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Výzkum protidrogové politiky je bìnì prezentován jako objektivní èinnost bez hodnotových
soudù, ale logicky vzato, z pouhých faktù praktické závìry odvodit nelze. V metodologii vìdy
se pokus o výe uvedené oznaèuje výrazem naturalistický klam. V dùsledku toho pøedstavuje výraz politika zaloená na dùkazech  pøi doslovném výkladu  protimluv popírající
sebe sama (oxymoron). Tato práce se rovnì zabývá nìkolika dalími klamy, s nimi se setkáváme v empirickém výzkumu závislostí, dále odhalí, e nìkteré populární úvahy jsou nekonzistentními a nelogickými nástroji zastáncù urèitého názoru, a koneènì pøedkládá stanovisko, e specifická úloha výzkumného pracovníka je zcela nesluèitelná s úlohou stoupence urèitých názorù a/nebo zájmových skupin.
Cílem této práce je popsat a analyzovat nìkteré bìné logické klamy ve výzkumu závislostí 
zvlátì pak nìkteré klamy, které maskují etické otázky  ilustrované jednoduchými pøíklady.
Nebudu rozliovat mezi klamy, v nich jsou ti, kdo se jich dopoutìjí, obìmi své vlastní nedostateènosti (paralogismus), a situací, kdy jsou jiní uvedeni v omyl zámìrnì (sofismus), protoe jsem pøesvìdèen, e omyl a úskok nejsou dvìma samostatnými kategoriemi, nýbr dvìma krajními body, pøièem vìtina pøípadù se vyskytuje nìkde na spojnici mezi nimi. Psychoanalýza nám øíká, e motivy lidského jednání jsou zøídkakdy plnì vìdomé, a podle teorie disonance je mnohdy snazí uvést v omyl sebe sama ne úmyslnì uvést v omyl ostatní  pøinejmením z dlouhodobého hlediska. Mnohé z omylù a souvisejících praktických pøíkladù zde
rozebíraných nejsou pro vìdce nijak obtínì pochopitelné a jsou mezi metodiky a epistemology dobøe známy u dlouho. Dále uvedené pøíklady jsou spíe nesystematickým výbìrem neobvyklých pohledù na vìc, popisem logických chyb a rozborem metodologických problémù,
které pøedkládám s cílem zlepit mylení jak podle kritických metodických vodítek, tak mylení o etickém základu praktických závìrù.

Profesionalita aneb „klam toužebných pøání“
Pøed nìkolika lety jsem mìl pøednáku o problémech výzkumu pro pracovníky protidrogové
prevence a terapeuty a vìhlasný vìdec, který sedìl se mnou na pódiu, nahlas poznamenal:
Já vím, e máte pravdu, ale o takových vìcech nemùete otevøenì debatovat pøed tìmito
lidmi! Jetì více ho vyvedlo z rovnováhy, kdy si uvìdomil, e jeho poznámku slyelo právì
to obecenstvo, jeho dùvìru ve vìdu nechtìl ohrozit. Toto jednání, které se nachází kdesi na
rozhraní mezi uvaováním zaloeném na touebných pøáních (Curtis, 2006)1 na jedné stranì
a zámìrným zakrýváním èástí pravdy z dùvodu zachování dojmu profesionality na stranì
druhé, ztìuje øeení nejistot, dvojznaèností v terminologii, empirických a logických nesrovnalostí a rozporù ve výrocích. Kolegové zpochybòující povìst profese kladením nepøíjemných
otázek a poukazováním na slabá místa nejsou pøijímáni jako jedinci, kteøí se snaí vìdu posunout kupøedu, ale naopak odmítáni jako defétisté, kteøí pálí do vlastních øad. To je vak
velmi krátkozraké stanovisko. Vytváøení nereálného mýtu, e lze splnit kadý úkol, klade na
bedra tìch, kdo jej vytváøejí, i na bedra jejich kolegù bøímì nutnosti plnit nesplnitelné. Tím,
e jsou systematicky zakrývány, se neøeené problémy vrí na sebe, a nakonec chybné mylenkové konstrukce budou odhaleny a povìst celé profese dostane tìký zásah.
1 „Klam toužebných pøání“ oznaèuje odmítání nìèeho pouze na základì toho, že si pøejeme, aby to nebyla pravda.
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Hodnotové soudy, etika a „naturalistický klam“
Výroky lze rozdìlit na popisné výroky (faktické soudy o tom, co je) a normativní vìty (hodnotové soudy o tom, co má být). Normativní vìty se oznaèují jako etické soudy. Filozofie (Humùv zákon2) obecnì pøijímá to, e etické soudy nelze odvodit logicky z pouhých empirických
faktù (Hume, 1951). Kadý sylogismus k dosaení etických závìrù vyaduje zároveò nejménì
jeden etický pøedpoklad. Chybná idea zakládání etických závìrù èistì na empirických faktech
byla filozofem Moorem (1960)3 oznaèena za naturalistický klam a stala se dobøe známým
pojmem v metodologii vìdy. To vak neznamená, e etické otázky nemohou být tématem
empirického výzkumu  opak je pravdou. Je nezbytné vymezit implicitní hodnotové soudy
a uèinit z nich soudy explicitní. Teprve tehdy, kdy vechny implicitní hodnotové soudy v naich vìdeckých úvahách budou explicitní, je moné analyzovat, zda jsou etické premisy konzistentní vzájemnì mezi sebou,4 se základními etickými principy a s faktickými dùkazy.5 Výrazem etické posouzení jsem u døíve oznaèil proces vymezení a rozboru implicitních hodnot ve výzkumu (Uhl, 2000), avak tento termín je dvojznaèný, protoe mùe znamenat buïto provést posouzení podle etických mìøítek, nebo posoudit etický obsah výzkumu. Pøesnìjí je termín posouzení implicitní etiky nebo témìø synonymní termín posouzení implicitních hodnotových soudù.

Protidrogová politika založená na dùkazech
Jestlie se podíváme do historie lékaøství a dalích humanitních oborù a uváíme, jak mnoho
vìdcù nadále shrnuje sporná zjitìní výzkumu, pøedpoklady zaloené na selském rozumu
a èiré spekulace do závìrù, je jsou pak prezentovány jako spolehlivá vìdecká fakta, je nepochybnì na místì poadovat, aby výzkum byl zaloen na dùkazech, a to ve smyslu svìdomitého, explicitního a uválivého uití souèasné nejlepí praxe, jak to definoval Sackett
(1996). Musíme si vak být vìdomi toho, e ve vìtinì oblastí humanitních a sociálních vìd
nae závìry  i kdy se budeme snait sebevíc  zùstanou ponìkud nejisté a nejednoznaèné.
Ve vìtinì oblastí jsou smìrodatné studie ve smyslu dobøe navrených, randomizovaných,
kontrolovaných studií (RCTs) nedosaitelné. Jak uvádí Hartnoll (2004), musíme si uvìdomit,
e výzkum je proces, v nìm se relevantní otázky vyvíjejí, v nìm se existující dùkazy skládají
k sobì jako kousky mozaiky, kdy se chybìjící èásti doèasnì doplòují na základì prostého rozumu a logiky, a nakonec vyjasòují dalím výzkumem. Výzkumník je podle této koncepce jako
detektiv, který systematicky sbírá a tøídí dùkazy, dokud pøípad nevyøeí.
Jestlie chápeme termín zaloený na dùkazech (tzv. evidence-based) tak, jak jej definuje
Sackett, a jestlie v souladu s Hartnollovou koncepcí výzkumu pøijmeme, e praktické strate2 Hume: „Rozum nemá žádný vliv na naše city a jednání. Je marné pøedstírat, že k morálce dospìjeme
pouhou rozumovou úvahou.“

3 Moore: „Jestliže však [èlovìk] zamìòuje dobro, jež není v témže smyslu pøirozeným objektem, s jakýmkoli jiným pøirozeným objektem, pak je dùvod oznaèit to za naturalistický omyl."

4 Napøíklad etická zásada nabízet pacientùm nejlepší dostupnou léèbu je nìkdy v rozporu s etickou zásadou, že dospìlé a pøíèetné osoby mají právo odmítnout léèbu, které nevìøí.

5 Napøíklad etická zásada nabízet pacientùm nejlepší dostupnou léèbu vyžaduje znalost toho, co je nejlepší dostupná léèba.
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gie vyadují rovnì rozhodování o etických zásadách, pak proti tomuto termínu nelze naprosto nic namítnout, jene termín zaloený na dùkazech takto uíván a vykládán bìnì
není. Obvykle s sebou nese jakousi auru nezávislosti na subjektivních hodnotových soudech a potvrzení nade ví pochybnost, co je nepochybnì nepøimìøené a zavádìjící. Termín politika zaloená na dùkazech, jestlie ji chápeme jako politiku odvozenou výhradnì
z dùkazù, odporuje sám sobì  ve vztahu k mýtu o vìdì bez hodnotových soudù pøedstavuje
naturalistický klam. Právì tak nepøijatelná je pøedstava potvrzení nade ví pochybnost.
Tisknout slova zaloený na dùkazech na obálky lékaøských knih jakoto známku kvality 
oblíbený zvyk  je dobrým pøíkladem toho, co Pirie (1985) oznaèil za klamné zaslepení vìdou. Pøedstava, e autoøi se domnívají, e jejich práce optimálnì uplatòuje logiku a empirické dùkazy, jistì není nijak nová, avak a do doby, ne se objevil výraz zaloený na dùkazech (evidence-based), bylo otevøené prohláení nìèeho takového povaováno za arogantní
a domýlivé. S pomocí této nové terminologie mùe být tato troufalost nyní prezentována
jako názorovì neutrální pøíklon k urèitému metodickému smìru.

Navrhovaná alkoholová politika a „naturalistický klam“
Co se týká alkoholové politiky, je dùleité si uvìdomit, e v západním svìtì existují dva velmi
odliné pohledy na uívání alkoholu. Jeden pohled pøedstavuje severoevropská a anglosaská
kultura rozpolcenosti/ambivalence a proti ní kultura tolerance v zemích alpského regionu a jihu Evropy, jak to vyjádøil Pittman (1967)6. Tradièní pøístup k alkoholu v kulturách ambivalence je paternalistický/kontrolující. Tradièním pøístupem k alkoholu v kulturách, které
alkohol tolerují, je pøísnì rozliovat mezi støídmým uíváním alkoholu jakoto kulturní hodnotou a zdrojem potìení a zneuíváním alkoholu a závislostí jakoto problémovými oblastmi. V dùsledku toho je v kultuøe tolerující alkohol upøednostòována strategie demokratická/emancipaèní v souladu s koncepcí podpory zdraví, kterou definovala Svìtová zdravotnická organizace (WHO) v Ottawské chartì (World Health Organization, 1986). Tato koncepce neusiluje o omezení odpovìdné konzumace alkoholu, nýbr o omezení faktorù ovlivòujících pøechod od odpovìdného k problémovému uívání a závislosti.
Nejvýznamnìjí souèasnou knihou v kontextu alkoholové politiky je Alcohol, No Ordinary
Commodity od autorù Babora et al. (2003), tøetí titul v edièní øadì publikací vydaných pod
zátitou WHO, kterou napsali vìdci zabývající se fenoménem alkoholu v zemích s kulturou
ambivalence. Protoe v zemích s kulturou ambivalence je alkohol vnímán jako zásadní problém po mnoho desetiletí, investovaly tyto zemì do výzkumu fenoménu alkoholu znaèné
prostøedky, zatímco zemì s kulturou tolerance to neudìlaly. V dùsledku toho je dnes velký
poèet význaèných vìdcù zkoumajících fenomén alkoholu ze zemí s kulturou ambivalence,
a naopak témìø ádný jejich protìjek ze zemí s kulturou tolerance.
Abychom pøedeli nedorozumìní, budi øeèeno, e knihu Alcohol, No Ordinary Commodity
napsala jedna z nejvìtích vìdeckých autorit v oblasti alkoholové politiky. Kniha podává
dobrý pøehled relevantní empirické literatury, ve vìtinì pøípadù analyzuje rozpory a nejed6 Pittman, ve vztahu k užívání alkoholu, rozlišuje mezi „kulturami abstinence“ (abstinent cultures), „kulturami ambivalence“ (ambivalent cultures), „permisivními kulturami“ (permissive cultures) a „nadmìrnì
permisivními kulturami“ (over-permissive culture).
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noznaènosti na tomto poli bádání zcela realisticky a pøipoutí, e výsledky jsou mnohem ménì konzistentní a nezvratné, ne bychom si pøáli. Bezpochyby ji lze pøijmout jako standardní
vìdeckou publikaci v oboru. Na druhou stranu je tøeba zmínit, e je psána jasnì z pohledu
kultury ambivalence a závìreèná shrnutí nepoukazují na nejistoty, rozpory a nejednoznaènosti uvádìné v hlavním textu. Autoøi dospívají k velmi jasným závìrùm, èím vyvolávají dojem takové míry platnosti a spolehlivosti, k jaké je uvedený pøehled vìdeckých dùkazù vùbec
neopravòuje. Politiky, kteøí ètou pouze shrnutí a kteøí dávají pøednost jednoduchým a nesporným závìrùm, tak jejich doporuèení nematou. Tím se kniha stává uiteèným nástrojem
v rukách aktivistù naklonìných tradièním paternalistickým strategiím kontroly alkoholu
v severní Evropì a témìø nezpochybòovaným pilíøem debaty o evropské alkoholové politice.
Ústøední mylenkou díla je to, e vechny zemì by mìly pøijmout návrhy kolektivu jeho autorù, je jsou pøedkládány jako alkoholová politika zaloená na dùkazech. Autoøi píí:
S rostoucí vìdomostní základnou a vyspìlostí adiktologie dnes existuje skuteèná pøíleitost
investovat do alkoholových politik zaloených na dùkazech jakoto nástroje politiky veøejného zdraví (Babor et al., 2003).
Paternalistické/kontrolní strategie, které autoøi podporují, jsou vychvalovány jako levné
a úèinné a spoèívají v omezení poètu míst maloobchodního prodeje alkoholických nápojù,
zkrácení jejich otevírací doby, ve výrazném zvýení spotøebních daní z alkoholu a v pøísných
postizích za poruení zákona. Vechny monosti demokraticko-emancipaèní strategie, je
jsou v souladu s Ottawskou chartou, jako je primární prevence, zdravotní osvìta, podpora
zdraví a dlouhodobá léèba, jsou soustavnì odmítány jako nákladné a neúèinné.
I pøes jasná doporuèení od kolektivu autorù ohlednì alkoholové politiky nikde nestojí ani
zmínka o etických otázkách. Implicitním pøedpokladem je to, e jestlie kterékoli opatøení ke
sníení konzumace alkoholu pøináí výsledky, zvlátì pokud pro stát neznamená dalí vysoké
náklady, pak musí být nekompromisnì pøijato. Takovými otázkami, jako napøíklad zda vedení
demokratické spoleènosti má právo paternalizovat, kontrolovat a trestat drtivou vìtinu
konzumentù alkoholu, u ní problémy s alkoholem nikdy nevzniknou, kvùli meninì, je
problémy s alkoholem mít bude  øeèeno slovy P. J. Lloyda (1985), trestat mnohé za høíchy
nepatrné hrstky lidí  se kniha vùbec nezabývá. Nijak nezohledòuje ani skuteènost, e dramatické zvýení cen alkoholu má malý dopad na bohaté konzumenty, ale citelnì zasahuje
chudí vrstvy spoleènosti. Jak je uvedeno výe, shrnutí vùbec nezmiòuje, e empirický základ
svìdèící ve prospìch závìrù knihy je výraznì ménì nezvratný, ne by ètenáø shrnutí moná
èekal. Avak napøíklad analýza vývoje v oblasti alkoholu v Rakousku je v pøímém rozporu
s mnoha závìry publikace kolektivu autorù pod vedením T. F. Babora, jak zcela jasnì ukázaly
práce A. Uhla et al. (Uhl et al. 2005, Uhl, 2005).
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Dopady danì z ovocných alkoholických nápojù
(alcopops) v Nìmecku a „pilátský klam“
Kadý vìdec erudovaný ve statistice si je vìdom toho, e souvislost se nesmí zamìòovat
s kauzalitou a e vìtina dat neumoòuje usuzovat na pøíèinný vztah, ani uplatníme dalí,
více èi ménì pravdìpodobné pøedpoklady. Nekritické vyvození pøímého závìru pøi souèasném výskytu doprovodných promìnných se oznaèuje jako klam typu cum hoc ergo propter
hoc7 a jestlie jevy následují po sobì, pak jako klam typu post hoc ergo propter hoc.8 Problém vìdcù spoèívá v tom, e se neustále ocitají v situacích, kdy jejich protìjky oèekávají
nepodmínìné, jednoduché, jednoznaèné a zdánlivì dobøe potvrzené pøíèinné interpretace
jevù, které vak vìdci poctivì vytvoøit nemohou. Jednou moností vìdce, jak øeit toto dilema, je tyto problémy otevøenì pøiznat, formulovat pøijatelné pøedpoklady explicitnì, pøedloit transparentní argumentaci o tìchto pøedpokladech (s odvoláním na existující vìdecké
dùkazy, logiku a pøijatelnost), interpretovat dostupná data na základì tìchto pøedpokladù
a pøipustit dvojznaènosti, nejistoty a dalí problémy v závìrech.
Druhou moností je definovat výzkumné otázky a popsat prosté výsledky bez interpretace.
Vìdec mùe za takových okolností ustoupit do pozadí a dret se výhradnì popisu, pøièem ví,
e poadované kauzální závìry vyvodí jiní, ani by si on sám musel pinit ruce. Navození situace tak, e ostatní se nevìdomky dopustí omylu  bez ohledu na to, zda je to zámìrnì, nebo ne  oznaèil G. N. Curtis termínem logická past (booby-trap): jazyková osidla, která
sama o sobì nejsou omylem, ale mohou zpùsobit, e nìkdo jiný se nevìdomky omylu dopustí. Jestlie jsou vìdci opravdu pøesvìdèeni, e staèí zùstat u popisu v situaci, kdy se ani oni
sami v datech nedokáou vyznat, pak se sami dopoutìjí váného klamu. Podle analogie
s biblickým pøíkladem Piláta, který si umyl ruce, aby se zbavil viny za rozsudek nad Kristem,
se zde nabízí výraz pilátský klam nebo výraz klam, kdy autor zùstane èistý a nechá ostatní
dopustit se chyby, kterou sám implicitnì naznaèil. Zùstat výhradnì u popisu a oèekávat, e
se ètenáø dopustí vech logických omylù nezbytných k dosaení tých závìrù, o nich je pøesvìdèen vìdec, se rozhodnì nedá nazvat vìdeckou objektivností. Jestlie k tomu dojde neúmyslnì, jedná se o urèitou formu nevìdomosti, a jestlie zámìrnì, pak je to velmi zákeøný
zpùsob, jak nìkoho uvést v omyl.
Vìdecká literatura je plná pøíkladù tìchto pilátských klamù. Dobrým pøíkladem z nedávné
doby je hodnocení nového nìmeckého zákona o ovocných alkoholických nápojích (tzv. alcopops)9. Nìmecko zavedlo novou zvlátní daò z tìchto nápojù a témìø ihned poté, co byla zavedena, jejich prodej dramaticky poklesl. Tato skuteènost nasvìdèuje tomu, e pití ovocných
alkoholických nápojù vylo z módy nezávisle nebo témìø nezávisle na zavedení nové danì.
Cíle nové danì byly charakterizovány pouze popisnì: Zákon usiluje o sníení konzumace
7 Pozn. pøekl.: Pøi zpùsobu argumentace cum hoc ergo propter hoc („souèasnì, tedy proto“) se dokazuje,
8
9

že pokud dva jevy probìhly souèasnì, musí spolu kauzálnì souviset. Pøitom se nebere ohled na žádné
jiné faktory, které mohou být pøíèinou tìchto jevù.
Pozn. pøekl.: Zpùsob argumentace post hoc ergo propter hoc („následnì, tedy proto“) se vyskytuje,
když nìkdo prohlásí za pøíèinu nìjaké události jev, který se stal pøed touto událostí, aniž tyto jevy mají nìjakou souvislost.
Alcopops jsou pøedmixované alkoholické nápoje, obvykle prodávané v malých lahvích o objemu ménì
než 250 ml, s prùmìrným obsahem alkoholu o nìco vyšším, než má prùmìrné pivo. Bývají kritizovány za
to, že kvùli své sladkosti a módnímu designu jsou lákadlem pøedevším pro nezletilé.
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ovocných alkoholických nápojù zavedením vyích cen. Centrum pro zdravotní osvìtu Spolkové republiky Nìmecka (BZgA, 2005) se rovnì vyjádøilo pouze popisnì, kdy uvádìlo výsledky hodnocení dopadu této danì:
Vývoj spotøeby ovocných alkoholických nápojù (alcopops) i celkové spotøeby alkoholu se ubírá ádoucím smìrem Spotøeba ovocných alkoholických nápojù mezi dvanácti- a sedmnáctiletými v letech 2004 a 2005 významnì klesla co do èetnosti konzumace i konzumovaného mnoství.
Jinými slovy, autoøi nikdy výslovnì neuvedli, e mezi novou daní a poklesem prodeje existuje
pøíèinný vztah, ale nikdy ani nevyzvali k obezøetnosti pøi interpretaci výsledkù a nikde se neobjevil ani nejmení náznak toho, e tato spojitost mùe být pouhou shodou okolností. Na
základì této zprávy nìmecké ministerstvo financí (BMF, 2005), které studii pùvodnì zadávalo, ji interpretovalo bezvýhradnì a výslovnì tak, e prokazuje pøíèinný vztah: Závìr je ten, e
zavedení danì z ovocných alkoholických nápojù zvýilo jejich cenu, co zpùsobilo znaèný
pokles poptávky." Nikdo neprotestoval.

Konflikt mezi výrobci alkoholických nápojù a veøejným
sektorem a „falešné dilema“
Kdy mají rodièe obavu, e bude tìké pøesvìdèit malé dítì, aby lo hned spát, je oblíbeným
trikem zeptat se Chce si nejdøív vyèistit zuby a pak si obléct pyamo, nebo to chce udìlat
obrácenì?" Tím dítì pøimìjí, aby si myslelo, e existují pouze dvì monosti a také e se mùe
samo svobodnì rozhodnout. Jestlie mají rodièe tìstí, dítì si neuvìdomí, e nejlákavìjí tøetí moností by bylo zùstat jetì vzhùru. Vidìt pouze dvì monosti, jestlie ve skuteènosti
existují více ne dvì, se nazývá falené dilema (Curtis, 2006). Podobnou strategii v souèasnosti uplatòují zastánci pøísné restriktivní alkoholové a tabákové politiky. Prezentují tuto vìc
výhradnì jako souboj mezi velmi silným odvìtvím alkoholických nápojù a tabákových výrobkù a nedostateènì financovaným sektorem veøejného zdravotnictví a nìkdy dokonce poadují, aby se vìdecký výzkum bezpodmíneènì pøidal na stranu veøejného zdravotnictví, aby se
vyváily nìkteré nerovnosti. Toto omezené bipolární vidìní zakrývá skuteènost, e v tomto
konfliktu jsou více ne dvì zainteresované strany. Za partnery v této debatì nejsou povaováni napøíklad spotøebitelé, kteøí povaují kouøení cigaret a/nebo pití alkoholu za nezcizitelné právo, nebo lidé pracující ve výrobì a prodeji tìchto komodit.

Jsou konopné látky nebezpeèné? a „falešné dilema“
Bìná otázka ohlednì konopných látek zní: Jsou nekodné, nebo kodlivé? Protoe tato
otázka se objevuje vdy v souvislosti s monostmi konopné politiky, je implicitním etickým pøedpokladem, e nebezpeèné pøedmìty a èinnosti je tøeba zakázat. Chybnost této otázky spoèívá
v tom, e kontinuální kvantitativní kála rizika nepøíznivých dùsledkù je prezentována jako dichotomie  nekodný verzus kodlivý. Taková dichotomie vyaduje definici pøesných hranièních
bodù. Pøekládat vìc jako dichotomii je znovu pøíkladem situace, kdy jde o falené dilema.
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Je známou skuteèností, e málokteré jednání je zcela bez rizika. Nìkteøí lidé se udáví, kdy se
chtìjí napít vody ze sklenice, jiní si zlámou vaz, kdy spadnou z postele a mnozí zemøou pøi
øízení motorového vozidla nebo lezení v horách. Nikdo vak nikdy neuvaoval o tom, e by
pití vody, spaní v posteli nebo øízení motorových vozidel prohlásil za nezákonné a jen nemnozí se doadovali toho, aby bylo prohláeno za nezákonné horolezectví. Jak je patrné, implicitní prostá etická zásada, e ve nebezpeèné musí být zakázáno, nemá nejmení nadìji,
e bude pøijata jako základní princip, jestlie bude stanovena výslovnì a uplatnìna veobecnì. Pouze nìkolik málo jedincù vak bude protestovat, jestlie budou konfrontováni s takovou implicitní zásadou v oblastech, v nich podporují pøísnou kontrolní politiku. Logika se
nám vdy hodí, jestlie slouí k vyvrácení závìrù, je èlovìk odmítá emocionálnì, avak málokdy ji oceníme, jestlie pøekáí závìrùm, které èlovìk emocionálnì pøijímá.
Vìdci by mìli být schopni pøinejmením povznést se nad tento subjektivní pøístup. Adekvátní
výzkum ohlednì nebezpeèí souvisejících s uíváním konopí nebo jinými aktivitami by mìl
posoudit rùzné dimenze rizik, a to kvantitativnì. Adekvátní výzkum by mìl také porovnávat
rizika nejrùznìjích legálních a nelegálních aktivit a posoudit objektivní a subjektivní pøínosy, které tato rizika vyvaují. Prostá otázka Jsou konopné látky nebezpeèné? je ukázkovým
pøíkladem toho, e nejen odpovìdi, ale také otázky mohou být zcela mylné.

Teorie vstupní brány a „klam post hoc ergo propter
hoc“ a „klam asociaènì zatížených slov“
Teorie vstupní brány (tzv. gateway theory), která tvrdí, e konzumace konopných látek je
spojena se zvýeným rizikem následného uívání heroinu, je u mnoho desetiletí velmi oblíbeným argumentem v diskuzi o konopné politice. Tato teorie ani nebyla nikdy konkretizována s dostateènou pøesností tak, aby bylo moné dospìt na jejím základì k seriózním závìrùm.
Skuteènost, e vìtina uivatelù heroinu døíve uívala konopné látky, je nìkterými lidmi interpretována jako dùkaz, e konzumace konopných látek kauzálnì zvyuje riziko pozdìjí
konzumace heroinu  klasický logický klam post hoc ergo propter hoc (chybná èasová následnost) (Curtis, 2006).10 Stejnì neadekvátní je odmítat existenci pøíèinného vztahu mezi
konzumací konopných látek a heroinu s argumentací, e vichni uivatelé heroinu døíve konzumovali nejen konopné látky, ale také mléko, protoe konzumace konopných látek a konzumace heroinu mezi sebou korelují, zatímco v pøípadì mléka a heroinu tomu tak není.
Je velmi pøíznaèné, e podpora teorie vstupní brány je prakticky synonymem pro odmítání liberální konopné politiky a e odmítání teorie vstupní brány je synonymem pro podporu takové politiky. To je z hlediska logiky stìí pochopitelné, protoe liberální nizozemská konopná
politika je výslovnì zaloena na pøijetí teorie vstupní brány, pøièem vztah vysvìtluje sociálními faktory. Nizozemská politika byla zavedena proto, aby trh s konopím oddìlila od trhu
s heroinem, a tak pøedela tomu, e uivatelé konopných látek budou vystaveni zvýenému
riziku kontaktu s heroinem. I tehdy, jestlie vztah mezi konzumací konopných látek a heroinu nelze vysvìtlit sociálními faktory, ale pouze individuálními, danými zvýenou náchylností
10 Argumentace post hoc ergo propter hoc oznaèuje domnìnku, že právì proto, že jedna vìc následuje po
jiné, byla zpùsobena touto jinou vìcí.
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k uívání drog, by to neopravòovalo ke striktní konopné politice. Jestlie dvì látky slouí
k podobné funkci a intervence jednu z nich uèiní ménì dostupnou, oèekávali bychom, e
druhá látka se stane populárnìjí. Ekonomické teorie tvrdí, e jestlie má nìkdo rád jablka
a hruky, pak tím, e jeden z tìchto dvou druhù ovoce uèiníme nedostupným, velmi pravdìpodobnì stoupne konzumace druhého. Je napøíklad docela dobøe moné, e vyí prevalence uívání konopných látek v USA je dùsledkem toho, e sehnat alkohol je pro mláde
velmi obtíné.
Celkem vzato, teorie vstupní brány je velmi dobrým pøíkladem toho, jak se dvì skupiny snaí
získat podporu právì pro tu svou alternativu protidrogové politiky tím, e termín teorie
vstupní brány pouívají pøedevím kvùli jeho konotacím, co metodologové nazývají klamem asociaènì zatíených slov (Curtis, 2006) 11, tøebae jeho významový obsah, jestlie jej
analyzujeme logicky, svìdèí ve prospìch politiky právì opaèné.

Spotøeba alkoholu a dopravní riziko
a „klam zatajeného dùkazu“
Nejznámìjím projektem zkoumání vztahu mezi konzumací alkoholu a dopravními riziky je
studie z Grand Rapids, jejím autorem je Borkenstein et al. (1964). Jednalo se o velmi dobøe
navrenou, rozsáhlou terénní studii pøípadù a kontrol, která poslouila jako vìdecký základ
pro zavedení konkrétních hodnot povolených limitù koncentrace alkoholu v krvi v mnoha evropských zemích. Pøi analýze dat autoøi dospìli k neèekanému zjitìní. Riziko dopravních nehod bylo polovièní u øidièù s obsahem alkoholu v krvi kolem 0,02 % oproti øidièùm, kteøí byli
zcela støízliví. Pùvodní interpretace byla, e malé mnoství alkoholu zlepuje øidièské schopnosti, a tento fenomén byl oznaèen jako Grand Rapids Dip. Kdy Hurst (1973) opìtovnì data analyzoval podle úrovní øidièù s podobnou konzumací alkoholu, zjistil, e riziko zpùsobení
dopravní nehody pod vlivem alkoholu se zvyuje konstantnì s rostoucí koncentrací alkoholu
v krvi, avak zjistil také, e abstinenti a témìø abstinenti jsou ve støízlivém stavu více ne ètyøikrát nebezpeènìjí ne støízliví konzumenti alkoholu. Kadodenní konzumenti alkoholu podle této analýzy dosáhli úrovnì rizika, jakou vykazovali støízliví abstinenti, teprve tehdy, kdy
mìli hladinu 0,1 %  co je dvakrát více ne limit, který je dnes pro øidièe povolen ve vìtinì
evropských zemí. Edwards et al. (1994), autoøi titulu pøedcházejícího výe zmínìné knize Alcohol, No Ordinary Commodity, se rozhodli popsat pouze první z obou úèinkù, tedy ten, e jakékoli mnoství alkoholu zvyuje riziko dopravních nehod, a neuvést ani zmínku o druhém
úèinku, tedy o tom, e abstinenti a témìø abstinenti ve støízlivém stavu pøedstavují významné dopravní riziko. Aby tuto druhou skuteènost zakryli, oznaèili úroveò rizika pøi hladinì alkoholu v krvi 0 % jako 1, èím zakryli to, co nechtìli sdìlit  klasický klam zatajeného dùkazu, co je z vìdeckého hlediska stìí ospravedlnitelné (Uhl et al., 2005).

11 „Klam asociaènì zatížených slov“ oznaèuje úmyslné použití pøedpojatých výrazù.
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Ekonomické náklady zneužívání látek a „naivní omyl“
Autoøi Single et al. (2001) vytvoøili mezinárodnì uznávanou metodiku pro výpoèet a agregaci ekonomických nákladù problémového uívání látek. Podle odhadu tyto náklady pøedstavují 2,7 % a 5,0 % hrubého národního produktu (HNP; gross national product) (Single et al.,
1997; Collins and Lapsley, 1996). Tyto neuvìøitelnì vysoké náklady jsou velmi oblíbeným argumentaèním nástrojem ospravedlòujícím výdaje policie, justice, výdaje na prevenci, léèbu,
výzkum a výdaje dalích zainteresovaných stran v souvislosti s uíváním látek. Proto je pochopitelné, e odborníci mají jen malou motivaci analyzovat kriticky logiku za tìmito èísly.
Ze systematické analýzy je rychle zøejmé, e tato úvaha je zatíena mnoha logickými a pojmovými omyly. Je nekonzistentní s perspektivními a cílovými kritérii, vypoèítává nìkdy zcela
fiktivní náklady a argumentuje v kruhu. Jako doklad uvádím jen nìkolik pøíkladù:
n

n

n

n

Vzhledem k tomu, e náklady politiky12 a náklady pøímo vzniklé v dùsledku daného problému jsou agregovány do jedné èástky ekonomických nákladù, vzniká tak zvlátní skuteènost, e náklady na daný problém se trvale tím více zvyují, èím více investujeme do jeho
potlaèení. Takto se jakýkoli irelevantní problém, jestlie proti nìmu budeme bojovat s dostateènou vervou, bude jevit jako velmi nákladný zásadní problém  co je vysoce iracionální zpùsob argumentace v kruhu (Wagstaff, 1987).
Jeliko ztracené roky ivota jsou kvantifikovány tím, co by prùmìrný èlovìk vyprodukoval
bìhem jednoho roku, je ekonomická ztráta v pøípadì ètyø narkomanù, kteøí zemøou o dvacet let døíve, ekvivalentní ekonomické ztrátì v pøípadì jednoho èlovìka nenarozeného
kvùli antikoncepci nebo jednoho mladého imigranta nevputìného do zemì (Uhl, 2006).
Nebere se v úvahu, e neexistující èlovìk není produktivní, ale e zároveò nemá ani ádnou spotøebu  take z pohledu tøetí strany je výsledek nulový.
Náklady na léèbu v souvislosti s uíváním látek jsou pøièítány jako nákladový faktor, avak
vyrovnávání nákladù, které díky existenci problému nevzniknou, u se v úvahu nebere.
Ignoruje se tak napøíklad skuteènost, e èlovìk, který zemøe pøedèasnì na cirhózu jater,
nemùe zemøít na rakovinu a nikdy nebude potøebovat intenzivní péèi ve stáøí (Uhl, 2006).
Protoe náklady jsou akumulovány bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou nevyhnutelné,
pak v souladu s logikou tìchto výpoètù ekonomických nákladù je ekonomická ztráta toho,
e nejsme nesmrtelní, nekoneèná (Uhl, 2006).

Mohl bych snadno pokraèovat konkrétními podrobnostmi, které ukazují, e to, co je prezentováno jako ekonomické náklady zneuívání látek, je zaloeno na naivním omylu, co je výraz bìnì uívaný pro beznadìjnì nevhodný, zjednoduující chybný výpoèet. Pøi seriózním
posouzení pøedstavují náklady v souvislosti se zneuíváním látek, které musejí nést tøetí
strany, pouze malý zlomek toho, o èem se nás snaí pøesvìdèit publikovaná èísla. V nìkterých
pøípadech, jako je napøíklad kouøení cigaret, mùe celkový výsledek dokonce vycházet ve
prospìch tøetí strany. Kuøáci napøíklad vìtinou pracují, platí danì a pøispívají do dùchodového systému, avak v prùmìru umírají mnohem døíve, ani by èerpali dùchod nebo potøebovali ve stáøí sociální péèi (Uhl, 2006).
12 Náklady politiky jsou náklady na opatøení dané politiky ke snížení hmotných a nehmotných nákladù zpùsobených urèitým problémem.
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Úmrtí v souvislosti s užíváním látek a „naivní omyl“
Je bìnou praxí odhadovat poèet lidí, kteøí kadoroènì umírají v dùsledku konzumace alkoholu, nikotinu, drog a v dùsledku dalích problémových záleitostí, a èísla obvykle prezentovaná jsou úctyhodnì vysoká. Jen málokdo se zajímá o to, co termín úmrtí v souvislosti s uíváním látek vlastnì znamená. Tato èísla lze pouít k pøesvìdèování posluchaèù detailními
údaji pøi zahajování konferencí nebo jako argumentaèní nástroj s cílem zdùraznit význam
urèitých opatøení protidrogové politiky. I kdy v souvislosti s uíváním látek neznamená
v pøíèinném vztahu s uíváním látek, ale prostì jen ve spojitosti s uíváním látek, vìtina
lidí si okamitì vyloí tento výraz jako kauzální a dále pøedpokládá, e konkrétní úmrtí lze
pøipsat na vrub pouze jedné pøíèinì. Obì tyto úvahy jsou chybné a bezvýchodné  znovu výsledek naivního omylu.
Je zøejmé, e existuje mnoho okolností a jednání, je mají dopad na délku lidského ivota.
Nìkteré faktory støední délku ivota zvyují, jiné ji sniují. Relevantní faktory jsou nevyèíslitelné a vìtina z nich pùsobí vzájemnì komplexním zpùsobem. Abych tento problém hned
osvìtlil: jestlie nìkdo zemøe døíve, ne je prùmìrný vìk, kvùli tomu, e cvièil buï pøíli málo,
nebo pøíli mnoho, mùeme ho rozumnì nazvat obìtí suboptimálního cvièení? Jestlie na
druhé stranì nìkdo ije déle v dùsledku optimálního cvièení, mùeme ho klasifikovat jako
beneficienta optimálního cvièení? Cvièení nebo jeho nedostatek jistì není jediným chováním, které urèuje délku ivota. Jestlie pøijmeme klasifikaci obì suboptimálního cvièení
nebo beneficient optimálního cvièení, kolik minut, hodin nebo dní musí tento úèinek trvat,
aby nás k takové klasifikaci opravòoval? Jetì záludnìjí pøípad: pøedstavte si, e nìkdo v dùsledku nìkolika rùzných nepøíznivých sociálních a osobních okolností zaène trpìt depresemi
a je na pokraji sebevrady, ale rozhodne se pro samoléèbu alkoholem, a proto dokáe ít jetì
dalí dva roky, ne si nakonec vezme ivot. Mùeme takového èlovìka, jeho smrt jasnì souvisí s alkoholem, ale který il díky uívání alkoholu o dva roky déle, právem klasifikovat jako
obì alkoholu, nebo je vhodnìjí oznaèit ho namísto toho za beneficienta alkoholu? Dává
smysl oznaèit ho za obì nepøíznivých sociálních podmínek, obì osobních problémù,
obì deprese, obì nevhodného systému psychiatrické péèe, který problém deprese vèas
neøeil nebo za obì øady dalích nepøíznivých podmínek, které v jeho ivotì dokáeme nalézt? Není tento èlovìk zároveò také beneficientem vech ivot prodluujících pozitivních
podmínek ve svém ivotì? Myslím, e je zcela zøejmé, e vyèíslovat poèet úmrtí v souvislosti
s uíváním látek má jen malý smysl a e je nevhodné interpretovat úmrtí v souvislosti s uíváním látek jako úmrtí, která lze kauzálnì pøipsat na vrub uívání látek, a klasifikovat kadý
pøípad úmrtí jako smrt z nìkolika rùzných dùvodù zároveò. Pokud se dopustíme poslednì
uvedeného, dospìjeme k celkové výi mnoha stovek procent.
Smysl vak má pokouet se stanovit prùmìrný poèet rokù, o nì se lidský ivot zkrátí v dùsledku urèité situace, nebo poèet rokù, o nì se lidský ivot zkrátí v dùsledku invalidity nebo
nií kvality ivota, pokud tak èiníme metodicky správnì. Smysl má také vyèíslovat poèet
obìtí, které zemøou ihned po urèitých událostech, napøíklad po dopravní nehodì, pøedávkování látkami a tak dále, ale nemá ádný smysl pokouet se kvantifikovat celkový poèet lidí,
kteøí zemøou v dùsledku uívání alkoholu, nikotinu, nelegálních drog atd. (Uhl, 2002).
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Debata o protidrogové politice a „falešné dilema“
V rané debatì o protidrogové politice se bìnì vyskytovala dichotomie mezi povinnou léèbou a uvìznìním. Pozdìji se dominantní stala dichotomie mezi legalizací neboli dekriminalizací a kriminalizací. V dùsledku skuteènosti, e v rùzných zemích se zkouí stále více a více
rùzných variant protidrogové politiky a e vedle toho v rostoucí míøe nachází své místo øada
nejrùznìjích opatøení k minimalizaci kod, dopad tìchto jednoduchých polarit systematicky
mizí, pøinejmením mezi odborníky. V politických a mediálních diskuzích je vak nadále realitou tento prostý zpùsob získávání bodù tím, e nìkdo spojí své vlastní etické preference
s obecnì pøijímanými strategiemi a uvede to do kontrastu s velmi extrémnì formulovanou
alternativou, kterou vìtina spoleènosti odmítá. V poslednì uvedené podobì je tato argumentace obdobou slamìného straáka (Curtis, 2006), kdy se vytvoøí protiargument k vyvrácení faleného argumentu, èím vlastní argument øeèníka získá na vìrohodnosti.

Závìr
Poukázat na metodologické problémy a omyly se mezi vìdci nesetkává s kladnou odezvou,
kdykoli si kritické poznámky berou za cíl právì jejich dílo. Na druhé stranì mnozí vìdci si rádi
poslechnou takové teoretické vìci, jestlie jsou popsány srozumitelnì a jestlie to nemá
závaný dopad na jejich kadodenní práci. Témìø kadý má rád kritickou teorii, pokud pomáhá ohrozit pozice neoblíbených závìrù.
Je moná netypické být pøesvìdèen o tom, e má smysl uplatòovat základní principy logiky
a metodologie na vlastní práci a podobnì i na práci druhých. K úloze výzkumníka patøí destruktivnì zpochybòovat vekeré existující teorie, vèetnì svých vlastních pøesvìdèení a oblíbených teorií; tento pøístup je pravým opakem úlohy zastánce nìjakého názoru, který se
snaí systematicky sbírat dùkazy, je svìdèí ve prospìch jeho tvrzení, a který se více zajímá
o výsledný úèinek  v pøípadì nutnosti tøeba i uvedením lidí v omyl  ne o obohacení lidského poznání.
Výzkumní pracovníci by mìli být ochotni zhostit se tohoto obtíného úkolu ve své kadodenní práci posíleni vìdomím, e dosáhnout skuteèného pokroku nám umoní jedinì aktivní odstraòování logických pøekáek a nikoliv jejich odsouvání ke svým zákazníkùm a mnohdy
k sobì samým.
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