok:  2019/2020 

Typ záverečnej práce:  bakalárska 

Názov záverečnej práce:  Psychoaktívny a terapeutický potenciál kanabisu 

Meno, priezvisko a tituly študenta:  Hana Mária Čunderlíková 

Študijný program:  7701 7 00 psychológia 

Študijný odbor:  7701 7 00 psychológia 

Meno, priezvisko a tituly školiteľa:  prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD.  

Meno, priezvisko a tituly vedúceho katedry:  prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD.  

Anotácia:  

Práca sa zaoberá kanabisom a jeho využitím pri liečbe pacientov so somatickými 

poruchami. V práci bude zahrnuté aj vnímanie kanabisu vo svete a jeho potenciálne 

negatívne účinky na ľudský organizmus, taktiež história kanabisu a jeho chápanie v 

spoločnosti ako drogu. Autorka sa v tejto práci bude primárne zaoberať liečivými účinkami 

kanabisu a jeho zložiek. Cieľom práce je objasniť klinické a farmakologické aspekty 

kanabisu, taktiež problematiku v oblasti jeho využitia pri terapii. 

 

 

 

Jazyk práce:  slovenský 

Vyjadrenie a podpis školiteľa záverečnej práce:  súhlasím 

Podpis školiteľa:   

Dátum schválenia zadania:   

Podpis vedúceho katedry:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Čestne vyhlasujem, že záverečnú prácu som vypracovala samostatne a že som uviedla 

všetku použitú literatúru.  

 

V Bratislave,   ........................................ 

 podpis 

  



Poďakovanie 

Týmto by som chcela poďakovať školiteľovi mojej bakalárskej práce, pánovi prof. PhDr. 

Alojzovi Nociarovi, PhD., za čas, ktorý venoval diskusii o obsahu mojej bakalárskej práce. 

Taktiež za dôveru, ktorú neviem brať na ľahkú váhu vzhľadom k tomu o akú tému ide a za 

podporu pri vytváraní dotazníka pre respondentov, ktorý mal väčšiu popularitu, než 

s ktorou, sme predpokladám, obaja rátali.  

Ďalej sa chcem poďakovať mojej rodine za podporu pri písaní bakalárskej práce, mojím 

priateľom, ktorí ma podporovali a môjmu priateľovi, ktorý bol vždy pri mne, keď som 

potrebovala pomôcť.  

Ďakujem taktiež všetkým respondentom, ktorý sa zúčastnili na prieskume a poskytli mi 

informácie, vďaka ktorým mala moja práca väčší význam. 

  



Abstrakt (SK) 

ČUNDERLÍKOVÁ, Hana Mária: Psychoaktívny a terapeutický potenciál kanabisu 

[Bakalárska práca]. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 

Katedra psychológie. Vedúci bakalárskej práce: prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD. Bratislava. 

2020. 55s. 

Bakalárska práca na tému Psychoaktívny a terapeutický potenciál kanabisu sa zaoberá 

marihuanou, ktorá má viac ako len psychoaktívny potenciál. V práci sa snažím o stručné 

vyjadrenie informácii o tejto látke. Práca je obohatená o empirickú časť, ktorá zahŕňa 

prieskum.  

Táto práca je rozdelená na dve časti - časť teoretická a časť empirická.  

Časť teoretická zahŕňa morfológiu marihuany, popisuje jej druhy a históriu. V práci je 

taktiež zahrnutý psychoaktívny potenciál marihuany, kde si definujeme jej účinné látky 

a terapeutické možnosti. Pomocou výskumov a štúdii si priblížime jej liečebnú silu na 

neurologické choroby, bolesti a aj psychické poruchy. Poslednou súčasťou teoretickej časti 

práce je téma legislatívy na Slovensku a v zahraničí. 

V empirickej časti práce sa venujem prieskumu o vnímaní marihuany – či je vnímaná len 

ako droga alebo aj ako liečivo. Tento prieskum sa vykonával pomocou mnou vytvoreného 

dotazníka. Zisťoval, aké má spoločnosť informácie a názor na dekriminalizáciu/legalizáciu 

marihuany.  

 

Kľúčové slová: 

Marihuana, konope, liek, droga, spoločnosť, psychológia 

  



Abstract (EN) 

ČUNDERLÍKOVÁ, Hana Mária: Psychoactive and therapeutic potential of cannabis 

[Bachelor's Thesis]. St. Elizabeth University of Health and Social Work in 

Bratislava, Department of Psychology. Thesis supervisor: prof. PhDr. Alojz Nociar, PhD.  

Bratislava.2020.55p. 

 

The bachelor thesis on Psychoactive and therapeutic potential of cannabis deals with 

marijuana, which has more than just psychoactive potential. In this work I try to give brief 

information about this substance. The work is enriched with an empirical part, which 

includes a survey. 

This thesis is divided into two parts - theoretical part and empirical part. 

The theoretical part includes marijuana morphology, its types and history. The work also 

includes the psychoactive potential of marijuana, where we define its active substances and 

therapeutic options. With the help of researches and studies we will explore its healing 

power for neurological diseases, pains and also mental disorders. The last part of the 

theoretical part is the topic of legislation in Slovakia and abroad. 

In the empirical part of the thesis I focus on the perception of marijuana - whether it is 

perceived only as a drug or as a medicine. This survey was carried out using the 

questionnaire I created. It investigated the society's information and opinion on the 

decriminalization / legalization of marijuana. 

Key words: 

Marijuana, cannabis, medicine, drug, society, psychology 
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Úvod 

Táto bakalárska práca sa zaoberá marihuanou, jej potenciálom z terapeutickej aj  

psychoaktívnej, takzvanej voľnočasovej stránky. Táto téma je veľmi aktuálna vo svete, 

v Európe a aj na Slovensku. Ľudia majú na marihuanu rozličné názory. Kým jedna skupina 

považuje marihuanu za drogu, ktorá škodí a spôsobuje prechod k tvrdším drogám, ako určitý 

odrazový mostík, pohľad druhej skupiny je pozitívny a otvorenejší –vníma ju ako liečivo 

a pomôcku pri terapii pacientov s bolesťami či psychickými poruchami.  

Kontroverzné názory, ktoré sa vzťahovali k téme terapeutického potenciálu marihuany 

ma nalákali k vytvoreniu práce na túto tému. Už dlhšie som sa o túto tému zaujímala. Jedným 

z dôvodov bolo, že v mojom okolí sa táto látka používa okrem iného ako liečivo. V tejto práci 

rozoberám rôzne choroby a poruchy na ktoré marihuana a jej liečivé látky, kanabinoidy, 

pozitívne vplývajú.  

 Ako hlavnú otázku k mojej bakalárskej práci, si môže čitateľ položiť: Ako táto 

rastlina vplýva na človeka? Aká je pravda?  

Nikto so stopercentnou istotou nevie odpovedať na tieto otázky. Táto bylina má aj 

pozitívne aj negatívne vplyvy, vždy je veľmi dôležité uvedomiť si, že reakcie sú individuálne 

a to, čo platí pre jedného, sa nemusí vzťahovať na druhého. Existuje množstvo výskumov, 

štúdií, prác, diskusií a literatúry, ktoré sa zaoberajú účinkami marihuany. Do tejto bakalárskej 

práce som zahrnula objektívne výskumy a štúdie, ktoré terapeutický potenciál marihuany 

dokazujú ale zahŕňajú aj negatívne, resp. nežiadané účinky pôsobenia tohto prírodného lieku, 

ktorý pozná väčšina ako drogu. V tejto práci som sa zapodievala najmä terapeutickým 

potenciálom marihuany.  V mojej práci nechcem nikomu vnucovať môj názor, prácu som sa 

snažila písať objektívne a zahrnúť iba dôležité fakty, ktoré som získala preštudovaním 

odbornej literatúry. Pri čítaní tejto práce si svoj názor samozrejme vytvorí každý sám, no 

chcela by som čitateľa požiadať o trpezlivosť a otvorenú myseľ. Mojim zámerom je otvoriť 

túto tému, poukázať na problematiku konope a prispieť k tejto téme.  

V úvode práce si marihuanu charakterizujeme, rozlíšime jej druhy a stručne popíšeme 

jej históriu. Ďalej prejdeme ku kapitole psychoaktívny potenciál kanabisu, kde si definujeme 

pojem droga, popíšeme si účinné látky marihuany a ich spojitosť s ľudským organizmom. 

Povieme si tiež niečo o psychologických aj fyzických účinkoch tejto drogy, aj 

o psychoaktívnych drogách, ktoré sa dajú z tejto byliny vytvoriť. V ďalšej časti sa zameriame 

na terapeutický potenciál marihuany, kde si popíšeme liečbu neurologických porúch pomocou 
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kanabisu, ako aj účinky kanabisu proti bolesti, pri liečbe rakoviny a využite kanabisu pri 

terapii psychických porúch. Ďalej sa zaoberáme legislatívou na Slovensku, v Európe, v USA 

a taktiež v Kanade. Nakoniec prejdeme k empirickej časti práce, kde si rozoberieme 

prieskum, ktorý bol uskutočnený vo forme dotazníka a odpovedali na neho respondenti 

rôznych vekových kategórii. Pomocou tohto dotazníka sa snažím zistiť informácie bežných 

ľudí o kanabise, o tom aký je ich zdroj informácii, aký majú názor na použitie kanabisu 

v medicíne a taktiež názor na súčasnú situáciu na Slovensku, čo sa týka dekriminalizácie aj 

legalizácie marihuany.  

Informácie som čerpala z odbornej literatúry, ktorá bola zameraná na tému kanabisu, 

jeho psychoaktívnych účinkov ako aj jeho terapeutických účinkov. Mala som šťastie, že 

štúdií, ktoré sa zaoberali marihuanou a jej liečebným účinkom bolo tak veľa, že som si mohla 

vyberať a v tomto smere som nebola nijako obmedzená. Hlavným cieľom tejto práce je 

ukázať všetky stránky marihuany a poskytnúť čitateľovi čo najkomplexnejšie informácie.  
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1. Charakteristika (morfológia)  

Existujú stovky odrôd konope. Vyzerajú podobne a majú podobné znaky. Rastliny 

tohto rodu sa vyskytujú skoro na všetkých kontinentoch, výnimkou je Antarktída. V tejto 

práci sa zaoberáme viac liečebným konope, pri ktorom je dôležité rozlišovať dve veci. Prvá je 

pojem „konope“. Zvyčajne tento pojem radíme k druhom rodu Cannabis, ktoré nie sú 

psychoaktívne alebo sa vyznačujú zanedbateľnou psychoaktivitou. Tieto rastliny môžu byť 

dobrým zdrojom potravy alebo aj materiálu na výrobu vlákien, kozmetiky, oleja či papiera. 

Taktiež sa môže používať ako stavebný materiál, či surovina na výrobu biologicky 

rozložiteľných plastov (Blesching, 2018). Zoznam použitia technického konope je veľmi 

široký.  

Druhú vec, ktorú potrebujeme rozlíšiť je zdroj liečebného konope. Tu si vieme popísať 

dva základné druhy, konope siate (Cannabis sativa) a konope indické (Cannabis indica). Obe 

sú psychoaktívne a obe obsahujú kanabinoidy potrebné k zapojeniu endokanabinoidného 

systému do liečby konkrétnych ťažkostí (Blesching, 2018). Tieto druhy konope si rozlíšime 

v kapitole 1.2.  

Behom vegetatívneho rastu nie je možné samičiu a samčiu rastlinu s istotou rozlíšiť, 

napriek tomu, že samičia rastlina je z pravidla nižšia ako rastlina samčia. V momente ako 

rastliny vstúpia do reprodukčnej fázy, hustota listov v hornej časti rastliny sa začne meniť, 

pričom samčia rastlina má menej listov ako samičia. Hlavným zdrojom kanabinoidov sú 

vrchné listy, neoplodnené kvety a okvetné listy samičej rastliny (Craker a Gardner, 2014). 

1.1.  Konope a marihuana 

Základom je, definovať, resp. rozlíšiť pojmy konope a marihuana : 

Konope – rastlina, ktorá má veľa odrôd a líši sa veľkosťou, pôvodom a dobou zrenia.  

Tento druh konope, ktorý je možný pestovať kvôli nízkemu obsahu THC (pod 0,2%), 

nazývame ako konope technické. Dnes sa pojem konope používa viac v lekárstve a botanike 

(Bryndová, 2015). 

Marihuana – je prírodná droga, pochádzajúca zo slangu mexických migrantov. Má 

vyšší obsah THC, od 4 do 20% a je nelegálna. Dnes má marihuana skôr pejoratívny nádych 

ako zneužívaná látka, práve kvôli väčšiemu obsahu psychoaktívnych látok. Marihuana vzniká 

zo samičieho pohlavia konope – usušením listov a kvetov, ktoré sa spracujú a naďalej 

používajú, vo väčšine prípadov perorálne (Bryndová, 2015). Pojem marihuana (alebo 
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marijuana) je definovaný rôzne. Niektoré zdroje označujú marihuanou celú rastlinu kanabisu, 

zatiaľ čo iné iba tie časti rastliny konope, ktoré obsahujú vysokú hladinu 

tetrahydrokanabinolu (THC).  

Malmo-Levine (2014) tvrdí, že pojem marihuana, vznikol ako propaganda proti 

konope. Takisto autor Booth (2004) poznamenáva, že tento názov propagoval Harry J. 

Anslinger v tridsiatych rokoch 20. storočia, počas svojich kampaní proti drogám. Takže 

pojmy marihuana a kanabis, nie sú rozdielne, ide o tú istú rastlinu, o to isté skupenstvo, iba 

s rozdielom v ich názve, ktoré vznikli len na pretlačenie istej myšlienky. V tejto práci tieto 

pojmy nerozlišujeme, marihuana a kanabis sú jedno a to isté. 

1.2.  Druhy 

Ako sme si už spomenuli vyššie, odrôd konope je veľmi veľa. Nie je až tak podstatné 

ako sa tieto odrody nazývajú treba len rozlíšiť ich základné druhy. Slová „indica“ a „sativa“ 

boli zavedené v 18. storočí s cieľom opísať rôzne druhy konope. Sativa opisuje konopné 

rastliny, ktoré sa pestovali hlavne kvôli semenám a vláknu. Indica sa vzťahuje na 

psychoaktívne odrody, ktoré sa pestovali na výrobu semien, vlákniny a hašiša.  

1.2.1. Konope technické 

Využíva sa v textilnom priemysle, kde sa spracovávajú vlákna a následne sa používajú 

na výrobu oblečenia, často sa kombinujú s inými materiálmi. Taktiež sa používa 

v papiernickom priemysle alebo aj v petrochemickom priemysle. Častokrát je využívané 

v stavebnom priemysle a v kozmetike. Technické konope je v histórii ľudstva už veľmi dlhú 

dobu. Vždy bolo vnímané ako rastlina s veľkým rozsahom využitia čo malo len svoje výhody. 

Cracker a Gardner (2014) tvrdia, že v Číne sa konopné vlákno vyrábalo už pred 

dvanásťtisícimi rokmi, ako sa ukázalo podľa archeologických výskumov. 

Konope, ktoré považujeme za industriálne, neintoxikované, ktoré sa pestovalo najmä 

kvôli vláknu a semenám a kanabinol (CBD) kanabinoidom sa pôvodne nazývalo Cannabis 

sativa. (Rahn, 2018 a autori Cracker, Gardener, 2014) 

1.2.1.1. Konope siate (Cannabis sativa) 

Je rastlina, ktorá je príbuzná pŕhľave či chmeľu. „Sative“ trvá cesta od semienka ku 

stonke dlhšie a jej kvety rastú pomalšie. Jej účinné látky sa nachádzajú na vrchole listov 
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a výhonkov. Obsah tetrahydrokanabinolu (THC) látky je nízky, no obsah kanabinolu (CBN) 

a kanabidiolu (CBD) je vyšší (Booth, 2004) 

Konope siate má najväčší vplyv na mozog, má stimulujúci a povzbudzujúci účinok 

a je vhodný na každodenné užívanie (Backes, 2016) 

„Sativa“ sa týka vysokých odrôd kanabisu s úzkymi listami, o ktorých sa predpokladá, 

že majú povzbudzujúce účinky. Pochádza z Európy a západnej Eurázie, kde boli pestované 

kvôli ich pevnému vláknu a semenám. Konope siate má vyšší podiel THC oproti CBD, 

všeobecne stimuluje, povzbudzuje a posilňuje, viac pôsobí na psychiku a emócie. Sativa môže 

pomôcť pri uvoľňovaní svalstva a pri bolestiach ako aj pri pozornosti (Blesching, 2018). 

Konope siate tradične slúžilo k výrobe vlákna a k liečebným účelom. Tieto odrody 

vyvolávali euforické stavy, ktoré boli zapríčinené stimulujúcimi účinkami týchto odrôd 

(Danko, 2014). 

Je potrebné spomenúť, že konope siate, alebo dnešná Sativa, sa týka vysokých odrôd 

kanabisu s úzkymi listami, ktorých pôvodný názov bol Cannabis Indica podskupina Indica 

(Rahn, 2018 a autori Cracker, Gardener, 2014). 

1.2.2. Konope netechnické 

Za netechnické konope považujeme odrody konope, ktoré majú v sebe vyšší podiel 

psychoaktívnej látky. Psychoaktívne látky v konope sa nazývajú tetrahydrokanabinoidy 

(THC), ktoré spôsobujú zmenené stavy vedomia sú v niektorých krajinách nelegálne. Na 

Slovensku toto upravuje zákon č. 139/1998 Z.z., Zákon o omamných látkach, psychotropných 

látkach a prípravkoch z roku 1998, THC je v tomto zákone zaradené medzi psychotropné 

látky, tento zákon hovorí o podmienkach na pestovanie, spracovanie, výrobu, distribúciu, 

využívanie a podobne.  

Medzi netechnické konope vieme zaradiť konope indické, ktoré má vyšší podiel 

tetrahydrokanabinolu (THC). 

1.2.2.1. Konope indické (Cannabis indica) 

Cannabis indica odkazuje na psychoaktívne odrody objavené v Indii, kde sa zbierali na 

výrobu semien, vlákniny a hašiša. Sú to silné, listnaté rastliny, ktoré majú sedatívne, 

upokojujúce účinky, podporujú spánok. Najlepšie sa „Indice“ darí v subtropickom a 
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tropickom pásme. Obsah psychoaktívnych látok je veľmi vysoký a pre následného 

konzumenta účinok oveľa silnejší ako u konope siateho (Booth, 2004).  

Odrody konope indického sa tradične pestovali a šľachtili najmä na výrobu hašiša. 

Púčiky konope sú pokryté žľaznatými trichómami, ktoré sa potom stierajú a následne sa 

z nich lisuje hašiš (Danko, 2014). 

Konope indické vykazuje nižší podiel tetrahydrokanabinolu (THC) kanabidoidu ako 

kanabidiol (CBD) kanabinoidu, vo všeobecnosti upokojuje, utlmuje a uvoľňuje, pôsobí viacej 

na fyzickú stránku a pomáha zaspať. Uvoľňuje svalstvo a pomáha pri bolestiach. (Blesching, 

2018) 

Podľa Rahn (2018) je pôvodný názov odrody Konope Indického, Cannabis indica 

podskupina Afghanica.  

1.2.3. Konope rumoviskové (Cannabis ruderalis)  

Tento druh sa ťažko radí do skupiny konope technického alebo konope netechnického, 

keďže hlavný zámer pestovania konope ruderalis bola jeho odolnosť a rýchly rast, ktorý sa 

používal pri krížení nových odrôd.  

Je najmenšieho vzrastu, dorastá cca do 1m. Zato je však veľmi odolné proti škodcom 

a chorobám. Prevláda nepsychoaktivná látka kanabidiol (CBD), obsah tetrahydrokanabinolu 

(THC) je takmer nulový. Najviac sa používa pri krížení nových odrôd. (Ruman, 2014). 

Pestuje sa prevažne v južných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu a na severe Himalájí. Jeho 

meno „rederalis“ vysvetlíme jeho typickou polohou rastu – takzvané „ruderálne“ miesta, čo sú 

napríklad vyššie položené horské lokality. Ako odroda, ktorá sa používa najmä na kríženie, 

prináša výhodné vlastnosti ako rýchlejší rast a kvitnutie, ktoré zaujmú najmä pestovateľov. 

Konope ruderalis má zaujímavú lekársku a šamanskú tradíciu, až do súčasnosti sa používa 

v Ruskej a Mongolskej ľudovej medicíne pri liečbe depresie. 

2. História  

Užívanie drog a omamných látok, má v spoločnosti veľmi dlhú históriu. Ľudia ich 

používali na liečbu, resp. na zmierňovanie či odstraňovanie telesných a duševných ťažkostí. 

História začiatkov ovplyvňovania psychiky pomocou drog a alkoholu je takmer 

nevystopovateľná. Najužívanejšie a najpopulárnejšie z nich sú tabak, káva, čaj, koka, ópium, 

kanabis a najčastejšie asi alkohol. (Nociar, 2009) 
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Históriu užívania drog a alkoholu, si vieme rozobrať z dvoch hľadísk, či z písomných 

pamiatok a archeologických nálezov alebo z legiend a folklóru. Čo sa týka alkoholu, zdrojov 

o jeho existencii v dávnoveku je podstatne väčšie množstvo než zdrojov, ktoré hovoria 

o drogách. Avšak, o drogách sa dozvedáme z opisov starej Ameriky, kde sa drogy používali 

pri obetných postupoch, či z pohrebných zvyklostí starých Slovanov, v medicínskych 

príručkách a starých receptoch, ako aj pri opise praktík, ako je veštenie, pri ktorých sa užili 

drogy s rituálnom duchu. Drogy, najmä opiáty majú veľmi dôležitú úlohu v histórii ľudstva. 

Pri veštení sa používali okrem iných prostriedkov aj opiáty, ktoré dopomáhali veštcom 

a čarodejníkom dostať sa do stavu tranzu alebo extázy. V starších prameňoch, ktoré sú 

venované starým Slovanom, sa spomína čarodejníkove zbieranie liečivých rastlín, aby mu 

pomohlo pri liečení chorôb. V našom zemepisnom pásme rastú okrem ľuľkovitých rastlín aj 

určité huby, ktorých psychotropné účinky mohli byť tiež objavené a použité (Nociar, 2009).   

Rola konope v staroveku bola rozmanitá. Používalo sa ako potravina či liek no 

napríklad aj ako svätý predmet obdarený magickou silou. Archeológ Andrew Sherrat 

poukázal na najstaršie dôkazy o ceremoniálne použitom konope, a to vo forme kadidla. Práve 

tento objav poukazuje na to, že tri tisíc rokov pred začiatkom nášho letopočtu už ľudstvo 

používalo konope k náboženským účelom celé tisícročia. Je veľmi pravdepodobné, že 

konopný kult vzišiel z nejakej skoršej kultúry a rozšíril sa z orientu do Európy, na Stredný 

východ, Indie a Afriky. Dokazuje to aj fakt, že základ slova Cannabis, čiže Canna sa objavuje 

v praindoeurópskom jazyku, v prapôvodnom dialekte, ktorý má podobné znaky s angličtinou, 

nemčinou, latinčinou, gréčtinou, perzštinou a sanskritom. (Bennet, 2014) 

Najstarší záznam o liečebnom využití konope pochádza z doby okolo roku 2800 p. n. 

l., kde bol spomenutý v recepte Pen Tsao, ktorý bol pripisovaný vtedajšiemu cisárovi Shen-

Nunga, ktorý bol považovaný za otca čínskej medicíny. Shen-Nung určil, že samičia rastlina 

konope vykazuje silnejšie a efektívnejšie liečebné účinky, keďže má prevahu energie jin. 

Predpisoval ju na maláriu, na zápchu, k liečbe roztržitosti, taktiež na reumu a menštruačné 

problémy. (Bennet, 2014)  

Konope sa taktiež spomína v Herodotovych záznamoch o Skýtskych kmeňoch z doby 

približne pred 450 p. n. l., ktoré konope používali na vykonanie rituálov, kde sa vzdával hold 

pamiatke zosnulých vodcov kmeňa. Tieto záznamy sa dlho považovali za mýtus, avšak S. I. 

Rudenko potvrdil ich pravosť, v roku 1929, keď odkryl Skytskú hrobku v pohorí Altaj. 

V hrobke sa nachádzali kadidelnice používané k odparovaniu konope nad žeravými kameňmi. 

(Bennet, 2014) 
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Prípravky z konope sa užívali v celom starovekom svete. Mezopotámia, Egypt či 

staroveké Grécko používali konope k liečebným či duchovným účelom. Taktiež sa nepriamo 

spomína v hebrejskej Biblii, čo uviedla poľská etymologička Sula Benet z Varšavského 

ústavu etnológie a kultúrnej antropológie. V roku 1975 uvidela: „V pôvodnom hebrejskom 

texte Starého zákona sa nachádzajú odkazy na konope, či už ako kadidla, neoddeliteľnej 

súčasti náboženských obradov, alebo omamnej látky.“  

2.1. „Súčasné“ dejiny 

Novodobé dejiny marihuany sú viazané s prohibíciou a hrou o moc nad týmto liekom. 

Ľudia sa často pýtajú „Keď je tak neškodná a užitočná, prečo je zakázaná?“. Argument o 

„zdravotných rizikách“ je stále nepreukázaný, no napriek tomu bežne zaužívaný ako 

automatická odpoveď na túto otázku. Táto práca však nie je venovaná histórii konope, preto 

ju tu nebudem detailne rozoberať.  

Konope bolo vždy prostriedkom k tomu, aby sa ľudstvo alebo naša planéta mali lepšie. 

Predstavme si svet, kde by sa nevinní ľudia nemuseli báť prenasledovania, či uväznenia, kde 

by zmenu klímy bolo možné zvrátiť využitím karbónových rezervoárov s konopným palivom, 

vo svete bez vojen o ropu, vo svete, v ktorom by sa znečisťovanie prírody stalo trestným 

činnom (Malmo-Levine, 2014).  

3. Psychoaktívny potenciál kanabisu 

3.1. Definícia – čo je to droga?  

Definícia drogy podľa svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znie: Je to 

ktorákoľvek látka, ktorá po vstupe do organizmu dokáže pozmeniť jednu alebo viac jeho 

funkcií, priamo alebo nepriamo pôsobiť na centrálny nervový systém a môže mať status lieku.  

Nociar (2009) popisuje drogu, ako ktorúkoľvek prírodnú alebo syntetickú látku, ktorá 

môže vyvolať zmenené stavy nálady či vedomia, vie stimulovať alebo utlmiť psychické aj 

telesné funkcie, vie taktiež ovplyvniť psychické zážitky, prežívanie situácii, životnej reality, 

taktiež môže v určitých prípadoch jej užívanie viesť k závislosti.  

Zimmer a Morgan (1997) uvádzajú, známy mýtus o marihuane ako o „štartovacej 

droge“. Verí sa, že napriek tomu, že marihuana spôsobuje minimálne škody (na zdraví 

človeka), je to nebezpečná látka, ktorá vedie k užívaniu „tvrdých drog“ ako je heroín či 

kokaín. Faktom je, že marihuana nevedie k užívaniu „tvrdších drog“. Teória o tom, že je 
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„štartovacou drogou“ predostiera fakt, o štatistickej spojitosti medzi populárnymi drogami 

resp. bežnými a nie až tak bežnými drogami. Marihuana je najpopulárnejšia ilegálna droga 

v USA, čiže ľudia, čo užívajú nebežné (tvrdšie) drogy ako sú heroín, kokaín a podobne 

s veľkou pravdepodobnosťou užili vo svojom živote aj marihuanu. Veľká väčšina užívateľov 

marihuany neužila žiadne iné ilegálne drogy. To vysvetľuje, že marihuana je pre väčšinu 

konečná ako štartovacia droga. 

Závislosť od legálnych a nelegálnych drog, podľa MKCH-10 sa radí do skupiny 

duševných porúch a porúch správania, do podskupiny – poruchy psychiky a správania 

zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok. Sú to poruchy v dôsledku užívania : 

alkoholu, opioidov, kanabinoidov, sedatív, hypnotík, kokaínu, stimulancií, halucinogénov, 

tabaku, prchavých látok či mnohonásobného užívania psychoaktívnych látok. MKCH-10 

taktiež opisuje kritériá závislosti, medzi nich patrí napríklad: postupné zanedbávanie 

alternatívnych záujmov v prospech užívania psychoaktívnej látky, pretrvávajúce užívanie 

látky napriek škodlivým následkom, vysoká tolerancia, ktorá spôsobuje zvyšovanie dávky 

psychoaktívnej látky, užívanie látky z cieľom zmierniť abstinenčné príznaky, túžba alebo 

nutkanie brať jednu alebo viaceré látky a podobne. Kritériá závislosti od psychoaktívnej látky 

podľa DSM-V sú veľmi podobné, na diagnostikovanie závislosti je potrebné spĺňať najmenej 

tri kritériá z deviatich.  

DSM-5 opisuje novú poruchu, takzvaný kanabisový abstinenčný syndróm (cannabis 

withdrawal syndrome). Pri vysadení kanabisu pri dennom (alebo takmer dennom) užívaní 

v trvaní niekoľkých mesiacov vyvoláva príznaky ako podráždenosť, nepokoj a nervozitu, 

taktiež zlosť či agresivitu, úzkosť, poruchu spánku, depresívnu náladu, bolesť hlavy a niekedy 

aj zimnicu.  

Zimmer a Morgan (1997) uvádzajú, mýtus, ktorý vyhlasuje marihuanu ako návykovú 

látku a taktiež, že dlhodobí užívatelia marihuany prežívali fyzickú závislosť a často potrebujú 

profesionálnu protidrogovú liečbu aby odstránili svoje návyky spojené s marihuanou. Faktom 

je, že marihuana nespôsobuje fyzickú závislosť a abstinenčné príznaky sa objavujú veľmi 

vzácne. Tieto fakty dokazuje aj niekoľko štúdii, kde užívatelia vysokých dávok marihuany 

prestali a abstinenčné príznaky sa objavili minimálne. 



10 
 

3.2. Účinne látky marihuany a ich spojitosť s ľudským organizmom 

3.2.1. Endokanabinoidy 

Na to aby sme pochopili ako biologicky pôsobí marihuana na ľudské telo a myseľ, 

musíme si najprv priblížiť pojem endogénne kanabinoidy alebo endokanabinoidy. Fišar 

(2006) uvádza, že objav endokanabinoidov a štúdium kanabinoidného systému v mozgu 

priniesol veľa dôležitých poznatkov o prenose nervového signálu.  

Endokanabinoidy sú kanabinoidy ktoré sú produkované naším telom. Všetky cicavce 

majú endokanabinoidný systém (ECS). Tento systém plní veľa dôležitých funkcii, spúšťa 

množstvo fyziologických a psychologických zmien, ktoré je potreba k harmonizácii neustále 

sa meniaceho vnútorného a vonkajšieho prostredia. Je taktiež súčasťou ochranných 

mechanizmov, ktoré sú namierené proti rôznym neurologickým ochoreniam či poškodeniu 

nervov. ECS systém bol vedecky identifikovaný v podstate iba nedávno, v roku 1990. 

(Blesching, 2018) 

Blesching (2018) uvádza, že ECS je biologický regulačný mechanizmus. Ak chceme 

účinnejšie zvládať chronické ochorenia, je zásadnou podmienkou porozumieť ECS, ktorý keď 

správne aktivujeme, je schopný potlačiť veľké množstvo nádorov a môže chrániť aj pred 

Alzheimerovou chorobou. ECS taktiež harmonizuje a posilňuje nervový a imunitný systém, 

iniciuje neurogenézu, posilňuje schopnosť prijímať nové perspektívy a skúsenosti, taktiež sa 

hovorí o jeho pôsobení na to ako vidíme svet, ako o sebe uvažujeme a ako interagujeme 

s druhými. ESC a jeho význam na neuroplasticitu a neurogenézu, taktiež ako učenie sa novým 

skúsenostiam iba dokazuje, že existuje spojenie medzi stavom našej mysli a vývojom 

choroby, či spevnením zdravia a celkovej pohody. 

Ako príklad by som uviedla jav známy ako disinhibícia, kedy v obvodoch CB1 

receptorov je zapojenie opačné, čiže netlmí ale naopak zrýchľuje vysielanie elektrických 

signálov. Napríklad v amygdale pôsobí uvoľňovanie endokanabinoidov ako kľúčový 

mechanizmus pre potlačovanie a kódovanie zlých spomienok a zážitkov. Činnosť 

endokanabinoidov v amygdale môže posilňovať schopnosť jedinca prekonať prežité 

traumatické zážitky, práve preto sa v posledných rokoch hovorí o potenciálnom využití 

kanabinoidov ako legitímneho lieku na niektoré prípady postraumatickej stresovej poruchy. 

(Gerdeman, Schechter, 2014) 
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Gerdeman a Schechter (2014) uvádzajú aj, že význam endokanabinoidov sa nemusí 

obmedzovať iba na mozog, majú taktiež vplyv na homeostázu, na krvný tlak, telesnú teplotu 

či plodnosť. Niektorí vedci tvrdia, že rôzne patologické stavy by bolo možné vysvetliť ako 

„nedostatok kanabinoidov“. Neustále sa objavuje viac a viac výskumov, dokazujúcich, že 

endokanabinoidný systém prostredníctvom rôznych procesov chráni telo pred vznikom 

tumorov a metastázy. A to vypovedá o tom, že kanabinoidy, nachádzajúce sa v marihuane by 

potenciálne mohli byť využité ako cenný základ liekov proti rakovine.  

3.2.2. Kanabionoidné receptory 

V ľudskom tele sa nachádza značný počet receptorov nazývaných kanabinoidné 

receptory. Tieto receptory je možné aktivovať tromi spôsobmi:  

1. Telo uvoľní vlastne kanabinoidy (takzvané endokanabinoidy) 

2. Do tela vstúpia kanabinoidy rastlinného pôvodu 

3. Použitie umelo (synteticky) pripravených kanabinoidov 

Dvoma najbežnejšími typmi kanabinoidných receptorov v tele človeka sú 

kanabinoidné receptory prvého typu (CB1) a kanabinoidné receptory druhého typu (CB2). 

(Blesching, 2018)  

Nasledujúce schéma od Bleschinga (2018) vysvetľuje a jednoducho zobrazuje 

umiestnenie týchto receptorov: 
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Kanabinoidné receptory (Obrázok č. 1) 

Zdroj : Blesching, Uwe. 2018, Velká kniha o léčbe konopím pro 21. století, str.59 

3.2.3. Kanabinoidy 

Blesching (2018) tvrdí, že doteraz sa podarilo bádateľom izolovať najmenej 111 

kanabinoidov a taktiež sa začínajú zaujímať o ďalšie rastlinné látky. Nachádzajú v nich 

vlastnosti, ktoré sa podieľajú na vyvolaní terapeutického účinku.  

Kanabinoidy sú z jednej strany považované za účinné pri liečbe rôznych ochorení a 

z druhej strany sú považované za nebezpečné a návykové, bez liečebnej hodnoty. (Cracker, 

Gardner, 2014) 

Momentálne sa vedci viac zaoberajú povahou endokanabinoidného systému namiesto 

toho, aby sa sústredili na konope ako také. Kanabinoidy ponúkajú širokú škálu možností pre 

liečebné použitie.  
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3.2.3.1. Kyselina tetrahydrokanabinolová (THCA) 

Je kanabisovou zlúčeninou, je netoxickým kanabinoidom nachádzajúcim sa v rastline 

v surovom stave. Má taktiež terapeutické účinky. Keď rastlina zaschne THCA sa mení na 

THC (tetrahydrokanabinol), teplo urýchľuje túto premenu v procese známom ako 

dekarboxylácia, alebo slangovo fajčenie či vaporizovanie kvetu. 

3.2.3.2. Tetrahydrokanabinol (THC) 

Zdrojom tohto kanabinoidu je konope. Ide o hlavnú psychotropnú zložku marihuany, 

ktorá je zodpovedná za komplikované zmeny, ktoré prebiehajú v mentálnej, fyzickej a taktiež 

emočnej oblasti. V roku 1964 izraelskí vedci R. Mechoulam a Y. Gaoni odhalili chemické 

zloženie THC. Je to doteraz najlepšie preskúmaná zložka konope. THC sa viaže viacmennej 

rovnomerne na receptory CB1 a CB2, vďaka čomu vyvoláva veľké množstvo zmien v CNS, 

v imunitnom systéme a autonómnom nervovom systéme. (Blesching, 2018). 

3.2.3.3. Kanabinol (CBN) 

Je netoxická zlúčenina, ktorá sa vytvára po zostarnutí tetrahydrokanabinoidu (THC). 

Z toho dôvodu sa zvyčajne vyskytuje, vo väčších množstvách, u starších rastlín kanabisu. 

CBN kanabinoid je momentálne vo výskumnom procese, kvôli jeho účinkom. Zatiaľ štúdie 

zistili, že CBN má silné antibakteriálne účinky, taktiež vie podporiť chuť do jedla a byť 

účinným neuroprotektorom (Earlenbaugh, 2015). 

3.2.3.4. Kyselina kanabidiolová (CBDA) 

Je jednou z mnohých zlúčenín produkovaných kanabisom. Nachádza sa v živej rastline 

a sušením či zohrievaním sa premieňa na lepšie známy kanabinoid kanabidiol (CBD). Zatiaľ 

čo väčšina kanabinoidov sa viaže priamo na receptory CB1 alebo CB2, CBDA interaguje 

s endokanabinoidným systémom tak, že blokuje enzýmy, ktoré sú spojené so zápalom po 

zranení alebo infekcii, tým dosiahne zmiernenie zápalu a taktiež aj bolesti (Havelka, 2019). 

3.2.3.5. Kanabidiol (CBD) 

Zdrojom kanabidiolu je konope. Je to psychicky neaktívny kanabinoid a má silnejšiu 

väzbu na receptory CB2 než CB1. Väčšina jeho terapeutických účinkov pramení zo 

schopnosti potlačovať enzýmy, ktoré štiepia anandamid, ktorý udržujú aktívny a vo väčšej 

koncentrácii po dlhšiu dobu. Taktiež má CBD schopnosť tlmiť psychoaktívny účinok THC. 
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Kanabidiol je považovaný za veľmi účinnú látku, ktorá sa dá použiť pri liečbe fyzických aj 

psychických ťažkostí (Conrad, 2001). Tejto časti sa však budeme venovať v kapitole 4. 

3.2.3.6. Anandamid (AEA) 

AEA je kanabinoid produkovaný v ľudskom tele. Je pomenovaný po slove „radosť“ 

v Sanskritskom jazyku. Anandamid je prvý izolovaný endokanabinoid v ľudskom mozgu 

a bol izolovaný dvomi vedcami : Williamom Devane a Lumírom Hanušom, českým 

chemikom, ktorý spolupracoval na objavovaní všetkých doteraz známych kanabinoidov. 

Práve objav Anandamidu potrvrdil, že mozog produkuje vlastné kanabinoidy, ktoré sa viažú 

na kanabinoidné receptory CB1 a CB2 ((Devane, Hanuš a ďalší, 1992). 

3.2.4. Terpény 

Zlúčeniny, ktoré sú prevažne rastlinného pôvodu. Vytvárajú sa v rovnakých žľazách, 

ktoré produkujú kanabinoidy, ako sú THC a CBD. Sú to aromatické oleje, ktoré zafarbujú 

odrody konope s výraznými príchuťami ako citrus, mäta, borovica ale aj lesné plody. Môžu 

hrať kľúčovú úlohu pri rozlišovaní účinkov rôznych odrôd konope. Niektoré terpény môžu 

podporovať relaxáciu, zmierňovať pocity stresu, zatiaľ čo iné môžu dopomáhať k sústredeniu 

a zameraniu pozornosti. V konope bolo identifikovaných viac ako 100 rôznych druhov 

terpénov. Každá vetva kanabisovej odrody má vlastné rozpoznateľné zloženie terpénov. 

Každí typ terpénu má svoju špecifickú vôňu a chuť, myrcén je jeden z „najpopulárnejších“ 

terpénov nachádzajúcich sa v konope, takmer každá vetva kanabisovej odrody obsahuje 

nejaké množstvo tohto terpénu. Myrcén má vôňu červeného hrozna a klinčekov a sedatívne 

účinky. Limonén je druhým najpočetnejším terpénom nachádzajúcim sa v konope. Už z názvu 

môže byť čitateľovi jasné, že tento terpén sa nachádza aj v takmer všetkých citrusových 

plodoch. Jeho vôňa a chuť pripomína citrón a limetky. Marihuana sama o sebe má svoju 

špecifickú vôňu, táto vôňa je spôsobená terpénom nazývaným Linalool. Tento terpén má veľa 

benefitov, okrem toho, že dopomáha k relaxovaniu má aj účinky proti úzkosti a depresii. 

Terpén s názvom pinén sa nachádza v borovicových stromov, taktiež aj v pomarančoch, 

rozmaríne, bazalke a v konope. Pinén je napríklad veľmi účinný pri respiračných problémoch. 

Karyofylén má výraznú korenistú chuť a arómu, nachádza sa v klinčekoch, škorici, oregáne. 

Takmer všetky terpény poskytujú svoje liečivé účinky bez toho aby sa viazali na jediný 

kanabinoidný receptor, jedine karyofylén sa viaže priamo na tieto receptory, aj preto má tento 

terpén veľmi silné analgetické účinky pôsobiace proti bolesti, dokonca sa preukázalo aj 

znižovanie chuti na alkoholické látky pri liečení alkoholizmu. Bisabolol sa nachádza 
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v harmančeku a taktiež vo viacerých odrodách marihuany. Má príjemnú, zreteľnú kvetinovú 

vôňu a pomáha pri boji proti viacerým infekciám ako aj pri liečbe rán (Rahn, 2014) 

3.3.  Účinky 

Marihuana má na ľudí fyzické aj psychologické účinky, vplýva na stav vedomia, 

telesné funkcie, prežívanie situácii. Fyzické účinky sa až tak nelíšia, na rozdiel od 

psychologických - tie sú individuálne.  

3.3.1. Fyzické 

Grinspoon a Bakalar (1996) uvádzajú, že najčastejšie fyzické účinky interného užitia 

alebo fajčenia kanabisu – teda THC, sú hypermia spojiviek (začervenanie očí) a mierne 

zrýchlený tep. Žiadny z týchto účinkov nie je nepríjemný alebo nebezpečný. Taktiež tvrdia, že 

doteraz sa nevyskytol žiadny vierohodný zdroj, kde by bolo písané o jednom jedinom úmrtí 

človeka. Letalita spôsobená kanabisom, konkrétne LD50 (dávka, ktorá spôsobí smrť 50 

percentám zvierat alebo ľudí, ktorí ju užijú) zatiaľ teda nie je známa, neexistujú žiadne údaje 

z ktorých by sa dala určiť. Pri účinkoch kanabisu sa môže taktiež prejaviť zmenený stav 

vedomia, zhoršená pozornosť a krátkodobá pamäť, ako aj zhoršená koordinácia. 

„Často je to, jakoby dospělý v cannabisovém opojení vnímal svět s určitým údivem a 

zvědavostí dítěte, podrobnosti, které jsou často přehlíženy, upoutají pozornost, barvy se zdají 

být zářivější a bohatší, a v uměleckých dílech se mohou objevit hodnoty, které dříve měly málo 

významu nebo neměly vůbec žádný“ (Grinspoon, Bakalar, 1996, s. 130). 

Lorencová (2010) by popísala intoxikáciu marihuanou ako „vysmiatosť“ (smiech, 

eufória), alebo ako „premýšľavosť“ (telesný kľud, fantázia, hlbšie vnímanie detailov), alebo 

pasivita (apatia, únava), v závislosti na množstve a odrode užitej drogy a ďalších faktoroch. 

Samozrejme sa tieto pocity môžu u každého líšiť. 

3.3.2. Psychologické 

Psychologické účinky sú o čosi komplikovanejšia kapitola. Jeden z menej častých, no 

aj tak významný účinok je napríklad stav úzkosti spojený s paranoidnými myšlienkami. 

Užívateľ sa vie vtedy dostať do stavu paniky, kedy sa tieto myšlienky stále stupňujú. Rovnako 

ako iné lieky, môže kanabis vyvolať toxické delírium (pri ktorom človek utrpí poruchy 

vnímania reality a taktiež pamäti, môže byť dezorientovaný a môže sa prejavovať zmätene) 
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pokiaľ sa berie vo vysokých dávkach v spojení s orálnou aplikáciou (Grinspoon a Bakalar, 

1996).  

Grinspoon a Bakalar (1996) spomínajú ešte jednu psychologickú reakciu, ktorá môže 

prísť po užití kanabisu. Táto reakcia sa nazýva „flashback“, prejavuje sa recidívou drogových 

symptómov v čase mimo intoxikácie. Avšak, môžeme sa domnievať na základe niekoľkých 

správ, že „flashback“ môže vzniknúť vtedy, keď užívateľ pred kanabisom užil aj iné, 

psychadelické drogy. 

3.4. Psychoaktívne drogy z konope 

Booth (2004) popisuje psychoaktívne drogy, ktoré sa môžu získavať z konope, sú to 

marihuana, hašiš a hašišový olej.  

Okrem týchto, sa z konope vyrábajú ďalšie druhy drog a výrobkov, rôznych 

konzistencií. Poznáme rôzne extrakty z konope s vyšším obsahom tetrahydrokanabinolu 

(THC), ako BHO (butane hash oil), Fénixové slzy o konopné maslo.  

Booth (2004) ďalej hovorí o rastlinách, ktoré obsahujú psychoaktívne zložky, ktoré sa 

delia do dvoch skupín. Rastliny z prvej skupiny produkujú psychotropné látky, ktoré pôsobia 

na centrálnu nervovú sústavu. Do druhej skupiny patria rastliny, ktoré dávajú látky 

psychotomimetické, známe taktiež ako halucinogénne či psychedelické, ktoré ovplyvňujú 

vnímanie. Konope patrí do druhej skupiny, líši sa však od ostatných rastlín v tejto skupine 

tým, že obsahuje cannabinoidy (kanabinoidy), ktoré žiadna iná rastlina neobsahuje. 

3.4.1. Marihuana  

Ako sme si už spomenuli v kapitole 2.1, marihuana je prírodná droga, vyrobená 

z konope. Má vyšší obsah tetrahydrokanabinolu (THC), od 4 do 20% a je nelegálna. 

(Bryndová, 2015). Podľa Malmo-Levine (2014) pojem marihuana vznikol ako propaganda 

proti konope okolo roku 1915, čo bolo obdobie, kedy Spojené štáty „bojovali“ proti príchodu 

Mexičanov do USA. Takže pojmy marihuana a kanabis, vlastne nie sú rozdielne, ide o tú istú 

rastlinu, o to isté skupenstvo, iba s rozdielom názvov, ktoré vznikli len na pretlačenie istej 

myšlienky. 

3.4.2. Hašiš 

Je výťažok samičích kvetov. Je to živicová hmota hnedej alebo hnedočiernej farbe, 

niekedy sa farebne líši podľa pôvodu. Podľa Kalinu (2003) môže obsah aktívnych látok 
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presahovať 40%. Stafford (1997) popisuje zber hašiša v súčasnej dobe. Používajú sa kožené 

obleky, ktoré majú na sebe pracovníci, ktorý prechádzajú konopnými poľami a tým zbierajú 

živicu, ktorá sa zachytáva na ich telách a potom sa stiera. Táto živica sa potom zlisuje 

a zmieša s medom alebo so zvieracím tukom. 

3.4.3. Hašišový olej a konopný olej 

Hašišový olej sa získava z koncentráciou živice a obsahuje až okolo 50% THC. Olej je 

hnedý až čierny. Hašišový olej sa väčšinou fajčí zo sklenenej fajky. Nožina (1997) popisuje 

hašišový olej ako lepkavú hmotu tmavohnedej až čiernej farby s vysokým obsahom THC 

(tetrahydrokanabiniolu). Iné zdroje uvádzajú, že hašišový olej môže obsahovať až 90% THC. 

Hašišový olej sa môže fajčiť, vaporizovať, konzumovať perorálne či vtierať do pokožky. 

Tento olej sa získava rôznymi spôsobmi, v kapitole 4.4.4. si rozoberieme dve metódy 

získavania hašišového oleja, pomocou butánu a pomocou propánu.  

Konopný olej je koncentrovaný extrakt získaný extrakciou sušených kvetov alebo 

listov konope. Hlavným účelom výroby konopného oleja je sprístupniť kanabinoidy a iné 

užitočné zložky, napríklad terpény, vo vysoko koncentrovanej forme. Konopný olej sa 

zvyčajne konzumuje perorálne a má veľmi výraznú chuť.  

3.4.4. Extrakty THC (BHO, Fénixove slzy, alkoholová tinktúra, konopné 

maslo) 

Koncentráty a extrakty z kanabisu, zo zámerom zvýšiť koncentráciu THC, prichádzajú 

v rôznych podobách. Ich názvy častokrát pochádzajú z metódy, ktorá sa použije pri ich 

extrakcii. 

BHO – je skratka pre butánový hašový olej (butane hash oil). Je to silná forma 

koncentrátu z kanabisu, ktorá prichádza v rôznych konzistenciách. Názov pochádza zo 

skutočnosti, že bután je rozpúšťadlo používané na extrakciu olejov. Na konci celého procesu 

sa bután z roztoku prečistí práve pre jeho škodlivosť pri vdychovaní. Najbežnejším spôsobom 

konzumácie BHO je pomocou plameňa (horáka). Keďže existuje viac rôznych druhov 

koncentrátov z kanabisu, aj pri používaní butánu bude zakaždým konzistencia konečného 

materiálu trochu odlišná, hlavne kvôli technikám a materiálom používaným pri spracovávaní. 

Tento spôsob extrakcie sa taktiež považuje za najmenej bezpečný, práve kvôli vysokému 

riziku výbuchu. Taktiež sa dá použiť propán. Je to veľmi podobá metóda, je preferovaná, 
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pretože konzistencia výsledného extraktu je lepšia a je jej väčšie množstvo. Táto metóda sa 

nazýva PHO (prophane hash oil). 

Fénixové slzy – taktiež nazývané ako Rick Simpson Oil alebo skratkou RSO. 

Fénixové slzy sa pripravujú z usušených listov samičích rastlín, ktoré by mali obsahovať čo 

najviac psychoaktívneho THC alebo naopak najviac nepsychoaktívneho CBD. Pri extrakcii sa 

používa 99% isopropyl alkohol. Tento olej je väčšinou vo forme tekutej tinktúry. Je kupovaný 

hlavne pacientami s rakovinou, pre jeho silné schopnosti bojovať proti rakovine. RSO je 

pomenovaný po Kanaďanovi Rickovi Simpsonovi, ktorý recept vymyslel a taktiež tvrdí, že si 

pomocou neho vyliečil svoju rakovinu kože.  

Alkoholová tinktúra – slangovo pomenované aj ako zelený či zlatý drak, sú extrakty 

kanabisu založené na alkohole. V minulosti boli kanabisové tinktúry v Amerike považované 

za hlavnú formu medicíny až do doby, kedy prišla prohibícia proti kanabisu. Tieto tinktúry sú 

vyhľadávané hlavne užívateľmi, ktorí sa snažia vyhnúť sa takzvanej bezdymovej spotrebe 

kanabisu. 

Konopné maslo – alebo cannabutter je jedným z najbezpečnejších a najbežnejších 

spôsobov výroby extrakcie z kanabisu. Pri príprave sa použije maslo (alebo iný druh oleja) 

a na jemno nadrtené a dekarboxylované konope. Konope sa dekarboxyluje z dôvodu premeny 

THCA na THC. THCA je netoxický kyslý kanabinoid, ktorý produkujú púčiky konopného 

kvetu.  

4. Terapeutický potenciál kanabisu 

Je dôležité, aby sme nezabúdali, že konope bolo v histórii vnímané ako medicína, nie 

ako droga. Okrem jeho liečebných prínosov, je treba spomenúť ďalšie, pre spoločnosť  

rovnako dôležité, a to práve psychologické a spirituálne, ktoré sú nemenej podstatné. 

Užívanie konope ako prostriedku k uvoľneniu alebo meditácii sa môže stať dôležitou 

súčasťou duševnej hygieny (Holland, 2014). 

Podľa APA, môžeme pod pojmom terapia chápať cielené a odborné zaobchádzanie 

s človekom, ktoré smeruje k odstráneniu alebo zmierneniu nežiadúcich problémov, čiže 

k pozitívnej zmene. K takejto zmene sa dostaneme pomocou rôznych prostriedkov. Jedným 

z týchto prostriedkov môže byť farmakoterapia alebo jej „opak“, terapia z prírodných zdrojov, 

ktoré sú overené a podložené množstvom výskumov a konzultované s lekármi a terapeutmi. 
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Podľa Conrada (2001) môžeme dnešnú, konvenčnú medicínu, označiť ako alopatia, 

ktorá je praktikovaná dnešnými absolventami medicínskych škôl. Podľa tohto prístupu 

k liečbe, je stav zdravia, stav bez prítomnosti choroby. Alopatiu si môžeme jednoducho 

definovať ako liečebnú metódu, ktorá sa snaží v tele vyvolať, za pomoci liekov opačného 

účinku, obranný proces proti chorobe. Opakom alopatie je homeopatia, ktorá sa zameriava 

viac na liečbu špecifických symptómov, než na boj proti príčine choroby. Homeopatickú 

medicínu môžeme tiež nazvať „alternatívna medicína“. Lekár, praktizujúci homeopatickú 

medicínu má pred sebou náročnú úlohu, keďže sa môže konkrétna choroba u rôznych 

pacientov líšiť, musí rozpoznať špecifické potreby každého pacienta. Homeopatická liečba 

trvá dlhšie. Lekár celý jej priebeh pozoruje a môže predpísané lieky meniť.  

Pri alternatívnej medicíne, alebo bylinnej medicíne sa používajú pri prevencii, 

zmiernení a vyliečení choroby listy, bobule, korene či kvety bylín. Tie slúžia k tomu, aby 

povzbudili imunitný systém organizmu človeka. Ako príklad si môžeme uviesť echinaceu, čo 

je známy liek proti infekciám, neničí priamo choroboplodné zárodky, ale stimuluje v tele 

systém, ktorý vytvára a zároveň uvoľňuje do tela biele krvinky, čo spôsobí, že organizmus 

začne bojovať s chorobou prirodzenou cestou sám. Lekári, ktorí uznávajú tradičnú, resp. 

ortodoxnú medicínu, považujú homeopatiu a jej spôsoby liečenia za nepravdepodobné. 

V minulosti bola bylinná liečba považovaná za hlavný prúd medicíny. Teraz je odsunutá 

nabok a nahradil ju záujem o profit na pacientoch. Farmaceuti začali liečivé byliny 

extrahovať, vyrábali z nich synteticky aktívne látky, ktoré neskôr skúmali. Práve tie 

najúčinnejšie lieky sú odvodené z rastlín, či deriváciou alebo synteticky. Napríklad 

Dronabinol je syntetickou kópiou Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), ktorý sa normálne 

vyskytuje v kanabise. Kanabis považujú homeopatici za jedinečný liek, práve vďaka 

schopnosti liečiť niekoľko chorôb naraz. Samozrejme k tomu, aby sme vedeli účinne liečiť 

homeopaticky pomocou kanabisu, musíme poznať a správne určiť symptómy choroby 

(Conrad, 2001) 

Rada by som citovala pána profesora Doc. RNDr. Lumíra Ondřeja Hanuša DrSc., 

Dr.h.c., ktorý sa od roku 1970 venoval štúdiu marihuany. „V lidském mozku existují místa, na 

která se vážou cannabinoidní látky z konopí. Ta místa se nazývají centrální cannabinoidní 

receptory. My jsme hledali přirozenou látku, kterou si mozek vyrábí dle potřeby sám, která se 

váže na tatáž místa. Představte si cannabinoidní receptor jako zámek a látku z konopí či 

přirozenou látku z mozku jako klíč (odborně ligand), který do tohoto zámku zapadá. 

Pootočením klíče v zámku (vazbou ligandu na receptor) se rozběhnou biochemické procesy, 
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které jsou pro organismus důležité. Tyto receptory se nalézají v mozku ve vysoké koncentraci 

v místech, která ovlivňují třebas regulaci motoriky, pohybovou koordinaci, učení, paměť, 

stres, vyšší nervovou činnost či centrum slasti. To už samo o sobě naznačuje, že změnami 

struktur ať již látek z konopí, tak i endogenních látek z mozku bude možné připravit léčiva, 

která budou ovlivňovat tato místa a léčit. Kromě toho existuje i periferální cannabinoidní 

receptor. To znamená, že lze ovlivňovat i další místa a tím léčit i různé choroby.“ (Hanuš, 

2008, citované z online zdroja: https://legacy.blisty.cz/art/42801.html). 

Dňa 8.4.2010 sa v Parlamente Českej republiky uskutočnil seminár o možnostiach 

a legislatívnych prekážkach liečebne využívaného konope a konopných látok v ČR. Tento 

seminár zaznamenal v svojej správe pán Radimecký. Na tomto seminári sa zúčastnilo viac 

ako 120 diskutujúcich z odborov politiky, odborníkov, pacientov a verejnosti a jeho hlavným 

cieľom bola diskusia na tému možností využitia liečebného konope. Na túto tému si vyjadril 

aj MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. z Centra adiktologie. Pán Zabranský konštatoval využitie 

liečebného konope v minulosti, v ľudovom liečiteľstve. Upozornil na množstvo pozitívnych 

účinkov v rôznych oblastiach liečby. Taktiež sa však vyjadril, že konope všeliekom nie je, 

zatiaľ. Ďalej sa venuje vymenovávaniu chorôb, na ktoré kanabinoidy pozitívne pôsobia, no 

predkladal iba výskumy, ktoré sú štandardne uznávané. Medzi tieto choroby a chorobné stavy 

patria napríklad tiky, nevoľnosť, zvracanie, ADHD, anorexia, zápalové ochorenia, Tourettov 

syndróm, epilepsia, zelený zákal, HIV, rôzne typy rakoviny a nádorov. Ďalej upozorňuje na 

skutočnosť, že predávkovať sa konopnými látkami s následkom smrti je „limitně blízké nule“ 

(Zábranský, 2010, str. 8) a ďalšou možnou výhodou je rôznorodosť možností aplikácie 

liečebných preparátov z konope. Jedna z týchto možností je napríklad Sativex (ktorý obsahuje 

výťažky z konope delta-9 THC a CBD) a je podávaný vo forme sublingválneho spreju, ktorý 

je aplikovaný pod jazyk človeka. Ďalšie synteticky vyrábané lieky, s obsahom látok kanabisu 

sú napríklad Marinol, Nabilon alebo Cesanet. Ďalšie spôsoby aplikácie konope a jeho 

účinných látok sú fajčenie cigarety, vaporizácia, perorálna aplikácia, konopný olej, či čerstvé 

listy, ktoré sú pridávané do jedla, keď sa ich účinná látka rozpustí v tukoch alebo alkohole 

(Radimecký, 2010). 

Prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c. z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme sa na 

tomto seminári taktiež vyjadril na tému možností využitia liečebného konope. Vyjadril sa 

k špecifickosti látok v konope, ktoré sa nevyskytujú v iných rastlinách, taktiež k náročnosti 

izolácie a separácie konopných látok a k podarenému pokusu izolovať látku 

tetrahydrokanabinol (THC), čo sa podarilo až v roku 1964 profesorom Gaonimu 
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a Mechoulamovi. Sám pán profesor Hanuš bol pri výskume, ktorý sa zaoberal zisťovaním 

látky konope, ktoré pôsobia na niektorú časť mozgu, čo sa podarilo až v roku 1988 (tieto časti 

sú známe pod názvom CB1 a CB2) (Radimecký, 2010).  

Profesor Hanuš, v roku 1992, zaistil existenciu tzv. vnútorného „anandamidu“ spolu 

s jeho kolegom, molekulárnym farmakológom W.A. Devane. Názov anandamid (AEA) 

vychádza zo sanskritu a znamená „dokonalé šťastie“. Práve tento názov vyjadruje podstatu 

tejto látky, ktorá pôsobí na depresiu, pamäť, chuť k jedlu či pri bolestiach (Devane, Hanuš 

a ďalší, 1992). 

Užívanie marihuany môže pomôcť s rôznymi ochoreniami. Keďže je to takzvaná 

prírodná liečba, účinky liečby sa môžu líšiť a vždy je potrebné konzultovať s odborníkom 

správne dávkovanie. Taktiež je treba brať do úvahy možné vedľajšie účinky. 

4.1. Liečba neurologických porúch  

V našom storočí bol kanabis preukázaný ako účinný a užitočný liek pre veľa ochorení 

a symptómov. Tieto možnosti by mali zaujímať každého, komu nie je ľahostajné ľudské 

utrpenie (Grinspoon, Bakalar, 1996).  

Zimmer (1997) uvádza mýtus, ktorý sa so slovom marihuana spája už veľa rokov. 

Podľa neho nemá marihuana žiadnu medicínsku hodnotu, k dispozícii sú bezpečnejšie 

a efektívnejšie lieky. Tieto lieky (v USA nazývané napr. Marinol) obsahujú synteticky 

vytvorenú látku THC, čo je však paradoxne primárna aktívna látka marihuany. 

Aggarwal a Carter (2014) tvrdia, že prísne kontrolované a vedené vedecké štúdie 

sústavne dokladajú, že chemické látky obsiahnuté v marihuane, najmä kanabinoidy, pôsobia 

neuroprotektívne a je možnosť ich užívať k prevencii a liečbe neurotoxicity a neurozápalov. 

Objav endokanabinoidného systému v našom tele otvoril vedcom nové možnosti, a znalosti 

účinkov konope sa z folklóru presunuli do oblasti vedy. Vysoká koncentrácia kanabinoidných 

receptorov, ktoré sú súčasťou endokanabinoidného systému, sa nachádza v mozočku, 

bazálnych gangliách a hipokampuse, čo vysvetľuje vplyv konope na tonus motorického 

svalstva, náladu a koordináciu pohybov. Naopak v mozgovom kmeni bola zistená nízka 

koncentrácia týchto receptorov, čo vysvetľuje pomerne nízku toxicitu konope. Doteraz nebola 

u človeka popísaná smrteľná dávka konope. 

V nasledujúcich kapitolách sa pokúsim pomocou štúdií a vedeckých článkov objasniť 

neuroprotektívne účinky konope a ich využitie pri neurologických poruchách. 
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4.1.1. Parkinsonova choroba 

Medicína západu považuje Parkinsonovu chorobu za chronickú degeneratívnu poruchu 

mozgu a nervovej sústavy. Vedci sa domnievajú, že za týmto degeneratívnym ochorením je 

strata určitých nervových buniek, ktoré produkujú chemickú látku dopamin, čo vedie 

k príznakom, ako sú tras, stuhnutosť, šuchtavý krok, nespavosť, problémy s prehĺtaním, 

narušenie rovnováhy a emočné problémy (Blesching, 2018). 

V roku 2009 publikovali vedci (Venderová a kol.) z Českej republiky, z katedry 

farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovy v Hradci králove, 

výsledky štúdie vykonávanej na pacientoch s Parkinsonovou chorobou. Ako liečebná látka 

bolo použité konope, ktoré užívali perorálne alebo inhaláciou. Kľúčovými výsledkami boli: 

zmiernenie trasu v kludovom stave, svalovej rigidity a bradykinézy (Venderová a kol., 2004). 

Metaanalýza z katedry experimentálnej farmakológie Farmakologickej fakulty 

Neapolskej univerzity Fridricha II. Zverejnila kľúčový výsledok, ktorý sa týkal kanabinoidu 

kanabidiol (CBD). Vedci z tejto katedry tvrdia, že CBD môže predstavovať veľmi sľubný 

prostriedok s najlepšou vyhliadkou na terapeutické využitie pri liečbe neurodegeneratívnych 

ochorení (Blesching, 2018). 

4.1.2. Alzheimerova choroba 

Je progresívnym degeneratívnym ochorením neznámeho pôvodu. Je pre ňu typické 

postupné zhoršovanie pamäti a ďalších kognitívnych funkcií. K jej ďalším príznakom patrí 

depresia, strata chuti do jedla, nekľud, agresivita a v pokročilých štádiách ochorenia niekedy 

aj problémy s chôdzou. V roku 2006 bola táto choroba diagnostikovaná 26,6 miliónom osôb. 

Niektoré odhady tvrdia, že sa počet diagnostikovaných môže do roku 2050 zoštvornásobiť. 

Alzheimerova choroba prepuká väčšinou po 60 roku života a vzácne postihuje aj mladších 

ľudí. Úbytok synaptických spojov v mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou vedie 

k poruchám myslenia a pamäti. Biopsia mozgu pacientov s Alzheimerovou chorobou 

odhaľuje početné amyloidné plaky, ktoré sa považujú za bezprostrednú príčinu porúch CNS 

pri Alzheimerovej chorobe. Príznaky vyvolané týmito zmenami mozgových funkcii sa taktiež 

niekedy označujú pojmom demencia. Pacienti napríklad opakovane kladú rovnaké otázky, 

zhoršuje sa im orientácia, strácajú schopnosť rozoznávať blízke osoby, zhoršujú sa im 

hygienické a stravovacie návyky. Alzheimerova choroba spôsobuje asi 50% demencií, no 

môže ju vyvolať aj iné ochorenie, liečiteľné či neliečiteľné. V súčasnosti neexistuje žiadna 
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liečba alebo medikácia schválená Federálnym úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), 

ktorá by výrazne upravovala priebeh Alzheimerovej choroby (Aggarwal a Carter, 2014). 

Blesching (2018) tvrdí, že sa vedci domnievajú, že za Alzheimerovou chorobou stojí 

hlavne genetická predispozícia, sčasti aj environmentálne vplyvy a z časti spôsob života. 

Medzi zistené rizikové faktory patrí obezita, nedostatok telesnej aktivity, diabetes, fajčenie či 

depresia. Observačné štúdie ukázali, že vyššie vzdelanie, celoživotný záujem o učenie, 

riešenie náročnejších úloh a sociálna interakcia znižuje riziko ochorenia.  

V roku 2005, laboratórna štúdia zo Španielskeho hlavného mesta prišla s tým, že 

kanabinoidné receptory sú dôležité pre patológiu Alzheimerovej choroby. Pri tejto štúdií bol 

použitý synteticky vytvorený kanabinoid JWH-015 (agonista receptorov CB2). Taktiež sa 

preukázalo, že kanabinoidy úspešne predchádzajú neurodegeneratívnemu procesu, ktorý 

prebieha v rámci choroby. V tejto štúdií sa podarilo prirodzene odstrániť amyloidné plaky 

(Blesching, 2018). 

4.1.3. Epilepsia 

Epilepsia je stav, v ktorom sa niektoré mozgové bunky (epileptické ložisko), stanú 

abnormálne vzrušivými, spontánne sa vybíjajú nekontrolovateľným spôsobom a tak 

vyvolávajú záchvat. Pri veľkom epileptickom záchvate (tzv. grand mal), sú abnormálne bunky 

na oboch stranách mozgu a ich vybíjanie vyvoláva prudké svalové spazmy (kŕče). Čiastočné 

záchvaty, ktoré sú spôsobené vybitím v izolovanej časti mozgu, môžu prebiehať súčasne so 

zmenou vedomia, tzv. komplexné čiastočné záchvaty, sú spôsobené poškodením čelného 

alebo spánkového laloka mozgovej kôry. V minulosti sa im hovorilo psychomotorické 

záchvaty, pretože symptómy taktiež zahrňujú psychomotorickú aktivitu. Epilepsia sa lieči 

v prvom rade protikŕčovými liekmi, ale tie pomôžu len v 75% prípadoch (Grinspoon 

a Bakalar, 1996).  

Mimo to, majú potenciálne tieto lieky vážne vedľajšie účinky, vrátane mäknutia kostí, 

pernicióznej anémie a podobne. Predávkovanie môže vyvolať nystagmus (rýchle 

neovládateľné pohyby očí), stratu koordinácie pohybov alebo dokonca smrť (Kutt a Louis, 

1972). 

Momentálne sa vedľajšie účinky liekov proti epilepsii skresali a ponuka sa rozšírila na 

viac ako 20 rôznych liekov. No častosť záchvatov a stála prítomnosť vedľajších účinkov 

vedie pacientov a ich rodiny k neustálemu hľadaniu lepšej možnosti. Liečbe epilepsie 
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pomocou kanabisu sa venovala veľká pozornosť aj na sociálnych médiách a ako reakciu 

zlegalizovali na liečbu epilepsie niektoré štáty medicínsku marihuanu. Kanabis sa na liečbu 

epilepsie používal už v roku 1800 p.n.l. Neurológovia z viktoriánskej éry používali konope 

indické (cannabis indica) a zaznamenávali dramatický úspech (Friedman a Devinsky, 2015). 

4.1.4. Roztrúsená skleróza 

Roztrúsená skleróza (RS) je jedno z najbežnejších neurologických ochorení. 

Ortodoxná medicína považuje roztrúsenú sklerózu za chronické, zápalové a degeneratívne 

neurologické ochorenie, na ktoré neexistuje liek a nepoznáme jeho presnú príčinu. Odborný 

názov ochorenia sclerosis multiplex nás privádza ku jeho klinickému obrazu. Z gréckeho 

sklerosis , ktoré sa dá voľným prekladom preložiť ako „tvrdnutie“ a latinských výrazov multi 

a plex, ktoré dohromady znamenajú „zložené z mnohých“. Keď tento spojenie týchto slov 

vztiahneme na mozog a miechu, máme popis roztrúsenej sklerózy. RS charakterizuje rozpad 

niektorých tenkých obalov v mozgu a mieche. Ich úlohou je chrániť a izolovať mozog 

a miechu. Medzi najbežnejšie príznaky patria svalové kŕče postihujúce oči, močový mechúr 

a črevá, necitlivosť, narastajúca slabosť, ataxia, nezreteľná reč, chronické alebo akútne bolesti 

(Blesching, 2018). 

Nie je známa žiadna účinná liečba. Kortikosteroidy prinášajú trochu úľavy pre akútne 

symptómy, ale taktiež vedú k nabratiu na váhe a niekedy až k duševným poruchám. Lieky, 

ktoré sa najviac používajú proti svalovým kŕčom sú diazepam, baclofen a dantronel. Tieto 

lieky sú na okraji liečebnej použiteľnosti, vyvolávajú ospalosť a môžu byť návykové. 

Baclofen je sedatívum a niekedy vyvoláva závrate a slabosť, či zmätenosť. Dantrolen môže 

viesť k smrteľnému poškodeniu pečene a medzi vedľajšie účinky patria aj ospalosť, závrate, 

slabosť, všeobecná nevoľnosť, bolesť hlavy, kŕče v bruchu, hnačky, poruchy rozprávania 

a zraku, klinická depresia, pocity dusenia a zmätenosť (Grinspoon a Bakalar, 1996). 

Blesching (2018) tvrdí, že marihuana sa ako liek na roztrúsenú sklerózu študovala 

a testovala už v roku 1981. Vtedy boli vedci motivovaní neoficiálnymi správami o tom, ako 

pacientom s RS prináša inhalovanie konope úľavu. Plus vedecky podložené zistenie, že 

tetrahydrocanabinol (THC) dokáže pri pokusných zvieratách inhibovať kŕče. Tieto zistenia 

priniesli množstvo otázok. Zatiaľ čo prvé štúdie sa venovali iba pozorovaniu účinkov 

marihuany na najbežnejšie príznaky RS, neskoršie štúdie sa snažili odhaliť mechanizmus, 

ktorý má tieto terapeutické účinky na svedomí. Vedecká komunita skúmala všetky 

nahromadené dáta a terapeutický potenciál konope v kontexte roztrúsenej sklerózy bol stále 
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účinnejší a jasnejší. Ukázalo sa, že zmiernenie spasticity je len jeden z mnohých prínosov 

liečby marihuanou. Zmierňovala taktiež bolesti, depresiu, úzkosť, neuropatické bolesti, 

urgentnú inkontinenciu (nekontrolovateľný únik moču) a zlepšovala spánok. Kanabinoidy 

zmierňujú príznaky choroby, a taktiež dokážu spomaliť postup samotnej choroby.  

Klinické štúdie hlásia okrem prínosov taktiež nežiadúce účinky užívania konope, ktoré 

závisia na dávkovaní a forme. Medzi tieto účinky patrí nevoľnosť a závrate, narušenie 

rovnováhy a pri vysokých dávkach psychické prejavy ako napríklad úzkosť. Tieto štúdie sa 

ďalej vyjadrujú k týmto nežiadúcim účinkom ako k zanedbateľným , v porovnaní 

s prospešným pôsobením liečby kanabisom (Blesching, 2018). 

4.1.5. Tourettov syndróm 

Tourettov syntróm (TS) je komplexné neurologické ochorenie neznámeho pôvodu. 

Jeho charakteristickým prejavom sú tiky vo forme mimovoľných opakovaných pohybov či 

zvukových prejavov, ku ktorých dochádza neočakávane a spontánne. TS nie je liečiteľný no 

na rozdiel od Alzheimerovej choroby a roztrúsenej sklerózy sa toto ochorenie s pribúdajúcim 

vekom zmierňuje (Aggarwal a Carter, 2014).  

Blesching (2018) tvrdí, že vedci z oblasti ortodoxnej medicíny sa domnievajú, že TS 

vzniká na základe genetických predpokladov. Taktiež environmentálne a metabolické faktory 

môžu zahrať veľmi dôležitú úlohu pri vzniku TS. Farmakologické medikácie nasadzované 

proti Tourettovmu syndrómu sa ukázali neefektívne a s neprijateľnými vedľajšími účinkami.  

Štúdia z roku 2018, ktorá sa vykonávala na pacientke trpiacej Tourettovým 

syndrómom sa pri použití látky delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) ukázala neúčinná. Neskôr 

sa preukázalo, zavedením liečby: 10mg delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) v kombinácii 

s 20mg kanabidiolu (CBD), zlepšovanie pacientkinho stavu. V skratke sa dá povedať a možno 

predpokladať, že kanabidiol môže mať priaznivé účinky pri liečbe Tourettového syndrómu. 

Takisto to môže platiť aj pri iných ochoreniach s tikmi (Pichler, Kawohl, Seifritz, Roser, 

2018). 

Ďalšia štúdia z roku 1998, na katedre klinickej psychiatrie a psychoterapie Vysokej 

školy lekárskej v Hannoveri (Nemecko), ktorá sa vykonávala na 64 pacientoch s Tourettovím 

syndrómom, pri ktorej sa ako liečivo použilo konope, ohlasovala zmiernenie alebo úplnú 

remisiu motorických a vokálnych tikov pacientov a zlepšenie nutkavých a obsedantne-

kompulzívnych symptómov (Blesching, 2018). 
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4.2. Bolesť (všeobecne) 

Bolesť je hlavným dôvodom prečo ľudia vyhľadávajú lekársku pomoc. Lekári, ktorý 

sa špecializujú na bolesť, popisujú dva základné typy, neuropatickú bolesť (ktorá je zvyčajne 

chronická) a nociceptívnu bolesť (ktorá je zvyčajne časovo obmedzená). Ďalej ju delia na 

reflexívnu bolesť(ktorá sa objavuje inde ako na mieste pôvodu), viscerálnu bolesť (ktorá je 

spojená s konkrétnymi orgánmi) a parietálnu bolesť (ktorá sa zvyčajne objavuje na presne 

vymedzenom mieste a vykazuje súvislosť so zápalom vnútornej strany orgánu). Tradičná 

alopatická liečba sa začína hľadaním pôvodcu bolesti. Podľa výsledkov diagnostických 

vyšetrení sa potom nasadí liečba farmakologickými medikáciami, ktoré sú namierené na 

pôvodcu bolesti a následne na bolesť samotnú (analgetiká). Medzi hlavné analgetiká patrí 

paracetamol (acetaminofen), nesteroidné protizápalové liečivá a opioidy (opioidy - pojem, 

ktorý popisuje akýkoľvek typ látky, prírodnej alebo syntetickej, zatiaľ čo opiát je pojem, 

ktorý označuje prírodnú látku získavanú z maku). Paracetamol pôsobí na mozog a tlmí bolesť, 

jeho účinná látka sa odbúrava v pečeni. Medzi vedľajšie účinky patrí napríklad hepatotoxicita 

(chemické poškodenie pečene). Predávkovanie sa acetaminodfenom je každoročne 

najčastejšou príčinou volania na linku toxikologických stredísk. Nesteroidné protizápalové 

liečivá majú analgetické vlastnosti, zmierňujú zápal ako aj bolesti. Medzi ich významné 

vedľajšie účinky patrí krvácanie gastrointestinálnych vredov, infarkt, mozgová mŕtvica 

a zlyhanie ľadvín. Ďalším populárnym analgetikom sú opioidy, ktoré účinne tlmia bolesť, 

vďaka ich schopnosti naviazať sa na opioidné receptory v nervovej sústave. Medzi prejavy 

opioidov patria: výkyvy nálady, zápcha, spomalenie dychu či rozšírené zrenice. Zatiaľ čo 

krátkodobé užívanie opioidov môže mať želaný efekt a pacientovi pomôcť, dlhodobé užívanie 

môže viesť k závislosti (Blesching, 2018). 

Chronické bolesti sa zvyčajne liečia opiátovými narkotikami a rôznymi syntetickými 

analgetikami, tieto lieky majú však veľa nedostatkov. Opiáty sú návykové a postupne si na 

nich užívateľ vytvára toleranciu. Nenávykové syntetické analgetiká nie sú väčšinou 

dostatočne silné (Grinspoon a Bakalar, 1996). 

Konope sa využíva ako analgetikum už po stáročia. Jeho využitie sa rozšírilo 

v polovici 19. storočia. Vtedy sa v lekárskej literatúre začali objavovať informácie o jeho 

liečebnom potenciáli. Napriek odstráneniu konope z lekárskych receptov v roku 1942 kvôli 

jeho psychoaktívnym účinkom, štúdie prebiehali ďalej. Viaceré z týchto štúdií preukázali 

neurobiheviorálnymi testami analgetické účinky konope. V 80. rokoch sa výskum zameral na 

kanabinoidné receptory. Na základe toho prebiehali predklinické a klinické štúdie, ktoré mali 
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zhodnotiť terapeutický potenciál konope. Predklinické štúdie objasnili, kde v tele kanabinoidy 

pôsobia a preukázali ich aktivitu v mozgu, v mieche a v centrálnom nervovom systéme 

(CNS). Klinické štúdie analgetických účinkov kanabinoidov na ľuďoch je treba 

vyhodnocovať veľmi opatrne, pretože sa pri nich môžu vyskytnúť premenné, ktoré vedia 

ovplyvniť výsledky. Medzi týmito premennými sú napríklad spôsob podania (inhalácia, 

perorálne), skúmaná droga ( syntetické THC, alebo iné syntetické kanabinoidy) a taktiež 

dávka, ktorá sa podáva pacientovi. Samozrejme je tiež dôležité pri týchto výskumoch 

zhodnotiť model, podľa akého bola štúdia navrhnutá. Či to bola bolesť experimentálne 

vyvolaná alebo bolesť chronická (Wallace a Platt, 2014). 

Konope pôsobí na ľudský endoanabinoidný systém, signalizuje kanabinoidným 

receptorom, aby regulovali najrôznejšie fyziologické procesy vrátane vnímania bolesti. 

Kanabinoidy, so silou svojho analgetického pôsobenia, sa nemôžu vyrovnať opiátom, zvlášť 

v prípadoch traumy alebo poranenia. Avšak v kombinácii so zníženou dávkou opiátov sú 

kanabinoidy schopné pôsobiť synergicky a prispieť k účinnému tlmeniu bolesti, pričom klesá 

nežiadúci vedľajší účinok opiátov – závislosť. Avšak, aj konope môže mať nežiadúce 

vedľajšie účinky. Je vždy veľmi dôležité zvážiť rámec vhodného individuálneho 

terapeutického okna.  Medzi tieto nežiadúce účinky patrí prehĺbenie bolesti, úzkosť, paranoja 

a podráždenosť. Jedna zaujímavá štúdia, ktorá sa konala v USA v štáte Massachusetts, v roku 

2009, sa zapodievala využitím kanabinoinoidov pri tlmení bolesti. Výsledky naznačili, že 

všetky typy kanabinoidov a taktiež nekanabinoidné zložky rastliny konope účinne tlmili 

bolesť vyvolanú zápalom (napríklad u pacientov po operácii, či v prípadoch reumy), ďalšia 

prípadová štúdia, ktorá sa zaoberala migrénou pacientky (2006), vedci zistili, že pacientkine 

chronické frontálne bolesti hlavy a s tým súvisiaca fotofóbia (citlivosť na svetlo), prechodná 

strata zraku sa po užití marihuany zlepšili (Blesching, 2018) 

4.3. Rakovina 

Podľa ortodoxnej medicíny rakovina začína poškodením genetického materiálu 

(mutáciou) vnútri bežne zdravej bunky. Skoro u každého sa môže objaviť celulárny karcinóm, 

ktorý však môže, ale nemusí prepuknúť v nádorové ochorenie. O tom, či toto ochorenie 

prepukne, rozhoduje zdravie nášho organizmu, či sila nášho imunitného systému. Vedecká 

hypotéza predpokladá, že za poškodením bunky stoja karcinogény (rakovinotvorné toxíny), 

ktoré sa vyskytujú takmer všade. Medzi nich patrí napríklad tabakový (aj marihuanový) dym, 

priemyslové jedy v životnom prostredí, početné potreby do domácnosti, hygienické 

a kozmetické produkty, niektoré potraviny či niektoré moderné liečebné procedúry, ktoré 
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vyžarujú ionizujúce žiarenie. K rozvoju rakoviny taktiež prispievajú niektoré infekcie. 

Ortodoxná liečba sa zvyčajne obmedzuje na chemoterapiu, chirurgický zásah alebo 

ožarovanie (Blesching, 2018). 

Chemoterapeutické látky podávané vnútrožilovo raz za niekoľko týždňov patria medzi 

najsilnejšie a najtoxickejšie chemikálie použité v lekárstve. Tieto látky okrem rakovinových 

buniek umŕtvia taktiež zdravé bunky a tým vyvolávajú krajne nepríjemné a nebezpečné 

účinky. Niektoré z týchto látok môžu spôsobiť hluchotu, zlyhanie ľadvín, krvácanie 

a podliatiny, narušenie imunitného systému, zničenie srdečného svalu. Väčšina liekov 

chemoterapie spôsobuje vypadanie vlasov a ktorýkoľvek z týchto liekov môže vyvolať iný 

druh rakoviny aj keď potlačia pôvodnú chorobu. Najčastejším vedľajším účinkom je nauzea 

a zvracanie. Dávenie môže trvať hodiny, týždne či dokonca mesiace. To vedie k pocitu straty 

kontroly, ktorý môže byť emočne zdrvujúci a častokrát vedie k prerušeniu liečby (Grinspoon 

a Bakalar, 1996). 

Výskumy naznačujú, že kanabinoidy sú schopné zmierniť bežné vedľajšie účinky 

chemoterapeutickej medikácie. Vedeckých dôkazov o schopnosti kanabinoidov postaviť sa 

určitým typom rakoviny stále pribúda. Bádatelia a vedci stále skúmajú komplexné účinky, 

ktoré kanabinoidy majú v kontexte prevencie a liečby konkrétnych typov rakoviny. Pri 

rakovine kostí dlhodobé užívanie kanabinoidov výrazne pomohlo pri prežívaných bolestiach 

a taktiež výrazne zabrzdilo úbytok kostí a znížilo pravdepodobnosť fraktúr v dôsledku 

rakoviny. Pri výskume, ktorý sa konal na myšiach, sa zistilo, že pri rakovine mozgu sa 

pomocou kanabinoidov výrazne zmenšili malígne nádory. Dve talianske štúdie prišli 

k výsledku, že nepsychoaktívny kanabidiol (CBD) je schopný vyvinúť značnú aktivitu proti 

nádoru v mozgu a to ako in vitro aj in vivo. Tím bádateľov zistilo, že endogénny kanabinoid 

anandamid blokuje (in vitro) rast ľudských prsných rakovinových buniek (Blesching, 2018). 

4.4. Liečba psychických (duševných) porúch  

Výskum konope a kanabinoidov by mohol mať nesmierny prínos pre oblasť 

psychiatrie a psychológie. Konope sa už od nepamäti používa na liečbu depresie, úzkostí, 

nesústredeností, či nespavosti. Pre tieto a ďalšie symptómy užíva konope množstvo ľudí. Aj 

preto je veľmi dôležité porozumieť liečebným vlastnostiam marihuany. Pre liečbu 

psychických porúch je veľmi podstatné prehĺbiť poznatky o endokanabinoidnom systéme 

v mozgu človeka (Holland, 2014). 
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4.4.1. Schizofrénia a psychóza 

Slovo schizofrénia je odvodené od gréckych slov schizein (rozštiepiť) a frén (mysel). 

Napriek tomu však nemusí ísť iba o rozštiepenie osobnosti. V podstate ide o oddelenie mysle 

a cítenia. Príznaky zahŕňajú zmyslové halucinácie, nevravnosť, zhoršenie myslenia a aj nižšiu 

motiváciu a aktivitu. Mnoho psychológov a psychoterapeutov sa zapodieva pacientami 

trpiacimi schizofréniou pomocou rôznych tréningových metód, s rôznou mierou úspešnosti, 

bez použitia liekov (Blesching, 2018). 

Holland (2014) tvrdí, že napriek tomu, že sa často špekuluje o konope, ktoré vyvoláva 

či zhoršuje psychózy, niektoré zdroje naznačujú, že kanabidiol (CBD) by mohol slúžiť ako 

účinné antipsychotikum. CBD narozdiel od tetrahydrokanabinolu (THC) nenavodzuje stavy 

eufórie a pôsobí ako protizápalové analgetikum. Úloha konope v liečbe psychózy závisí 

predovšetkým na pomere CBD a THC. Tieto dve látky boli súčasťou  podrobného výskumu 

a v súčasnosti sa vie, že konopné odrody, kde prevláda THC častejšie vyvolávajú paranoju 

a ďalšie psychotické symptómy. Odrody s vyšším obsahom CBD sú v tomto ohľade 

bezpečnejšie. CBD odrody celkovo upokojujú organizmus a znižujú stav úzkosti.  

Blesching (2018) zmieňuje hypotézu, ktorá hovorí o situácii, kedy môže kombinácia 

užívania konope a existujúca geneticky podmienená náchylnosť, vyvolať psychózu. 

S ohľadom na túto hypotézu, by bolo rozumné, aby sa dospievajúci a mladí ľudia so 

schizofréniou alebo psychózou v rodine vyhli marihuane a akejkoľvek psychoaktívnej látke, 

obzvlášť alkoholu a stimulatom (kokain alebo metamfetamin). 

Na univerzite v Sao Paulo v Brazílii v roku 2010 vytvorili bádatelia metaanalýzu 

relevantnej literatúry a vo výsledkoch oznámili, že kanabidiol (CBD) má terapeutický 

potenciál s antipsychotickými a antidepresívnymi vlastnosťami na liečbu schizofrénie. Ďalej 

spomínajú, že THC je potenciálny adjuvans (zosilňujúca látka) pri liečbe schizofrénie 

(Crippa, Zuardi, Hallak, 2010). 

4.4.2. Anorexia 

Mentálna anorexia (anorexia nervosa) je psychicky podmienená strata záujmu o jedlo 

alebo odpor k prijímaniu dostatočného množstva potravín a živín, ktoré sú potrebné 

k udržaniu zdravej telesnej hmotnosti. Takmer každá kultúra liečiteľstva definovala konope 

ako účinný bylinný prostriedok k stimulácii chuti k jedlu. Z týchto tradičných znalostí 

vychádzalo veľa vedeckých štúdii, ktoré sa zaoberali využitím konope pri anorexii. Zistilo sa, 
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že kanabinoidy hrajú istú rolu pri zmene chuti k jedlu. V obecnej rovine výsledky štúdii 

naznačujú, že kanabinoidy účinne pomáhajú s anorexiou pacientom, ktorí trpia AIDS alebo 

Alzheimerovou chorobou. Výsledky u onkologických pacientov s anorexiou také jednoznačné 

nie sú. Štúdie, ktoré sa zameriavajú na anorexiu, ktorá súvisí s rakovinou uvádzajú, že konope 

je relatívne bezpečné, avšak jeho užívanie v rámci individuálnych výskumných protokolov 

prinieslo niektoré pozitívne a niektoré neutrálne závery (čo sa týka účinnosti) (Blesching, 

2018). 

Blesching (2018) taktiež uvádza štúdiu, ktorá sa konala v štáte Missouri (USA) v roku 

2007, kde užívalo 29 dlhodobo chorých seniorov, ktorí trpeli úbytkom hmotnosti, dávky 

dronabinolu (syntetická kópia THC). Za dvanásť týždňov pribrali účastníci štúdie v priemere 

3,6kg.  

4.4.3. Poruchy spánku 

Nespavosť, čiže poruchy spánku, alebo dokonca neschopnosť zaspať alebo spať bez 

prerušenia, má veľa potenciálnych príčin a podľa závažnosti nespavosť ovplyvňuje mentálnu 

a fyzickú výkonnosť a taktiež prejavy emócii. Medzi príznakmi môžu byť halucinácie, 

depresie, úzkosť, znížená imunita či strata záujmu a na každí jeden z týchto príznakov je 

potom naviazaná rada možných komplikácii (Blesching, 2018). 

Klinická štúdia o účinkoch kanabidiolu (CBD) na spánok a úzkosť, ktorá bola v roku 

2019 publikovaná v The Permanente Journal, zverejnila veľmi pozitívne účinky. Laboratórne 

pokusy dokázali, že kanabidiol má vo vyššej koncentrácii ukľudňujúce účinky na centrálny 

nervový systém. Cieľom vedcov bolo zistiť v kontrolovaných podmienkach, či pomáha CBD 

zlepšiť spánok a taktiež či pomáha zlepšovať stavy úzkosti. Testovanie trvalo tri mesiace 

a zúčastnilo sa na ňom 72 pacientov. Obvyklá liečba pacientov bola doplnená o CBD liečivo. 

Skóre úzkosti sa behom prvého mesiaca znížilo u 57 pacientov a skóre spánku sa zlepšilo 

behom prvého mesiaca u 48 pacientov. Ako záver autori tejto štúdie uviedli, že CBD naozaj 

môže pomôcť pri poruchách spánku a taktiež môže pomôcť pri liečbe úzkostných porúch, no 

je treba vykonať ďalšie kontrolované klinické štúdie (Shannon, Lewis, Lee, Hughes, 2019).  

Zo všetkých kanabinoidov je kanabinol (CBN) najsedatívnejším kanabinoidom, čo 

z neho potenciálne robí terapeutickú možnosť pre ľudí trpiacich poruchami spánku. CBN 

kanabinoid sa preukázal ako účinný pri predlžovaní doby spánku. Výskumy naznačujú, že 

CBN je ešte účinnejší, keď sa skombinuje s tetrahydrokanabinolom (THC) (Maral, 2019).  
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4.4.4. Afektívne poruchy a poruchy nálad 

Úzkosť môžeme považovať za prirodzenú reakciu na subjektívny prežitok stresu. 

Úzkosť môžeme považovať za bežnú súčasť nášho života, no chronická či trvalá úzkosť môže 

výrazne narušiť kvalitu ľudského života. Západná medicína považuje úzkosť a úzkostné 

poruchy za afektívne poruchy alebo poruchy nálad. Definuje päť základných typov: 

generalizovaná úzkostná porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, panická porucha, 

postraumatická stresová porucha a sociálne úzkostná porucha. Lekári často na úzkostné 

poruchy predpisujú farmaká (lieky proti úzkosti a antidepresíva), alebo ponúkajú 

psychologickú pomoc. Vedľajšie účinky farmakoterapie môžu byť mierne, ale aj fatálne. 

Výťažky z konope pôsobia na ľudský organizmus upokojujúco. V súčasnosti existuje 

množstvo štúdii, ktoré potvrdzujú, že kanabinoidy upravujú náladu a sú schopné zmierniť 

pocity úzkosti. Samozrejme je dôležité zvážiť vhodné dávkovanie, čo je pri liečbe úzkosti 

dôležitý fakt. Príliš malá dávka nemusí dosiahnuť optimálny účinok, zatiaľ čo nadmerná 

dávka môže pocity úzkosti prehĺbiť (Blesching, 2018). 

Týmto by som sa vrátila ku štúdii, ktorú sme si spomenuli v kapitole 4.4.1. 

o schizofrénii. Táto štúdia posudzovali kanabinoidy CBD a THC a ich účinok na 

psychiatrických pacientov. Terapeutický potenciál CBD vyhodnotili ako antidepresívny, 

antipsychotický a anxiolytický, zatiaľ čo THC vyhodnotili ako potenciálny adjuvans pri liečbe 

schizofrénie a jej príznakov (čiže aj úzkosti) (Crippa, Zuardi, Hallak, 2010). 

Endokanabinoidný systém je prepojený s hormonálnym systémom a verí sa, že sa stará 

o jeho bazálnu inhibíciu. Keď dôjde k emočnému vypätiu, je možné, že endokanabinoidy 

(ktoré si vytvára ľudský organizmus) pomáhajú navrátiť hormonálny systém naspäť do jeho 

pôvodnej podoby. Predpokladá sa, že endokanabinoidný systém sa podieľa taktiež aj na 

vyhasínaní podmienenej reakcie strachu. Pretože nám konope pomáha zabúdať, tento proces 

ponúka nové možnosti v liečbe úzkostných porúch ako aj postraumatického stresu (Holland, 

2014). 

V Kanade sa tým odborníkov venoval humánnej prípadovej štúdii, v ktorej sa 

zúčastnilo 47 pacientov s diagnózou postraumatickej stresovej poruchy. Ako výsledok 

uvádzajú, že konope dokáže odstrániť zlé sny, nekvalitný spánok, nočné potenie a živé 

spomienky. Títo pacienti užili syntetický kanabinoid nabilon. U niektorých pacientov bolo 

zaznamenané obmedzenie denného znovuprežívania traumatickej udalosti (Blesching, 2018). 
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Depresia je pre väčšinu ľudí prechodná nálada, pre iných zase vysiľujúca chronická 

choroba so silnými fyzickými ako aj emocionálnymi symptómami. Keď je depresia natoľko 

hlboká, že je prekážkou pre normálny život jedinca, považuje sa za psychiatrickú chorobu, 

jednu z najbežnejších a najvážnejších. Depresia nie je len porucha nálady, ľuďom v depresii 

chýba energia v akomkoľvek zmysle. Symptómami môžu byť strata chuti do jedla, nespavosť 

(alebo presný opak – zaspávanie a dravá chuť do jedla), bolesti, nevoľnosť a chronická únava 

(Grinspoon a Bakalar, 1996). 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za rok 2020 trpí depresiou na svete 

264 miliónov ľudí. Depresia môže viesť k samovražde. Každý rok zomrie 800 000 ľudí 

a príčinou je samovražda.  

Liečba depresie môže byť rôzna, psychiatri predpisujú antidepresíva, zatiaľ čo 

psychológovia siahajú po psychoterapii. Odhaduje sa že okolo 15% pacientov s klinickou 

depresiou sa úspešne pokúsi o samovraždu. Je iróniou, že antidepresíva, ktoré sa na trhu 

ponúkajú zákazníkom ako liek na depresiu a ako prevencia samovrážd, podľa dostupných 

informácii výrazne zvyšujú percento samovrážd. Antidepresívne účinky kanabinoidov a ich 

schopnosť vyrovnávať náladu potvrdili humánne testy z Tulsy (1995) a Miami (2002). 

Bádatelia zistili, že kanabinoidy sa môžu zapojiť do liečby nálad a zmierňovania prejavov 

depresie (Blesching, 2018). 

Bipolárna afektívna porucha je charakterizovaná náhlym dramatickým kolísaním 

nálady od mánie po depresiu a späť. Táto porucha sa zvyčajne opiera o genetické 

predispozície, traumu (prežitú v detstve), alebo o psychiku. Západná medicína túto poruchu 

lieči farmakami a rozhovormi s psychoterapeutom. Okrem liečby farmakami sa dá použiť 

liečba kanabinoidmi. Keďže endokanabinoidný systém je spojený s reguláciou nálady, 

niektoré štúdie zverejňujú blahodarne účinky kanabinoidov na manické epizódy, aj depresívne 

epizódy (Blesching, 2018). 

5. Legislatíva 

Pestovanie, spracovanie a konzumácia kanabisu v rôznych formách je všade vo svete 

určitým spôsobom regulovaná zákonom.  

5.1.  Súčasná situácia na Slovensku 

V SR je tato regulácia zabezpečená Zákonom č. 139/1998 Z. z. - Zákon o omamných 

látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. THC (delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky 
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(-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-o) a 

CBD ( Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-

5-pen-tylbenzene-1,3-diol) sa nachádzajú v 2. skupine psychotropných látok. Do 2. skupiny sa 

zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté 

ako liečivo v lieku. Tento zákon definuje látky CBD a THC. Zákon, ktorý definuje postih, 

teda trestný zákon: Zákon č. 300/2005 Z. z. hovorí o nedovolenej výrobe omamných a 

psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.  

§ 171 : Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú 

látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody až na 

päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú 

látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu. 

5.2.  Súčasná situácia vo svete 

V Európe, v USA a Kanade je situácia taktiež regulovaná zákonom. Rozoberieme si 

situáciu v Európe ohľadne legalizácie a užívania marihuany aj s terapeutickým zámerom. 

Taktiež si priblížime situáciu v USA, kde je zaujímavosťou najmä rozmanitosť zákona 

v jednotlivých štátoch a v poslednom rade sa pozrieme do Kanady a spomenieme aktuálny 

a vcelku nový zákon, ktorý sa objavil v októbri 2018. 

5.2.1. Európa 

Marihuana je v Európe rovnako populárna ako na celom svete. Štúdie ukazujú, že 

jeden z ôsmich mladých Európanov užil marihuanu v poslednom roku, taktiež aj, že 1% 

populácie Európy je pravidelnými užívateľmi marihuany. Pravidlá a zákony o marihuane sa 

líšia v každej krajine Európy.  

Holandsko je jedna z krajín Európy, ktorá je často spájaná so slovom marihuana. Nie 

je však úplne legalizovaná, je dekriminalizovaná, čo znamená, že môžete byť trestne stíhaný, 

iba za určitých okolností. Od roku 1970 v Holandsku fungujú takzvané „coffee shops“, ktoré 

majú povolenie predávať marihuanu svojím zákazníkom pod striktnými pravidlami ako 

napríklad, zákaz predaja viac ako 5 gramov marihuany na osobu naraz či zákaz predaja 

alkoholu a tvrdých drog. V roku 2013 sa holandská vláda rozhodla, že iba občania si môžu 

zakúpiť marihuanu v už spomenutých „coffee shops“, čo sa malo dokladmi, ktoré mali 

kontrolovať predajcovia. No v realite sa tieto kontroly nie vždy uskutočnia.  
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Portugalsko je taktiež relatívne liberálna krajina, kde všetky omamné drogy, vrátane 

marihuany, sú dekriminalizované a rehabilitácia či terapia je vo väčšine prípadov vhodnejšie 

riešenie ako trestné stíhanie. Napriek tomuto uvoľneniu je pestovanie marihuany v tejto 

krajine nezákonné a môže byť potrestané väzením.  

Španielsko má trochu komplikovanejšie pravidlá. Verejná konzumácia marihuany sa 

považuje za „závažný priestupok“ a môže viesť k vysokej pokute. Požívanie marihuany 

v súkromných priestoroch je legálne a vlastníctvo malých množstiev je zväčša nepotrestané. 

V Španielsku sa taktiež nachádzajú takzvané „uzavreté kruhy“, čo sú kanabisové spoločenské 

kluby, ktoré umožňujú spoločné pestovanie marihuany a jej distribúciu medzi členov klubu 

bez komerčného využívania. Tieto sociálne kluby sú legálnou šedou oblasťou. 

Francúzsko je jedna z krajín s najprísnejšími zákonmi, ktoré sa týkajú marihuany, 

v Európe. Sankcie sa líšia od interpretácie polície a sudcu, taktiež záleží na lokalizácii, niekde 

môže byť väčšia tolerancia. V roku 2014 však Francúzsko implementovalo lekársky 

marihuanový program, čo vedie k uvoľňovaniu zákona. 

V Nemecku je zákon o niečo flexibilnejší. Lekárska marihuana je legálna od roku 

2017 a počet registrovaných pacientov stúpa. Držanie a distribúcia marihuany je stále 

nelegálna, no neznamená, že osoba musí byť trestne stíhaná.  

Švajčiarsko je krajina, ktorá sa líši od svojich susedov Francúzska a Nemecka. 

Marihuana je legálna a ľahko dostupná na medicínske účely. Obchody a lekárne 

s marihuanou, ktoré predávajú aj potreby na fajčenie či iné užitie, sú dostupné na každom 

rohu. Legálna je však len marihuana s obsahom THC menším ako 1%. 

Taliansko zlegalizovalo predaj marihuany, ktorej obsah účinnej látky THC je 

maximálne 0,2%. Stále je však nezákonné konzumovať marihuanu akýmkoľvek spôsobom. 

V Taliansku však existuje výhrada, takzvaná „syptomatická liečba podporujúca štandardnú 

liečbu“, kedy je možné predpísať marihuanu na lekárske účely. Medzi podmienky patrí 

spasticita, nevoľnosť vyvolávaná chemoterapiou, znížená chuť do jedla kvôli AIDS, glaukóm 

a Tourettov syndróm.  

Česká republika je ďalšou krajinou, v ktorej je medicínska marihuana legálna, hoci na 

jej predpísanie má povolenie len niekoľko lekárov. Sú to špecialisti, onkológovia, psychiatri, 

čo znamená, že dostať sa k marihuane nie je také jednoduché. Ak sa však človek dostane 

k tomuto predpisu, má každý mesiac prístup k 180 gramom lekárskej marihuany. Rekreačné 
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užívanie marihuany v Českej republike, pri držaní malého množstva je klasifikované ako 

priestupok a nie je podľa zákona trestné, no je tam väčšia pravdepodobnosť získania pokuty. 

Pri väčšom množstve je pravdepodobnosť až ročného pobytu vo väzení.  

Marihuana je vo Veľkej Británii nezákonná. Jej predaj, distribúcia, užívania ako aj 

pestovanie. Momentálne ja však marihuana dostupná ako liek, pre držiteľov špeciálnej 

licencie. Momentálne, ak je človek držiteľom malého množstva, pri prvom „chytení“ dostane 

upozornenie/varovanie, pri druhom pokutu a pri tretom môže jeho prípad viesť do väzenia až 

na 5 rokov (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2018). 

5.2.2. USA a Kanada 

V USA je marihuana ako liek legalizovaná (s odporúčaním doktora) v 33 štátoch. 

Rekreačné využívanie kanabisu je legalizované v jedenástich štátoch USA (Aljaška, 

Kalifornia, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Vermont, Oregon 

a Washington). Komerčná distribúcia kanabisu je dovolená vo všetkých jurisdikciách, kde 

bolo legalizované, až na pár výnimiek. Drogy so syntetickým kanabinoidom, ktoré sú 

schválené FDA (Food and Drug Administration), sú Marinol, Syndros, Cesament a Epidiolex 

(State-By-State Medical Marijuana Laws, s.a., 2016). 

V Kanade je od 17. októbra 2018 legálne pre ľudí nad 18 rokov, mať pri sebe až 30 

gramov sušiny na verejnosti, zdieľať až 30 gramov sušiny s inými ľuďmi nad 18 rokov, 

zakúpiť si sušený alebo čerstvý kanabis či kanabisový olej od maloobchodného predajcu 

s licenciou, vlastniť (pestovať) až 4 rastliny konope na jednu rezidenciu, pre vlastné použitie, 

taktiež aj vyrábať kanabisové výrobky (potraviny a pod.) (Cannabis Legalization and 

Regulation). 

6. Empirická časť 

Empirická časť tejto bakalárskej práce je zameraná na prieskum, ktorý zisťuje, 

informovanosť ľudí v oblasti marihuany. Prieskum sa uskutočnil pomocou dotazníka, ktorý 

som si zostavila sama. Pred zverejnením dotazníku som ešte konečné znenie konzultovala so 

školiteľom tejto práce. A po schválení sa dotazník zverejnil na internete medzi širokú 

verejnosť.  

Týmto prieskumom som zisťovala aký majú ľudia postoj k marihuane, aké majú 

informácie o jej využití a taktiež aj aký je ich zdroj informácií. Zaujímal ma ich názor na 
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dekriminalizáciu a legalizáciu marihuany na Slovensku, či osobný názor, ako vnímajú situáciu 

s marihuanou na Slovensku a či by sa mala zmeniť. 

6.1. Hlavný cieľ prieskumu  

Cieľom tohto prieskumu je zistiť názory ľudí rôznych vekových kategórií na tému 

marihuany a jej terapeutického (aj neterapeutického) potenciálu. Cieľom bolo aj oboznámiť sa 

s informovanosťou náhodne vybratých respondentov o zdrojoch informácii o marihuane 

o vedomosti respondentov, kde všade sa dá rastlina konope využiť a taktiež postoj 

respondentov k marihuane. Myslím si, že prevláda názor, že marihuana je droga, ktorá má 

negatívne účinky, čiže má spoločnosť negatívny názor. Taktiež si však myslím, že keby ľudia 

boli za legalizáciu marihuany, bolo by to prevažne len na medicínske použitie.  

Rozhodla som sa preto stanoviť si nasledovné hypotézy:  

1. Viac mužov ako žien užilo vo svojom živote marihuanu. 

2. Väčšina ľudí pozná marihuanu ako drogu a majú k nej negatívny postoj. 

3. Viac ľudí je za legalizáciu marihuany na Slovensku na medicínske účely. 

6.2. Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvoria ľudia od 17 do 71 rokov.  Dotazník bol v elektronickej forme 

a posielaný pomocou sociálnych sietí na internete. Vyplnenie dotazníku bolo dobrovoľné 

a samozrejme anonymné. Dotazník vyplnilo 117 respondentov. 

6.3. Vyhodnocovanie výsledkov prieskumu 

V tejto kapitole sa venujeme vyhodnocovaniu výsledkov prieskumu. Každá otázka je 

z dotazníku zvlášť vyhodnotená a výsledky sú zaznačené v grafe alebo tabuľkách pre lepšiu 

prehľadnosť.  
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Otázka č. 1 

Aký je Váš vek?  

Štatistika skupiny (Tabuľka č.1) 

Pohlavie Početnosť Vekový priemer 

Muž 53 30,72 

Žena 64 30,61 

 

Vekové rozmedzie (Tabuľka č. 2) 

 Početnosť Minimum Maximum Priemer 

Vek 117 17 71 30,66 

 

Na dotazník celkovo odpovedalo 117 respondentov vo veku od 17 do 71 rokov. 

Priemerný vek bol 30,66. Vekový priemer mužov, ktorí odpovedali na dotazník bol 30, 72 

a vekový priemer žien odpovedajúcich bolo 30,61. 
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Otázka č. 2 

Pohlavie 

Pohlavie respondentov (Graf č.1) 

 

Druhou otázkou som zisťovala pohlavie respondenta. Z grafu môžeme vidieť, že na 

dotazník celkovo odpovedalo 53 (45,3%) mužov a 64 (54,7%) žien. 
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Otázka č.3 

Status 

Status respondentov (Graf č. 2) 

 

Status (Tabuľka č. 3) 

Status Početnosť Percentá 

Zamestnaný 49 41,9 

Nezamestnaný 6 5,1 

Stredoškolák 3 2,6 

Vysokoškolák 46 39,3 

Podnikateľ 6 5,1 

Iné 7 6,0 

 

Za pomoci grafu a tabuľky môžeme vidieť, že najväčší počet respondentov zastupuje 

skupina zamestnaných – 49 (41,9%), nasleduje skupina vysokoškoláci – 46 respondentov 

(39,3%). Zvyšok respondentov patril do skupiny nezamestnaný (5,1%), stredoškolák (2,6%), 

podnikateľ (5,1%) a iné (6%). 

42%

5%
3%

39%

5%
6%

Status

Zamestnaný Nezamestnaný Stredoškolák Vysokoškolák Podnikateľ Iné
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Otázka č. 4 

Aký máte postoj ku kanabisu? (možnosť označiť viacero odpovedí) 

Postoj ku kanabisu (Tabuľka č.4) 

Odpoveď 
Áno = označili odpoveď 

Nie = neoznačili odpoveď 

Pohlavie 
Total 

Muž Žena 

Kanabis 

nepoznám, 

nemám 

k nemu postoj. 

Nie 
51 

(96,2%) 

63 

(98,4%) 

114 

(97,4%) 

Áno 
2 

(3,8%) 

1 

(1,6%) 

3 

(2,6%) 

Kanabis 

poznám ako 

drogu, môj 

postoj je 

negatívny 

Nie 
46 

(86,8%) 

51 

(79,7%) 

97 

(82,9%) 

Áno 
7  

(13,2%) 

13 

(20,3%) 

20 

(17,1%) 

Kanabis 

poznám ako 

drogu, môj 

postoj je 

neutrálny 

Nie 
31  

(58.5%) 

37 

(57,8%) 

68 

(58,1%) 

Áno 
22 

(41,5%) 

27 

42,2%) 

49 

(41,9%) 

Kanabis 

poznám ako 

drogu, môj 

postoj je 

pozitívny 

Nie 
39 

(73,6%) 

49 

(76,6%) 

88 

(75,2%) 

Áno 
14 

(26,4%) 

15 

(23,4%) 

29 

(24,8%) 

Kanabis 

poznám ako 

liek, môj 

postoj je 

negatívny 

Nie 
53 

(100%) 

64 

(100%) 

117 

(100%) 

Áno - - - 

Kanabis 

poznám ako 

liek, môj 

postoj je 

neutrálny 

Nie 
46 

(86,8%) 

51 

(79,7%) 

97 

(82,9%) 

Áno 
7 

(13,2%) 

13 

(20,3%) 

20 

(17,1%) 

Kanabis 

poznám ako 

liek, môj 

postoj je 

pozitívny 

Nie 
28 

(52,8%) 

39 

(60,9%) 

67 

(57,3%) 

Áno 
25 

(47,2%) 

25 

(39,1%) 

50 

(42,7%) 

 

Hypotéza č.2. je teda zamietnutá: Nie je pravda, že väčšina ľudí pozná marihuanu ako 

drogu a má k nej negatívny postoj. V tomto prieskume takto odpovedalo iba 20 (17,1%)  

náhodne vybratých respondentov zo 117 respondentov, ktorí k nej majú skôr neutrálny postoj.  
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Otázka č. 5 

Užili ste niekedy v živote marihuanu alebo hašiš? 

Užitie marihuany – muži (Graf č. 3) 

 

Užitie marihuany – ženy (Graf č. 4) 

 

Rozdiel medzi pohlaviami pri užití marihuany (Tabuľka č. 5) 

Odpoveď 
Pohlavie 

Total 
Muž Žena 

Nie 
8 

(15,1%) 

20 

(31,2%) 

28 

(23,8%) 

Áno 
45 

(84,9%) 

44 

(68,8%) 

89 

(76,1%) 

Kde sa hypotéza č. 1 potvrdzuje, muži signifikantne viackrát za život užili marihuanu, 

na rozdiel od žien (Chí kvadrát významný pri 0,05).  

  

15%

85%

Užili ste niekedy v živote marihuanu alebo hašiš? (MUŽ)

Nie Áno

31%

69%

Užili ste niekedy v živote marihuanu alebo hašiš? (ŽENA)

Nie Áno
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Otázka č. 6 

Aký je Váš (spoľahlivý) zdroj informácii o marihuane? (možnosť označiť viacero odpovedí) 

Zdroj informácii o marihuane (Graf č. 5) 

 

Tu môžeme vidieť, že najčastejším zdrojom informácii o marihuane sa stáva internet, 

aj u mužov aj u žien a na druhom mieste sú to kamaráti, takisto vysoké čísla.  
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Otázka č. 7 

Aké informácie o využití marihuany (kanabisu) máte? (možnosť označiť viacero odpovedí) 

Informácie o využití marihuany (Graf č. 6) 

 

To že respondenti a pravdepodobne, všeobecne, spoločnosť považuje marihuanu za 

drogu nikoho neprekvapí. Mňa však prekvapili vysoké čísla v ďalších uvedených 

možnostiach. To, že marihuanu pozná ako medicínu 114 (97,4%) respondentov ma pozitívne 

prekvapilo, ako aj jej ďalšie využitie či už v textilnom priemysle (77,8%), pri výrobe drogérie 

(82,1%), potravinárskom priemysle (70,1%). Najmenej respondentov (23,9%) označilo 

odpoveď marihuany v stavebníctve, ktorá na Slovensku ešte nie je tak rozšírená.  

  

4
9

5
2

4
8

4
2

4
1

1
9

6
1 6
2

4
3

5
4

4
1

9

D R O G A M E D I C Í N A T E X T I L D R O G É R I A P O T R A V I N Y S T A V E B N I N Y

Muž Žena



44 
 

Otázka č. 8 

Boli by ste za dekriminalizáciu marihuany na Slovensku? 

Dekriminalizácia – muži (Graf č. 7) 

 

8 (15,1%) mužov zvolilo odpoveď nie, 45 (84,9%) mužov zvolilo odpoveď áno. 

Dekriminalizácia – ženy (Graf č. 8) 

 

20 (31,2%) žien zvolilo odpoveď nie, 44 (68,8%) žien zvolilo odpoveď áno  

 

Pri tejto otázke bol signifikantný rozdiel medzi odpoveďami mužov a žien (Chí 

kvadrát významný pri 0,05).  
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Otázka č. 9 

Boli by ste za legalizáciu marihuany na Slovensku? 

Legalizácia marihuany (Graf č.9)  

 

Pri tejto otázke odpovedalo áno 73,6% mužov a žien 78,1%. Nie je tu signifikantný rozdiel pri 

pohlaví. K tejto otázke nadväzovala otázka č. 10 

Ak ste ZA legalizáciu tak:  (Áno = označili odpoveď ; Nie = neoznačili odpoveď) 

Legalizácia - pre medicínske účely: (Tabuľka č. 6) 

Odpoveď 
Pohlavie 

Total 
Muž Žena 

Nie 16 11 27 

Áno 
37  

(69,8%) 

52  

(82,5%) 
89 

 

Legalizácia - len tak pre radosť (dať si jointa): (Tabuľka č. 7) 

Odpoveď 
Pohlavie 

Total 
Muž Žena 

Nie 27 46 73 

Áno 
26 

(49,1%) 

18 

(28,1%) 
44 

Vo všeobecnosti si tu zvolil väčší počet respondentov možnosť legalizácie marihuany 

pre medicínske účely, konkrétne v 89 (76,7%) prípadoch. Hoci v prvom prípade nebol rozdiel 

muži-ženy významný a v druhom bol, je tu zreteľný opačný trend: ženy sú skôr za medicínske 

použitie, muži skorej za „jointa“ (Chí kvadrát tu nebol významný –  0,11)... Ženy teda volili 

vo väčšine prípadov legalizáciu marihuany len na medicínske účely, v porovnaní s mužmi 

(Chí kvadrát tu bol významný pri 0,05). Tým sa potvrdzuje hypotéza č. 3. 

76%

24%

Muži aj ženy

Áno Nie
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Korelácie (Tabuľka č. 8) 

 

Z týchto korelácii sa napríklad dozvedáme, že užitie marihuany mierne záporne koreluje (-0, 

14) s legalizáciou pre zdravotné účely no opakom je užitie marihuany so vzťahom 

k legalizácii „len tak pre potešenie“ či „dať si jointa“, kde je korelácia kladná a vysoko 

významná (0,394). 

 

 Užili ste už 

niekedy v 

živote 

marihuanu 

alebo hašiš 

(kanabis)? 

Boli by ste za 

dekriminalizáci

u marihuany na 

Slovensku? 

Boli by ste za 

legalizáciu 

marihuany na 

Slovensku? 

Ak áno (ak ste 

ZA legalizáciu), 

tak: zdravotné 

účely, ako 

tlmenie bolesti 

atď. 

Ak áno (ak ste 

ZA 

legalizáciu), 

tak: dať si 

jointa, na 

náladu atď. 

Užili ste už niekedy v 

živote marihuanu alebo 

hašiš (kanabis)? 

Pearson 

Correlation 
1 ,296** ,296** -,014 ,394** 

Sig. (2-

tailed) 

 
,001 ,001 ,884 ,000 

N 117 117 117 116 117 

Boli by ste za 

dekriminalizáciu 

marihuany na 

Slovensku? 

Pearson 

Correlation 
,296** 1 ,343** ,228* ,353** 

Sig. (2-

tailed) 
,001 

 
,000 ,014 ,000 

N 117 117 117 116 117 

Boli by ste za legalizáciu 

marihuany na 

Slovensku? 

Pearson 

Correlation 
,296** ,343** 1 ,566** ,435** 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 

 
,000 ,000 

N 117 117 117 116 117 

Ak áno (ak ste ZA 

legalizáciu), tak: 

zdravotné účely, ako 

tlmenie bolesti atď. 

Pearson 

Correlation 
-,014 ,228* ,566** 1 ,052 

Sig. (2-

tailed) 
,884 ,014 ,000 

 
,578 

N 116 116 116 116 116 

Ak áno (ak ste ZA 

legalizáciu), tak: dať si 

jointa, na náladu atď. 

Pearson 

Correlation 
,394** ,353** ,435** ,052 1 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,578 

 

N 117 117 117 116 117 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Otázka č. 11 

Mala by sa situácia s marihuanou na Slovensku zmeniť? Ak áno, ako by ste chceli aby sa 

zmenila? 

Niektoré odpovede:  

• Zlegalizovať na liečivé účely a dekriminalizovať na užívanie. 

• Zlegalizovať a zároveň zákaz voľného predaja pre osoby pod 21 rokov. S lekárskym 

predpisom bez obmedzení. 

• Nemyslím si, že Slovensko je ešte na to zrelé nakoľko je doležíte poznať mieru, 

myslím si, že ak by sa marihuana zlegalizovala nechcel by som aby bola povalená 

všade ale len v určitých podnikoch, ktoré by boli uzatvorene. Tak ako sa mi nepáči 

keď niekto behá s fľašou vina po meste rovnako by sa mi nepáčilo ak by som cítil 

všade trávu. Nebol by to dobrý príklad pre moje deti. 

• Myslím že sankcie za minimálne množstvá sú príliš prísne, zároveň si však nemyslím 

že by mala byť voľne dostupná inak ako s predpisom. 

• Bolo by veľmi vhodné o marihuane objektívne informovať - pozitíva, riziká, históriu 

atď. a vhodnou formou legalizovať užívanie a pestovanie. Napríklad 3 rastliny na 

osobu, 10g sušiny, miesta na kúpu (coffee shopy) a samozrejme aj dane pre štát. 

• Legalizovať, zdaniť, dať lidom účinný liek a využiť priemyselný potenciál. 

• Povoliť pre chorých, ktorí trpia. 

• Určite som za dekriminalizaciu kanabisu a vyňatie CBD zo zakázaných látok v SR. 

• Mala by sa o tom viem racionálna debata - o rizikách legalizácie ale aj nespočetnému 

množstvo výhod. Hlavne by sa politici aj známe osobnosti mali snažiť ľudom 

vysvetliť reálnu situáciu a nie nadávať každému kto sa priznal že si sa v živote jointa 

nadávať do feťákov. Snáď sa raz dočkáme toho, že konope prestane byť také 

odsudzovane v spoločnosti. 

• Áno. Je potrebne zvýšiť povedomie ľudí o pozitívnych účinkoch CBD. 

• Áno, mala by sa zmeniť. Podobná legalizácia ako v Amerike, alebo Kanade by 

pomohla tomu, že by viac peňazí šlo do rozpočtu a hlavne by podľa môjho názoru 

bolo na svete oveľa menej násilia, ako je teraz. 

• Zaujať objektívny postoj k tejto tematike , pri rozhodovaní PRE alebo PROTI. 
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Záver 

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť prehľad názorov z oblasti medicíny, psychológie 

z odborných článkov a zo zdrojov odbornej a náučnej literatúry, najmä oblasti alternatívnej 

medicíny.  

Bakalárska práca je zložená z teoretickej a empirickej časti.  

V teoretickej časti tejto práce som sa zamerala na charakteristiku marihuany, jej 

históriu a psychoaktívny a terapeutický vplyv marihuany na ľudský organizmus. Spoločne 

sme si predstavili niektoré choroby a poruchy, na ktoré má marihuana vplyv a taktiež sme sa 

venovali téme legislatíva na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Empirická časť tejto práce bola realizovaná pomocou prieskumu. Metódou prieskumu 

bol dotazník, ktorý som vytvorila len za účelom získavania informácii pre moju bakalársku 

prácu, tento dotazník bol rozposlaný na sociálnych sieťach, na internete, náhodným 

respondentom. Výsledky tohto dotazníku sú spracovávané pomocou štatistického softvéru 

SPSS. V týchto výsledkoch som sa snažila hľadať spojitosť, alebo podstatné korelácie, ktoré 

sú zapísané v tabuľkách a grafoch v empirickej časti práce. Celkový počet vyplnených 

dotazníkov je 117. Úlohou respondentov bolo úprimne odpovedať na otázky a v poslednej 

otázke voľne vyjadriť svoj názor na otázku zmeny situácie s marihuanou na Slovensku. 

Hlavnou úlohou tohto dotazníku bolo zistiť názory ľudí rôznych vekových kategórií na tému 

marihuany a jej terapeutického (aj neterapeutického) potenciálu. Taktiež oboznámiť sa 

s informovanosťou náhodne vybratých respondentov o zdrojoch informácii o marihuane 

o vedomosti respondentov, kde všade sa dá rastlina konope využiť a postoj respondentov 

k marihuane. Milým prekvapením bolo, že väčšina ľudí nepozná marihuanu ako drogu a nemá 

k nej negatívny postoj, čo nám potvrdilo zamietnutie hypotézy č. 2. Vo všeobecnosti môžeme 

povedať, aj na základe odpovedí z dotazníku, že spoločnosť má momentálne veľké 

povedomie o liečebných účinkoch marihuany a o možnostiach jej využitia v medicíne.  

V tejto časti práce by som rada vyjadrila svoj názor. Žijeme vo svete, kde 

zdravotníctvo a sociálne zdravie riadia veľké farmaceutické spoločnosti. Hlavný cieľ týchto 

spoločností však nie je vyliečiť ale „predĺžiť“. Predĺžiť život pacienta, aby potreboval ďalšie 

lieky, ktoré stoja peniaze a tie, konečnom dôsledku, skončia vo vreckách boháčov, ktorí stoja 

na čele týchto spoločností. Toto vyjadrenie by podaktorí mohli považovať za konšpiračnú 

teóriu, preto som sa na začiatku vyjadrila, že toto je čisto môj názor. Z hľadiska fungovania 

dnešného zdravotníctva, čiže aj zdravotníctva na Slovensku, mi nepríde, že medicínsky 
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využiteľná marihuana je náš najväčší problém. Okrem všetkých dôkazov, výskumov a štúdii, 

ktoré som v tejto práci predstavila, som nezahrnula všetky výskumy a jej ďalšie využitia. 

V tom prípade by táto práca mala viac ako 100 strán. Marihuana a jej škála možností využitia 

pri liečbe je obrovská a ešte stále sa nachádzajú nové možnosti, pri ktorých sa dá využiť práve 

z hľadiska liečby. Osobne poznám osoby, ktoré užívajú medicínsku marihuanu v tých štátoch, 

kde je legálna. Tieto osoby majú pozitívne skúsenosti a žiadne vedľajšie, nežiadúce účinky. 

Pôsobí na nich lepšie ako lieky, ktoré im boli predpísané (nezáleží na chorobe). Aj to bol 

dôvod, prečo som sa rozhodla napísať prácu na túto tému.  

Je dôležité oboznámiť svet o možnostiach, ktoré máme. Je dôležité si uvedomiť, že 

všetko má svoju dobrú aj zlú stránku. Záleží ako sa na veci pozeráme, záleží na našich 

hodnotách a na nastavení nášho vnútorného morálneho kompasu.  
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Prílohy 

Príloha č. 1 

Dotazník: Psychoaktívny a terapeutický potenciál kanabisu 

Dobrý deň,  

chcela by som Vás požiadať o vyplnenie tohoto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej 

bakalárskej práce. Tento dotazník je anonymný a dáta budú spracované v súhrnnej forme (bez 

možnosti identifikácie respondenta)! Je dôležité, aby ste odpovedali úprimne, informácie z 

tohoto dotazníka budú použité IBA v mojej bakalárskej práci. Cieľom tohoto dotazníka je 

zistiť aké majú ľudia informácie o kanabise a o jej využití. Dotazník nezaberie viac ako 5 

minút a budem veľmi vďačná každému, kto si nájde čas a vyplní ho.  

Vysvetlenie pojmu kanabis: V tomto dotazníku vnímame kanabis a marihuanu ako jednu a tu 

istú vec. 

Vyplnením tohto dotazníka súhlasíte so spracovaním údajov. Ak máte možnosť, prosím 

pošlite tento dotazník ďalším ľuďom.  

Ďakujem 

Hana Mária Čunderlíková, 3. ročník, odbor psychológia, VŠZaSP sv. Alžbety. 

 

1. Aký je Váš vek? (číslom) 

 

2. Pohlavie 

a. Muž 

b. Žena  

3. Ste zamestnaný alebo študent? 

a. Zamestnaný 

b. Momentálne nezamestnaný ani neštudujúci 

c. Študent vysokej školy 

d. Študent strednej školy 

e. Iné  

4. Aký máte postoj ku kanabisu? (možnosť zvoliť viacero odpovedí) 

a. Kanabis nepoznám, nemám k nemu postoj 
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b. Kanabis poznám ako drogu, môj postoj je negatívny 

c. Kanabis poznám ako drogu, môj postoj je neutrálny 

d. Kanabis poznám ako drogu, môj postoj je pozitívny 

e. Kanabis poznám ako liek, môj postoj je negatívny 

f. Kanabis poznám ako liek, môj postoj je neutrálny 

g. Kanabis poznám ako liek, môj postoj je pozitívny 

5. Užili ste už niekedy v živote marihuanu alebo hašiš (kanabis)? 

a. Áno  

b. Nie  

6. Aký je váš zdroj informácii o marihuane? (možnosť zvoliť viacero odpovedí) 

a. Internet 

b. Film  

c. TV (dokument, diskusný program a podobne) 

d. Literatúra (knihy, časopisy a podobne) 

e. Spolužiaci v škole 

f. Učiteľ, profesor v škole 

g. Priatelia a známi 

h. Rodina 

i. Iné  

7. Aké informácie o využití marihuany máte? Označte, prosím, všetky možnosti využitia 

marihuany, o ktorých viete 

a. Droga 

b. Medicína (tinktúry, tablety, maste, extrakty a podobne) 

c. Textilný priemysel (vlákna, látky a podobne) 

d. Drogéria (šampóny, mydlá, masky na tvár, make-up, sprchové gély a podobne) 

e. Potraviny z marihuany (maslo, čaj, káva, muka, proteín, cestoviny a podobne) 

f. Stavebnícke materiály (konopný betón, izolácia) 

g. Papiernicky priemysel (konopný papier) 

h. Iné  

8. Boli by ste za dekriminalizáciu marihuany na Slovensku? 

a. Áno  

b. Nie  

9. Boli by ste za legalizáciu marihuany na Slovensku? 

a. Áno 
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b. Nie  

10. Ak áno (ak ste ZA legalizáciu), tak: 

a. Pre zdravotné, medicínske použitie 

b. Len tak pre potešenie (napr. dať si jointa) 

11. Na Slovensku je nelegálne užívať marihuanu. Je nelegálna napriek tomu, že síce 

obsahuje psychoaktívnu látku tetrahydrokanabinol (THC), obsahuje aj kanabidiol 

(CBD) ako látku bez psychoaktívnych účinkov. Vo viacerých výskumoch a štúdiách 

však bolo dokázané, že má liečivé účinky a vie liečiť viaceré ochorenia a poruchy 

(Parkinsonovu chorobu, epilepsiu, insomniu, rakovinové ochorenia, depresiu atď.). 

Mala by sa situácia s  marihuanou na Slovensku zmeniť? Ak áno, ako by ste chceli 

aby sa zmenila? *nepovinné 


