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O AUTOROVI

O AUTOROVI
Richard Hartnoll se vìnuje výzkumu v oblasti
uívání drog. Vystudoval psychologii a filozofii
na univerzitì v Oxfordu a kriminalistiku v Kriminologickém institutu v Cambridgi. Od øíjna 1995
do záøí 2002 vedl Epidemiologické oddìlení Evropského monitorovacího centra pro drogy
a drogové závislosti (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. Pøedtím pùsobil v Oddìlení epidemiologie
a veøejného zdraví Mìstského ústavu pro lékaøský výzkum v Barcelonì, kde se podílel na nejrùznìjích epidemiologických studiích uívání
drog ve panìlsku, a rovnì koordinoval èinnost
epidemiologické pracovní skupiny a realizaci
epidemiologické studie Skupiny Pompidou Rady
Evropy zamìøené na hodnocení situace v uívání
drog v hlavních evropských mìstech. V osmdesátých letech minulého století se v londýnské
Birkbeck College podílel na realizaci Projektu
drogových indikátorù, vypracoval metodologii
indikátorù k hodnocení uívání drog a s ním souvisejících problémù a realizoval studie zamìøené
na vyhledávání pomoci ze strany problémových
uivatelù drog, uívání drog v období dospívání,
na ilegální trhy s drogami a na hodnocení (evaluaci) terénní práce a prevence nákazy virem
HIV. Výzkumnou dráhu nastoupil v roce 1972
v londýnské univerzitní nemocnici University
College Hospital, kde se podílel na kontrolované
klinické studii udrovací léèby uivatelù drog
heroinem. V souèasné dobì ije a pracuje jako
poradce a profesionální fotograf v hlavním mìstì Portugalska Lisabonu.
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SKUPINA POMPIDOU

SKUPINA POMPIDOU
Skupina pro spolupráci v oblasti øeení problémù
spojených s uívání drog a s nelegálním obchodováním s nimi (Skupina Pompidou) je mezivládním orgánem ustaveným v roce 1971. Od roku 1980 rozvíjí své aktivity v rámci Rady Evropy.
V tomto evropském multidisciplinárním fóru je
v souèasnosti zastoupeno 34 zemí, zástupcùm
jejich realizátorù drogové politiky, poskytovatelù slueb a dalích odborníkù umoòuje vymìòovat si poznatky a zkuenosti o celém spektru
problémù souvisejících s uíváním drog a jejich
nezákonnou distribucí. Novým posláním tohoto
fóra, schváleným na Konferenci ministrù v øíjnu
2003 v Dublinu, je podporovat diskusi a interakci
mezi politikou, praxí a vìdou se zvlátním dùrazem na praktickou realizaci opatøení drogové
politiky.
Tím, e v roce 1982 ustavila vlastní skupinu expertù pro drogovou epidemiologii, se Skupina
Pompidou stala iniciátorem rozvoje výzkumu
v oblasti uívání drog a monitorování s ním souvisejících problémù v Evropì. Jedním z jejích
nejvìtích úspìchù byla tzv. multi-mìstské studie, je se zamìøila na zmapování, interpretaci
a porovnání trendù v uívání drog v nìkolika
hlavních mìstech evropských zemí. K jejím dalím významným pøínosùm se øadí prosazení celého spektra indikátorù a metodologických pøístupù, zejména v oblasti statistických prùzkumù
ve kolách, je vyústily v ESPAD (Evropskou kolní studii o postojích mladých lidí k alkoholu a os1
tatním drogám) , ádosti o léèbu (Indikátor ádosti o léèbu), odhady prevalence (viz publikace
Odhad prevalence problémového uívání drog
2
v Evropì) a kvalitativní výzkum. Zcela nedávno
vyvinula Skupina indikátor spoleèenských nákladù uívání drog, který byl s úspìchem testován
v Polsku. Po øadu let pøedstavovala Skupina Pompidou klíèové fórum pro epidemiologický výzkum a monitorování v Evropì, vèetnì zemí
støední a východní Evropy, pozdìji i Ruské federace a zemí ve støedozemní oblasti.

V souvislosti s dìním v nejrùznìjích mezinárodních organizacích pùsobících v oblasti drog si
Skupina Pompidou v roce 2004 uvìdomila, e po
dvaceti letech pøichází okamik, kdy je tøeba posoudit, jaké poznatky se podaøilo získat stejnì
jako identifikovat mezery v souèasném stavu
poznání, aby bylo moné posílit platformu pro
výzkum a tím pøispìt k prosazování vìdecky ovìøených postupù do drogové politiky. Tento princip si jako cíl vytkla Strategická konference Skupiny Pompidou Propojování výzkumu, politiky
a praxe: co jsme se dosud nauèili a co bychom se
jetì nauèit mìli (trasburk, 6.-7. dubna 2004).
Tento zásadní pøíspìvek, který si Skupina Pompidou objednala u Richarda Hartnolla, známého
výzkumníka v oblasti uívání drog, se stal odrazovým mùstkem k diskusi. Sborník z konference
3
vychází jako zvlátní publikace.
Publikace prezentuje názory autora, které nemusejí nezbytnì korespondovat se stanovisky
Rady Evropy nebo Skupiny Pompidou.

1 Projekt byl iniciován védskou radou pro informace o alkoholu a jiných omamných látkách. Podporu poskytla
Skupina Pompidou.

2 Viz seznam dokumentù a publikací Skupiny Pompidou v závìru této publikace.
3 Vzájemné propojování výzkumu, politiky a praxe: co jsme se dosud nauèili a co bychom se jetì nauèit mìli, sborník ze Strategické konference Skupiny Pompidou, konané ve trasburku ve dnech 6.-7. dubna 2004. Dostupný na
adrese http://book.coe.int
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ÚVOD

ÚVOD

Kontext a úèel
Nový pracovní program Skupiny Pompidou na
období let 2004-2006, schválený Konferencí ministrù v øíjnu 2003, plánuje, s pøihlédnutím k irímu vývoji v Evropì, jakým je zejména rozíøení
EU a EMCDDA, zmìny v dosavadním pøístupu.
Nový pracovní program si klade za cíl organizovat diskuse a facilitovat výmìnu zkueností
a pøenos poznatkù, a tím vytváøet mosty mezi
politikou, praxí a výzkumem v oblasti uívání
drog a nezákonného obchodování s nimi. Tìmito slovy, která si dala do títu strategická konference o epidemiologii, konaná ve trasburku
v dubnu 2004, byla pøedznamenána diskuse
o smìrech a strategiích dalího vývoje v oblasti
drogové epidemiologie a výzkumu.
Skupina Pompidou vyvíjela èinnost v oblasti epidemiologie od roku 1982 a rozvíjela aktivity, jako jsou tzv. multi-mìstské studie (ve vìtím
poètu hlavních mìst evropských zemí), ovìøování a podpora zavádìní celého spektra indikátorù
a metodologických postupù vèetnì prùzkumù ve
kolách, analýzy poptávky po léèbì, odhady prevalence, technik sbìru dat metodou snìhové
koule èi kvalitativní výzkum. Po vìtinu èasu byla Skupina klíèovým fórem pro rozvoj epidemiologie a monitorování na evropské úrovni, vèetnì
zemí støední a východní Evropy a následnì i Ruské federace a støedozemní oblasti, a poloila tak
základy pro epidemiologický pracovní program
EMCDDA po jeho zøízení v roce 1995.
EMCDDA v souèasnosti odpovídá za definování
indikátorù a monitorování situace na evropské
úrovni, take epidemiologická skupina Pompidou a tzv. multi-mìstské výzkumy (ve vìtím
poètu mìst) ji nebudou pokraèovat. Místo toho
bude Skupina Pompidou jako multidisciplinární
orgán pro výmìnu informací a zkueností v oblastech sociální soudrnosti, sociální politiky
a drog rozvíjet svoji roli jako platformy pro podnìcování dialogu mezi výzkumem, politikou
a praxí, a pùsobit jako katalyzátor inovativních,
výzkumem podloených pøístupù k protidrogové
politice a praxi.

Nastal tedy ten správný okamik, abychom
zhodnotili ve, èemu jsme se ve Skupinì Pompidou i v irím kontextu na evropské úrovni za
uplynulých dvacet let v oblasti drogové epidemiologie a výzkumu nauèili, a mohli tak identifikovat mezery v poznání i pøekáky, které stojí
v cestì komunikaci mezi výzkumem, politikou
a praxí, a abychom reflektovali výzvy i pøíleitosti pro epidemiologii a výzkum tak, aby mohly
v budoucnu odpovídajícím zpùsobem informovat sféru politiky a praxe.
Publikace smìøuje do øad tìch, kteøí drogovou
politiku formují, vyích úøedníkù a odborníkù
z praxe ale i tìch, kteøí výzkum financují nebo jej
vedou a jsou schopni reflexe. I kdy jde v první
øadì o otázky budoucí èinnosti Skupiny Pompidou, lze jenom doufat, e publikace a strategická
konference dají podnìt k otázkám relevantním
pro irí okruh výzkumníkù i tìch, kteøí politiku
koncipují a zavádìjí do praxe. Sta tedy:
 identifikuje, èeho se podaøilo dosáhnout i jaké
mezery v poznání a metodologii pøetrvávají;
 navrhuje smìry strategického vývoje v epidemiologii a dalím sociologickém výzkumu
v oblasti drog;
 nabízí souhrn pøíleitostí pro posílení pozice
a pøínosu drogové epidemiologie a sociologického výzkumu v Evropì v kontextu aktuální
politiky; a
 vytváøí základ pro diskusi o alternativách dalí
èinnosti Skupiny Pompidou (dále SP), s pøihlédnutím k jejímu novému pracovnímu programu.
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Shrnutí

n Obsah
Kapitola 1 vychází z kategorie dotazù, s nimi se
ti, kteøí formulují drogovou politiku obrací na
drogovou epidemiologii a výzkum, a s pouitím
aktuálních pøíkladù zkoumá, co vechno snaha
nalézt odpovìdi na tyto otázky obnáí. Kapitola
2 popisuje, co je epidemiologie a jak mají rùzná
paradigmata významné dopady na to, jaké druhy
odpovìdí lze oèekávat a jaké typy postupù a intervencí mohou pro danou politiku implikovat.
Kapitola 3 poskytuje pohled na historické souvislosti, je ovlivòovaly vývoj drogové epidemiologie a výzkumu v Evropì. Tak vyústí v kapitolu 4,
je nabízí pøehled, jaké otázky u byly zodpovìzeny a co jsme se nauèili o tom, co v drogovém
výzkumu funguje a v kapitolu 5, která se zamìøuje na dosud nezodpovìzené otázky a na to,
proè potøebujeme vìdìt a co nám na cestì
k poznání brání. Poslední kapitola shrnuje závìry
z pøedchozích kapitol a vìnuje se diskusi o budoucí strategii výzkumu z hlediska potøeb drogové politiky a v návaznosti na dosud dosaené
výsledky.
n Politika podloená výzkumem
a praxí
Konference ministrù Skupiny Pompidou zdùraznila význam politiky podloené poznatky z vìdy
a výzkumu. Výraz vìdecky (nebo výzkumem)
podloený je èasto pouívaným pojmem, jeho
význam vak není vdy zcela jasný. Nìkteøí definují randomizované kontrolované studie jako
zlatý standard pro ovìøení úèinnosti intervencí. Oproti tomu tato práce argumentuje, e taková kritéria jsou pro øadu otázek týkajících se drogové politiky pøíli úzká, a e vhodnìjí je proces
postupného shromaïování dùkazù cestou pozorování, rozvíjení teorií, ovìøování hypotéz
a propojování informací.
n Víc ne jen popis
Mnoho úsilí bylo v oblasti epidemiologie na evropské úrovni vynaloeno a zamìøeno na popis
situace v oblasti uívání drog a na zlepování
16

porovnatelnosti existujících nebo sbíraných dat.
I na úrovni jednotlivých zemí pøevaují práce
deskriptivního (popisného) charakteru. Toté
platí o øadì zpráv a studií vìnovaných intervencím a politikám. Dobrý popis je sám o sobì uiteèný a pomáhá tìm, kteøí drogovou politiku
realizují prostøednictvím mapování situace a toho, co bylo udìláno stejnì jako prostøednictvím
sledování mìnícího se fenoménu. Ale koncipování odpovídajících, výzkumem podloených
opatøení a intervencí vyaduje víc ne jen pouhý
popis pro to, aby bylo moné porozumìt dùvodùm proè a jak uívání drog a problémy s ním
spojené dospìly a tam, kde jsou dnes, a jakým
zpùsobem je mohou opatøení a intervence drogové politiky ovlivnit. Klíèovými pojmy této publikace jsou proto analýza, vysvìtlení a porozumìní.

n Interakce typu situace-opatøení,
potøeba tématického pøístupu
Výzkum zamìøený na otázky spojené s drogovou
politikou usiluje nejenom o to, porozumìt drogovým fenoménùm a reakcím na nì, ale pøedevím volá po analýze a interpretaci toho, jak probíhá vzájemná interakce mezi danou situací
a opatøeními realizovanými v odpovìï na ni. Tyto interakce jsou obousmìrné: informace a interpretace dat o drogové situaci ovlivòují zpùsob, jak jsou drogové politiky a jejich jednotlivá
opatøení konstruovány. To zase zpìtnì pomáhá
ovlivòovat drogovou situaci (jak prostøednictvím
zamýlených, tak i nezamýlených úèinkù). Interakce jsou dále ovlivnìny irími faktory, jako
je historie, ideologie, sociální postoje nebo politické priority.
Dvì hlediska (situace, opatøení) byly èasto pokládány za oddìlené oblasti, napøíklad v pracovních programech SP i EMCDDA a rovnì v mnoha národních výzkumech. Znaèným nedostatkem identifikovaným v této stati je vak omezená míra integrace informací o situaci a reakcích
na ni a nízká úroveò analýzy jejich interakcí
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a dopadù na politiku. Tato sta proto pojednává
o tìchto dvou aspektech souèasnì, v rámci irího tématického kontextu.

n Perspektivy a paradigmata: ve
závisí na pouitém úhlu pohledu
Otázky odráejí základní východiska a vnímání
fenoménu drog vèetnì zpùsobu, jak by se tento
jev mìl øeit. Tyto domnìnky pak zase naopak
vytváøejí rámec, který determinuje druh oèekávaných opatøení. Vliv základních paradigmat na
to, jaké otázky jsou kladeny a jak jsou zodpovídány, je vysvìtlen v kapitole 2.
n Etika, lidská práva a základní

východiska
Výzkum usiluje o uplatòování vìdeckých zásad
a metod k dosaení výsledkù, které jsou objektivní, tj. nezakládají se na osobních názorech, ale
mohou obstát pøi dùkladném zkoumání a ostatní
badatelé je mohou s pouitím odpovídajících
metodologií a pøísnì logických postupù opakovat a potvrdit, pøípadnì vyvrátit. Kontext,
v nìm se výzkum provádí, vak není zcela nezávislý (value-free). To platí zejména v oblasti
drog, kde lze pøístupy drogové politiky podepøít
ostøe protichùdnými ideologickými postoji a nazíráním svìta a kde bývají nìkteøí z tìch nejvánìji postiených drogami èasto zranitelní a vylouèení ze spoleènosti. I kdy to nemusí být vdy
na první pohled patrné, mnohá politická prohláení a pøekvapivá èást vìdeckých sdìlení odráejí obecnì sdílené pøedsudky a stigmatizující asociace vìtinové spoleènosti. Pøíkladem takového
jednání mùe být pouívání (odsuzujícího) termínu narkoman. Takové pøedsudky neovlivòují
pouze politiku a její intervence, ale i to, jaké
otázky jsou kladeny a jak je výzkum vyuíván.
Drogová politika a její aktivity vèetnì výzkumu
by nemìly být amorální; ale jejich východiska by
mìla být explicitnì vyjádøena, s plným uváením
jejich moných dopadù.

n Úloha epidemiologického
a sociologického výzkumu
Výzkum mùe, vedle úsilí o posun vìdeckého
poznání, plnit celou øadu dalích funkcí. Lze jej
pouít jako nástroje sociální kontroly, která usi-

luje o udrení normativního chování a postojù;
mùe rovnì slouit politickým nebo ideologickým cílùm, kdy existující opatøení a pøístupy
ospravedlòuje; mùe být uíván jako administrativní nástroj pro øízení a monitorování zdrojù;
nebo mùe slouit obchodním zájmùm, kdy je
pouit na podporu nových forem farmakologické
léèby. Autor této stati zastává názor, e smyslem
epidemiologického a sociologického výzkumu
v oblasti drog je pøispívat prostøednictvím uplatòování vìdeckého poznání ke zlepování veøejného zdraví a kvality ivota jedincù i komunit.

n Teoretický rámec této stati
Paradigmata popsaná v kapitole 2 odráejí kálu
moných pohledù na otázky lidského zdraví
a chování. Nìkteré pøístupy spadají primárnì
pod záhlaví oznaèované nìkdy jako biologie,
napøíklad genetika nebo neurologické vìdy. Ostatní lze zaøadit pod heslo výchova nebo ivotní prostøedí, jde napøíklad o spoleèenské vìdy, epidemiologii nebo ekonomii. Tato sta se zamìøuje právì na ty poslednì jmenované pojmy.
n Diskutované tématické okruhy
Tato publikace nenabízí podrobný kritický pohled na rozsáhlé oblasti epidemiologie a sociálního výzkumu v oblasti drog. Pokouí se spíe
zhodnotit, nakolik se výzkumu podaøilo zamìøit
na klíèové oblasti a jak by výzkum mohl lépe informovat subjekty, které v tìchto oblastech realizují opatøení. Pro ilustraci jsou obecné mylenky doplnìny o konkrétní pøíklady.
n Tématické oblasti drogové politiky
Odpovídají politickým oblastem, které zahrnuje
prvních pìt cílù Drogové strategie EU (2000
2004):
 uívání drog, prevence a èasná intervence;
 rizikové uívání drog, zdravotní dùsledky
a sniování rizik;
 problémové uívání drog, léèba a rehabilitace;
 drogová kriminalita, systém vymáhání práva
a trestnì-právní systém;
 dostupnost drog, drogové trhy, prohibice a jiná opatøení.
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ÚVOD
n Prùøezová témata
 vnímání drog, postoje a názory spoleènosti;
 vèasné varování, identifikace a pøedpovìdi
trendù, porozumìní zmìnám;
 komorbidita, rizikové a ochranné faktory, zranitelnost;
 demografické, sociální a ekonomické faktory,
kultura a ivotní styl;
 sociální a ekonomické náklady, zdravotní zátì, veøejné výdaje;
 globální analýzy situace, protiopatøení, drogové politiky, legislativy.
n irí kontext drog a drogové politiky
Øada z tìchto irích témat nejenom protíná
specifické tématické oblasti drogové politiky, ale
zahrnuje rovnì otázky, které daleko pøesahují
drogovou oblast a tvoøí tak souèást irího kontextu drog a drogových politik. Kontext není
pouhé nìco tam venku, ale irí rámec, který
udává smìr tomu, co se v oblasti oznaèené drogy dìje, a vemu, co je ve jménu odpovìdi na
drogový problém èinìno.
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CO CHCETE VÌDÌT?
Co chtìjí vìdìt ti, kteøí realizují drogovou politiku? Jaké typy odpovìdí mohou od výzkumu
a zejména od drogové epidemiologie oèekávat?

To záleí na tom, kdo a proè otázku klade stejnì
jako na charakteru daných problémù i na zpùsobu, jak jsou vnímány.

Kdo? Proè? Co? Jak?

n Kdo chce vìdìt?
Oblasti zájmu realizátorù drogové politiky se výraznì lií, v závislosti na:
 sektoru: napøíklad kolství, zdravotnictví nebo
trestnì-právní systém;
 úrovni: napøíklad místní, národní nebo mezinárodní;
 funkci: napøíklad poradce pro drogovou politiku, zákonodárce, úøedník veøejné správy nebo
manaer slueb.

n Proè to chcete vìdìt?
Rovnì informace mohou slouit rùzným úèelùm:
 strategické plánování;
 výkaznictví (napøíklad výroèní zprávy o situaci
v oblasti drog, Výroèní monitorovací dotazník
4
UNDCP );
 rozpoètové plánování nebo pøidìlování zdrojù;
 monitorování dosahování cílù;
 vztahy s veøejností (média, otázky parlamentu
atd.);
 rozhodování o nových projektech, citlivé
otázky;
 porovnávání;
 identifikace dobré praxe, zpracování smìrnic nebo vzdìlávacích materiálù;
 prùzkum potøeb;
 plánování konkrétního programu a evaluace;
 hodnocení nebo plánování legislativních
zmìn;
 zdùvodnìní existujících opatøení nebo kritika
jiných pøístupù (argumenty).

n O jaký druh informací máte zájem?
To závisí na charakteru problémù, které mají být
øeeny, napøíklad:
4

 rozsah:irí strategická témata nebo konkrétní téma;
 èasová charakteristika: bezprostøední øeení
problému nebo dlouhodobìjí plánování èi
evaluace (krátkodobá øeení mohou mít dlouhodobìjí dùsledky, které jsou v rozporu s pùvodním zámìrem);
 charakter otázky: konceptuální (napøíklad potenciální dùsledky kriminalizace tabáku) anebo aplikovaná (efektivita metadonu v porovnání s buprenorfinem v udrovací léèbì).

n Jak vám mùe výzkum pomoci?
Deskripce (popis)
Nìkdy se poadavek týká informací popisného
charakteru, napø. kolik lidí uívá drogy? Jaké
drogy a jaký typ lidí? Jaké druhy prevence nebo
léèby jsou k dispozici? Jaká jsou pøijímána opatøení pro sníení nabídky drog? Tyto otázky v zásadì souvisejí s mapováním situace v oblasti
drog a uskuteèòovaných opatøení drogové politiky. V principu jsou pomìrnì jednoduché, i kdy
mohou skrývat choulostivou otázku definice (Co
znamená problémové uívání drog? Co je povaováno za prevenci?) stejnì jako metodologické
výzvy ve vztahu ke spolehlivosti mìøení. I kdy je
vìrné zobrazení drogového fenoménu nezbytným poèátkem pro jakoukoli politiku zaloenou
na vìdeckých dùkazech, stále zùstává velká
otázka jak získané informace interpretovat?
Dùsledky a náklady
Popisy situace mohou pøispìt k zodpovìzení
otázek drogové politiky o tom, jaké dopady má
uívání drog na jedince a spoleènost. Jaké jsou
dùsledky uívání drog a jaké náklady jsou s ním
spojeny? Které aspekty fenoménu drog jsou provázeny závanìjími dùsledky a vyími sociálními výdaji? Jak vycházejí tyto náklady napøíklad

UNDCP - United Nations International Drug Control Programme - Mezinárodní program kontroly drog OSN.
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v porovnání s výdaji, je vznikají v souvislosti
s duevními nemocemi nebo s uíváním alkoholu? Pøestoe existují metody k zodpovìzení takových otázek, stále nevyhnutelnì naráejí na problémy s definicemi a metodologií (Co lze zapoèítat do nákladù? Jaký podíl nemocnosti, úmrtnosti nebo kriminality lze drogám pøipsat?).
Obecnì platí, e potíe jsou zpùsobeny nedostatkem odpovídajících dat.
Prùzkum potøeb
Dobrý popis mùe rovnì pøispìt k prùzkumu
potøeb. Pokud je popis situace (prevalence, charakteristiky, dùsledky) postaven proti realizovaným opatøením, lze se dobrat prvního náznaku,
nakolik opatøení pokrývají a pøimìøenì reagují
na situaci. Dále je diskutován pøíklad, zda to postaèuje k zodpovìzení otázky: Jsou na øeení daného problému vyèleòovány pøimìøené zdroje?
Prùzkum potøeb v sobì toti skrývá jetì dalí
otázky: O jaké druhy problémù jde? O jaké typy
potøeb se jedná?
Srovnání
Na mezinárodní a národní úrovni se objevují poadavky na srovnávání provádìná mezi zemìmi
nebo mezi regiony èi oblastmi. Je prevalence
v místì A vyí ne v místì B? Jak lze porovnat
pokrytí kol preventivními programy? Kdo nejèastìji podává metadon? Stejnì jako v pøípadì
jednoduchého popisu jsou i tyto otázky teoreticky nekomplikované, i kdy si vynucují øeení
problémù ve vztahu ke srovnatelnosti definic,
metodologie a sbìru dat. Informací lze vyuít ke
smìrování zdrojù, napøíklad do oblastí s vysokou
prevalencí uívání drog, i kdy význam pouhých
statistik bez dalích informací zùstává sporný.
Srovnávání, zvlátì mezi jednotlivými zemìmi,
èasto pøipomíná hru s èísly v ligových tabulkách,
které automaticky podsouvají, e poøadí do urèité míry odráí lepí èi horí politiku nebo
praxi. Elementární je v tìchto souvislostech
vztah mezi pøíèinami a následky, jím se tento
text soustavnì zabývá.
Sledování trendù a íøení uívání drog
Stoupá nebo klesá hodnota X (tj. poèet úmrtí v souvislosti s uíváním drog, prevalence atd.)?
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Stejnì jako v pøípadì prostého popisu jde
i v tomto pøípadì o základní informaci, je je nezbytná pro identifikaci zmìn, které mohou vyadovat pozornost. V této souvislosti je následnì
diskutován pøíklad vèasného varování. Základní
informací pro hodnocení dopadu drogových politik a intervencí jsou rovnì poznatky o zmìnách, je nastaly v prùbìhu èasu v situaci v uívání drog i v realizovaných opatøeních. Avak
obdobnì jako u srovnávání je i zde pøítomen implicitní pøedpoklad o kauzalitì, napøíklad e nárùst [urèitého jevu] odráí cosi patného (a vnìjího), zatímco pokles je dokladem úspìné
a správné politiky.
Dalí otázkou je rozíøení uívání drog, jinými
slovy, jak se uívání dané drogy (napøíklad extáze) nebo urèité zpùsoby uívání drog (napøíklad
kouøení heroinu) vyskytne v urèitých oblastech
nebo mezi urèitými skupinami (èasto ve velkých
mìstech) a jak následnì dochází k jeho nárùstu
v ostatních oblastech a zemích a mezi ostatními
skupinami obyvatel. Porozumìní tìmto procesùm by nám mìlo pomoci porozumìt nìkterým
z faktorù, které ovlivòují místní nebo celostátní
trendy v irím evropském kontextu.
Monitorování dosahování cílù
Nìkteré národní drogové strategie stejnì jako
Drogová strategie EU na období let 2000-2004
definují cíle, jako je výraznì sníit prevalenci
(nebo ji sníit o x %) do pìti let. Tyto cíle vyadují odpovídající indikátory, aby bylo moné mìøit
dosaený pokrok. I kdy stanovení cílù mùe napomoci tomu, aby se pozornost zamìøila na politické zámìry, takové cíle pøináejí samy o sobì
dalí problémy. Existují urèité výzkumem podloené dùkazy, e jevy jako je uívání drog (nebo
uívání alkoholu èi trestná èinnost), vykazují
dlouhodobì cyklický trend, a pravdìpodobnì
jsou tak odrazem irích sociálních, politických
a ekonomických procesù, a e drogová politika
sama o sobì mùe mít pouze sekundární vliv na
prevalenci uívání drog. Co se tedy stane, jsou-li
cíle stanoveny v prùbìhu fáze, kdy je prevalence
na vzestupu (anebo naopak ji za svým vrcholem)? Bez ohledu na to budou indikátory s velkou pravdìpodobností ukazovat selhání nebo
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úspìch. Ústøední otázkou je opìt kauzalita,
a hlavní výzvu pøedstavuje vypracování analýz,
je pomohou zhodnotit pøínos dané drogové politiky v porovnání se stavem, k nìmu by se mohlo dospìt pøi volbì jiného pøístupu (anebo za situace, kdy by neexistovala vùbec ádná drogová
politika).
Vysvìtlení a implikace
Nìkdy se ádá vysvìtlení: Proè? Jak? Tento typ
otázek je sloitìjí. Nejenom e obvykle vyadují
sofistikovanìjí analytické pøístupy, ale èasto
rovnì obsahují implicitní pøedpoklady a oèekávání, které pramení ze základních východisek
nebo paradigmat uplatòovaných ve vztahu k fenoménu drog. I tyto pøístupy jsou v tomto textu
zkoumány s vyuitím pøíkladù.
Dùkazy a evaluace
Obvyklá otázka zní: Co funguje? A po ní následuje dotaz: A co náklady a nákladová efektivita?
V souèasnosti splòuje jenom pomìrnì malá èást
výzkumù zamìøených na evaluaci intervencí
(napø. rùzné léèebné modality nebo modely prevence) ty nejpøísnìjí vìdecké parametry. Situace se vak zlepuje, a pokud bude pøijat irí koncept výzkumem podloené politiky, pouívaný
v tomto textu (viz dalí kapitola), výzkum mùe
ji nyní nabídnout opravdu dost, pokud jde
o otázky efektivity konkrétních typù intervencí.

Smìøování politiky: jaké jsou monosti?
Jak si poèínat v nové situaci? Který pøístup je
nejlepí? Takové otázky vyadují spekulativnìjí
vstupy, které se mohou opírat o historické pøíklady nebo o srovnávací analýzy podobných situací, kvalitativní nebo kvantitativní modelování
rùzných scénáøù atd. v závislosti na okolnostech.

Komplexnost: jste ochotni se jí zabývat?
Nìkteré poadavky, zejména pro popisné informace, lze splnit opravdu snadno, ovem pouze
pokud je otázka jednoznaèná. Metodologické
nástroje jsou k dispozici a sbìr dat je díky dostateènému èasu a dostupným zdrojùm uskuteènitelný. Mnohé otázky, by na první pohled jednoduché, jsou ve skuteènosti problematiètìjí. Nìkdy jde o problémy spíe technického rázu, ale
èasto je to proto, e zahrnují takové koncepty jako je pøimìøená a vhodná léèba, je jsou nakonec sloitìjí, ne se zprvu jevily, anebo proto, e
jsou zaloeny na pochybných pøedpokladech
o drogovém fenoménu a na pøehnaném zjednoduování pøíèinných vztahù mezi opatøeními
drogové politiky a zmìnami v uívání drog. Potøeba èelit komplexnosti a úzce spjatým konceptùm jako jsou dynamické procesy a interakce nastoluje vìèné téma, které prostupuje celým textem této publikace. Stejnì tak výzkum není pouhým kladením otázek a hledáním odpovìdí na
nì, ale procesem pokraèujícího objasòování (dosud) nepoloených otázek.

Zodpovìzení vaich otázek: tøi pøíklady
Následují tøi pøíklady vybraných otázek èasto
kladených tìmi, kteøí realizují drogovou politiku,
na nich lze dobøe ilustrovat, co mùe nastat,
kdy se výzkumníci pokouejí odpovìdìt na nì.
Dalí pøíklady jsou uvedeny v dalích èástech
textu.

votnictví by chtìla vìdìt, kolik lùek je zapotøebí
k zajitìní léèby uivatelù drog. Pøedtím pracovala v managementu nemocnice a nemá ádné
zkuenosti s drogovou problematikou, ale zajímá
se o plánování zaloené na vìdeckých dùkazech,
a proto zadává provedení studie.

n Kolik míst pro léèbu uivatelù drog
je potøeba v lùkových zaøízeních?
Novì jmenovaná pracovnice odpovìdná za plánování slueb pro uivatele drog odboru zdra-

Jednoduchý pøístup k posouzení potøeb by spoèíval v odhadu poètu problémových uivatelù drog
a poètu potøebných lùek pro pøípad, e by
vichni tito uivatelé byli bezprostøednì ochotni
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nastoupit rezidenèní léèbu v urèité stanovené
délce. Øada z nich vak nebude ochotna léèbu
vyhledat, take alternativní pøístup by mohl spoèívat ve zjitìní, zda nedochází k pøevisu poptávky po lùkách, který léèebná zaøízení nedokáí
zvládnout  projekt by pak mohl vycházet z poøadníkù pro pøijetí do léèby. Protoe èekací listy
nejsou pøíli spolehlivým zdrojem, pøedbìné výsledky by mohly být validizovány (potvrzeny) pomocí prùzkumù provedených na klinikách a na
drogové scénì, díky nim by se dalo zjistit, zda
uivatelé drog mohou v pøípadech, kdy si to pøejí,
nastoupit pobytovou léèbu. Studie by se dále
mohla zamìøit na zkoumání pøekáek v pøístupu
k léèbì, jako je napøíklad nedostatek informací
o zpùsobech referování do léèby, byrokratické
a poniující postupy vstupních vyetøení nebo
pøíjmu do léèby, obavy o zachování dùvìrnosti,
hrozící ztráta finanèních pøíjmù nebo potøeba
zajistit péèi nezletilým potomkùm uivatelù
drog.
Limity takového pøístupu spoèívají v tom, e jeden typ sluby nemùe vyhovovat vem potenciálním klientùm. Je pravdìpodobné, e rezidenèní léèba je relevantní pouze pro mení èást
uivatelù drog. Pak má smysl ovìøit, zda by pro
uivatele, kteøí do souèasného systému nevstupují, nebyly pøitalivìjí jiné typy léèebných zaøízení. V takovém pøípadì by se pøi výzkumu mohlo postupovat s vyuitím metody snìhové koule, zamìøené na uivatele drog, kteøí nejsou
v léèbì stejnì jako prostøednictvím zpracování
pøehledu toho, èeho bylo dosaeno v jiných oblastech, je se potýkají s podobným problémem.
Jestlie se prokáe potøeba alternativního typu
sluby, bylo by moné pøistoupit k jejímu pilotnímu ovìøení, aby bylo moné ovìøit, zda skuteènì
klienty pøitahuje, a pokud ano, zda jeho kapacita
postaèuje poptávce. Vytváøení sítì relevantních
typù slueb a zjiování poptávky po kadé z nich
pøedstavuje celou sérii malých výzkumných krokù. Stává se jenom vzácnì, aby jediná výzkumná
studie poskytla nezvratné odpovìdi; kadý z výsledkù vìtinou vyaduje dalí kroky potøebné
k jejich vysvìtlení, dokud se nedospìje k dosaení odpovídajícího porozumìní situaci, je poskytne dostateèné výzkumem podloené dùkazy
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pro (v tomto pøípadì) politiku v oblasti léèebné
péèe.
Implicitnì lze výzkum chápat jako proces,
v nìm jsou formulovány relevantní otázky,
existující dùkazy jsou dávány dohromady jako
kamínky do mozaiky a s vyuitím zdravého rozumu a logiky jsou pøidávány chybìjící èásti, jejich vloení je v pøípadì potøeby ovìøováno dalím výzkumem. Podle této koncepce lze výzkumníka pøirovnat k detektivovi, který systematicky
sbírá a shromaïuje dùkazy tak dlouho, dokud
pøípad nevyøeí.

n Jak rychleji reagovat na nové trendy
v uívání drog?
Jak lze anticipovat nové trendy, aby bylo moné
pohotovìji reagovat na novì se objevující problémy spojené s drogami? Jde o èasto kladenou
otázku pramenící z pocitu frustrace, e realizace
drogové politiky je proces v mnoha pøípadech
spíe reaktivní ne proaktivní. Øada indikátorù
zaostává v tom smyslu, e odráejí zmìny a
poté, kdy ji nastaly. Ne jsou informace zpracovány a vstøebány do rozhodovacích procesù,
a ne jsou zformulována a do praxe zavedena
odpovídající opatøení, mùe uplynout i nìkolik
let. Jde i o problematickou otázku. Pøedevím se
pøedpokládá, e zavedením urèitého typu systému vèasného varování se otevírá monost odhalit nastupující trendy a v èasném stadiu anticipovat potenciální problémy. Co se vak má monitorovat, jestlie se pøedem neví, oè by se vlastnì mohlo jednat? Ke zmìnám dochází neustále;
jak tedy mùeme vìdìt, které zmìny pøedstavují
èasné fáze nìjakého významnìjího trendu a jaké mùe mít dùsledky? Jak se mùeme vyvarovat
opakovaných falených poplachù? Obvykle poznáme, e nový trend novým opravdu byl, a poté,
kdy se projevil.
Druhým problematickým pøedpokladem je, e
rychlá protiopatøení jsou vhodná a efektivní
(prevence je lepí ne léèba). To mùe být pravda v pøípadì, e je ji jasné, jak by taková vhodná
a efektivní opatøení mìla vypadat. Napøíklad varování pøed blíícím se uragánem nebo pøed hrozící chøipkovou epidemií fungují, protoe jsou
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úèinná opatøení ji známa. Tak tomu ovem není
u nových fenoménù, objevujících se jako souèást
irích systémù sociálních zmìn, jejich pøíèinám a následkùm rozumíme jenom málo a kde
neexistují ádná pøedem daná øeení. Pohotové
reakce vyvìrající ze strachu, nevìdomosti a potøeby být vidìn, e v dané vìci nìco podnikám,
spíe ukodí ne prospìjí. Vèasné varování nepostaèuje, úèinné reakce mají smysl pouze v atmosféøe porozumìní a reflexe.
Konkrétním pøíkladem, e koncept vèasného
varování je jako platforma pro politiku vèasné
intervence problematický, je íøení viru HIV v zemích støední a východní Evropy. V nìkterých zemích je poèet HIV pozitivních osob mezi nitroilními uivateli drog velice nízký. V jiných se zase
v souèasnosti potýkají s rychlým, epidemickým
nárùstem. Jak by si mìly zemì s nízkou prevalencí poèínat?
Jednou z moností je prohlásit, e vzhledem
k nízkému výskytu nákazy virem HIV je situace
pod kontrolou. Zøejmì postupujeme správnì, ale
situaci stejnì monitorujeme. Jestlie vak dojde
k nárùstu poètu HIV pozitivních osob, pak i v pøípadì, e je v dané zemi zajitìn systém vèasného
varování pøed výskytem HIV, nezáleí na rychlosti pøijatých opatøení a obvykle bývá ji velmi
pozdì.
Jiným moným pøístupem je analyzovat situaci
v pøísluných zemích z pohledu souboru rizikových faktorù, o nich je známo, e mohou být
s epidemií nákazy virem HIV spojeny. Øadí se
k nim: velikost rizikové populace jako jsou injekèní uivatelé drog nebo jedinci nabízející sexuální sluby, úroveò rizikového chování, kontakty se skupinami obyvatel s vysokou prevalencí HIV (napø. v sousedních zemích), dostupnost
èistých injekèních støíkaèek a kondomù, povìdomí o nákaze virem HIV a postoje k ní, existence
koherentní zdravotní osvìty a programù sniování rizik (harm-reduction), celková hospodáøská situace a úroveò vývoje zdravotních a sociálních slueb. Tak by bylo moné napø. zjistit, e
nìkterým zemím hrozí (velmi) vysoké riziko epidemie HIV u injekèních uivatelù drog a e i kdy

je takové riziko v dalích zemích mení, je stále
významné.
Model systému vèasného varování a pohotové
reakce mùe fungovat pouze v pøípadì specifických jevù, u nich jsou k dispozici pøedem vymezené a úèinné postupy, jak na výstrahu reagovat.
V ostatních situacích by byla uiteènìjí promylenìjí analýza stávajících informací, aby se
dala posoudit rùznorodá rizika podle rùzných
scénáøù.

n Jak si poèínat v pøípadì
polymorfního uívání drog?
Jak si poèínat? Na rozdíl od prvního pøíkladu, kde
jde o specifický problém, se jedná o velice iroké
téma. Politické prohláení pøijaté Konferencí ministrù Skupiny Pompidou v roce 2003, identifikovalo úroveò a vzorce polymorfního uívání
drog jako prioritu:
Pokud jde o polymorfní uívání drog, uznáváme,
e je nezbytné:
 vìnovat zvýenou pozornost monitorování
polymorfního uívání drog;
 iniciovat výzkum s ním souvisejících rizik pro
jednotlivce a pro spoleènost;
 pøijmout koordinovaný globální pøístup k uívání drog a závislosti na nich s pøihlédnutím
k úèinkùm uívání alkoholu, tabáku a psychoaktivních lékù na lékaøský pøedpis;
 pøizpùsobit organizaci slueb prevence a léèby tak, aby mohly efektivnì reagovat na vývoj
v uívání drog, v uívání nových látek a na
kombinované uívání nìkolika psychoaktivních látek najednou;
 zajistit odpovídající vzdìlávání odborníkù
a dalích klíèových poskytovatelù slueb.
(Politické prohláení, 2003)
Kde bychom tedy mìli zaèít? Jaký typ strategie
výzkumu by napomohl rozpracování úèelných
opatøení a postupù ve vztahu k polymorfnímu
uívání drog? Prohláení ministrù SP z roku 2003
identifikuje monitorování a výzkum rizik. Zdá se,
e je to rozumné východisko. Pak je ale tøeba po-
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CO CHCETE VÌDÌT?
loit si otázku, co monitorovat a jaká rizika
zkoumat?
Polymorfní uívání drog (PDU) bylo definováno
jako uívání více ne jedné psychoaktivní drogy
jedincem, a to buï souèasnì, nebo následnì
(Svìtová zdravotnická organizace - SZO, 1994),
i kdy vzorce uívání se co do typu uívané látky,
èetnosti a intenzity jejich uívání znaènì lií.
Dosavadní prùzkumy opakovanì prokazují, e lidé, kteøí uívají konopí, velmi pravdìpodobnì také pijí alkohol a kouøí cigarety, a to buï souèasnì, nebo krátce po sobì. Témìø kadý jedinec závislý na uívání heroinu, který se zaèíná léèit,
uívá nebo jetì nedávno uíval i dalí drogy
(napøíklad tabák, kokain, konopí, benzodiazepiny). Øada pacientù s duevními poruchami uívá
více ne jeden psychoaktivní lék na pøedpis,
a kromì toho kouøí, pije a nìkdy moná uívá
drogy jako napø. marihuanu. Dokonce i výzkumní
pracovníci vìnující se drogové problematice mohou pøinejmením pít alkohol, kouøit cigarety
a vypít nemalé mnoství kávy.
Na jedné stranì by tedy zvýené úsilí v oblasti
monitorování mohlo vést k lepímu vyuití stávajících informací o polymorfním uívání drog,
je jsou obsaeny napøíklad v prùzkumech uívání drog nebo v systémech monitorování léèby
a na druhé stranì by jetì pøibyly nové informace z ekvivalentních zdrojù v oblastech duevního
zdraví a konzumace alkoholu a tabáku. To dává
pøíslib vytvoøení velmi obsáhlého a rozmanitého
mnoství informací. Pokud by bylo rozhodnuto,
e bude sledováno i uívání drog ve sportu, uívání volnì prodejných lékù a kofeinu, kdoví, kam
by to vechno vedlo. Není jasné, èeho by se takovým pøístupem na principu bianco eku dosáhlo, ponecháme-li stranou skuteènost, e by se
kadý v takové záplavì dat utopil, a e by se nakonec akcentovalo pouze to, co ji víme: polymorfní uívání drog, definované irím a nediferencovaným zpùsobem, je celkem bìné, pokud
se ji nestalo normou.
Logiètìjí by pak bylo zaèít identifikací rizik
a soustøedit se pøi tom na ty vzorce polymorfního uívání drog, je pro jedince a spoleènost
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pøedstavují nejvìtí potíe. Ani to se vak neobejde bez oehavých otázek. Jaká jsou pøidaná
rizika, která provázejí polymorfní uívání drog,
je dosud nejsou známa a nìjakým zpùsobem øeena? Léèebná centra napøíklad ji øadu let léèí
polymorfní uivatele návykových látek. Zmìny
v profilu klientù, jako je zvyující se míra uívání
kokainu nebo konopí, mohou nastolit nové výzvy
pro pracovníky center a jimi pouívané léèebné
metody. Ale stávající monitorovací systémy ji
tyto zmìny identifikovaly, klinické zkuenosti ji
byly získány a výzkum zamìøený na rizika a jimi
implikovaná protiopatøení probíhá. Analogicky
se toho ví dost o zvýených rizicích nehod nebo
pøedávkování v dùsledku kombinovaného uívání alkoholu a dalích drog s tlumivými úèinky.
I kdy by komplexním auditem vech moných
oblastí rizik a polymorfního uívání drog mohly
být zjitìny mnohé nedostatky v souèasném stavu poznání, je zcela dobøe moné, e nejvìtí
problémy vyplývají z otázky pøijetí koordinovaného globálního pøístupu zahrnujícího nelegální
drogy, alkohol, tabák a psychoaktivní léky. Jak
pod jednou støechou integrovat politiku a opatøení zaloené na prohibici, regulovaných volných
trzích a lékaøi pøedepisovaného uívání? Jakých
je pro tento pøístup tøeba dùkazù, jaké jsou klíèové otázky a jak by v tom mohl pomoci výzkum?
Problém polymorfního uívání drog evokuje celou øadu nejrùznìjích, pøekrývajících se a nìkdy
i vzájemnì protichùdných otázek adresovaných
nejenom výzkumu, ale v mnohem irím rozsahu
i základním cílùm drogové politiky, legislativì,
administrativním strukturám, organizaci slueb
prevence, léèby a sniování rizik, roli orgánù vymáhání práva, regulaci produkce, distribuce
a mezinárodního obchodu vèetnì øeení vlivných obchodních i hospodáøských zájmù a relevance mezinárodních úmluv. To ve by se mohlo
stát tìitìm diskuse na rùzných platformách
plánovaných v pracovním programu Skupiny Pompidou. Zjevný precedent poskytuje Svìtová
zdravotnická organizace (SZO), která se po øadu
let komplexnì zabývá otázkami uívání legálních a nelegálních látek v jednom koncepèním
rámci.

PARADIGMATA, TEORIE,
METODY A DÙKAZY

PARADIGMATA, TEORIE

Základní koncepty

n Paradigmata
Paradigma: zpùsob nazírání svìta, který je základem vìdeckých teorií a metod v urèitém historickém období. (Nový struèný oxfordský slovník angliètiny  The new shorter Oxford English
dictionary, 1993)
Paradigma je pojem pouívaný ve filozofii vìdy
pro definování irího pojmového rámce, v nìm
je vyvíjeno úsilí popsat, analyzovat a pøedevím
pak vysvìtlit a porozumìt rùzným jevùm. Podstatou paradigmatu je, e zahrnuje základní filozofická východiska, na jejich základech jsou
formulovány vìdecké teorie a zaloena vysvìtlení. Jde zejména o pøedpoklady o jednotlivých jevech, je mají být vysvìtleny, kategorie pøijatelných vysvìtlení a typy dùkazù, je jsou pokládané za validní (tj. platné).
Otázka, která paradigmata jsou základem pro
teorii, politiku, praxi a výzkum v oblasti drog, má
zásadní význam, protoe paradigmata urèují, jak
je problém konstruován, jaké typy otázek jsou
kladeny, jaké typy odpovìdí jsou oèekávány a jakých poznatkù je pouíváno pro formulaci politik
a realizaci opatøení. Níe uvádìné pøíklady ilustrují, jak tato paradigmata (a) obráejí premisy,
jakým zpùsobem by mìlo být uívání drog konceptualizováno, a (b) urèují, jaké typy øeení
nebo opatøení jsou - na základì tìchto premis
a uvnitø tohoto koncepèního rámce definovaného pouitým paradigmatem - pøipravovány.
Na rozdíl od teorií nejsou paradigmata za normálních okolností pøímo proti existujícím dùkazùm testována. Spíe je posuzováno do jaké míry
pøedpoklady, na nich jsou zaloena, vytváøejí
uspokojivý rámec pro celou kálu vìdecké práce
od formulování teorie, pøes ovìøování hypotéz a
po výsledky. Posun v paradigmatu má obvykle
dalekosáhlé dùsledky, je se projevují ve zpùsobu, jak jsou teorie formulovány, v tom, jaké typy
dùkazù jsou zapotøebí k jejich testování a jaký
druh závìrù lze vyvodit. Dobøe známým pøíkladem posunu v paradigmatu je Einsteinova obec-

ná teorie relativity, která hodila rukavici pøedpokladùm uplatnìným v newtonovské fyzice
ohlednì jejích základních konceptù jako jsou
charakter èasu, energie a hmoty a vyústila v nové hypotézy a zpùsoby bádání.
Pokrok ve výzkumu vyaduje, abychom neustále
zpochybòovali a analyzovali pøedpoklady brané
jako samozøejmé vèetnì v nich zahrnutých pøedsudkù, a abychom byli ochotni hledat nové cesty
a zvaovat neortodoxní pøístupy, i kdy tím riskujeme odpor a nepochopení ze strany druhých
lidí. Pøíklad Galilea je zde snad jetì pøíhodnìjí
ne odkaz na Einsteina.

n Teorie
Teorie jsou tvrzení, je usilují o to vysvìtlit, proè
urèité jevy nebo nìkteré jejich aspekty jsou takové, jaké jsou. Klíèovou vlastností vìdecké teorie je, e formuluje hypotézy nebo prognózy, které lze pomocí dùkazù ovìøovat, a teorii tak buï
podpoøit nebo vyvrátit a nahradit jinou, do ní je
vkládána nadìje, e povede k formulaci validnìjích hypotéz. V rámci daného paradigmatu se lze
èasto setkat s celou øadou odliných teorií, které
si nìkdy protiøeèí.
n Modely
Pojmu model se pouívá tolika nejrùznìjími
zpùsoby, e je ádná jednoduchá definice nemùe obsáhnout. Pro nai potøebu je model zjednodueným pøíkladem fenoménu a zpùsobu, jakým
funguje. Modely jsou obvykle odvozeny z teorií
a zahrnují pøedpoklady o tom, jaké prvky a rozmìry daného jevu jsou dùleité, a rovnì upøesnìní pøedpokládaných kauzálních faktorù a zapojených procesù. Pøíklady sahají od vìdcù
v oboru neurobiologie, kteøí konstruují modely,
jak rùzné drogy ovlivòují chování prostøednictvím úèinkù na dopamin a na dalí nervové spoje, a po ekonomy, kteøí vytváøejí modely dopadu
rùzných intervencí na ceny, nabídku a poptávku
po rùzných drogách.
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PARADIGMATA, TEORIE
Aby mohl být model povaován za validní zobrazení fenoménu, je tøeba zváit tøi aspekty: vzhledovou, konstrukèní a predikèní validitu (platnost). Vzhledová validita znamená, e existují
rozpoznatelné analogie mezi modelem a fenoménem, konstrukèní validita vyjadøuje, e model
má svou promylenou teoretickou logiku, a predikèní validita znamená, e model predikuje, co
se stane v reálném svìtì za podmínek, je se modelují.

n Výzkumné metody
Metody jsou specifické techniky nebo nástroje
urèené ke sbìru a analýze dat za úèelem popisu
daného jevu nebo ovìøování hypotéz. Zvlátní
charakteristiky dané metodologie jsou závislé na
typu otázek, které jsou ve høe. Aby vak byla jakákoliv metodologie vìdecká, je tøeba, aby se øídila souborem základních principù a logických
pravidel, týkajících se napøíklad nezbytných
a postaèujících podmínek k navození pøíèiny
a následku. I kdy je metodologie èasto povaována za ryze technickou doménu, posun v paradigmatu má rovnì významný vliv na to, jakých
metod by mìlo být pouito, jak by mìly být výsledky analyzovány a interpretovány a co u kterékoliv z akcí podnikaných na základì tìchto výsledkù implikují.
n Pøístup zaloený na vìdecky
podloených poznatcích
Pojem zaloený na vìdeckých poznatcích je sice v iroké míøe pouíván, ale jeho význam není
vdy zcela jasný. Pokud jde o výzkum v medicínì,
jako zlatý standard pro stanovení úèinnosti léèebných intervencí je èasto definována randomizovaná (s náhodným výbìrem) kontrolovaná
klinická studie (RKS). Standardním postupem pøi
hodnocení nových léèiv je dvojitì zaslepená RKS,
co znamená, e pacienti jsou náhodnì pøiøazeni
do skupin, kde je podáván nový lék a placebo èi
jiný lék, jeho úèinnost je známa. Pacienti ani
kliniètí pracovníci nevìdí, co je komu vlastnì podáváno. Pak jsou pacienti po urèitou dobu sledováni a výsledky v obou skupinách se porovnávají.
Takové klinické studie jsou podrobnì upraveny
etickými smìrnicemi, pøièem obligatorní je in-
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formovaný souhlas pacientù a rovnì pøedklinické testování bezpeènosti léèiv.
RKS se nìkdy pouívá k porovnání úèinnosti rùzných forem léèby uivatelù drog a alkoholu, napøíklad u nejrùznìjích forem substituèní léèby
závislosti na opiátech anebo u rùzných forem intervencí praktických lékaøù u problémových uivatelù alkoholu. Potenciál pro aplikaci tohoto
pøísného pøístupu u irího spektra intervencí je
znaèný, protoe odpadají problémy spojené se
selektivním biasem (chyba ve výbìru úèastníkù
výzkumu), které oslabují vìdeckou validitu vìtiny ostatních výzkumných metod v pøípadì evaluace léèby.
Metodu RKS je vak vhodné pouít pouze tam,
kde jsou charakteristiky specifických intervencí,
je mají být hodnoceny a rozdíly mezi nimi jasnì
definovány, kde je cílová populace dobøe vymezena a kde jsou oèekávané výsledky specifikovány a mohou být na individuální úrovni v prùbìhu
èasu mìøeny. RKS rovnì vyvolávají významné
otázky praktické a etické povahy a jejich správné
provedení nebývá snadné.
I kdy RKS zaujímají dùleité místo v repertoáru
metodologických nástrojù potøebných pro generování dùkazù o úèinnosti intervencí, v mnoha
situacích je nelze uplatnit a v ádném pøípadì
nemohou dát odpovìï na mnohem komplexnìji
poloené otázky, pro nì realizátoøi drogové politiky i odborníci z praxe hledají dùkazy, a jejich
mnohé pøíklady jsou uvedeny v tomto textu.
Pro úèely této publikace je zlatý standard RKS
jako kritérium pro identifikaci intervencí a drogových politik zaloených na vìdeckých poznatcích pøíli omezený. Pøíhodnìjí je koncept dùkazù pocházejících z poznatkù citlivì odvozených z empirického výzkumu. Tento pøístup implikuje postupný proces opatøování dùkazù
prostøednictvím pozorování, formulování teorií,
ovìøování hypotéz a porovnávání dostupných
informací vèetnì výsledkù RKS, pokud jsou k dispozici.

PARADIGMATA, TEORIE
n Ideologie a implicitní pøedpoklady
Interpretace výzkumu, zejména v politice a v arénì realizace drogové politiky, je ovlivnìna
hodnotami, ideologiemi a uplatòovaným svìtovým názorem hlavních protagonistù. Implicitní
pøedpoklady pramenící z tohoto svìtonázoru
mají významné dopady na to, jaké informace
jsou poadovány a jakým zpùsobem jsou poznatky pøevádìny do praxe. Pøíklad implikací základních paradigmat a pøedpokladù je uveden
v tabulce è. 1 (viz s. 25).
S tím úzce souvisejí nesporné implicitní metodologické pøedpoklady a nesprávné logické pøedstavy, je pøispívají k vyvozování zkreslených
a chybných závìrù, které potvrzují pùvodní pøesvìdèení. Mnohé z tìchto pøedpokladù a klamných pøedstav jsou dobøe známé a snadno pochopitelné, pokud mají explicitní podobu (napøíklad domnìnky o homogenitì a zeveobecnitelnosti anebo o korelaci a kauzalitì), v praxi je
vak projevován spíe malý zájem o jejich adekvátní posouzení a hrozí riziko, e empirické výsledky budou spíe artefakty ne fakty.

n Výzkum, etika a lidská práva
Jasný etický rámec zajiuje lékaøskému výzkumu Helsinská deklarace Svìtové lékaøské asociace o etických zásadách lékaøského výzkumu zahrnujícího lidské bytosti (1964) a vnitrostátní
pøedpisy, profesní smìrnice a pøísluné komise
pro etické otázky výzkumu.
Etické smìrnice pro sociologický výzkum sice
existují, situace ji vak není tak jasná, a pokraèuje se proto v diskusi o pøijatelných mezích výzkumu v citlivých oblastech. Napøíklad ochrana
a dùvìrnost dat jsou zahrnuty v Úmluvì Rady
Evropy z roku 1981 o ochranì osob s ohledem
na automatické zpracování osobních dat
(http://conventions.coe.int) a ve Smìrnici EU
o ochranì dat (1995). Plné dopady pro výzkum
a monitorování v takové oblasti jako jsou drogy
je vak jetì tøeba plnì objasnit. Pøi sbìru osobních dat jsou práva jedincù na soukromí vyváena irím veøejným zájmem o získání spolehlivých informací, na jejich základì se má odvíjet
sociální politika. Jednotlivé zemì vak mají zcela

odliný pohled na výklad otázek, jako je identifikace jedincù za úèelem vylouèení duplicitního
vykazování v systémech hláení o léèbì anebo
porovnávání rùzných zdrojù dat potøebných ke
zpracování odhadù prevalence.
Z irího pohledu otázka Co je nám dovoleno
udìlat? v protikladu k otázce Co jsme technicky schopni udìlat? závisí zèásti na tom, zda je
dotaz poloen v kontextu paternalistické, donucovací perspektivy, anebo naopak demokratického, emancipujícího a podporujícího pøístupu.
Jestlie jsme pøesvìdèeni, e nìco druhým kodí,
je nám dovoleno nutit je nedìlat to, anebo je
máme pouze informovat o moných rizicích
a podpoøit je, budou-li potøebovat pomoc? Je-li
výzkum nástrojem drogové politiky, pak mají tyto otázky na výzkumníky pøímý dopad. Tyto
otázky budou dokonce jetì závanìjí, pùjde-li
o jedince nebo skupiny pocházející z ohroených
nebo marginalizovaných sektorù spoleènosti,
a kdy problémy jako infekèní nemoci nebo kriminalita vzbuzují mezi obyvatelstvem obavy,
kterých lze snadno vyuít k politickým úèelùm.
Tyto obavy jsou zmiòovány v prohláeních jako
je Ottawská charta podpory zdraví Svìtové zdravotnické organizace (1986). Prohláení tohoto
druhu lze zase pokládat za podrobné rozpracování zásad zahrnutých do Veobecné deklarace
lidských práv OSN (1948) a zdùraznìných
v Úmluvì Rady Evropy z roku 1950 o ochranì lidských práv a základních svobod
(http://conventions.coe.int), kde je vyloena øada
základních práv a svobod, vèetnì zákazu muèení
nebo nelidského anebo poniujícího zacházení
nebo trestání (èlánek 3) a v Evropské sociální
chartì Rady Evropy (1961), která prosazuje mezinárodní záruku sociálních a ekonomických práv,
mezi nimi v èlánku 11 i právo na ochranu zdraví.
Taková prohláení a nástroje øadí sociální spravedlnost mezi priority. V této souvislosti lze na
výzkum pohlíet jako na nástroj sociální spravedlnosti. S tím vak kadý nemusí souhlasit a k tomuto závìru nelze dospìt, bude-li výzkumu
podsouváno, e má slouit jiným funkcím, jako je
napøíklad dohled na dodrování sociálních no-
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rem. Jde o závaný problém, u nìho je v novém
pracovním programu Skupiny Pompidou plánována podrobnìjí analýza.

n Nejednoznaèné definice a nejasné
koncepty
Jazyk vìdy je v této oblasti nìkdy nanejvý nejednoznaèný a vágní. Je tøeba vynaloit více úsilí
k dosaení jasných definic základních konceptù

jako jsou veøejné zdraví, evaluace, zdraví,
závislost a uívání drog, máme-li jmenovat
aspoò nìkteré. Rùzné vìdecké poznatky lze
kombinovat pouze v pøípadì, e pouívají identického jazyka; a proto se vágní terminologie
stává hlavní pøekákou uplatòování výsledkù výzkumu v praxi. Vágní jazyk rovnì umoòuje sémantické podvody u neøeitelných problémù
(Uhl, 2000).

Vysvìtlení fenoménu drog

n Indukce, dedukce a zabednìný
empirismus
Bìným jevem v drogové epidemiologii je, e
jsou generována popisná statistická data, napøíklad o prevalenci v rùzných zemích, a potom nìkdo poloí otázku, co je pøíèinou rozdílù mezi zemìmi. Badatelé si zaènou lámat hlavu a zaènou
uvaovat o pravdìpodobných vysvìtleních. Ta se
mohou zakládat na expertních odhadech, na
jejich vlastních tueních anebo na mylenkách
odvozených z odborné literatury. Problém tohoto typu ad hoc induktivního pøístupu spoèívá
v tom, e neexistuje monost ovìøit validitu takových vysvìtlení a nelze ani øíct, které z nìkolika rùznorodých vysvìtlení se mùe více blíit
pravdì. V tomto pøípadì nejde o skuteèná vysvìtlení, ale o hypotézy, které je tøeba jetì ovìøit.
Sbírat data za úèelem poøízení popisu situace
a umonìní srovnání na deskriptivní úrovni je
jednou, jistì uiteènou moností vyuití dat. Ale
posuzovat tato data se zvìdavostí a pøemýlet,
co vlastnì znamenají, je rovnì cennou cestou,
jak formulovat hypotézy (i kdy jakmile vstoupí
do veøejného prostoru, jsou èasto povaovány
spíe za vysvìtlení ne za pouhé hypotézy).
Avak provádìt sbìr dat tímto zpùsobem a pak
oèekávat, e budeme s to je objasnit a porozumìt jim, není nic jiného ne zabednìný empirismus.
Alternativní, deduktivní pøístup k objasòování
jevù je, zahájit výzkum vytvoøením jeho designu
v teoretickém rámci, který explicitnì usiluje
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o zkoumání a testování kauzálních hypotéz (Popper, 1959). To je pojednáno níe.

n Úrovnì vysvìtlení
Uívání a úèinky drog lze zkoumat na mnoha
rùzných úrovních: molekulární, neurologické,
psychologické, sociologické, ekonomické nebo
historické. Tyto roviny lze dále dìlit do irích
skupin podle toho, zda se zamìøují na úroveò
jednotlivcù nebo skupin populace. Existují rovnì rùzné mylenkové koly, které se rozcházejí
v názorech na to, zda by vysvìtlení rozdílù mìla
zdùrazòovat význam vnitøních nebo vnìjích
faktorù (odvìká diskuse na téma genetika versus výchova).
Rùzné úrovnì vysvìtlení jsou obecnì poplatná jednotlivým akademickým disciplínám, je
mohou bránit analýze toho, jak na sebe tyto rùzné úrovnì vysvìtlení urèitého jevu vzájemnì pùsobí. Ale v mnoha oblastech výzkumu (nejenom
drogového) narùstá poznání významu interakce
mezi vnitøními i vnìjími faktory z rùzných úrovní vysvìtlení. Napøíklad pøibývá dùkazù svìdèících o rozdílech v genetické náchylnosti k depresi, která se mùe projevit pouze v podmínkách
vnìjího stresu jako je rodinný konflikt nebo finanèní nejistota.

n Kauzalita a komplexnost
K vysvìtlení drogového fenoménu byla vytvoøena øada teorií. I kdy se lií v tom, které faktory
pokládají za relevantní, jejich významný rozmìr
tvoøí základní pøedpoklady o zpùsobu fungování
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kauzálních procesù. Teorie a modely lze dìlit do
irích skupin podle toho, zda odráejí lineární
logický sled od pøíèiny k následku, co mùe vést
k dost deterministickému pohledu na daný jev,
anebo zda je objasòovací model interaktivní, tj.
zda obsahuje smyèky zpìtné vazby, které implikují dynamický, kontinuálnì se vyvíjející systém.
Jak lineární, tak dynamická varianta mohou vykazovat rùzné podoby, od jednoduchých vysvìtlení postavených na jediném faktoru a po komplexní, multifaktoriální modely.

n Jednoduchá lineární vysvìtlení typu
pøíèina-následek
Jednoduchá vysvìtlení typu pøíèina-následek
podávají jednorozmìrný, lineární pohled, podle
nìho fenomén vzniká v dùsledku pùsobení daného faktoru X - napøíklad, e závislost na uívání drog je zpùsobena urèitým druhem deficitu
buï u jedincù, nebo v jejich prostøedí.
Pøíkladem, kdy je pøíèina primárnì pøisuzována
jedinci, je biomedicínské paradigma, které závislost na uívání drog vysvìtluje jako nemoc, je
vzniká v dùsledku poruch biologických funkcí
(genetika). Jiná vysvìtlení individuálních rozdílù identifikují jako primární pøíèinný faktor nedostatky ve výchovì (výchova). Pøíkladem vysvìtlení na úrovni populace je jednoduchý model infekce zaloený na pøirovnání uívání drog
k infekèní nemoci, je se íøí v dùsledku toho, e
lidé jsou vystaveni drogám a drogovým subkulturám.
Prostá vysvìtlující paradigmata mohou nahrávat
zjednodueným východiskùm, e lidi lze dìlit na
dobré a zlé, co vede k separaci a stigmatizaci:
uivatelé drog/ ne-uivatelé, závislí/ne-závislí, kriminálníci/ne-kriminálníci, i kdy dokonce
i v jednoduchých modelech se mohou promìnné
neustále vyvíjet a mìnit nebo pøinejmením sestávat z více ne dvou kategorií.
K jednoduchým vysvìtlením typu pøíèina-následek se èasto pøistupuje proto, aby se naznaèilo,
e realizovaná opatøení by mìla pøíèinu odstranit, napøíklad korigovat nedostatky jedincù
(léèba, intervence v rodinì, farmakoterapie) ne-

bo prostøedí (eliminace nabídky, uvìznìní dealerù).

n Multifaktoriální lineární vysvìtlení
pøíèin
Sofistikovanìjí pøístup lze nalézt u multifaktoriálních modelù, podle nich urèité jevy vznikají
v dùsledku pùsobení celé øady faktorù. V tìchto
modelech jeden urèitý faktor sám o sobì nepostaèuje k vysvìtlení jevu a nemusí být povaován
za významný ani pokud kombinace jiných faktorù nabízí postaèující vysvìtlení. Na rozdíl od jednofaktorových kauzálních modelù, které vedou
ke znaènì deterministickým vysvìtlením, jsou
tyto pravdìpodobnostní modely charakteristické
tím, e se v nich kombinace a význam rùzných
faktorù lií.
S multifaktoriálními modely se lze setkat napøíè
rùznými paradigmaty a na rùzných úrovních vysvìtlení, napøíklad u sofistikovanìjích biomedicínských pøístupù k takovým fenoménùm, jako je
deprese, reakce na stres a pùsobení drog.
Tento pøístup dnes pøevauje i v moderní epidemiologii. Základní kauzální paradigma je vak
pøes svou flexibilitu primárnì stále jetì lineární,
poèínaje rizikovými faktory (individuálními a sociálními), pøes zprostøedkující faktory a po dùsledky (drogový fenomén). Cílem opatøení je pak
zmìna nebo zmírnìní vlivu rizikových faktorù
anebo posílení schopností lidí si s nimi poradit.

n Dynamická interaktivní kauzální
vysvìtlení
Na rozdíl od lineárních vysvìtlení, paradigmata
interaktivního typu vycházejí z pøedpokladu, e
reakce spoleènosti na uívání drog jsou samy
o sobì kauzálním faktorem a v nìkterých verzích
tohoto paradigmatu dokonce faktorem ústøedním. V tìchto typech paradigmat mohou pøísluná opatøení a postupy drogové politiky zpùsobit
zmìny v uívání drog, je zase naopak vedou
k dalím zmìnám v realizovaných opatøeních
a tak stále dokola. Tím se otevírá monost provést více dynamickou analýzu toho, jak na sebe
fenomén uívání drog a uskuteènìná protiopatøení vzájemnì pùsobí a dále se vyvíjejí. Jedním
33

2

2

PARADIGMATA, TEORIE
z dùsledkù tohoto postupu je, e místo abychom
se ptali: Co bude úèinné, napøíklad jakým zásahem lze daný problém nejlépe vyøeit?, otázka
bude znít: Jakým smìrem by se politika mìla
ubírat, aby bylo dosaeno kýené rovnováhy me-

zi pozitivními, zamýlenými dùsledky a dùsledky
negativními, èasto nezamýlenými? (To, jaká
definice bude pouita, závisí na prioritách
a okolnostech.)

Paradigmata fenoménu uívání drog a jejich implikace
Výe bylo naznaèeno, e paradigmata a definice
drogového problému jsou dùleité nejenom
pro kategorie vysvìtlení, je implikují, ale i proto,
e vytváøejí rámec, v nìm jsou formulovány
a realizovány aktivity a opatøení drogové politiky. V tomto oddílu je pozornost vìnována nìkterým nejèastìjím paradigmatùm uplatòovaným
v oblasti drog a jejich implikacím pro drogovou
politiku, intervence a výzkum.

n Koncept paradigmatu v oblasti
drog
V reálném ivotì se v oblasti drog, zvlátì na
rozhraní mezi výzkumem, politikou a praxí, setkáme s jasnì vymezenými vìdeckými paradigmaty jenom vzácnì:
 Vìdecky podloená východiska jsou smíchána
s moralistickými pøedsudky, ideologickými
postoji a vnímáním tématu, které je zkreslené
kulturnì-historickým kontextem dané zemì.
To podtrhuje jednu z hlavních mylenek této
publikace  mnohé závisí nejenom na tom, jak
na vìci pohlííme (èí brýle si nasadíme), ale i na
tom, s jakou hodnotovou platformou a s jakým
druhem pøesvìdèení se na nì díváme.
 Komplexnost vìdeckých paradigmat a modelù
je zjednoduována, jakmile se stanou souèástí
politické debaty. K nìèemu podobnému èasto
dochází pøi snaze o aplikaci vìdecké teorie
do praxe. Vìdecký pokrok a rostoucí sofistikovanost pravdìpodobnì tuto tendenci jenom
posílí tím spíe, èím více se realizátoøi rùzných
typù politik , odborníci a výzkumníci budou
snait pracovat s narùstající komplexností øeených problémù a porozumìt jí. To zdùrazòuje i druhé nosné téma, je prochází celým
tímto textem: a sice paradox a výzva, jak
uvést v soulad politicky ivenou poptávku po
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zlepení kvality výzkumem podloených dùkazù (kterých je nyní zapotøebí a kterým lze
porozumìt a aplikovat je) v kontrastu s tvrzením, e má-li být vìda prospìná, je tøeba ji
pojímat jako dlouhodobìjí proces, a e by
realizátoøi politik a odborníci z praxe mìli být
ochotni konfrontaci s touto komplexností
podstupovat.
 Nìkterá paradigmata se soustøeïují pouze na
problémové chování (napøíklad model komorbidity) obvykle z pohledu tøetích osob, zatímco jiná zahrnují chování ve vztahu ke konzumaci drog per se (samo o sobì). A to bez ohledu na to, zda je jejich uívání z pohledu
tøetích osob a spotøebitelù samotných povaováno za problematické nebo za pøimìøené
(napøíklad kultura vína a konopí v hédonistickém modelu).
 Nìkterá paradigmata jsou primárnì vìdecká
a vysvìtlující, zatímco jiná odráejí rùzné pøístupy k intervenci. Nìkterá si nárokují objasnit urèitý jev komplexnì jako celek, jiná naopak pouze jeho èást.

n Biomedicínská a klinická
paradigmata
Biomedicínský a klinický výzkum sice ostatní kapitoly nezahrnují, avak paradigmata, na nich
se takový výzkumu zakládá, mají rovnì irí, dalekosáhlejí vliv na to, jak je fenomén uívání drog
vnímán a zkoumán v ostatních oblastech. Je cenné zamyslet se nad tím, co to mùe implikovat.
Jednoduché modely nemoci
První biomedicínské modely nemoci se zamìøovaly výluènì na tìlesné nedostatky jedincù, jimi se mìly objasnit takové fenomény, jako je
trestná èinnost nebo duevní onemocnìní. V devatenáctém století se Cesare Lombroso snail
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objasnit sklony k trestné èinnosti morfologickými vlastnostmi (koncept rozeného zloèince).
V prùbìhu dvacátého století zahrnovaly biomedicínské teorie protispoleèenského chování frenologii (hrbolky na lebce), epilepsii, nadpoèetné
chromozomy Y, chybìjící geny nebo nedostatky
v podmiòování spojené s autonomní nervovou
soustavou.
První klinické pøístupy èasto s biomedicínskými
modely sdílely prostý koncept nemoci. Dobrým
pøíkladem je pátrání po závislé osobnosti, je
mìlo za následek vznik rozsáhlé odborné literatury identifikující jak vnitøní, tak vnìjí faktory,
je ke vzniku takové osobnosti vedly.
Komplexní biomedicínské a klinické modely
V posledních desetiletích jsou biomedicínské
a behavioristické pøístupy, zejména v nìkterých
kognitivních neurologických vìdách, co do
uplatòování vysvìtlovacích procesù stále sofistikovanìjí. Jak ji bylo uvedeno, projevuje se
u nich stále narùstající snaha kombinovat genetickou promìnlivost, neurofyziologické mechanismy, pøedchozí individuální zkuenosti i expozici faktorùm ivotního prostøedí a vysvìtlit tak øadu rùznorodých fenoménù, vèetnì úèinkù drog.
Klinické pøístupy také èasto odráejí spektrum
teoretických základù  psychoanalytických, behaviorálních, kognitivních aj., a terapeutické intervence se zamìøují na rùzné úrovnì  chemickou, individuálního chování, skupinové dynamiky nebo prostøedí. S vývojem teorie a praxe narùstala i komplexnost klinických modelù a vìtina pøístupù dnes uznává význam vzájemné interakce rùzných faktorù.
Modely komorbidity
Uívání drog je pokládáno za jeden z projevù
soubìhu koexistujících podmínek, napøíklad
drogové závislosti a duevní nemoci. Kauzální
vztah mezi jednotlivými komponentami èasto
nebývá jasný. Uívání drog mùe být napøíklad
pokusem o ovlivnìní tìké deprese, deprese mùe být dùsledkem chronického uívání drog anebo se obojí vyvíjí v tandemu jako odpovìï na pùsobení ostatních faktorù, napøíklad irích nega-

tivních faktorù prostøedí, jako je pøetrvávající
vylouèení ze spoleènosti a stigmatizace.
Model automedikace
Jedná se o obmìnu modelu komorbidity, v nìm
je uívání drog povaováno za pokus ovlivnit pøíznaky deprese, úzkosti nebo psychózy (u nich
lze opìt pøedpokládat, e mají pùvod v geneticky
determinovaných faktorech nebo jsou získány
v prùbìhu vývoje jedince).
Jiná obdoba tohoto modelu pøipisuje uívání
drog silnému, a obsesivnímu nutkání po vzruení u jedincù, kteøí ijí v neustálém napìtí a potøebují extrémnì silné drádivé podnìty nebo riziko, aby unikli nudì, depresi nebo aby sníili hladinu èinnosti centrálního nervového systému.
Vývojové modely
Uívání drog (nebo kriminalita èi neprospívání
ve kole) je vnímáno jako dùsledek výchovy (dysfunkèní výchova, raná separace od matky, traumatické záitky, zanedbaná péèe) nebo genetické výbavy jedince (jako u biomedicínského modelu). Alternativnì k tomuto pohledu jsou nìkdy
nìkteré formy non-konformního chování povaovány za pøirozenou a zdravou souèást sociálního vývoje v adolescenci.
Implikace biomedicínských a klinických
perspektiv
Biomedicínské modely, napøíklad model uívání
drog v dùsledku mozkového onemocnìní nebo
pokození dopaminového systému, zaily svou
renesanci v uplynulém desetiletí, a to zejména
v USA (Leschner, 1998). I tam, kde jsou modely
na vìdecké úrovni multifaktoriální, jejich vyuití
v politice se ji nìèím takovým èasto pochlubit
nemùe, co vede k pøehnanì zjednoduovaným
závìrùm o pøíèinách a k pøehnanì entuziastickým prohláením o potenciálních vìdeckých øeeních.
Jednoduché klinické modely analogicky vedou
k jednofaktorovým intervencím. Komplexnìjí
pøístupy berou v úvahu irí spektrum faktorù
a v zásadì implikují vìtí kálu diferencovaných
intervencí na rùzných úrovních. V praxi to vak
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vypadá tak, e klinické intervence se soustøeïují
pøedevím na jedince anebo v nìkterých pøípadech na jeho rodinu, zatímco faktory, jako je sociální prostøedí nebo kulturní vlivy ve skuteènosti zohlednìny nejsou.
Opatøení, je jsou implikována tìmito paradigmaty, si kladou za cíl:
 prostøednictvím farmakologických intervencí,
poradenství nebo programù modifikace chování atd. dosahovat zlepení situace vzniklé
neblahou souhrou okolností;
 za vyuití ochranných opatøení zvládnout nebo kompenzovat urèité deficity, napøíklad
opiátovou substituèní léèbou;
 podpoøit vèasnou identifikaci náchylných jedincù a umonit tak co nejrychlejí zásah
a prevenci.
V autoritativním prostøedí mùe deterministický
koncept uívání drog jako nemoci posílit uívání
donucovacích prostøedkù (napø. nucená léèba),
okletit ochranu lidských práv a pøípadnì vést
k jetì extrémnìjím návrhùm (èistky, sterilizace).
Tyto modely se zamìøují na individuální, biomedicínská a klinická paradigmata, a proto nejsou
schopny odpovìdìt na otázku, proè a jak se
vzorce uívání drog determinované èasem
a prostøedím, v nìm k nìmu dochází, vyvíjejí ve
vztahu ke kulturním, demografickým, socioekonomickým faktorùm a k faktorùm ivotního stylu. V tìchto pøípadech postrádají pohled na uívání drog jako na sociální fenomén, který se vyskytuje v rùznorodých místních komunitách za
nejrùznìjích sociálních a ekonomických podmínek.Vysvìtlení soustøedìná na jedince tak jenom
stìí mohou být vodítkem pro sociální a zdravotnické politiky v takových otázkách jako je
prevence, podpora zdraví, dostupnost slueb nebo kontrola infekèních chorob v souvislosti s uíváním drog. Opatøení pøijímaná spoleèností jsou
v kontextu tìchto paradigmat vnímána jako daná, a neposkytují rámec, který by dovoloval reflektovat dopady postojù veøejnosti, oficiálních
drogových politik a jimi realizovaných opatøení
ve vztahu k uívání drog a jeho dùsledkùm.
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Nìkteøí výzkumníci v biomedicínské a klinické
oblasti se zanícením prosazují mylenku, e pokroky v psychofarmakologii a v behaviorálním
výzkumu povedou nejenom ke stále promylenìjím modelùm porozumìní, diagnózy a léèby
poruch uívání drog, ale stanou se rovnì
hlavním nástrojem zvládání, kontroly, omezování nebo øeení drogového problému. Zatímco
umírnìnìjí tvrzení, e biomedicínský a behaviorální výzkum povede k pokroku ve vìdeckém
poznání a ke zlepení klinické léèby, se pravdìpodobnì zakládá na pravdì, siláètìjí tvrzení, e
toto paradigma nabízí dùleitou platformu pro
veøejnou politiku v oblasti drog, pravdivé není.

n Paradigmata veøejného zdraví
Existují dva koncepty veøejného zdraví (Antonovský, 1987):
(Patogenní) modely nemoci
První je rozíøením tradièního medicínského modelu nemoci a vztahuje se k úsilí zlepovat zdravotní stav populace potíráním rizikových faktorù
a léèbou nemocí.
Jedním z pøíkladù je infekce nebo tradièní epidemiologický model pouívaný k analýze íøení infekèních chorob v populaci. Epidemie uívání
drog je vysvìtlována jako proces analogický íøení nákazy. K uívání drog dochází prostøednictvím expozice drogám a navazování kontaktù
s ostatními uivateli drog. To implikuje opatøení,
která modifikují prostøedí, izolují nakaené jedince (uivatele drog) anebo zajiují prooèkování ohroené populace (napøíklad prohibice
drog a potlaèování nabídky, vylouèení a stigmatizace uivatelù drog, nucená léèba, výchova
v duchu hesla Øekni drogám ne).
V oblasti epidemiologie jsou dnes bìné sloitìjí multifaktoriální modely, napøíklad pøi analýzách tzv. civilizaèních chorob ovlivnìných ivotním stylem jako jsou nemoci srdce. Z tohoto úhlu pohledu jsou uívání drog a jeho nepøíznivé
zdravotní dùsledky dávány do souvislosti s individuální náchylností, provázenou expozicí rizikovým faktorùm prostøedí v irím sociálním
a kulturním kontextu, který zahrnuje ivotní styl,
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socioekonomické podmínky a pøíleitosti. Základním uplatòovaným konceptem vak stále
zùstává model nemoci.

ných úrovních, od podpory svépomocných skupin pøes øeení otázek sociálního vylouèení a po
dostupnost slueb.

(Salutogenní) pøístup vycházející z principu
zdraví a prevence
Ve druhém pøípadì spoèívá pøístup v emancipaci, posilování a utuování odolnosti pøi souèasném omezování zranitelnosti, èím jsou podporovány protektivní (ochranné) faktory. Antonovský dává tradièní medicínský model nemoci, zamìøený na nemocného jedince (patogenní pøístup), do protikladu se salutogenním pøístupem, který se v zájmu pøedcházení nemocem
soustøeïuje na zdravého jedince. Podle tohoto
konceptu se rizikové faktory od faktorù protektivních zcela odliují. Rizikové faktory obdobnì
jako bakterie ohroují kadého. Protektivní faktory naopak znamenají odolnost, pøipomínající
imunizaci (oèkování pùsobí pouze v pøípadì, e
se vyskytnou rizikové faktory). Hlavní rozdíl je
tøeba spatøovat v implicitním antropologickém
hledisku, které je demokratické, emancipující
a posilující v protikladu k hledisku paternalistickému, vycházejícímu z kontroly a donucování.

n Sociologická a ekonomická
paradigmata

Program Svìtové zdravotnické organizace (SZO)
Zdraví pro vechny (1977), Ottawská charta
podpory zdraví a také pøesvìdèení mnoha odborníkù z oblasti veøejného zdraví  to vechno
jsou pøíklady tohoto druhého konceptu. Protialkoholová politika SZO-Euro (2001), protidrogová politika USA a ve stále vìtím poètu zemí zavádìná protikuøácká politika veøejného zdraví
jsou orientovány v souladu s prvním konceptem,
který je zaloený na kontrole a donucení.
Implikace
Volba pøístupu má dalekosáhlé dopady na podobu drogové politiky, zejména v oblasti prevence,
podpory zdraví a sniování rizik  harm reduction (viz tabulka è. 1). I kdy jsou opatøení, je berou v úvahu individuální a ekologické faktory
i nadále dùleitá, v salutogenním pøístupu jsou
prioritní komplexní a holistické pøístupy. Ty podporují pozitivní koncept zdraví a smìøují k posilování odolnosti a schopností jedincù i spoleènosti cestou koordinovaných strategií na rùz-

Sociologické modely interakce a deviace.
Pøíklady zahrnují teorie nálepkování (labellingu)
a sociální deviace, podle nich je fenomén uívání drog utváøen reakcemi spoleènosti vùèi nìmu
a deviantní chování jedincù a charakteristika
skupin uivatelù drog (subkultur) jsou pokládány
hlavnì za dùsledek politiky, spíe ne za nìco, co
je vlastní uívání drog per se.
Trní modely (nabídka, poptávka a volba
spotøebitelù)
Dost odliný pøíklad nabízí ekonomická teorie,
kde trní analýzy nabídky a poptávky mohou
zkoumat dùsledky rùzných regulaèních pøístupù
k dostupnosti, cenám a volbì produktù spotøebiteli. V tomto ekonomickém modelu je uívání
drog racionální volbou spotøebitele v rámci
irího trhu dostupných komodit. Tato volba je
také ovlivnìna trhem a sama má naopak významný dopad na trh.
Interaktivní modely, v nich klíèovou
zprostøedkující roli sehrává vnímání
Tøetí pøíklad vyplývá z paradigmat, kde interakce
mezi situací a reakcemi na ni jsou zprostøedkovávány vnímáním (jsou rùznì oznaèovány jako kognitivní, sociálnì-konstruktivistické a fenomenologické). V tomto pohledu není drogová politika pouhou mechanickou odpovìdí na fenomén uívání
drog, ale je zaloena na tom, jak spoleènost rùzné
druhy uívání drog a rùzné typy jejich uivatelù
vnímá (nebo na tom, jak politiètí èinitelé vnímají
veøejné mínìní o drogách). Analogicky uivatelé
drog jako jedinci nebo skupiny nereagují na úèinky
drog nebo na pokusy o jejich kontrolu a léèbu, ale
podle toho, jaký význam uívání drog a svému
vztahu ke spoleènosti pøisuzují. V podstatì jde
o trojúhelníkové paradigma s obousmìrnými interakcemi mezi situací ve vìcech drog, opatøeními
(drogová politika) a jejich vnímáním (veøejnost,
politiètí èinitelé, uivatelé drog, odborníci).
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Implikace
V této skupinì se skrývá øada rozmanitých modelù, z nich kadý zahrnuje dosti odliné výzkumné pøístupy a realizovaná opatøení. Vybrané pøíklady jsou uvedeny v tabulce è. 1.
Tabulka 1: Implikace tøí paradigmat pro drogovou politiku
Paradigma

Striktnì zákonný /
represivní
(nové a staré modely)

Veøejné zdraví
(Model Ottawské charty)

Sociologické/ekonomické

Definice
problému

Uívání látek je pokládáno
za deviantní nebo patologické, nìkdy pouze za nesprávné (starý model platný pouze pro nelegální
drogy).

Na uívání drog je pohlíeno v pojmech individuálního a sociálního chování (ivotního stylu), je
mùe znamenat riziko pro
zdraví jednotlivce a okolí.

Politika takového druhu
jako je prohibice, jenom
podnìcuje nelegální trhy,
vede ke kriminalitì
a zhoruje ostatní problémy.

Koneèný cíl

Kontrola látek a potírání
jejich uívání (cíl ohlednì
alkoholu a tabáku je podobnìjí v novém modelu)

Zvyovat odolnost, podporovat zdraví, minimalizovat zdravotní a jinou újmu
(u jedince i populace).

Normalizovat uívání drog
za úèelem sniování kriminality, stigmatizace a jiných kod.

Dùraz na

Uívání jakékoli látky (ve
starém modelu se více
rozliují legální a nelegální
drogy).

Problémové uívání látek
(legální i nelegální drogy)

Zmìnu sociálních postojù,
jednotlivých politik a legislativy.

Pøístup

Autoritáøský, paternalistický. Implikuje donucování, sociální vylouèení, stigmatizaci, uvìzòování.

Dùraz na rovnoprávné
partnerství, lidská práva,
zaèleòování do spoleènosti, zmocnìní, vlastní odpovìdnost.

Rovnostáøský, nenucený.
Na uívání drog se pohlíí
jako na spotøebitelovu
volbu z produktù dostupných na trhu.

Legislativa

Kriminalizovat nabídku
i uívání drog. Maximalizovat ceny drog. Omezovat dostupnost (nový
model zahrnuje i alkohol,
tabák a léky na pøedpis).

Urèitá regulace je pokládána za nezbytnou, napø.
ochrana mládee nebo
spotøebitele; modely se
vak mohou liit (klíèovým
konceptem je relativní riziko).

Legalizovat uívání drog.
Regulovat nabídku cestou
obecné legislativy na
ochranu spotøebitele
a mládee. Zdanìný prodej
jako u ostatních produktù.

Politika
v oblasti
prevence

Uívání nelegálních drog
a uívání lékù jinak ne na
lékaøský pøedpis je nepøijatelné. Omezit monosti
uívání alkoholu a tabáku.
Podporovat protidrogové
postoje (Øekni drogám
ne).

Nejlépe drogy neuívat,
jsou-li vak uívány, minimalizovat rizika s tím spojená. Podporovat zdravé
chování, ivotní styl
a prostøedí.

Souèást obvyklé zdravotní
osvìty a obèanské výchovy.
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Politika
v oblasti
léèby

Orientovaná na abstinenci.
Medicinalizace návyku
(závislost jako nemoc)
mùe otevøít cestu substituèní léèbì. Mùe být spojena s represivními opatøeními.

Pragmatická (øada pøístupù).

Sniování rizik

harm-reduction

Èasto pokládáno za pøimhuøování oèí pøed uíváním drog.

Centrální koncept drogové
politiky.

Vyvarovat se kod pùsobených prohibicí. Ostatní
kody omezovat výchovou
a poskytováním informací.

Potøebné informace

Prevalence uívání drog,
profil uivatelù, rizikové
faktory uívání, protidrogové postoje, úmrtí, drogová kriminalita. Mìøení
sniování nabídky drog,
ilegální trhy s drogami,
výskyt nelegálního chování. Nový model zahrnuje
rovnì alkohol a tabák.

Výskyt problémového uívání drog (legálních nebo
nelegálních) a jeho zdravotní dùsledky, rizikové
faktory na úrovni jedince
a prostøedí, ivotní styl
a rizikové chování, znalosti a postoje ve vztahu ke
zdraví. Mìøení zlepení
chování ve vztahu ke
zdraví a sniování spoleèenských nákladù na zdravotní péèi.

Monitorování zdraví a dalích nepøíznivých dùsledkù, poptávka po léèbì
a poradenství, pøístup
a vyuití ze strany mladých lidí. Informace o produktu a kvalita (ochrana
spotøebitele). Údaje o výrobì a prodeji (pro úèely
zdanìní).

Vìtí odstup od represivních opatøení.

n Striktnì zákonná paradigmata
Tabulka è. 1 uvádí striktnì zákonná/represivní
paradigmata v porovnání s vybranými paradigmaty veøejného zdraví a sociologicko-ekonomickými. Starý model zde odkazuje na striktnì
zákonnou definici drog v tom smyslu, e jsou
mezi nì zahrnuty pouze nelegální látky, je podle úmluv OSN a národních legislativ podléhají
kontrole. Od dob pøijetí úmluv OSN o drogách je
v mnoha zemích starý model pouíván; podle
nìj postoje spoleènosti a sociální politiky pojímaly a v nìkterých pøípadech stále jetì pojímají
konzumaci alkoholu a tabáku jako normální
a pøijatelný aspekt kultury dané zemì, na rozdíl
od nelegálních drog, které vzbuzují neádoucí
asociace nìèeho cizáckého a hrozivého.
Nové modely se odvolávají na pøístupy, je zaèaly pøevaovat v posledních desetiletích a je
v rostoucí míøe pohlíejí na alkohol a tabák jako
na látky, které je tøeba kontrolovat a omezovat
podobnì, jako je tomu v pøípadì nelegálních
drog, pøestoe úplný zákaz není reálný.

Poskytovat sluby léèby
jako souèást veobecných
zdravotnických a poradenských slueb.

Implikace
Striktnì zákonné/represivní pøístupy vykazují ve
vztahu ke konceptu veøejného zdraví fundamentalistické napìtí, v tom si jsou podobné s modely
uívání drog jako nemoci. Naopak nesluèitelné
jsou s mnoha sociologickými modely a zejména
s tìmi, které vycházejí z teorie nálepkování
a sociální deviace, rovnì tak jsou nesluèitelné
s trními modely, které vnímají drogy jako produkty a uívání drog jako volbu spotøebitele.

n Základní morální postoje
Moralistické perspektivy
Mylenka, e uívání drog a závislost jsou projevem morální slabosti a nikoli nemoci, je morální
perspektiva, zakotvená v protestantské pracovní
etice, anebo vycházející z puritánského odmítání
nezaslouené nebo bezpracné rozkoe, která
se prolíná ve vìtí èi mení míøe mnoha aspekty
diskuse o drogách. Uivatelé nejsou pokládáni za
obìti, ale naopak za delikventy, a s výjimkou pøípadù nesporné duevní choroby jsou spíe odsu-
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zováni, ne aby se jim dostávalo podpory. V reakcích na uívání drog je zøetelná tendence
k autoritáøskému pøístupu. I kdy je tento postoj
nejvíce patrný ve striktnì zákonných a represivních paradigmatech, mùe rovnì ko-existovat
s tradièními modely uívání drog jako nemoci
a s politikami veøejného zdraví, které jsou zaloeny na konceptech patogeneze. Základní východisko, e uívání drog je nesprávné, èasto
uzavírá dveøe jakémukoli jinému pohledu, a pøijetí výzkumem podloených dùkazù je v takovém
pøípadì moné pouze tehdy, pokud potvrzuje
pùvodní východisko.
Hédonistické perspektivy
Hédonismus pøisuzuje rozkoím navozeným uíváním drog pozitivní hodnoty. V tomto smìru jde
o opak asketického smìøování moralistických reakcí. Pøíklady zahrnují obhajobu vlastností halucinogenù roziøovat vìdomí, empatických úèinkù extáze nebo relaxaèní a socializaèní funkce
uívání konopí.
Spoleèenské názory na hédonismus jsou èasto
dvojznaèné a odráejí tak ambivalentní pohledy
na rozko. Není vzácností setkat se s lidmi, kteøí
schvalují drogy, jim sami holdují (sklenka dobrého vína), zatímco odsuzují drogy, které uívají
jiní (hnusní kuøáci trousící nedopalky).
Humanitární (lidumilné) perspektivy
Humanitární postoje vycházejí ze zásad, jako
jsou spravedlnost, demokracie, pluralismus a lidská práva. Opatøení jsou vytváøena v souladu
s utilitáøskými koncepty, které upøednostòují
pøístupy, uplatòující opatøení, je nejlépe pøispí-

vají k dosaení cíle. Tím je zlepovat kvalitu ivota a zmíròovat utrpení a u u jednotlivcù nebo
vìtích skupin obyvatel.
Libertariánská perspektiva a perspektiva
volného trhu
Poslední desetiletí se rovnì stala svìdkem rozmachu volného trhu jako pøevaující ekonomické ortodoxie. Tato zmìna byla v nìkterých zemích výraznìjí ne v jiných, a obzvlá rychle
probíhala v nìkterých zemích støední a východní
Evropy. Provázel ji zvýený dùraz na individualismus a na práva jedince jako spotøebitele.
K tomu se pøidruily pomìrnì markantní posuny
v sociálních postojích a politickém vìdomí. Spolu s morálními perspektivami, je uívání drog
buï odsuzují, nebo oceòují, existují i postoje zaloené na libertariánských a zásadami volného
trhu se øídících perspektivách, které mohou být
k uívání drog jako takovému lhostejné, avak
pøesto mohou mít významné dopady na úlohu
státu v regulaci chování jedince a v zasahování
do trhu, zejména do legálních trhù s alkoholem
a tabákem, ale potenciálnì i do trhù v souèasnosti nelegálních. Lze rovnì poèítat s významnými implikacemi pro rùzné typy politik v oblasti
veøejného zdraví a prevence, jim se dostane
podpory, a také s dalími dopady pokud jde
o úlohu a prospìnost epidemiologického a sociálního výzkumu (viz kapitolu Martina Büechiho v publikaci Propojování výzkumu, politiky
a praxe: co jsme se dosud nauèili a co bychom se
jetì nauèit mìli, sborník ze Strategické konference Skupiny Pompidou, 2004, trasburk, Vydavatelství Rady Evropy).

Koncepty a definice epidemiologie
S ohledem na to, e epidemiologie byla v mnoha zemích a rovnì v pracovních programech SP
a EMCDDA v uplynulých dvaceti letech pøevaujícím paradigmatem, stojí za to zamyslet se nad
tím, jak je epidemiologie v oblasti drog definována a aplikována. Nìkdy byl význam tohoto pojmu rozíøen tak, aby pokryl irí kálu pøístupù,
ne je v tradièní nebo souèasné epidemiologii
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obvyklé. Je diskutabilní, zda se pak jetì vùbec
jedná o epidemiologii (Hartnoll, 1993).

n Definice epidemiologie
Jedna z moných definic, upravených v poèáteèních letech existence SP její expertní epidemiologickou skupinou, zní takto:
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Pojem epidemiologie, tak jak je v oblasti drog
pouíván, se vztahuje k iroce definované oblasti
výzkumù, monitorování a analýz. Epidemiologie
si klade za cíl studovat výskyt, vzorce a vývoj fenoménu uívání drog v populaci. Studované jevy
nejsou nahlíeny v pojmech nemocí nebo symptomù v biologickém slova smyslu, ale jako vzorce
chování a rovnì jako sociální a psychologické
podmínky spojené s takovými typy chování, anebo k nim pøispívající. Do oblasti epidemiologie je
rovnì zahrnuta etiologie tìchto vzorcù chování, analýza zapojených procesù, studium jejich
dùsledkù a monitorování dopadu intervencí
a opatøení drogových politik.
V této iroké oblasti zkoumání je k dispozici rozsáhlé spektrum dostupných metodologií: prùzkumy zamìøené na obecnou populaci èi na její
specifické skupiny (napøíklad studentù), longitudinální kohortové studie, prùzkumy populace
uivatelù rùzných typù drog, informaèní systémy
zaloené na údajích z léèebných zaøízení, etnografické studie skupin uivatelù drog nebo vysoce rizikových skupin populace, systémy monitorování zdravotních dùsledkù (akutní pøípady vyadující neodkladný lékaøský zásah, pøedávkování, infekèní nemoci), monitorovací systémy z oblasti vymáhání práva (zadrené drogy, poèet stíhaných nebo uvìznìných osob, poulièní ceny
a chemická èistota drog) atd.
(Multi-city drug study - studie zamìøená na drogy, realizovaná s úèastí vìtího poètu mìst,
1987)

n Epidemiologie ve vztahu k tradicím
výzkumu v jiných vìdeckých oborech
Epidemiologie a pøíbuzné disciplíny se v oblasti
drog do znaèné míry pøekrývají (sociologie,
kriminologie, antropologie, sociální psychologie,
ekonomie, sociální politika). Odráí se tak multi-faktoriální a mezisektorová povaha fenoménu
uívání drog i reakcí na nìj. Rovnì tak dochází
k výraznému prostupování metodologie napøíè
tradièními hranicemi oborù.
Tato publikace vychází z pragmatické definice
drogové epidemiologie jako praktické vìdy, je

chce informovat politiku veøejného zdraví. To
umoòuje zaèlenit iroké spektrum výzkumných
pøístupù a metod, i kdy zde dochází k pøekrývání s teritorii, na nì si èiní nároky jiné vìdecké
disciplíny.

n Typy epidemiologických aktivit
V závislosti na úèelu lze rozliit rùzné typy epidemiologických aktivit.
Deskriptivní (popisné) studie
Zahrnují mìøení prevalence a distribuce uívání
drog v populaci (napøíklad podle vìkových skupin a pohlaví). Podávají obraz o úrovni a základních charakteristikách fenoménu uívání drog,
který mùe být prospìný pøi mapování potøeb
nebo jako výchozí bod pro sledování zmìn
v èase.
Monitorovací systémy a pozorování
Zahrnují sledování trendù v èase za vyuití specifických indikátorù (napøíklad prevalence nákazy virem HIV mezi injekèními uivateli drog pøi
nástupu do léèby).
Analytická epidemiologie
Tyto pøístupy pracují s otázkami typu proè?
a jak? Zahrnují prediktory, rizikové a protektivní faktory (na úrovni jedince a populace), analýzu procesù a mechanizmù (individuální a kontextu).
Evaluace a výzkum slueb
Jde zejména o formativní a sumativní pøístupy,
evaluaci procesu, výsledkù a dopadu, analýzu
nákladové efektivity slueb a o analýzy spoleèenských nákladù spojených se zdravotní zátìí
v dùsledku uívání drog. Formativní evaluace je
dùleitou souèástí pøípravy nových programù
nebo strategií (viz Scriven, 1991).
Prognostika trendù
Zde lze aplikovat øadu metodologií, napøíklad
dynamické modelování, kvalitativní analýzy za
vyuití historických materiálù nebo dat sbíraných formou interview, analýzy sociálních trendù èi trhu.
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Indikátory
Pojmu indikátor se pouívá (napøíklad
EMCDDA) jak pro úèely monitorování, tak pro
úèely zpracování deskriptivních studií. Indikátor
je stanovený ukazatel, u nìho se pøedpokládá,
e je nositelem pøedpovìditelného vztahu k urèité charakteristice fenoménu uívání drog a jeho lze pouít k popisu situace nebo pro monitorování zmìn. Napøíklad profilu klientù, kteøí poprvé nastoupili do léèby, se nìkdy pouívá jako
indikátoru charakteristik irí populace problémových uivatelù drog. Pokud je tento indikátor
sledován v èase, mùe rovnì odráet zmìny
v této populaci.
Indikátory nemusejí být nezbytnì v kauzálním
vztahu a èasto jsou ovlivòovány dalími faktory
(napøíklad indikátory zájmu o léèbu v souvislosti
s uíváním drog mohou být rovnì ovlivòovány
kapacitou léèebných slueb nebo politikou léèby). V kontextu drogové politiky by nemìly být
interpretovány kauzálnì, tj. napø. oèekávat, e
modifikace jednoho z indikátorù bude mít odpo-

vídající úèinek na uívání drog jako celku. Napøíklad pøi pøedpovìdi poèasí je pokles tlaku v barometru indikátorem patného poèasí. Mìlo by
snad smysl pøipumpovat do barometru (nebo dokonce do atmosféry) vzduch, aby se tak patnému poèasí zabránilo?

n Metody pouívané v epidemiologii
Rùzné problémy vyadují pouití rùzných metod.
V tabulce è. 2 jsou uvedeny nìkteré vybrané pøíklady, shrnující metody pouívané u klíèových
otázek. Nejrùznìjí pøíruèky mohou nabídnout
komplexnìjí pøehled metod.
Dynamické modelování
Mylenka popsat a vysvìtlit uívání drog jako
proces vznikající v prùbìhu èasu postupnou interakcí vlivu rùzných faktorù a smyèek zpìtné
vazby vèetnì dopadu opatøení realizovaných
v rámci drogových politik, ukazuje na potøebu
analýz, které pouívají pøístupy dynamických
systémù. Dynamické modelování je kvantitativnì zaloený pøístup k øeení takových poadav-

Tabulka 2: Rùzné otázky, rùzné metody.
Otázka

Typ výzkumné èinnosti

Metody

Deskriptivní studie

Prùzkum

1. Porozumìní drogové situaci
Kolik?

Statistický odhad
Trendy výskytu HIV u injekèních
uivatelù drog

Monitorování

Rizikové faktory ve vztahu k uívání drog

Analytické studie

Riziko úmrtnosti mezi závislými
uivateli drog

Deskriptivní studie

Systémy vykazování
Sentinelový prùzkum
Pøípadová kontrolní studie
Longitudinální studie
Kohortová studie

2. Porozumìní opatøením drogové politiky
Rozsah nabídky léèby

Deskriptivní studie

Soupis léèebných center

Dopad intervencí sniování poètu
úmrtí v souvislosti s uíváním
drog

Analytické evaluace

Kvantitativní dynamické modelování

Výsledky léèby

Analytické studie
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Kvalitativní analýza pøíèin smrti
Randomizovaná kontrolní klinická studie
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kù. Tohoto typu technik se v irokém rozsahu pouívá v ekonomii, napøíklad k modelování hospodáøství, k pøedpovìdi jeho rùstu, inflace èi nezamìstnanosti. V oblasti drog se zkoumaly rùzné
pøístupy, jejich potenciál vak jetì èeká na své
vyuití.
Kvalitativní a kvantitativní metody
I kdy je epidemiologie èasto povaována za
kvantitativní disciplínu, kvalitativní metody poskytují hodnotné informace a vhledy, které komplementují (doplòují) sbìr a analýzy statistických dat. Kvalitativní výzkum mùe pomoci:





porozumìt procesùm a jejich významùm;
interpretovat statistická data;
vysvìtlit komplikované procesy;
generovat hypotézy (plodná místa).

Nìkdy je kvalitativní výzkum vnímán jako podøízený kvantitativním metodám. Podle jiného názoru jsou kvalitativní pøístupy nìèím více, ne to,
co obvykle dìláte, kdy se nemùete dobrat dobrých statistických dat (i kdy ta mohou být za
tìchto okolností velmi uiteèná). Umoòují alternativní postupy pro analýzy a porozumìní danému fenoménu, i kdy (a snad zvlátì kdy) je
k dispozici dostatek kvantitativních dat.

n Zásadní otázka: Jak získané
informace interpretovat?
Data sama o sobì nejsou nic víc ne pouhá data.
Aby byla uiteèná, je tøeba je interpretovat. Zde
je na místì zdùraznit nìkteré zásadní metodologické aspekty epidemiologických konceptù a interpretace dat.
Prevalence: co mìøí a za jakým úèelem?
Dotaz Kolik je uivatelù drog? je zavádìjící
a zjednoduující otázka a interpretace odpovìdi
mùe snadno vést k váným nedorozumìním,
zvlátì kdy jsou údaje o prevalenci pouity ve
veøejné, politické nebo médii zprostøedkované
diskusi.

Obecnì je prevalence údaj, uvádìjící poèet uivatelù drog v daném èasovém rámci a v blíe vymezené populaci, vèetnì jejich distribuce v ní.
Existuje vak øada rùzných mìøítek prevalence,
z nich nìkterá odkazují na èasové období (aktuální, souèasná, celoivotní, celková celoivotní
prevalence) a jiná na vzorce uívání (jakékoli
uívání, èasté uívání, uívání kokainu, problémové uívání, injekèní uívání). S prevalencí
souvisí incidence (míra, v ní se vyskytnou nové
pøípady v daném èasovém období). Vech mìøítek lze pouít u rùzných populací (obecná populace, mláde, vìzòové, populace v produktivním
vìku). Jde o nìco víc ne o technickou otázku.
Definice prevalence a identifikace potøebných
dat závisí na úèelu a politickém kontextu otázky.
Napøíklad:
 primární prevence  aktuální/souèasná prevalence uívání a zejména incidence, podle
monosti odhad oèekávané celoivotní prevalence;
 minimalizace rizik  harm reduction  aktuální prevalence a incidence rizikového uívání,
zejména intravenózního;
 léèba  aktuální prevalence problémového
uívání drog (definice vìtinou odráejí problémy devadesátých let, jedná se tedy zejména o uívání heroinu a nitroilní uívání drog,
kde s ohledem na zvyující se míru uívání kokainu, konopí a polymorfního uívání drog
mùe vyvstat potøeba revize pojmu problémové uívání drog);
 substituèní léèba metadonem  aktuální prevalence závislosti na uívání opioidù;
 odhad velikosti trhù s drogami  aktuální/souèasná prevalence uívání konkrétních drog
(plus objem a frekvence uívání);
 odhad finanèních výdajù  finanèní prostøedky vynaloené na nákup drog.

Èastou chybou je pouití celoivotní prevalence
k monitorování trendù. Jene celoivotní prevalence je kumulativní údaj o celkovém poètu jedincù, kteøí kdy vyzkoueli nìjakou drogu do urèitého data vèetnì mnoha pøípadù, kdy k experi-
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mentu s drogou dolo ve vzdálené minulosti. Celoivotní prevalence má tendenci narùstat bez
ohledu na trendy aktuálního uívání. To proto, e
starí lidé, kteøí byli mladí jetì pøedtím, ne
v následujících tøiceti letech dolo k nárùstu uívání drog, pøekraèují horní vìkovou hranici definované populace, napøíklad 15-64 let, a jsou nahrazováni mladími generacemi, které drogy
uívají ve vyí míøe.
To znamená, e celoivotní prevalence v obecné
populaci nemùe rychle poklesnout bez ohledu
na to, kolik lidí pøestalo drogy uívat, anebo
u kolika se podaøilo pøedejít prvnímu experimentu s drogami. Proto jakýkoliv prudký pokles bude
pravdìpodobnì zpùsoben spíe metodologickými faktory ne skuteèným sníením prevalence.
I kdy celoivotní prevalence prokázala svùj význam pro jiné úèely, k monitorování prevalence
uívání drog v obecné populaci by se jí uívat
nemìlo. Vhodnìjím indikátorem je ten, který
poskytuje informace o aktuální úrovni uívání,
napøíklad v posledním roce nebo mìsíci. Údaje
o incidenci jsou dokonce relevantnìjím indikátorem zmìny.
Jinou bìnou chybou je zacházet s celoivotní
prevalencí napøíè rùznými vìkovými skupinami
jako s indikátorem oblíbenosti drog; dìti a mladí
lidé, kteøí drogy a do urèitého okamiku svého
ivota neuívali, je mohou klidnì zaèít brát pozdìji, a starí vìkové skupiny s celoivotní prevalencí omezeného uívání drog nejsou pro souèasné trendy reprezentativní. Aby bylo moné
údaje o celoivotní prevalenci uválivì interpretovat, je podstatné, aby byly statistickým skupinám rùzného vìku pøiøazeny specifické hodnoty.
Obzvlá zbyteèné je porovnávat zjitìné údaje
spoleènì u spojených skupin rùzného vìku, napøíklad u vìkových kategorií 10-15 let a 14-18
let.
Srovnávání zemí
Pøíklad: prevalence uívání konopí
Prevalence (za posledních 12 mìsícù) uívání
konopí mezi mladými dospìlými jedinci (15-34
let) dosahuje v zemi A 15 % a v zemi B 25 %.
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Take, jak lze tuto informaci interpretovat? Co
by mohlo být dùvodem takového rozdílu?
Pøi bliím pohledu zjistíme, e v zemi B je prevalence mnohem vyí v mìstských oblastech
(30 %) ne v oblastech ostatních (10 %). Tøi
ètvrtiny populace ijí ve mìstech, prùmìr této
zemì je tedy 25 %. Zemì A je pøevánì jiného
ne mìstského charakteru  v mìstských oblastech ije pouhá jedna ètvrtina obyvatel. Za pøedpokladu, e míra uívání drog ve mìstech a na
venkovì je stejná jako v zemi B, bude národní
prùmìrná prevalence dosahovat 15 %. Rozdíly
v prevalenci lze tedy v tomto pøípadì vysvìtlit
demografickými odlinostmi.
V praxi není pravdìpodobné, aby se takovým
jednoduchým rozdílem mezi zemí A a B daly vysvìtlit vechny rozdíly v prevalenci. Z mnoha
prùzkumù vak vyplývá, e mezi rùznými sociálními a demografickými skupinami jsou významné rozdíly. Napøíklad uívání konopí mùe být
u svobodných bezdìtných jedincù mladích 40
let dvacetkrát èastìjí ne mezi mladými páry
s malými dìtmi. Demografické faktory, jako je
zastoupení kategorie 18-29 let v populaci (kde
je míra prevalence zpravidla nejvyí) nebo ekonomické faktory jako je disponibilní pøíjem, mohou mít podstatný dopad na vykazovanou míru
prevalence. Pokud nejsou tyto faktory podrobeny analýze, nelze øíci, do jaké míry lze rozdíl vysvìtlit jinými hypotézami, jako je napø. dostupnost drog nebo rozdíly v drogové politice.
Korelace a kauzalita
Zvolme jako hypotetický pøíklad drogy a øízení
motorových vozidel. Z epidemiologické studie
vyplývá, e 25 % øidièù, kteøí poruili dopravní
pøedpisy nebo se stali úèastníky dopravních nehod, bylo pozitivnì testováno na konopí. To je
interpretováno tak, e konopí neádoucím zpùsobem ovlivòuje øízení a zvyuje rizika dopravních nehod, co má za následek návrhy na zpøísnìní kontrol a podrobování øidièù testùm na konopí pøímo v rámci silnièních kontrol, jako je tomu v pøípadì alkoholu. To mùe naopak vést
k nárùstu poètu osob stíhaných za øízení pod vlivem omamných látek.
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V tomto pøíkladu se pøedpokládá, e pozitivní výsledek testu na konopí znamená rovnì øízení
pod jeho vlivem. Vìtinou vak testy odhalí jakékoli uívání konopí v uplynulém týdnu, a v nìkterých pøípadech dokonce i uívání pøed tøemi
nebo ètyømi týdny. Kolik øidièù z onìch 25 % bylo v dobì incidentu skuteènì intoxikováno, není
známo, avak pøísluný údaj bude pravdìpodobnì znaènì nií. V mnoha studiích tohoto druhu
se rovnì zjistilo, e øidièi s pozitivním testem na
konopí byli rovnì pozitivnì testováni na alkohol, a tak je tìké posoudit, jaký podíl na daném
incidentu neslo konopí.
Øidièi zadrení pro údajné poruení dopravních
pøedpisù nebo jako úèastníci nehod se obvykle
v pøeváné míøe rekrutují z vìkových kategorií
mladých lidí (proto je také v USA pojistné u mladých øidièù mnohem vyí). V této skupinì populace je rovnì uívání konopí nejèastìjí. Onìch
25 % tedy (v neznámém rozsahu) koresponduje
s obecnou prevalencí uívání konopí pøevánì
v populaci mladých lidí.
Výsledky laboratorních studií naznaèují, e konopí omezuje výkon kognitivních funkcí, jako je
napø. krátkodobá pamì, pozornost a rychlost
reakcí, zejména u lidí, kteøí drogu dosud nevyzkoueli. Pøi pokusech v reálném prostøedí, zkoumajících, jak lidé po vykouøení konopí ve skuteènosti øídí, vylo najevo, e jsou si èasto vìdomi
jeho úèinkù a e se je snaí kompenzovat opatrnìjí jízdou.
Varovat pøed øízením pod vlivem konopí se mùe
jevit jako prozíravé. I kdy je pravdìpodobné, e
se jako implicitní v souvislosti s touto otázkou
nabízí pøedevím pøedpoklad, e konopí musí
zhorovat øidièské schopnosti a zpùsobovat tak
dopravní nehody. Ale z dosavadních poznatkù
lze odvodit, e kauzální vazba mezi konopím
a výraznì zvýeným rizikem dopravních nehod
není tak jasná. Zbývá tedy monost, e uívání
konopí vcelku nemusí zvyovat nehodovost na
silnicích. Take, zatímco navrhované kontroly by
zcela jistì vedly ke zvýení nákladù na vymáhání
práva a zpùsobily by nárùst poètu obvinìných

osob, není vùbec zøejmé, zda by zároveò sníily
nehodovost.
Ve shora uvedené studii korelace nenaznaèuje
kauzalitu. Taková úvaha by byla oprávnìná v pøípadì, e by se u srovnatelné skupiny øidièù, kteøí
neporuili dopravní pøedpisy a nestali se úèastníky dopravních nehod, ve srovnatelných situacích a ve srovnatelných denních hodinách prokázala významnì nií míra výskytu pozitivních
testù. Takový sloitý projekt je velmi nákladný
a v pøípadì konopí také dosud nikdy realizován
nebyl, i kdy v pøípadì alkoholu ano. Slavnou
studií (Grand Rapid Study), která poslouila jako
vìdecké zdùvodnìní limitù krevních hladin alkoholu v øadì západních zemí, se ukázalo, e riziko
nehod stoupá úmìrnì se zvyující se koncentrací
alkoholu v krvi (Borkenstein a kol., 1974). Zjistilo
se ale také, e riziko nehody je u abstinentù, kteøí
jsou pod vlivem alkoholu ètyøikrát vyí ne
u støízlivých jedincù, kteøí pravidelnì pijí urèité
mnoství alkoholu. Ti se stávají stejnì nebezpeènými jako abstinenti a tehdy, dosáhne-li u nich
koncentrace alkoholu v krvi velmi vysokých hodnot (kolem 1 ), co je ve vìtinì západních
zemí dvojnásobek zákonem povolené nejvyí
moné koncentrace alkoholu v krvi (Hurst, 1973).
Evaluace intervencí nebo politik
Historický pøíklad, vycházející ze zkueností jedné evropské zemì, ilustruje problémy, je mohou
vyvstat v pøípadì, e se epidemiologických dat
pouije k evaluaci intervencí nebo drogové politiky (Hartnoll, vlastní pozorování). V zemi X byl
po urèitou dobu pozorován nárùst pøípadù uívání heroinu mezi mladými lidmi. Varovné signály vláda zprvu zlehèovala, protoe ji zamìstnávaly jiné otázky, jako sniování veøejných výdajù a zlepování výkonnosti veøejných slueb.
Policie a celní orgány varovaly, e stoupá poèet
pøípadù zabavení heroinu, avak e jeho cena
stále klesá a e nejsou schopni zvládnout záplavu heroinu, který pøekraèuje hranice zemì. To
bylo interpretováno jako pokus o získání finanèních prostøedkù a bylo poukázáno na to, e policie a celní orgány souèasnì uvedly, e velká
mnoství zabaveného heroinu jenom dokládají
významný pokrok v boji proti nezákonnému ob-
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chodu s drogami. Nejvyí policejní kruhy byly
rovnì zamìstnány jinými prioritami a zdráhaly
se pøesmìrovat zdroje na problematiku drog.
Zprávy rùzných nevládních organizací i hrùzu
vzbuzující poukazování médií na uívání heroinu
mezi mladými lidmi v chudích ètvrtích mìst byly odbyty jako poplané a narùstající poèet
mladých uivatelù heroinu nastupujících léèbu
byl interpretován jako dùkaz zlepení systému
monitorování.
I kdy zprávy o narùstajícím poètu pøípadù uívání heroinu nebyly v politické rovinì vítány, nìkteøí vysocí úøedníci pøísluných ministerstev
uznali, e vzorce uívání drog se mìní, a zadali
proto zpracovat epidemiologický výzkum. Ten
potvrdil, e pøípadù uívání heroinu v posledních
letech pøibývalo a stále jetì pøibývá. Mezitím se
problému chopila celostátní média a pro vládu
bylo stále tìí nastalou situaci ignorovat. Pohár
pøetekl, kdy celostátní deník otiskl èlánek (nakonec se ukázalo, e nebyl pravdivý) o drogových
dealerech, kteøí v základních kolách distribuují
cukrovinky ochucené heroinem. Jakmile se
jednou spustila politická stavidla, heroin se stal
prioritou, výzkum byl pouit ke zdùvodnìní zvýených výdajù na léèbu a vláda zahájila mediální
kampaò, která mìla mladé lidi pøed nebezpeèími
heroinu varovat.
V dobì, kdy finanèní prostøedky smìrovaly do
zajitìní léèby uivatelù drog (asi sedm nebo
osm let poté, co zapoèal nárùst prevalence), se
prevalence závislosti na heroinu zaèala stabilizovat, zatímco výskyt nových pøípadù po urèitou
dobu klesal. Znamenalo to, e s roziøujícími se
monostmi léèby se daøilo zvládat dozvuky tohoto nárùstu (epidemie) tak, e se dále zvyovaly poèty jedincù nastupujících léèbu, ale souèasnì klesal podíl mladích uivatelù.
Stejnì tak preventivní kampaò byla zahájena
sedm nebo osm let poté, co byl zaznamenán zaèátek nárùstu pøípadù uívání heroinu. Kampaò
se zamìøila na mladé lidi a její souèástí byla evaluace zmìn ve vìdomostech a postojích mladých
lidí vùèi heroinu pøed zahájením a po skonèení
kampanì. Evaluace ukázala, e po skonèení
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kampanì si byli mladí lidé více vìdomi rizik uívání heroinu a zvýil se podíl tìch, kteøí by drogu
odmítli, kdyby jim byla nabídnuta. Ministr vyhlásil, e vláda vyhrává bitvu o srdce a mysl mladých lidí. K podpoøe tohoto tvrzení poslouilo
zjitìní, e nárùst prevalence se zpomaluje a e
o léèbu ádá ménì mladých uivatelù.
Byla tedy uvedená preventivní kampaò skuteènì
úspìná? Blií pohled na výsledky evaluace odhalil, e pozitivní zmìny v postojích nastaly
u tìch (a byla to vìtina), kteøí neznali nikoho,
kdo by uíval heroin.U meniny, která uivatele
heroinu znala, mìly zmìny opaènou tendenci 
podíl tìch, kteøí by heroin zkusili, kdyby jim byl
nabídnul, stoupl. Zatímco se zdálo, e kampaò
posílila odpor u vìtiny (která se k heroinu vìtinou stavìla negativnì ji pøed ní), postrádala vìrohodnost u meniny, je byla ohroena nejvíce.
Protoe kampaò probíhala v kontextu poklesu
incidence pøípadù nových uivatelù heroinu, je
tìké dojít k závìru, zda mìla vùbec nìjaký dopad. Kvalitativní výzkum, který byl kdysi proveden mezi mladými uivateli drog naznaèil, e neformální sociální procesy mezi mladými lidmi
jsou v utváøení pohledu na drogy a co do vlivu na
jejich uívání, zejména v oblastech s vìtí prevalencí, dùleitìjí ne vládou podporované mediální kampanì.
Tento pøíklad dokládá, e pravdìpodobnìjí vysvìtlení pozorovaných zmìn byla ignorována, moná proto, e podkopávala prohláení
o úspìnosti kampanì.

PARADIGMATA, TEORIE

Závìr
Správná interpretace dat je klíèem pro porozumìní zkoumaného jevu. Proto je tøeba zopakovat
pìt úskalí interpretace:
 naivní empirismus a ad hoc indukce bez teoretických základù;
 kauzální interpretace indikátorù;
 redukcionismus;
 implicitní domnìnky;
 snaha o sebe-potvrzení.

Teprve pokud se uvedeným úskalím vyhneme,
bude moné vypoøádat se s onou velkou otázkou
Jak získaná data interpretovat? s úspìchem.
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VÝVOJ EPIDEMIOLOGIE
Výzkum nelegálních drog v Evropì a zejména
drogová epidemiologie se rozvíjely v posledních
tøiceti a ètyøiceti letech. Cesty, kterými se tento
vývoj ubíral a problémy, na jejich øeení se výzkum a epidemiologie v rùzných fázích svého vývoje zamìøovaly, by mìly být chápány ve vztahu
k vývoji v uívání drog a vnímání problémù, které
uívání drog pùsobilo, k informacím, které realizátoøi drogových politik a odborníci z praxe potøebovali, k hlavním aktérùm zapojeným do øeení vzniklé situace a k irímu historickému vývoji
konceptù a pøemýlení o sociálních jevech
a problémech.
Hlavní dùraz je zde poloen na vývoj v Evropì
v uplynulých dvaceti letech. Vekeré toto dìní se
ale neodehrávalo ve vzduchoprázdnu a je tedy
dùleité uznat pøínos, který pro rozvoj epidemio-

logie znamenala práce odborníkù v ostatních regionech, zejména v Severní Americe a rovnì
v mezinárodních orgánech jako je Svìtová zdravotnická organizace.
Od osmdesátých let a po souèasnost byly publikovány rùzné pøehledy epidemiologického výzkumu o drogách v Evropì: Berridgeová (1989),
Hartnoll (1994), Kennis (1996), CREST (1996),
Fountain a Griffiths (1999), Hartnoll (2003). Vedle výroèních zpráv EMCDDA se na sbìr dat a na
analýzu trendù v oblasti drog v Evropì zamìøilo
nìkolik dalích zpráv, napøíklad zprávy vypracované Regionální úøadovnou SZO pro Evropu
(1997), studie Skupiny Pompidou, realizovaná
s úèastí vìtího poètu mìst, a publikace zaloené
na COST A6 Spoleèné akci EU v evaluaci aktivit
proti drogám v Evropì (napøíklad Waal, 1998).

irí témata
Charakter výzkumných aktivit, jejich zamìøení,
paradigmata a metodologické pøístupy se vyvíjely v tomto èasovém období. Tento proces zèásti
odráel vývoj výzkumu drog jako zdroje poznání,
zèásti vývoj v uívání drog a jeho vnímání
a zèásti mnohem irí zmìny v roli sociologického výzkumu i ve výzkumných pøístupech
k sociálním problémùm a sociálním politikám
obecnì.

n Perspektivy výzkumu
I kdy øeené otázky vyvstaly z obav z vnímaných
zmìn v uívání drog, zpùsob, jakým výzkumníci
k tìmto otázkám pøistupovali, byl determinován
ji existující tradicí výzkumu v daných zemích
a rozsahem, v jakém byly rùzné profese a disciplíny (sociologie, kriminologie, medicína...) do
drogové problematiky zahrnuty anebo v ní spatøovaly oblast svého zájmu.
Klinické a biomedicínské perspektivy
Biomedicínská perspektiva byla v øadì zemí základním paradigmatem a to od poèátku dvacátého století a po edesátá léta a dále. Uívání
drog (zejména drogová závislost) byla povaována za poruchu chování nebo za klinickou poru-

chu. Striktnìjí biologické vysvìtlení, jako napøíklad metabolická nerovnováha, pøipravilo cestu
pro zavedení metadonu a zailo svou renesanci
v edesátých letech, hlavnì v USA, protoe pokroky v biochemii a psychofarmakologii znamenaly hlubí pochopení mechanizmù úèinkù drog
na nervový systém.
Tato perspektiva èasto ve skuteènosti neuznávala odliení fenoménu uívání drog od závislosti
na jejich uívání. To se promítlo v terminologických problémech a v nalezení neutrálního výrazu pro uívání drog v rùzných jazycích, který nevzbuzuje asociace nemoci (závislost) nebo odsouzení (abúzus). Výrazu abúzus/zneuívání
se stále jetì èasto pouívá pro oznaèení jakéhokoli uívání nezákonné drogy a oficiální terminologie Komise OSN pro omamné látky a UNDCP
(Program kontroly drog OSN) stále jetì neutrální pojem uívání neuznávají.
Perspektiva veøejného zdraví a epidemiologie
Epidemiologické pøístupy postupnì získávaly na
významu od edesátých let a poèínaje sedmdesátými léty a dále, kdy drogy zaèaly být povaovány za sociální jev, který se vyskytuje v chování
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skupin mladých lidí, a ne pouze v chování naruených jedincù. Výzkumníci se èasto rekrutovali
spíe z oblasti sociálních vìd ne z oboru lékaøské epidemiologie (i kdy v nìkterých zemích se
jednalo o psychiatry). Nástup AIDS znamenal, e
se do hry dostalo více medicínsky orientovaných
epidemiologù a sociologù (rizikové chování).
Jak ji bylo zmínìno, chápání veøejného zdraví
v duchu Ottawské charty se od tradièního pøístupu v oblasti veøejného zdraví velmi lií. Epidemiologický výzkum drog vìtinou reflektuje
starí koncept, obdobnì jako je tomu v pøístupu
mnoha pøedních amerických a severoevropských
výzkumníkù zabývajících se uíváním alkoholu.
Sociologické, kognitivní a interaktivní
perspektivy
Vnímání uívání drog jako sociálního fenoménu
mìlo rovnì souvislost se zvýeným zájmem sociologù o kulturu mládee (ten se datuje také od
edesátých a sedmdesátých let 20. století). To
vedlo kupøíkladu k interakèním nebo opozièním
paradigmatùm, v jejich kontextu byly deviace
jako napø. uívání drog a drogové subkultury
analyzovány v pojmech nálepkování (labelling),
sociální deviace, konflikt hodnot atd. Takový
vývoj bylo moné èastìji pozorovat v zemích
ovlivnìných americkou sociologií deviace a kriminologie, jako napøíklad ve Velké Británii, Nizozemsku a u nìkterých skandinávských výzkumníkù.
Trní a ekonomické perspektivy
Ve stále rostoucí míøe a ve velmi rùznorodém
rozsahu byl zejména v uplynulých deseti letech
provádìn výzkum vedený ekonomickou perspektivou. Nìkteré z výzkumù se zamìøovaly na ilegální trhy s drogami, napøíklad na cenu a èistotu
jako na potenciální indikátory dostupnosti drog,
na to, jakým zpùsobem se trhy s nelegálními
drogami vyvíjejí a fungují nebo na odhady velikosti trhu a ekonomické dimenze nabídky a poptávky. Jiné pøístupy zkoumaly veøejné výdaje
nebo spoleèenské náklady spojené s uíváním
nelegálních drog spoleènì s výzkumem zamìøeným na tabák, alkohol a rùzné druhy nemocí.
Tento vývoj nebyl v irím kontextu rostoucího
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dùrazu na odpovìdnost a uplatòování trních
principù ve veøejných slubách a politice ádným pøekvapením.
Výzkum sociální politiky (vèetnì historické
analýzy)
Obdobnì i v oblasti sociální politiky se v uplynulých asi deseti letech rozvíjel rùznorodý, avak
pomìrnì obsáhlý výzkum. Nìkteøí výzkumníci se
zamìøili na historické koøeny drogové situace
v urèitých zemích, zatímco jiní se vìnovali vývoji
opatøení realizovaných v rámci drogových politik
jak na národní, tak na mezinárodní, evropské
úrovni. Nìkdy je výzkum pøevánì deskriptivní,
jindy jde naopak o pokus analyzovat zapojené
sociální a politické procesy a zájmy, u legálních
látek (alkohol, tabák, léky) zase zájmy ekonomické.

n Výzkum zamìøený na legální látky
Jak ji bylo uvedeno v kapitole 1, výzkum zamìøený na nelegální drogy, alkohol, tabák a psychoaktivní léky byl èasto provádìn v oddìlených
celcích, za úèasti výzkumníkù z rùzných oborù,
v nìkterých pøípadech i v rámci rozdílných paradigmat a s vyuitím rùzných metodologií. Napøíklad spoleènost Kettil Bruun Society se zamìøuje
na problematiku alkoholu (i kdy v poslední dobì
zaøadila do svého výzkumu i drogy), zatímco Evropská spoleènost pro sociální výzkum drog
(ESSD) se naopak zamìøuje na ilegální drogy. Na
evropské úrovni pùsobí EMCDDA a národní monitorovací støediska pro drogy a drogové závislosti, avak pokud jde o alkohol nebo tabák, ádné s tím srovnatelné zázemí není k dispozici
a toté platí i o orgánech Organizace Spojených
národù. Tento stav je odrazem irích historických procesù, které vedly k tomu, e se názory na
návykové látky a zpùsoby, jak je s nimi zacházeno, znaènì lií. Podobné dìlení je patrné i v politických, administrativních, legislativních a profesních opatøeních stejnì jako ve zpùsobu, jak je
výroba a distribuce rùzných produktù regulována. Tak je v administrativním uspoøádání nìkterých zemí alkohol v kompetenci ministerstva
zdravotnictví, zatímco ilegální drogy spadají do
pùsobnosti resortu spravedlnosti nebo vnitra.
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n Rozvoj výzkumu drog v rùzných
zemích
Výzkum drog se v rùzných evropských zemích
vyvíjel rùzným zpùsobem a odliným tempem. To
souvisí s rozdíly v tradicích výzkumu a v existujících strukturách stejnì jako s tím, jak a kdy zaèalo být na drogy pohlíeno jako na problém vyadující pozornost.
Napøíklad ve Velké Británii se poèátky výzkumu
sociálních podmínek, sociálních problémù a veøejného zdraví datují o více ne sto let zpátky,
co umonilo vytváøení osvìdèených tradic v oblasti epidemiologie a veøejného zdraví, sociální
problematiky a politiky. Soubìnì s tím zde rovnì existovala tradice v oboru psychiatrie a drogové závislosti. To ve mìlo za následek, e kdy
se drogy staly v edesátých letech problémem,
teoretické rámce a metodologické nástroje ji
existovaly. Epidemiologický výzkum drog byl
provádìn vìtinou sociology  medicínsky
orientovaní epidemiologové se do nìho a na
malé výjimky zapojili a pozdìji, kdy se vynoøil
problém HIV/AIDS.
Tradice výzkumu v ostatních severoevropských
zemích, napøíklad ve Skandinávii nebo Nizozemsku, má nìkteré shodné rysy s tradicemi ve Velké
Británii, napøíklad ovlivnìní americkými sociologickými a kriminologickými hledisky. Jsou zde
vak i rozdíly. Zèásti v dùsledku prohibice alkoholu a státních monopolù v distribuci alkoholu
existuje ve skandinávských zemích dlouholetá
tradice výzkumu zamìøeného na uívání alkoholu a studium alkoholové politiky. Dìdictvím této
tradice je Skandinávská rada pro výzkum alko-

holu a ostatních drog a spoleènost Kettil Bruun
Society.
S velmi odlinými tradicemi se lze setkat ve
Francii, kde jak sociologie, tak psychiatrie nesou
výraznou peèe psychoanalytického pohledu. A
donedávna se dalo hovoøit jenom o nedlouhé
tradici v oblasti epidemiologického a veøejnì-zdravotního výzkumu zamìøeného na drogy.
Demografie se zde opírá o empirickou tradici,
tak se vak do zkoumání v oblasti drog nezapojila.
V Nìmecku a Rakousku má epidemiologie a veøejné zdraví obecnì rovnì jenom malou tradici.
Psychiatrie je více ovlivnìna funkèní klasifikací
a diagnostickými strukturami a psychologické
pøístupy èasto pøevaovaly nad sociologickými.
V Itálii a panìlsku vycházel výzkum duevních
nemocí a kriminality obecnì spíe z medicínské/organické tradice (napøíklad poèínaje Lombrosem byly nemoci jako epilepsie pokládány za
hlavní pøíèinu øady sociálních problémù). Situace v Portugalsku se jeví podobnì, je zde rovnì
patrný vliv francouzské psychoanalytické sociologie.
Výzkum drog se v nìkterých zemích zaèal rozvíjet pomìrnì brzy (napøíklad skandinávské zemì,
Velká Británie), zatímco v jiných zemích a
v poslední dobì (Portugalsko, Øecko, nìkteré zemì støední a východ Evropy).
V zemích støední a východní Evropy výzkum
v oblasti drog vycházel z odliné tradice, je byla
èásteènì ovlivnìna érou sovìtského vlivu.

Historické souvislosti

n Poèátky rozvoje (do roku 1980)
V Evropì se drogy staly závaným tématem a
v edesátých letech minulého století, i kdy
v prùbìhu století devatenáctého a poèátkem
století dvacátého se èas od èasu vynoøily specifické problémy, je se týkaly napø. uívání opia,

kokainu nebo léèby závislosti a uskuteènila se
i nìkterá klinická etøení, napøíklad zkoumání alkoholizmu nebo závislostí na opiátech. Obecnì
vak platí, e sociologický výzkum, epidemiologické studie a systémy popisující nebo mapující
uívání drog se v Evropì zaèaly rozvíjet a v e-
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desátých letech a poèátkem sedmdesátých let
20. stol., kdy se novì objevily drogové scény
s mladými lidmi, co vyvolalo váné obavy, a to
zejména (i kdy ne výluènì) v zemích severní Evropy.
Vývoj v kontextu jednotlivých zemí
Sociologický výzkum se v edesátých a sedmdesátých letech zamìøoval vìtinou na konopí a do
jisté míry i na LSD. Jednalo se buï o studie zamìøené na malé skupiny uivatelù drog nebo
o statistická etøení v místních, nìkdy i celostátních vzorcích dospívajících nebo studentù. Ve
védsku a Norsku pokraèují pravidelné prùzkumy a do dneních dnù.
Obavy vyvolávala rovnì závislost na opiátech.
Tyto obavy se promítly do klinických studií léèby
nebo populace v jiných typech institucí, do studií
mortality (úmrtnosti) a morbidity (nemocnosti)
v populacích drogovì závislých osob, do evaluace léèby a politiky léèby, do sociologických kohortových studií, epidemiologických studií a kriminologických studií zaloených na policejních
èi forenzních datech nebo na datech o uivatelích drog ve vìzení.
Klinické studie reflektovaly chování dvou skupin
populace: starí, pøevánì enami tvoøenou skupinu závislých na barbiturátech, morfinu nebo
jiných drogách medicínského pùvodu, a mení,
avak narùstající skupinu mladích klientù, èasto muù, kteøí uívali nejrùznìjí druhy drog
vèetnì opiátù, amfetaminù a/nebo konopí ve více vrstevnicky orientovaném, nemedicínském
kontextu.
Pouze v malém poètu zemí, napøíklad ve védsku
a ve Velké Británii, probíhaly studie zamìøené na
amfetaminy ji v padesátých a poèátkem edesátých let, tedy jetì pøedtím, ne se významným
tématem stalo konopí.
Koncem edesátých a poèátkem sedmdesátých
let 20. stol. bylo provedeno nìkolik epidemiologických studií zamìøených na heroin Do tohoto
období se rovnì datují první pokusy o odhady
prevalence, které byly zaloeny na nominaèních
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technikách, multiplikaèních metodách a na metodì zpìtného záchytu (capture-recapture).
Uskuteènily se rovnì sociologické studie popisující skupiny uivatelù drog nebo analyzující interakce mezi mìnícími se vzorci uívání drog, jejich spoleèenským vnímáním a realizovanými
protiopatøeními.
Evropská úroveò
Na Evropské úrovni schválila, na základì návrhu
francouzského prezidenta Georgese Pompidoua,
Konference ministrù esti èlenù Evropského hospodáøského spoleèenství (EHS) a Velké Británie
v roce 1972 spoleèný multidisciplinární program
spolupráce v oblasti drog, pokrývající témata
zdravotnictví, vzdìlávání a distribuce informací,
prosazování práva a legislativy. Tento program
veel ve známost jako Skupina Pompidou a zahrnoval spolupráci se zainteresovanými neèlenskými zemìmi EHS, napøíklad se védskem. Odbor veøejného zdraví Rady Evropy rovnì zaznamenal potøebu realizovat epidemiologické studie a provedl zhodnocení situace v otázce závislostí na drogách v evropských zemích. Následovala Rezoluce Výboru ministrù Rady Evropy z roku 1973, je obsahovala výzvu k navázání uí
spolupráce pøi výmìnì informací o drogách
a souvisejících veøejnì-zdravotních a sociálních
problémech.

n 19801995
Vývoj v tomto období byl v mnoha ohledech vìtinou reakcí na mìnící se vzorce uívání drog,
zejména na vzestupný trend uívání heroinu napøíè vìtí èástí západní Evropy (a v nìkterých zemích i na rostoucí oblibu konopí) a od poloviny
osmdesátých let také reakcí na výskyt AIDS mezi
injekèními uivateli drog. V prùbìhu osmdesátých let byly vyvinuty metodologie epidemiologických studií a zpracován koncept tzv. drogových indikátorù, který byl v Evropì uplatnìn, a to
jak na národní úrovni v nìkterých zemích, tak na
evropské úrovni. Rychlý vývoj zaznamenal sociologický výzkum zamìøený na zkoumání vzorcù
rizikového chování mezi injekèními uivateli
drog.
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Vývoj na úrovni jednotlivých zemí
Poèátkem osmdesátých let probíhal v nìkolika
zemích vývoj indikátorù slouících k prùzkumu
a monitorování uívání drog a souvisejících
problémù. Nìkteré z tìchto ukazatelù stavìly na
kombinaci nepøímých indikátorù, jako jsou ádosti o léèbu, indikátory mortality nebo trhu, odhady prevalence, výbìr metodou snìhové koule
a etnografický výzkum na místní úrovni, napøíklad v Londýnì nebo v Amsterodamu. Podobnými úvahami se øídily i ostatní zemì, napøíklad
Francie, Nìmecko, Itálie a védsko. Bìhem osmdesátých let se iniciativy vedoucí k vytváøení indikátorù dále rozíøily a ujaly napøíklad v Dánsku, Øecku a Irsku. Pravidelné prùzkumy mezi
mladými lidmi pokraèovaly v Norsku a védsku,
byly zavedeny i v Nìmecku. V roce 1987 vytvoøilo panìlsko vnitrostátní systém vykazování, zaloený na tøech indikátorech a slouící k monitorování poptávky po léèbì závislosti na heroinu
a kokainu, nefatálních naléhavých pøípadù
a úmrtí v souvislosti s drogami.
Vedle tohoto dìní se osmdesátá léta stala svìdkem rostoucího zájmu o metody studia skrytých
populací a vzorcù uívání drog, které se nepromítly do indikátorù zdraví nebo trestního soudnictví, a nebyly ani pøimìøenì podchyceny etøením v populaci. Tyto metody zahrnovaly studie
uivatelù kokainu pomocí metody snìhové koule, nebo behaviorální studie rizikového chování
a nákazy virem HIV mezi neléèenými injekèními
uivateli drog.
V nìkterých pøípadech byla pozornost zamìøena
na národní úroveò, v jiných zase na úroveò místní. Dùleitým znakem tohoto procesu byl mnohdy elán pomìrnì omezeného poètu výzkumníkù
v drogové problematice, k nìmu se pøidruoval
jenom pomalu narùstající zájem celostátních
nebo místních úøadù o informace, týkající se vyvstávajícího drogového fenoménu. Tento zájem
byl iven stále vìtím vìdomím mìnících se
vzorcù uívání drog v nìkterých zemí, zejména
heroinu, a také problémù spojených s AIDS.

Vývoj v Evropì a Skupina Pompidou
Na evropské úrovni probíhal hlavní vývoj v epidemiologii v osmdesátých letech ve Skupinì Pompidou Rady Evropy. I kdy Skupina Pompidou
pùvodnì vznikla jako mezivládní skupina pro
spolupráci ve vìcech drog, zahrnující zemì Evropského hospodáøského spoleèenství, poèínaje
rokem 1980 byla èásteènou dohodou pøipojena k Radì Evropy.
V prosinci 1982 uspoøádala Skupina Pompidou
ve trasburku zasedání expertù, vìnované vývoji administrativních monitorovacích systémù
pro posuzování veøejného zdraví a sociálních
problémù vztahujících se k uívání drog. To
vedlo k ustavení expertní epidemiologické skupiny, která se pravidelnì scházela a poloila základy pøístupu zaloeného na dvou vìtvích,
z nich jedna se zamìøila na prùzkumy ve kolách a druhá na tzv. multi-mìstskou (multi-city)
studii drogových indikátorù. Skupina orientovaná na prùzkumy ve kolách vyvinula nástroj, který byl ovìøován v esti zemích. Tento nástroj vak
nebyl na evropské úrovni aplikován a do roku
5
1995 .
V rámci tzv. multi-mìstské studie byl vyvinut rámec pro vyuití mnohoèetných indikátorù k popisu a porovnávání situace ve vìcech drog na
úrovni mìsta. Dùraz byl kladen na interpretaci
indikátorù jako souboru v místním kontextu tak,
aby bylo moné situaci mìstech porovnávat na
základì znalosti toho, co indikátory v kadém
z daných mìst znamenají (obr. 1). Tìí je dosáhnout takového porozumìní na celostátní úrovni,
a to nejenom proto, e situace ve vìcech drog se
v rùzných oblastech lií, ale i proto, e není
snadné vyhodnotit význam indikátorù na celostátní úrovni. Jde o základní, avak èasto pøehlíenou okolnost  bez ohledu na to, zda indikátory jsou èi nejsou standardizovány, dát jim smysl,
provádìt srovnání a vyvozovat z nìj závìry je
moné pouze tehdy, jsou-li statistická data
zkombinována s jinými, èasto pocházejícími spíe z kvalitativního výzkumu a rovnì z obsanìj-

5 Jedná se o tzv. ESPAD  Evropská kolní studie o chování mladých lidí ve vztahu k alkoholu a drogám, která byla

ve vìtím poètu evropských zemí (i za úèasti Èeské republiky) poprvé uskuteènìna v r. 1995, poté v letech 1999 a
2003 (pozn. edit.).
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Obrázek 1: Model drogových indikátorù.
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ích informací o kontextu vèetnì spoleèenských
postojù a realizovaných opatøení drogové politiky. Zpoèátku bylo do studie zapojeno sedm mìst,
pozdìji tøináct a nakonec více ne dvacet.
Vedle pravidelného sbìru a syntézy dat ze zapojených mìst za období od poèátku osmdesátých
let 20. stol. do roku 2003, se k hlavním úspìchùm expertní epidemiologické Skupiny Pompidou øadí: vytvoøení modelu rutinního sbìru
a analýzy více indikátorù; standardní protokol
pro indikátor první ádosti o léèbu; standardní
nástroj pro provádìní prùzkumu ve kolách; pøehled metod ke stanovení odhadu prevalence
problémového uívání drog; pøíruèka o výbìru
metodou snìhovou koule a studie proveditelnosti indikátorù úmrtí v souvislosti s drogami,
nefatálních naléhavých pøípadù, poètu stíhaných osob, mnoství zabaveného heroinu, ceny
a èistoty nezákonných drog a prùzkumu v obecné populaci. Výcvikový program Skupiny Pompidou v drogové epidemiologii z poèátku devadesátých let rozíøil vytvoøené metodologie i do zemí støední a východní Evropy, co vedlo k rozíøení sítì mìst vèetnì ruských a v oblasti Støedomoøí, je se do epidemiologických aktivit zapojila.

n Období od roku 1995 po souèasnost
Vývoj na úrovni jednotlivých zemí
Podat vyèerpávající pøehled není moné. Poèátkem devadesátých let se ve výzkumu vìtinou
dále odráely obavy z osmdesátých let, pøedevím ve vztahu k heroinu a s ním souvisejícími
problémy, k injekènímu uívání drog a k AIDS.
V prùbìhu desetiletí byla stále vìtí pozornost
vìnována kokainu a zejména pak syntetickým
drogám. V poslední dobì získal na významu výzkum zamìøený na konopí.
V mìnících se prioritách výzkumu lze v rùzných
zemích pozorovat i jiné proudy, v závislosti na
tématech, která dominovala v politických agendách. V nìkterých zemích se dùleitou hnací silou stala kriminalita a veøejný poøádek, v jiných
zase tvorba plánù meziresortní drogové politiky

a stanovení jejích cílù vedly k dalímu rozvoji
epidemiologického výzkumu a monitorování.
Rostoucí dùraz, který byl kladen na odpovìdnost
a efektivitu vyzdvihl do popøedí zájmu evaluace
a analýzy nákladù. Stále se zvyující akceptace
sniování rizik  harm reduction byla doprovázena i nárùstem v oblasti výzkumu.

n Evropský vývoj a EMCDDA
Na evropské úrovni bylo nejvýznamnìjí událostí
zøízení Evropského monitorovacího centra pro
drogy a drogové závislosti  EMCDDA. Za hlavní
dosavadní pøínos EMCDDA pro epidemiologii
a sociologický výzkum lze povaovat konsolidaci
a zavedení novinek, k nim byl dán podnìt v letech 1980-1995. K tìm patøily projekty tzv. klíèových epidemiologických indikátorù prevalence a zdravotních dùsledkù uívání drog, statistického a dynamického modelování a kvalitativního výzkumu, objevujících se trendù, nových
syntetických drog, pøedbìné studie drogových
trhù, indikátory vymáhání práva, vytvoøení databází o intervencích v oblasti sniování poptávky
po drogách a pøehledy a manuály pro evaluaci
v oblasti sniování poptávky. V rovinì drogové
politiky se vìtina prací soustøedila na popis politických cílù, koordinaèních struktur v èlenských
státech a na vytvoøení databáze o tzv. drogové
legislativì v zemích EU.
6

Vytvoøení sítì Reitox bylo významným faktorem
pøi zajitìní struktury nezbytné pro íøení metodologie s cílem pøispìt k harmonizaci sbìru epidemiologických dat a vytvoøení kanálu pro sbìr
informací o situaci v Evropì.
Vedle výzkumù v èlenských zemích a informací,
které shromádilo a syntetizovalo EMCDDA, dalí
výzkumné aktivity na evropské úrovni zahrnovaly:
 projekty Skupiny Pompidou a její pokraèující
multi-mìstská studie;
 Evropskou kolní studii o postojích k alkoholu
a dalím drogám (ESPAD, European School
Survey Project on Alcohol and other Drugs);
 COST A-6 financovaný Evropskou komisí;

6 Spolupracující sí národních monitorovacích støedisek pro drogy a drogové závislosti v èlenských zemích EU
(pozn. edit.).
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 projekty Svìtové zdravotnické organizace
(prùzkumy ve kolách, seroprevalenèní studie
o výskytu HIV);
 projekty financované Øeditelstvím veøejného
zdraví Evropské komise (zejména ty, které náleí do Drogového preventivního programu).

Mezi ostatní evropské výzkumné instituce a sítì
se øadí:
 Evropská spoleènost sociologického výzkumu
drog (ESSD, European Society on Social Drug
Research);
 Evropský výzkum závislosti (European Addiction Research);
 Skandinávská rada pro výzkum drog a alkoholu (NAD, Nordic Council on Drug and Alcohol
Research);
 Spoleènost Kettila Bruuna (KBS, Kettil Bruun
Society);
 Evropský výzkumný ústav rizikových faktorù
u adolescentù a mladých lidí (IREFREA, European Research Institute of Risk Factors on
Adolescent and Young People);
 Evropské sdruení odborníkù v oblasti drogových závislostí (ITACA, European Association
of Professionals Working with Drug Dependencies);
 Evropské sdruení pro výzkum uívání drog
(EASAR, European Association of Substance
Abuse Research).
Souèasné prostøedí, v nìm se provádí
drogová epidemiologie a výzkum drog
Epidemiologie a výzkum drog jsou v Evropì zajiovány ve tøech liniích:
 monitorování a analýza trendù v uívání drog,
intervencí a drogových politik (místní orgány,
národní monitorovací støediska, EMCDDA);
 aplikovaný ad hoc výzkum nebo sbìr informací k okamité potøebì (obojí obvykle financují
veøejné orgány na místní, národní nebo evropské úrovni, provádìjí zpravidla externí dodavatelé);
 výzkum provádìný na univerzitách, výzkumnými ústavy a centry v oblastech jako jsou
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epidemiologie, medicína, sociologie nebo kriminologie (financovány výzkumnými radami,
vládami, soukromými nadacemi, prùmyslovými nebo evropskými orgány).

n Mezinárodní souvislosti výzkumu
Vývoj drogové epidemiologie a sociologického
výzkumu probíhá v Evropì v kontextu narùstající
spolupráce mezi regionálními a mezinárodními
organizacemi a rovnì mezi jednotlivými výzkumníky a výzkumnými ústavy. Sedmdesátá léta se stala svìdkem významných metodologických novinek pocházejících z USA a Kanady, které ovlivnily evropský pøístup k pøípravì epidemiologických etøení a drogových indikátorù
v osmdesátých letech. Významným pøínosem pro
dalí íøení tìchto metodologií byla rovnì sada
epidemiologických manuálù vydaných Svìtovou
zdravotnickou organizací v letech 1980 a 1981.
Epidemiologická pracovní skupina Spoleèenství
(CEWG, Community Epidemiological Working
Group), zaloená na pravidelném vykazování
trendù v oblasti drog ze sítì zapojených mìst
byla ustavena jako doplòující pøístup k celostátním prùzkumùm a systémùm vykazování. Nìkolik evropských výzkumníkù se úèastnilo jejích
jednání, co pøispìlo k vytvoøení dùleitých vazeb, které hrály významnou úlohu pøi vývoji epidemiologických indikátorù a informaèních systémù v Evropì.
Mezinárodní kontakty a propojení facilitovala
Mezinárodní pracovní skupiny pro epidemiologii
(IEWG, International Epidemiology Work Group),
která pøedstavuje zvlátì významný mechanizmus pro výmìnu informací mezi výzkumníky,
mezinárodními organizacemi a regionálními nebo subregionálními sítìmi pokrývajícími oblast
drogové epidemiologie.
Zatímco v této publikaci je pozornost vìnována
pøedevím Evropì, rozvoj drogové epidemiologie
v Evropì je souèástí irích vývojových proudù
na mezinárodní scénì. Spolupráce a výmìna informací sice mohou být èasovì nároèné, jsou
vak nezbytné pro vzájemné obohacování mylenek a pro stimulaci k inovacím.
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Závìry
Z tohoto struèného historického exkurzu lze odvodit následující závìry:
 Interval mezi zasetím nové ideje a sklízením
jejích plodù mùe být dosti dlouhý. V pøípadì
vývoje drogových indikátorù pøedstavoval
dvacet let  od poèáteèní koncepce a výzkumné práce na zaèátku osmdesátých let a do
formálního pøijetí vybraných indikátorù poèátkem tøetího tisíciletí.
 Pro postup vpøed je nezbytná kontinuita stabilního politického rámce, struktur a také
individuálních výzkumníkù a výzkumných
center.
 Dùraz byl pøesunut z místní a národní úrovnì
na úroveò evropskou a mezinárodní. V souèasné dobì lze pozorovat urèitý obrat zpìt,
smìrem k vìtímu uznání významu místní
úrovnì a rùznorodosti (diverzity).
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Kapitola nabízí pøehled toho, co o drogovém fenoménu  z perspektivy výzkumu - víme, a zamýlí se nad tím, jak by mohly být výsledky vý-

zkumu prospìné jako zdroj informací pro politiku a praxi.

Kdo jsme my, co znamená víme a kdo se nauèil?
 Výzkum v dané oblasti je opravdu dosti obsáhlý, mimo pøísluné odborné kruhy (napøíklad urèitá èást sociologického a kvalitativního výzkumu) se vak o nìm moc neví.
 Jen v nìkolika málo zemích jsou rozsah výzkumu a znalost problematiky pøimìøené,
v ostatních zemích je to naopak (napøíklad
povìdomí o místních trzích s drogami a strategiích vymáhání práva).
 V nìkolika nebo v mnoha zemích výzkum
v dané oblasti existuje, není vak na programu
EMCDDA, Skupiny Pompidou nebo Evropské
komise a proto se o nìm na evropské úrovni
neví (napøíklad komorbidita).
 Na evropské úrovni jsou sice informace k dispozici, v irím mìøítku vak nejsou snadno
dostupné (napøíklad posuzování rizik trhù
s drogami a nezákonného obchodování s nimi,
provádìné Europolem).
 Výzkumy, které byly uskuteènìny pøed nìkolika lety si dodnes zachovávají svou platnost
(zejména jako paradigmata nebo metodologie), avak ví o nich pouze výzkumníci (napøíklad výzkum v oblasti teorie nálepkování a íøení sociální deviace v edesátých a sedmdesátých letech, nebo výzkum výbìru metodou
snìhové koule v osmdesátých a devadesátých
letech 20. stol.).
 Výzkum probíhá mimo Evropu (napøíklad
v USA, kde se zamìøuje na evaluaci úèinnosti
léèby nebo na ekonomické modely trhu s kokainem a dopad rùzných strategií drogové politiky).

Za tìchto okolností není jednoduché odpovìdìt
na otázku Co víme?. Zde by se mohl uplatnit
koncept kritického mnoství a prahu povìdomí. Kritické mnoství znamená, e míra poznatkù o daném problému dosáhla takové úrovnì
pokroku a zralosti, e ji ji nelze jenom tak odbýt.
Práh povìdomí znamená, e poznatky jsou ji
pøijímány natolik, e pronikají i do vìdomí kruhù
za pomyslnou hranicí vìdecké komunity, v ní
byly poznatky generovány. Není snadné konkretizovat dìlící èáry implikované tìmito dvìma
koncepty stejnì jako vìdecký konsensus nemusí
nezbytnì úzce korelovat s akceptováním poznatkù z výzkumu ve vìdomí politikù a veøejnosti
To ilustrují i výzkumy, které za pouití historických pøíkladù analyzovaly podmínky, za nich
jsou vìdecké poznatky uplatòovány pøi formulaci a realizaci administrativních opatøení (napø.
drogových politiky). (viz napø. Berridgeová,
2003).
Dalí èást této publikace nabízí pøehled informací dostupných na evropské úrovni, zejména pak:
 srovnávací informace a výzkum v oblasti drog
na evropské úrovni;
 informace íøené nebo dostupné napøíè evropskými zemìmi;
 informace obsaené v evropských dokumentech, zprávách, výzkumných programech.

Porozumìní drogovému fenoménu  co skuteènì víme?
V tomto oddílu je podán struèný pøehled souèasných znalostí o situaci v uívání drog a o opatøeních realizovaných k jejímu øeení. U kadého

tématu jsou rozlieny poznatky popisné a analytické (vysvìtlující, nebo hodnotící).
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n Tématické oblasti drogové politiky
Poptávka po drogách a reakce na ni
V rovinì základní charakteristiky situace ve vìcech drog v Evropì se toho ví pomìrnì hodnì
o prevalenci a distribuci uívání drog v populaci,
o vlastnostech, postojích a chování rùzných skupin uivatelù drog i o problematických vzorcích
uívání a jeho hlavních zdravotních dùsledcích.
Nástroje (indikátory) pro mìøení a monitorování
poptávky po drogách existují, i kdy nejsou vdy
uplatòovány. Stále zde vak zùstává prostor pro
dalí práci, napøíklad v pøípadech monitorování
a analýzy incidence, novì se objevujících trendù,
íøení uívání drog a systematického popisu demografických, kulturních a socioekonomických
korelátù rùzných vzorcù uívání drog a jeho dùsledkù .
Èasem se srovnatelnost indikátorù prevalence
zdravotních dùsledkù uívání drog zlepila,
i kdy dokonalosti nedosáhla. A tøebae stále
existují urèité mezery, je dnes ji moné získat
základní pøehled o situaci ve vìcech drog v celé
Evropì. Pøi dostateèném poètu zapojených zemí
je rovnì moné monitorovat obecné trendy.
V rovinì analytických vysvìtlení vývoje v uívání
drog takového pokroku dosud dosaeno nebylo.
To je patrné napøíklad pøi objasòování rozdílù
mezi regiony èi zemìmi nebo pøíèin pozorovaných trendù. Výzkum identifikoval rizikové faktory spojené s uíváním drog na individuální
úrovni, kauzální vztahy se vak v øadì pøípadù
nepodaøilo dobøe nastavit. Stejnì jako má výzkum testovat rùzné hypotézy, i zde je velký potenciál pro lepí zuitkování existujících dat nemalý.
Pokud jde o opatøení realizovaná v rámci drogových politik, je k dispozici velké mnoství základních deskriptivních dat o opatøeních a intervencích sniování poptávky (prevence, sniování rizik  harm reduction, léèba a rehabilitace, uivatelé drog v trestnì-právním systému). Rozpìtí
dostupných informací se pohybuje od individuálních programù a po celostátní pøehledy a zahrnuje i kvalitativní data, prùzkumy provádìné
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mezi odborníky a v rùzných typech slueb, profily klientù, podrobnosti o strukturách koordinace
drogové politiky nebo o nákladech na ni stejnì
jako strategické dokumenty o plánovaných
a realizovaných opatøeních a intervencích na
místní a celostátní úrovni. Zdrojem informací na
národní a evropské úrovni jsou nejrùznìjí databáze, seznamy, zprávy a pøehledy. Do jaké míry
lze takto zpracované materiály povaovat za výzkum, je diskutabilní, rozhodnì se vak nedá
mluvit o nedostatku informací, pokud ovem víme, co chceme vìdìt a kde to hledat. Pokud jde
o popis a monitorování zpùsobu zavádìní drogových politik a jejich opatøení do praxe nebo
o fungování rùzných sloek systémù drogových
politik èi o rozsahu lokálních rozdílù, jsou ji
existující informace dosti sporé.
Pokud jde o analýzu opatøení drogových politik,
v rozporu s nìkterými tvrzeními pøibývá výzkumem podloených poznatkù (evaluace procesù
a výsledkù) ve prospìch toho, co v rámci nìkterých specifických intervencí v oblasti léèby, prevence a sniování rizik skuteènì funguje. I kdy
i zde jsou patrné urèité nedostatky. Mnohem
ménì se ví o komplexnìjích problémech, napø.
jaké dopady na prevalenci nebo na výskyt zdravotních dùsledkù souvisejících s uíváním drog
realizovaná opatøení sniování poptávky po drogách mají.
Drogová kriminalita a vymáhání práva
Deskriptivní studie a statistická data podávají
pøehled trendù a vzorcù drogové kriminality,
profilù pachatelù drogových trestných èinù, uívání drog mezi vìzni a osobami ve vazbì. Zatímco existují studie drogové kriminality a obtìování veøejnosti v souvislosti s distribucí a uíváním drog, analytický výzkum kriminality, kterou
lze kauzálnì pøièítat drogám je ji vzácnìjí.
Analogicky existují deskriptivní statistiky a výzkum, které se zamìøují na studium realizace
opatøení sniování nabídky drog realizovaných
rùznými sektory trestnì-právního systému (policie, soudy, penitenciární systém). I kdy, v porovnání s opatøeními sniování poptávky, je ji ménì známo o politice a praxi vymáhání práva. Je-
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tì mení pozornost je vìnována evaluaci výsledkù nebo analytickému výzkumu dopadù politik
sniování drogové kriminality a výtrností na veøejnosti. Lze se sice setkat s popisy a evaluacemi
procesu unijních programù prevence kriminality
a drog, avak i zde je v mnohem mení míøe zastoupen analytický výzkum dopadù, které by bylo moné pøièíst realizovaným opatøením a intervencím.
Drogové trhy a omezování nabídky drog
Existuje celá kála deskriptivních informací
a statistik vìnovaných ilegálním drogovým trhùm (napøíklad zdroje výroby, cesty obchodování, míra zadrení drog, cena/èistota, zadrení
pøekupníci s drogami a dealeøi), nejsou vak
k dispozici spolehlivé indikátory pro mìøení
a monitorování celkové nabídky a skuteèné dostupnosti nerùznìjích druhù drog. Je jen relativnì málo výzkumù o organizaèním a ekonomickém fungování drogových trhù nebo o strategiích a intervencích sniování nabídky drog
(i kdy existují rùzná hodnocení provedená
agenturami vymáhání práva), a dokonce jetì
mení rozsah má analytický výzkum, který by se
hodnocením dopadù strategií a opatøení omezování nabídky drog zabýval.

n Prùøezová témata
V nìkolika oblastech je k dispozici pøimìøené
mnoství deskriptivních informací, je se týkají
jak situace (napøíklad postoje a stanoviska, nové
syntetické drogy, komorbidita, rizikové faktory),
tak opatøení realizovaných s cílem situaci øeit
(napøíklad legislativa, národní drogové politiky,
struktury vytvoøené pro jejich realizaci a koordinaèní mechanizmy). V ostatních oblastech je výzkum v urèitém rozsahu provádìn (napøíklad demografické koreláty, ivotní styl, veøejné výdaje).
Zásadní problémy vak zùstávají. Zejména pokud
jde o porozumìní mechanizmùm a procesùm
zmìn, identifikaci a pøedvídání trendù, mìøení
sociálních a zdravotních nákladù, je lze pøièíst
na vrub uívání drog èi o analýzu dopadù irího
kontextu (determinovaného demografickými,
sociálními a ekonomickými faktory) na drogovou
situaci nebo na vztah drogové politiky k irí sociální politice. V kontextu drogové politiky vìnu-

je výzkum pouze malou pozornost samotnému
procesu rozhodování a jeho dùsledkùm (a ji
zamýleným nebo nezamýleným).

n Drogy, drogová politika a irí
kontext
Mnohá z diskutovaných témat prochází vzhledem k íøi svého zábìru napøíè øadou specifických tématických okruhù, jimi se politika v irím slova smyslu zabývá a tím daleko pøesahují
drogovou oblast. Tak pøispívají k formování irího kontextu, v nìm jsou  v odpovìï na distribuci a uívání drog a z toho plynoucích problémù  formulovány a realizovány drogové politiky
a její jednotlivá opatøení a intervence. Kontext
tedy není pouze nìco, tam venku, ale irí rámec, který urèuje podmínky pro to, co se v oblasti oznaèené drogy odehrává a ve, co je - ve
jménu snahy nalézt odpovídající odpovìï na
problém drog - vykonáváno.
n Závìry
Popis situace ve vìcech drog, drogových politik
v Evropì, jejich jednotlivých opatøení, intervencí
a nástroje pro jejich monitorování se v uplynulých dvaceti letech výraznì zlepily, i kdy
vechny nedostatky se odstranit nepodaøilo.
Bylo dosaeno pokroku v objasòování faktorù
souvisejících s rùznými vzorci a trendy v uívání
drog, i kdy kauzální vztahy nejsou dostateènì
objasnìny. Porozumìní nìkterým vzorcùm, procesùm a kontextùm uívání drog se sice díky kvalitativnímu výzkumu a dynamickému modelování prohloubilo, ale výhody plynoucí z tìchto poznatkù stále jetì èekají na své uplatnìní v praxi.
Nìkteré specifické druhy intervencí byly podrobeny hodnocení a bylo zpracováno nìkolik pøehledù legislativy a rùzných politických pøístupù.
Mnohé vak jetì zbývá uèinit, zejména pokud
jde o posouzení dopadù, je lze pøièíst drogové
politice, nebo o analýzu vztahu situace-intervence- drogová politika jako dynamického procesu nebo interaktivního systému v irím kontextu.
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Jak tento pokrok prospìl politice a praxi?
Výzkum mùe být prospìný pøímo (napøíklad
alokace zdrojù podle prevalence nebo dùkaz pouitý pøi rozhodování o rozíøení substituèní terapie) nebo nepøímo  díky jeho difúznímu charakteru  tj. postupnému íøení poznatkù (napøíklad sniování hladiny nejistoty a obav, nabízení
nových perspektiv a paradigmat).

n Modely vztahu výzkumu a politiky
K tomuto tématu se vyslovilo hned nìkolik autorù, napøíklad Virginia Berridgeová (2003), Gerry
Stimson (1997), Peter Cohen (1997) a Peter Reuter (1993). Existují rùzné modely vztahu výzkumu a politiky.
Model racionální
Osoby odpovìdnì za formulaci a realizaci drogové politiky vyuívají poznatkù ovìøených výzkumem jako základu pro formulaci strategií
a koncepcí, pøi plánování a realizaci opatøení
a intervencí, alokaci zdrojù, zmìnách legislativy
atd. Pøíkladem z osmdesátých let je model drogové politiky mìsta Amsterodamu, zaloený na
výsledcích výzkumu. Zcela nedávným pøíkladem
je rozhodnutí vlády Velké Británie provést reklasifikaci konopí na základì pøezkoumání dùkazù,
provedeného Poradní radou pro otázky uívání
drog.
Model osvícení
Vliv výzkumu na politiku je v tomto modelu
mnohem rozptýlenìjí. Napøíklad pøevaující paradigmata reflektovaná vìdeckovýzkumnou obcí
mohou èasem jako voda neustále kapající na kámen ovlivnit zpùsob, jakým je drogový fenomén
vnímán napø. politiky a irí veøejností a pøispìt
tak k posunu v paradigmatu realizované drogové
politiky. Pøíkladem mùe být pøínos epidemiologických a sociologických perspektiv pøi roziøování paradigmat drogové politiky za hranice pøístupù, zaloených na konceptu nemoci nebo
trestajícím pøístupu.
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Legitimizující model
Výzkum je pouíván ke zdùvodnìní existujících
politických zámìrù a k ospravedlnìní uèinìných
rozhodnutí a opatøení. Naopak výzkum, který do
existujících politických výkladù nezapadá, zùstává ignorován (napøíklad svobodné matky
a role kouøení, která jim pomáhá dát si pauzu 
Berridgeová).
Ekonomický model: kdo profituje?
V tomto modelu ovlivòuje dopad (nebo absence)
výzkumu na politiku ekonomické a obchodní
zájmy. Jedná se o choulostivou oblast. Alkohol,
tabák a farmaceutický prùmysl financují vechny moné druhy výzkumu v oblasti prevence
a terapie, s vìtím èi mením skrytým vlivem na
proces výzkumu a jeho výsledky. Badatelé, kteøí
finanèní prostøedky z takových zdrojù pøijmou,
riskují svou povìst, a to i kdy jsou nezávislí.
Model partnerství zainteresovaných subjektù
Tento model, který navrhl Martin Büechi v diskusním pøíspìvku na konferenci Skupiny Pompidou (viz odkaz na str. 27), pøedpokládá jako základ výmìny poznatkù a tvorby politiky tøístrannou partnerskou spolupráci státu, vìdy a trhu.

n K èemu mùe být prospìný?
Pøekonat emoce
Kvalitní informace mohou sehrát dùleitou roli
v objasòování celého obrazu, pøispìt k omezování obav a nejistot a vem zúèastnìným umonit,
aby se vymanili ze subjektivnì podloených
a èasto stále se opakujících emotivních argumentù a pøeli k øeení dùleitìjích otázek.
Ilustruje to kombinovaný pøíklad, který vychází
z událostí ve dvou evropských zemích, procházejících podobným procesem, jak se vyrovnat se
zvyující se mírou uíváním opiátù (Hartnoll,
vlastní pozorování). V zemi X se objevovaly nejrùznìjí zprávy o rostoucím poètu pøípadù drogové závislosti. Nejprve se hovoøilo o 100 000
drogovì závislých. Známý psychiatr pak v den-
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ním tisku zveøejnil èlánek o výzkumu, podle nìho jich mìlo být 150 000, neuvedl vak ádné
podrobnosti o pouitých metodách ani o tom,
jak je takový drogovì závislý jedinec definován. Nevládní organizace, rodièe a samozvaní
experti pak pøili s údaji o 200 000 a 300 000
jedincích závislých na heroinu.Vláda prohlásila,
e uvedená èísla nejsou podloena dùkazy, a trvala na tom, e podle jejích zdrojù jde o ménì
ne o 20 000 závislých a e poèty známých pøípadù vykázaly pouze malý vzestup. Podle odhadù policie se poèty drogovì závislých pohybovaly v rozmezí 50-80 000. Tato tvrzení a uvedené
protiargumenty jenom zvedaly hladinu emocí
v diskusi a posilovaly obavy veøejnosti.

v 35 % pøípadù. Analogické odhady v zemích
8
støední a východní Evropy (CEEC, Central and
Eastern European Countries) i pøes svou nepøesnost naznaèují, e a na jednu zemi je podíl jedincù, kterým je poskytována substituèní léèba
nií ne 5%. Ale i mezi starými èlenskými státy
jsou v tomto ohledu rovnì zjevné velké rozdíly.

Nakonec se díky systematiètìjímu výzkumu
ukázalo, e pravidelných uivatelù heroinu je
kolem 40 000, e se prevalence sice zvýila, ale
v souèasné dobì ji stoupá pomaleji, a e vedle
toho je v zemi pøinejmením jetì 40 000 obèasných nebo pøíleitostných uivatelù heroinu. Vylo rovnì najevo, e výzkum zmínìného psychiatra se vìtinou týkal pacientù závislých na uívání barbiturátù a trankvilizérù.

Porozumìní podobnostem a rozdílùm
I kdy je v oblasti porovnatelnosti dat stále jetì
hodnì co zlepovat, lze na základì existujících
informací získat ji lepí pøedstavu o podobnostech a rozdílech mezi zemìmi, pokud jde o úrovnì a vzorce uívání drog a o nìkteré z jeho hlavních zdravotních dùsledkù. To nabízí monost
pøesunout se v diskusi o odpovídajícím postupu
od argumentù zaloených na subjektivních stanoviscích k otázce kdo má nejvíce èi nejménì
smìrem k diskusi o moných dùvodech. Souèasnì se tak vytváøí platforma k systematiètìjímu
posouzení veho, èemu se jetì mùeme nauèit.

Dosaení konsensu o prevalenci a o drogách,
kterých se týká, mùe pomoci vytvoøit podmínky,
které umoòují vést racionální diskusi o tom, jaké kroky je v dané situaci nezbytné uèinit.
Plánování slueb a alokace zdrojù
Zmapování drogové situace a kály realizovaných opatøení nejenom otevírá cestu k racionálnìjí diskusi, ale je zároveò dùleitým prvním
krokem k posouzení potøeb, plánování opatøení
a alokaci zdrojù.
Napøíklad, podle odhadù prevalence je v EU
1-1,5 milionu problémových uivatelù drog, závislých vìtinou na uívání heroinu nebo jiných
opiátù. Odhaduje se rovnì, e substituèní léèbu
podstupuje (alespoò v urèité fázi) 300-400 tisíc
uivatelù drog. Znamená to, e substituèní léèba
7
je v tzv. starých zemích EU aplikována asi

Toto zjitìní pøedevím naznaèuje, e existuje
moná mezera mezi nabídkou substituèní léèby
a poptávkou po ní. Dalí krok znamená poloit si
otázku, zda 35% pokrytí uspokojuje potøebu uivatelù drog ve vztahu k tomuto druhu léèby
a zda je taková potøeba podobná ve vech zemích.

Monitorování a pøedvídání trendù
V mnoha zemích a rovnì na evropské úrovni lze
dnes monitorovat rùznorodé trendy uívání drog
a nìkteré z jeho hlavních dùsledkù. Tyto trendy
napøíklad dávají tuit mìnící se profily poptávky
po léèbì (stabilní nebo sniující se zájem u uivatelù heroinu, zvyující se poptávka u polymorfních uivatelù drog, konopí, kokainu). Analýza a pøedvídání trendù je vak stále jetì v poèáteèním stádiu vývoje.
Dùkazy o tom, co funguje
Výzkumem podloené dùkazy o úèinnosti nìkterých intervencí sehrály roli pøi jejich pøijetí v zemích, kde neexistovaly nebo existovaly pouze

7 15 èlenských zemí pøed rozíøením EU, k nìmu dolo 1. 5. 2004.
8 10 evropských zemí, které byly 1. 5. 2004 pøijaty do EU.
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v omezené míøe, jako tomu bylo napøíklad u substituèní léèby nebo u výmìny injekèních støíkaèek.
Poznatky z výzkumu rovnì usnadnily modifikaci v oèekáváních, èeho lze dosáhnout (napøíklad
prostøednictvím rezidenèní detoxifikace nebo
obecné prevence), a pøispìly k rozvoji diferencovanìjích pøístupù (napøíklad aktivity cílené prevence u vysoce rizikových skupin a prostøedí).
Pøi pøípravì drogových strategií byla v mnoha
zemích vyuívána nejrùznìjí data o povaze
a rozsahu uívání drog a jeho dùsledcích, a rovnì poznatkù o rùzných alternativách drogové
politiky, i kdy jsou souhrnné cíle a priority stanoveny pøedevím na základì politických rozhodnutí. Tyto strategie stále èastìji konkretizují
cíle, které vyadují monitorování prostøednictvím odpovídajících indikátorù. Jestlie se vak
pouije indikátorù k monitorování daných politických zámìrù, ani by byly známy kauzální
vztahy mezi drogovou situací, politikou a indikátorem, bývá pak tìké odhadnout, jaké dopady
bude politika mít.
Existují také pøíklady (tøeba v nìkterých zemích
støední a východní Evropy), kdy set komplexnìjích indikátorù a multi-faktorová paradigmata
veøejného zdraví podpoøily rozvoj mezisektorové
spolupráce a umonily v drogové politice posun
v mylení smìrem od jedno-faktorových pøístupù (napøíklad represe) ke komplexnìjímu a vyváenìjímu pøístupu.
Kvantifikace nákladù a identifikace priorit
Hodnota X schématicky znázoròuje výrazný podíl injekèního uívání drog ve výdajích na zdravotní péèi v oblasti úmrtí a infekèních nemocí
spojených s uíváním drog v EU. Obdobnì vý-

zkum, který ve Velké Británii naznaèil, e se více
ne 90 % trestných èinù spáchaných v souvislosti s drogami dopustili lidé tìce závislí na heroinu a cracku (kouøeném derivátu kokainu), pøispìl k pøijetí rozhodnutí, je v drogové politice
stanovilo jako prioritu úsilí sniovat poèet osob
závislých na uívání heroinu a kokainu.
Analýza nákladù a výdajù je populární, protoe
lidé jsou ochotni podpoøit rùzné akce (prevenci,
léèbu a represi), pokud jsou pøesvìdèeni, e svými penìzi nepøímo pøispívají k vyøeení problému. Pouhé utrpení ostatních ji daòové poplatníky k investování jejich penìz tolik nemotivuje.
Závìry
Epidemiologie a sociologický výzkum mohou být
a také jsou prospìné jako zdroj informací pro
utváøení drogové politiky a praxe napøíè mnoha
aspekty drogové arény. Je vak jasné, e rozhodování je ovlivòováno mnoha dalími úvahami,
a e ve zpolitizovaných kontextech mohou rozhodnutí mnohdy zcela pohrdat poznatky pocházejícími z výzkumu a e èím více se zdá, e jsou
dané politické kroky kontraproduktivní, tím více
se do nich investuje.
I kdy bylo dosaeno významného pokroku, pokud jde o mapování situace ve vìcech drog
a rovnì ohlednì identifikace korelátù a moných kauzálních faktorù, vyvstávají pøinejmením tøi dalí otázky, na nì je èasto zapomínáno:
 Které z vysvìtlujících faktorù jsou nebo by
mohly být pøístupné modifikaci?
 Co by modifikace tìchto faktorù pro drogovou
politiku a její intervence znamenala?
 Jaké dopady lze pøièíst drogové politice?

Co jsme se nauèili
Tøi slova, je jsou ve vzájemném vztahu, shrnují
ve, co jsme se nauèili i to, co bychom se v budoucnu jetì nauèit mìli : komplikovanost, proces, interakce.
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n Komplikovanost, proces, interakce
Situace ve vìcech drog je komplexní. Tvoøí ji pøekrývající se, avak diferencované jevy, vyvolávané mnohoèetnými faktory, od individuálních
preferencí specifických úèinkù drog, pøes sociál-
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ní faktory, jako jsou ivotní styl, dostupnost drog
nebo zákonná opatøení a spoleèenské postoje
k drogám, a po irí faktory, jako je vylouèení ze
spoleènosti. Jak situace ve vìcech drog, tak
mnohé z tìchto kauzálních faktorù se vyvíjejí
v èase do interaktivního a dynamického procesu.
Drogové politiky a jimi realizovaná opatøení jsou
rovnì sloité a ovlivòované celou øadou faktorù. Nìkteré z nich se vztahují k drogové situaci,
zatímco jiné s ní ádnou pøímou souvislost nemají. Ideologické tradice, sociální politiky a organizaèní struktury vybudované pro øeení sociálních problémù obecnì (kriminalita, duevní
nemoci, alkohol, revolta mladých lidí) mohou
mít hluboký vliv zejména na charakter opatøení
pøijímaných v odpovìï na uívání drog. Ani drogové politiky a opatøení uskuteèòovaná s cílem
øeit takové jevy jako je uívání drog, nejsou statické a mohou procházet rychlým procesem

zmìn i v pomìrnì krátkém období, jak tomu
v souèasnosti v nìkolika evropských zemích je.
Analýza drogového fenoménu, postupù a intervencí uplatòovaných v drogových politikách
musí k této spletitosti pøihlíet. Roziøující se vìdecké poznání, napøíklad v medicínì, neurologii,
epidemiologii nebo v prevenci komplexnost tohoto problému jenom dále umocòuje.
Interpretace výzkumu, zejména v oblasti drogové politiky a jejího formování, je dále ovlivòována obecnì sdílenými hodnotami a ideologií. Implicitní pøedpoklady z toho plynoucí mají významný vliv na to, jak vìdecké poznatky jsou nebo by mohly být pøevádìny do praxe. Mnohé pøíklady ukázaly, e porozumìní dopadu základních
uplatòovaných paradigmat a filozofických východisek je nedílnou souèástí toho, co se mùeme z historie výzkumu drog nauèit.

Implikace
Aby dospìli ke správnému obrazu, musejí být výzkumníci kreativní pøi hledání rùznorodých hypotéz, jimi lze vysvìtlit jejich pozorování, pokouet se o neortodoxní pohled, zpochybòovat
zavedené domnìnky a stereotypy, pøiznat si, e
èasto nemohou (pøinejmením v danou chvíli)
vylouèit rozporné hypotézy a e údìlem nás
vech je ít s mnohem vìtí mírou nejistoty, ne
bychom si pøáli.
Veøejnost a mnozí politici oèekávají jasné, jednoduché a srozumitelné odpovìdi. Jestlie výzkumníci sami v sobì iví mylenku, e je nìco
takového ve vìtinì pøípadù moné, ocitají se
v oehavém postavení, kdy pøebírají nereálné
úkoly a nakonec se stávají jejich vlastními obìmi. Tam, kde jsou drogy politizovány a na výzkum je pohlíeno jako na zdroj odpovìdí, hrozí
váné nebezpeèí pøehnaného zjednoduování,
a to jak ze strany vìdcù, tak tìch, kteøí výzkum
zadávají, s nevyhnutelným výsledkem, e oèekávání èasto nebudou naplnìna. Realizátoøi drogové politiky a výzkumníci musejí dále pøipustit,

e pozitivní výsledky v jedné rovinì mají èasto
negativní nebo nezamýlené dùsledky v rovinách
jiných.
Na výzkum by nemìlo být pohlíeno jako na
kouzelný klobouk, z nìho lze vytáhnout správné
odpovìdi, ale jako na proces, jím se krok za krokem daný jev objasòuje. Na jeho poèátku je prostý popis, vedoucí k rozliení, které zpìtnì podnítí
dalí otázky, je vedou k formulaci pøedbìných
hypotéz, k jejich ovìøování, zamítnutí nebo
upøesnìní a tak dále. V prùbìhu tohoto procesu
jsou do výzkumu zahrnovány poznatky dalích
výzkumníkù z jiných, pøíbuzných oblastí a ty pak
èasto modifikují dalí smìøování a interpretace
pouívané v dané studii. Jeden výzkumný projekt
zøídkakdy zodpoví více ne jen nìkolik málo otázek a v procesu realizace výzkumu obvykle pøinese otázky dalí.
Výzkumníci musejí být otevøení ve vztahu ke
komplexnosti a k tomu, èeho lze v krátké dobì
skuteènì dosáhnout, a to navzdory poadavkùm
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legitimizujícího, tj. politikou usmìròovaného výzkumu. Realizátoøi politiky a ti, kteøí výzkum financují, si rovnì musejí uvìdomit komplexnost
a sloitost celého procesu i pøes jejich neoblíbenost u politikù, a vyjít výzkumníkùm vstøíc na pùl
cesty v diskusi o tom, co je a co ji není reálné. To
znamená, e je tøeba konfrontovat implicitní
pøedpoklady o jednoduchosti a kauzalitì a èelit
tendencím k redukcionismu.
Analýza drogové situace a pøísluných opatøení
drogové politiky vyadují pøístup zaloený na jejich chápání jako komplexního interaktivního
systému a nikoli jako jednotlivých, nesouvisejících prvkù. Dìlení mezi situací, intervencemi
a politikou znesnadòuje jejich provázanost
a brání porozumìní zapojených dynamických
procesù a pravdìpodobných dùsledkù rùzných
politických pøístupù. Multidisciplinární týmy,
vìnující se studiu a øeení rùzných témat, jsou
dnes ji v mnoha oblastech výzkumu bìné
a stejný pøístup je nezbytný i v oblasti drog.
I kdy je multidisciplinarita absolutnì nezbytná,
má smysl pouze tehdy, kdy jsou vichni, kteøí
jsou do spolupráce zapojeni, schopni se uèit jeden od druhého a pracovat spoleènì na vech
klíèových souèástech výzkumného procesu  od
konceptualizace a tvorby designu výzkumu pøes
jeho provedení a po závìreènou analýzu a interpretaci. Velice èasto multidisciplinarita znamená, e odborníci z rùzných oblastí pøejímají
odpovìdnost za jednu komponentu výzkumu bez
toho, e by rozumìli jeho ostatním èástem  klasickým pøíkladem je lékaø provádìjící klinický výzkum a statistik provádìjící naopak analýzu,
ani by rozumìli práci toho druhého. Tak se racionalita a souvislosti jejich práce vytratí nìkde
na hranicích mezi profesemi, které si vzájemnì
nerozumìjí.
Vztah mezi výzkumem a politikou je rovnì tøeba pojímat jako interaktivní proces kladení otázek, výzkumu, diskuse, upøesòování otázek, výzkumu atd., s úèastí jak výzkumníkù, tak i realizátorù dané politiky. To pøedpokládá identifikovat takové strukturální mechanizmy, které tuto
prùbìnou interakci umoní.
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To ve implikuje potøebu, pohlíet na výzkum jako na dlouhodobý proces poznávání, který se
odehrává v rámci, jen umoòuje kritické vìdecké zkoumání, rozvoj teorie, integraci a interpretaci výsledkù stejnì jako pokraèující výmìnu informací s realizátory dané politiky a ostatními
klíèovými zainteresovanými subjekty. Toho lze
dosáhnout pouze za pøedpokladu, e badatelé
budou mít monost pùsobit v dané oblasti nìkolik let, bude jim dán dostateèný èasový prostor
k pøemýlení o tématu, ke studiu veho, co ji
bylo v dané oblasti vykonáno a zároveò budou
moci pøedávat své zkuenosti mladím výzkumníkùm, realizátorùm politiky a dalím pracovníkùm v oboru. Souèasné trendy financování a zadávání výzkumných úkolù se bohuel ubírají
opaèným smìrem.

CO NEVÍME
(ALE POTØEBOVALI BYCHOM VÌDÌT)
A PROÈ TO NEVÍME?

CO NEVÍME A PROÈ TO NEVÍME?
V pøedchozí kapitole byl podán pøehled toho, co
je nám o situaci ve vìcech drog a o opatøeních
realizovaných v rámci drogových politik známo.
To napomohlo ke zvýraznìní nìkterých bílých
míst a obecnì pak k identifikaci nedostatkù ve
vztahu mezi analýzou situace a opatøeními, je

jsou realizována v odpovìï na ni. Tato kapitola
zkoumá zjitìné nedostatky s ohledem na tématické otázky drogové politiky a zároveò se ptá:
Proè jsou ony chybìjící poznatky dùleité?
A proè je nemáme?

Co nevíme, ale potøebovali bychom vìdìt?
Otázka zní: Jaké jsou ty hlavní mezery v poznání
a proè jsou tak významné? Tato otázka bude pojednána v obecné rovinì za vyuití nìkolika konkrétních pøíkladù, protoe výèet veho, co jetì
nevíme, by byl asi nekoneèný. To, co nevíme, závisí rovnì na paradigmatu, v jeho kontextu si
otázky klademe. Zmìna paradigmatu otevírá
monosti pro novou kálu otázek. Které otázky
budou dùleité se nedozvíme, dokud nezaèneme
na svìt pohlíet z odliné perspektivy. Napøíklad
pøevaující medicínské paradigma závislosti
uplatòované v prùbìhu 20. století mìlo za následek, e se objevovalo jenom málo otázek
o pøíleitostném nebo rekreaèním uívání heroinu èi kokainu a proto o nìm bylo také velmi
málo známo. Pøedpokládalo se toti, e pøípady
popsané v medicínských uèebnicích reprezentují
skuteèný patologický a kompulzivní charakter
uívání heroinu nebo kokainu. Otázky týkající se
skrytých populací, samoregulace v uívání
drog nebo limitù konceptu závislosti zaèaly
být kladeny a poté, kdy ji byla epidemiologická
a sociologická paradigmata akceptována.

n Pìt tématických oblastí
Uívání drog - prevence a vèasná intervence
Proè nìkteøí lidé uívají drogy a jiní ne (individuální a situaèní rizikové faktory)? Kdy se uívání
drog stává rizikem a jaká rizika pøedstavuje? Odborná literatura o rizikových faktorech a uívání
drog je pomìrnì obsáhlá, vìtinou vak akcentuje korelace mezi nimi a pouze ojedinìle je tento vztah zakotven v ucelené teorii. Nìkteré z rizikových faktorù jsou indikátory, zatímco ty ostatní pøedstavují moná místa pro intervence.

Co ovlivòuje prevalenci? Proè a jak vznikají rozdíly mezi rùznými lokalitami - v dostupnosti
drog, demografickém profilu populace, socioekonomické situaci, ivotním stylu, sociálních
postojích, ve vnímání rizik nebo norem - jestlie
jde o uívání drog mezi vrstevníky? Mohla by
analýza trendù zaloená na dlouhodobých epidemických nebo ekonomických trních cyklech
vést k rozdílným odpovìdím?
Jaký je dopad rùzných preventivních strategií na
prevalenci? Zatímco se provádí hodnotící výzkum vlivu urèitých programù na specifické cílové skupiny a zejména na krátkodobé zmìny napøíklad ve znalostech a postojích, mnohem ménì
se ji ví o zpùsobu, jakým rùzné typy drogových
politik a strategií ovlivòují incidenci a prevalenci
na úrovni populace a v dlouhodobém výhledu.
Obecnìji øeèeno, kolik toho ovlivòuje politika
a kolik ostatní faktory? Jak by vypadala prevalence pøi rùzných legislativních a regulaèních
pøístupech? Bez dlouhého pøemýlení lze konstatovat, e mezi typem drogové politiky a prevalencí uívání drog existuje v rùzných evropských zemích jen malá korelace. To je vak tøeba
jetì podrobnìji ovìøit. Je docela dobøe moné,
e drogová politika má na prevalenci uívání
drog jen omezené dopady. A politika je rovnì
ovlivòována mírou prevalence.
K mìøení incidence, prevalence a dopadu prevence nepouíváme vdy ty správné indikátory.
Uívání drog má vìtinou experimentální povahu a nenabývá déletrvající nebo intenzivnìjí
podoby. Základní data o prevalenci nabízejí pouze omezený pohled na proces zahájení, pokraèování, moného vystupòování a ukonèení uívání
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drog. Incidence, míra pokraèování a popis aktuálního rozsahu uívání drog mohou být vhodnìjí, protoe tyto indikátory mohou naznaèovat
kdy, s kým a jak mohou být urèité intervence uiteèné, zejména v pøípadì, e jsou kombinovány
s poznatky získanými výzkumem rizikových faktorù.
Údaje o celostátní prevalenci pøedstavují celkem
nic neøíkající prùmìry, v nich se skrývají velké
místní odchylky. Ty brání porozumìní geografickému íøení uívání drog v èase, a nepøispívají
k vytváøení diferencovaných a cílených opatøení,
je by zohledòovala místní sociální a geografické rozdíly. Je dùleité zlepit nae znalosti o tom,
jak uívání drog koreluje s demografickými a socioekonomickými indikátory, napøíklad prostøednictvím irího vyuívání geografických informaèních systémù (GIS) v kombinaci s výzkumem zamìøeným na dopady kontextuálních rizikových faktorù. Pokrok je brzdìn nedostatkem
systémových a porovnatelných dat, poskytujících informace o situaci v rùzných územních oblastech a skupinách obyvatel.
Rizikové uívání drog, zdravotní dùsledky
a sniování kod
Odhady prevalence problémového uívání drog
vycházejí hlavnì z technik vyvinutých pro mapování uívání heroinu anebo injekèního uívání
drog. Ji ménì se osvìdèují u ostatních vzorcù
problémového uívání drog, zahrnujících napøíklad uívání kokainu, syntetických drog, konopí
nebo polymorfní uívání drog v kombinaci s alkoholem nebo léky. To se èásteènì týká definice
problémového uívání drog, èásteènì datových
zdrojù a metodologie. Analogicky toho víme ji
ménì o rizikových faktorech a pøirozeném vývoji
ostatních vzorcù problémového uívání drog. To
je významná okolnost, protoe vzorce problémového uívání drog a názory na to, co tento pojem
obnáí, se mìní. Posuny v perspektivì smìrem ke
globálnímu konceptu problémového uívání
drog, zahrnujícího nelegální drogy, alkohol, tabák a léky, kladou na výzkum nové poadavky.

Výzkum pomohl identifikovat faktory, které
s problémovým uíváním drog korelují na individuální úrovni a v mení míøe na úrovni populace
nebo prostøedí. Kauzální vztahy vak èasto nejsou dobøe nastaveny. To nám znemoòuje vìdìt, kam opatøení drogové politiky zacílit.
Jaký je vztah mezi uíváním drog a problémovým
uíváním drog? Je umírnìné uívání drog automaticky nahrazováno problémovým uíváním
nebo je moné ovlivnit jedno bez druhého? (To je
klíèový problém u uívání alkoholu).
Co ovlivòuje prevalenci problémového uívání
drog v místní komunitì a èím lze vysvìtlit rozdíly
mezi rùznými místy? Nakolik je to zpùsobeno
realizovanými opatøeními drogové politiky a do
jaké míry ostatními faktory? Jak se tyto faktory
podobají nebo lií od faktorù uívání drog?
Proè lze v rùzných místech pozorovat rozdílné
vzorce problémového uívání drog (napøíklad více pøípadù uívání amfetaminù ve skandinávských zemích, ménì pøípadù nitroilní aplikace
u uivatelù heroinu v Nizozemsku a panìlsku)?
Vede ovlivnìní jednoho typu problémového uívání drog k celkovému poklesu uívání nebo
pouze k posunu zájmu smìrem k uívání jiných
drog (napøíklad nedostatek heroinu v Austrálii
a nárùst uívání amfetaminu a kokainu)?
Proè existují rozdíly v míøe úmrtnosti v rùzných
skupinách problémových uivatelù drog? Má
smysl mìøit úmrtnost zpùsobenou uíváním
drog, anebo jsou jiné pøístupy (zkrácená nadìje
9
doití nebo QALYs ) rozumnìjí? Proè jsou mezi
rùznými skupinami populace pozorovány tak
velké rozdíly v prevalenci nákazy virem HIV? Èím
lze vysvìtlovat rùzné trendy?
Jako priorita byly stanoveny nejzávanìjí zdravotní dùsledky  HIV a AIDS, hepatitida B a C
a úmrtí související s drogami. Ostatním zdravotním korelátùm a dùsledkùm je v drogové politice
zpravidla vìnována mení pozornost (napøíklad
tuberkulóze, endokarditidì èi lokálním infekcím), i kdy je jejich výskyt studován v obecném

9 Quality-Adjusted Life Years - odhad pøedpokládané délky aktivního ivota.
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kontextu veøejného zdraví. Obdobnì je ménì
systematického výzkumu vìnováno studiu sociálních dùsledkù uívání drog, které pociují
napøíklad rodiny, místní komunity nebo ekonomika.
Zatímco v souvislosti se specifickými intervencemi sniování poptávky po drogách poznatkù
o tom, co funguje (evaluace procesu a výsledku) pøibývá, o poznání ménì je toho známo
o komlexnìjích otázkách dopadù (pozitivních
i negativních) rùzných politik a strategií sniování rizik  harm reduction na prevalenci, zdravotní a sociální dùsledky uívání drog. Mohou
tyto politiky ovlivnit úroveò a charakter kod,
i kdy mají jenom malý dopad na prevalenci?
Problémové uívání drog, léèba
a rehabilitace
Jak ji bylo uvedeno, postupy pro stanovení odhadù rozsahu jiných forem problémového uívání ne je uívání heroinu nebo injekèní uívání
jsou omezené stejnì jako informace o tom, jaké
typy potøeb to v oblasti léèby implikuje. Znamená to, e není snadné dopátrat se, zda je nabídka
léèby dostateèná nebo pøimìøená.
Informace o míøe incidence jsou omezené (kromì retrospektivnì stanovených v pøípadì uívání heroinu, kde je provádìna zpìtná kalkulace
odpovìdí na otázku, v kterém roce byla droga
poprvé uita).
Pomìrnì dost toho víme o efektivitì nìkterých
specifických forem léèby závislosti na heroinu
(a rovnì na alkoholu a nikotinu), ale ménì je
toho ji známo ve vztahu k uivatelùm jiných
drog a k polymorfním uivatelùm.
Drogová kriminalita, vymáhání práva
a trestnì-právní systém
Zatímco existují studie o drogové kriminalitì
a o veøejném pohorování v souvislosti s drogami, analytický výzkum trestné èinnosti, kterou je
mono kauzálnì pøièíst drogám, je sporadiètìjí.
Obecnì platí nevyslovený pøedpoklad, e kriminalitu zpùsobuje uívání drog a e pomine, pokud drogy nebudou dostupné. Je vak dost dob-

rých dùvodù oèekávat, e jedinci, kteøí tíhnou
k páchání trestné èinnosti, budou mít rovnì
vìtí sklony k extrémním formám uívání drog.
Pokud tomu tak opravdu je, vytratila by se pouze
ta èást kriminality, kterou dnes oznaèujeme jako
trestné èiny spáchané v souvislosti s drogami.
V porovnání s opatøeními sniování poptávky po
drogách je ji ménì známo o drogových politikách, strategiích a postupech zaloených na vymáhání práva. Zpùsob, jakým uivatelé drog
procházejí trestnì-právním systémem (policejní
vyetøování, soudní stíhání nebo -v pøípadì ménì závaných èinù èi nízkého vìku - uputìní od
soudního stíhání pod podmínkou napø. uhrazení
kod, rozhodnutí soudu, výkon trestu odnìtí svobody nebo alternativní tresty) nejsou náleitì
popsány. K dispozici jsou deskriptivní studie
i poznatky z evaluace procesu komunitních
programù prevence kriminality a uívání drog,
ale analytického výzkumu dopadù, je by bylo
moné pøièíst na vrub realizovaným intervencím,
se dostává v mnohem mení míøe.
Jetì ménì je k dispozici co se týká poznatkù
z evaluace výsledkù nebo z analytického výzkumu zamìøeného na hodnocení dopadu tìch
opatøení drogových politik a strategií, je se zamìøují na potírání drogové kriminality a výtrností na veøejnosti. Jetì je také tøeba se pøimìøenì vypoøádat s irími otázkami, jako je relativní úèinnost pøístupu sniování rizik (harm reduction) a zákonné represe pøi sniování drogové kriminality.
Dostupnost drog, trhy s drogami, prohibice
a jiná opatøení
Spolehlivé indikátory pro mìøení a monitorování
celkové nabídky a aktuální dostupnosti rùzných
typù drog nejsou v potøebné kvalitì vytvoøeny.
Relativnì malé výzkumné úsilí je vìnováno organizaènímu a ekonomickému fungování trhù
s drogami (aktéøi, organizaèní struktury, toky
drog a penìz) anebo zavádìní strategií a intervencí sniování nabídky (i kdy nìjaká hodnocení provádìná orgány vymáhání práva existují).
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Poznatky o tom, jak irí kontext (napøíklad geopolitické umístìní ve vztahu k produkci, nelegálnímu obchodování s drogami a tranzitním trasám, politické a ekonomické podmínky, socioekonomické postavení zahrnutých skupin a alternativní ekonomické monosti, vztah k ostatní
trestné èinnosti a strukturám) ovlivòuje vývoj trhù s drogami, jsou omezené.
Rozsahem omezený analytický výzkum hodnotí
dopad strategií a opatøení sniování nabídky na
aktuální nabídku, dostupnost, ceny nebo prevalenci a vzorce uívání drog. Napøíklad je prokázáno (Reuter), e snahy omezit dostupnost drog
a zvýit jejich cenu na ilegálním trhu prostøednictvím represe ztroskotaly, ale teorie o tom,
proè tomu tak je, jsou zatím pouze vágní.

n Témata s pøesahem
Vnímání drog, postoje a stanoviska
Díky dotazníkovým anketám a prùzkumùm veøejného mínìní se podaøilo získat hodnì informací. Pøedpokládá se, e prùzkum veøejného mínìní je schopen zjistit, co si lidé skuteènì myslí,
a e lze výsledky takového prùzkumu pouít pro
smìøování drogové politiky. Postoje jsou vak
obvykle v tìsné korelaci s chováním, protoe lidé
se snaí sniovat rozpor mezi tím, co dìlají,
a o èem jsou ve skuteènosti pøesvìdèeni. Èastìji
je pøesvìdèení pøizpùsobováno chování, ne naopak. Dùvody, proè lidé mìní své chování, jsou
sloité. Jeden z problémù spoèívá v tom, e postoje jsou èasto nepøimìøenì zjiovány. Jestlie
lidé, kteøí nejeví o daný problém ádný zvlátní
zájem a ani k nìmu nezaujímají vyhranìné stanovisko, opakují jako papouci to, co v médiích
nebo prostøednictvím preventivního programu
vyslechli, bude obsah prùzkumem získaných informací do znaèné míry irelevantní.
Nìkdy se lze setkat s pøedpoklady, e mìnící se
postoje mohou zpùsobit zmìny v chování. Dùkazy pro takové tvrzení jsou vak sporné. To lze doloit na pøíkladu dlouhodobých trendù a prevence uívání drog v USA.
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Rozsah uívání drog v USA, pøedevím konopí,
stále narùstal od poloviny edesátých a v prùbìhu sedmdesátých let a svého vrcholu dosáhl kolem roku 1979. Pak v prùbìhu osmdesátých let
a do roku 1993 uívání klesalo, ne se tento
trend obrátil a po zbytek desetiletí byl opìt na
vzestupu.
Prùzkumy provádìné ve kolách naznaèovaly, e
vzestup nebo pokles uívání konopí jsou doprovázeny sníením nebo zvýením negativních postojù ke konopí a soubìnými zmìnami ve vnímání konopí jako rizikové drogy. Nìkteøí tvrdí, e
zmìny v postojích a vnímání rizika o rok nebo
o dva pøedcházejí zmìnám v uívání drog, a proto e postoje a vnímání drog determinují chování, a e by se tedy prevence  chce-li dosáhnout sníení uívání drog - mìla zamìøit na
zmìnu postojù a názorù. A jak tato tvrzení obstojí v praxi?
Osmdesátá léta 20. století byla v USA obdobím
strategií typu Øekni drogám ne. V této dobì
zde byly zahájeny preventivní programy typu
DARE (preventivní programy ve kolách vedené
policií), které se postupnì íøily a celkovì oslovily
miliony dìtí. Tìmto preventivním kampaním
a programùm pøipisovalo mnoho politikù (a nìkteøí výzkumníci) pokles v uívání drog mezi
kolní mládeí v osmdesátých letech. Pak ale není jasné, proè zaèalo - po více ne deseti letech
protidrogové osvìty a prevence - uívání drog
od roku 1993 znovu stoupat.
Nashromádìné poznatky z evaluaèních studií
naznaèují, e DARE jako nejvìtí z preventivních
programù nemìl na uívání drog ádný vliv, aèkoli pøíznivci tohoto programu stále trvají na
tom, e ano.
Alternativní hypotéza by mohla vzít v úvahu irí
kontext. Osmdesátá léta byla v USA Reaganovou
érou. Bylo to období, kdy lidé zaèali chodit více
do kostela, kdy byla obnovena veøejná diskuse
o hodnotách rodiny a víry, narùstaly nálady proti
umìlému pøeruení tìhotenství, dolo ke sníení
studentského odporu a souèasnì ke zvýení konformity. Je moné, e zmìny v postojích k dro-
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gám, zmìny v chování a také typy preventivních
programù tyto výrazné posuny v duchu doby
reflektovaly. Staly by se tak dùsledkem tohoto
posunu. Pøedpokládaný kauzální vztah mezi vyjadøovanými postoji a chováním by pak nebyl nièím víc, ne jen znamením, e zmìny v postojích
lze zaznamenat o nìco døíve ne zmìny v chování.
Ovìøovat hypotézy jako je tato není jednoduché,
avak chybí-li odpovídající dùkazy, e preventivní kampanì a programy sniují prevalenci prostøednictvím zmìny postojù, pak ujiování o jejich efektivitì zùstávají iluzí a je nezbytné zkoumat alternativní hypotézy.
Mìli bychom si také být vìdomi toho, e pokud
jedna strana usiluje svými èiny o zmìnu postojù
a chování, vyvolává tím reakce stran dalích. Napøíklad tím nejdùleitìjím efektem protikuøácké
kampanì nemusí nutnì být pøímý vliv na cílovou
skupinu, ale øada rùzných reakcí ze strany kuøákù, tabákového prùmyslu a osob, které se stavìjí
proti této formì intervence. Celkový dopad mùe
zcela snadno mít bumerangový efekt, který bude
mnohem irí ne bezprostøednì zamýlený úèinek kampanì.
Porozumìní zmìnì, vèasné varování,
prognóza trendù
Existují nejrùznìjí ad hoc analýzy trendù ve
specifických prostøedích nebo zemích, mnohé
z nich provedené s výhodou èasového odstupu,
jen u kadého pøípadu umoòuje identifikovat
relevantní faktory a procesy.
Ménì prací je vìnováno tvorbì obecnìjích analytických konceptù a nástrojù, umoòujících porozumìt mechanizmùm a procesùm zmìny,
a moná i anticipaci trendù. Nìkteré pøedbìné
práce byly v tomto smìru vyprodukovány
EMCDDA a Skupinou Pompidou. Avak jak ji bylo zmínìno v pøíkladu uvedeném v kapitole 1,
pojmový rámec k pøemýlení o analýze trendù
a vèasném varování vyaduje dalí zvaování.
Sociologický výzkum a prùzkumy trhu, zamìøené
na spoleèenské postoje, módu a vzorce uívání
drog, mohou nabídnout cenné poznatky.

Komorbidita, rizikové a protektivní faktory
a zranitelnost
I kdy existuje pomìrnì hodnì výzkumù zabývajících se komorbiditou, z vìtí èásti byly realizovány v oblasti léèby a týkají se pøístupù a zdrojù
vhodných pro práci s pacienty s duální diagnózou. Otázka, jak dalece zpùsobuje komorbidita
sekundární závislost a do jaké míry primární závislost zapøíèiòuje sekundární komorbiditu, není
dùkladnìji prozkoumána. Z hlediska epidemiologie je podstatný kauzální vztah. Jestlie je závislost primárnì pùsobena komorbiditou, samotný
pokles v uívání drog øadu problémù nesníí.
Jestlie ale je uívání drog pøíèinou komorbidity,
pak má opravdu smysl zamìøit se na uívání
drog.
Faktory demografického, sociálního
a ekonomického kontextu, kultura a ivotní
styl
I zde je tøeba lépe porozumìt vztahùm mezi uíváním drog a demografickými, sociálními a ekonomickými faktory. Jestlie jsou problémy související s uíváním pùsobeny nepøíznivými socioekonomickými faktory, pak musí jakákoli úspìná
drogová politika tyto faktory mìnit. Pokud je
opak pravdou, pak je smysluplnìjí zamìøit se na
uívání drog. Stejnì jako u komorbidity a individuálních rizikových faktorù, ani zde není jasné,
do jaké míry jsou tyto faktory ovlivnitelné a co
by jejich zmìna znamenala v praxi.
Spoleèenské náklady, náklady na zdraví
a veøejné výdaje
K odhadùm sociálních nákladù uívání drog by
mìlo být pøistupováno s urèitou dávkou skepse.
Empirický základ je pro takové odhady èasto nepøimìøený a logika pøístupu sporná. Napøíklad
spoleèenských nákladù vydaných v souvislosti
s uíváním drog bývá pouíváno ke zdùvodnìní
realizace opatøení, jejich cílem je daný problém
øeit a takto vzniklé výdaje jsou pak zpìtnì pøièítány k nákladùm, které je spoleènost v souvislosti s daným jevem nucena vynaloit. V takovém
pøípadì je vytváøen uzavøený cyklus, v nìm mají
výdaje na realizovaná opatøení ospravedlòovat
samy sebe.
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Úroveò intenzity evaluaèního úsilí
Nízká
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VÌTINA
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Dlouhodobé úèinky
Krátkodobé úèinky

Výstup
Vstup

VECHNY
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Výsledky

EVALUACE (Evaluace efektivity)

Obrázek 2: Monitorování a evaluace priorit pro intervence

MONITOROVÁNÍ (Evaluace procesu)

5

Poèet projektù

Pøevzato z publikace Strategie pro rozíøený a komplexní pøístup k øeení celostátní epidemie
HIV/AIDS [Strategies for an expanded and comprehensive response to a national HIV/AIDS epidemic], Family Health International [ Mezinárodní institut pro zdraví rodiny] (FHI) 2001.
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n O evaluaci
Monitorování a evaluace intervencí
Obr. 2 znázoròuje, e nìkteré úrovnì evaluace
nejsou u mnoha projektù a programù proveditelné, i kdy provádìt urèitou základní dokumentaci o nich vdy lze. Tlaky, aby ve bylo hodnoceno
s pouitím omezených zdrojù, vedou k pseudohodnocením a jenom vzácnì mohou pøispìt
k prohloubení naich znalostí. Tendence hodnotit cokoliv bez ohledu na citlivost nebo proveditelnost takového hodnocení, by bylo moné nazvat evaluopatií; je se dnes íøí na poli výzkumu jako epidemie (Uhl, 2000). Mnohem cennìjí
pro ovìøení toho, co skuteènì funguje, je i malý
poèet provedených kvalitních hodnocení.
Druhým problémem je vztah mezi vlastníkem,
financiérem a hodnotitelem projektu. Ve vìtinì
pøípadù si ádný z nich nemùe dovolit, aby byl
výsledek evaluace negativní - èasto jsou vichni
na jedné lodi, bez ohledu na to, zda se jedná
o interní nebo externí evaluaci.
Globální analýzy situace, reakcí, politik a legislativy
Holistické zprávy a analýzy místní nebo historické situace ve vìcech drog jsou cenné z pohledu tìch, kteøí jsou ochotni pøemýlet o tom, co je
jetì tøeba se nauèit o zpùsobech, jimi na sebe
mohou situace ve vìcech drog a realizovaná
opatøení drogové politiky vzájemnì pùsobit. Pøíkladù v tomto smìru skuteènì není málo. Zbývá
vak jetì mnohé udìlat s cílem popsat a monitorovat, jak jsou drogové politiky a jejich jednotlivá opatøení zavádìny do praxe, jak spolu rùzné

komponenty drogové politiky fungují v rámci
balíèku, a také jaké mohou být nezamýlené
dùsledky uskuteèòovaných opatøení a dùleité
prvky ovlivòující rozdíly na místní úrovni.
Hlubí analýza vztahu drogové politiky k irí sociální politice a k organizaèním strukturám, vytvoøeným pro øeení problémù spojených s takovými sociálními jevy jako je trestná èinnost, duevní nemoci, mláde versus uívání alkoholu, by
nám mohla pomoci lépe si uvìdomit jak monosti, tak i omezení pøístupù, které drogová politika volí.
Urèitá historicky a organizaènì orientovaná èást
výzkumu se zabývá studiem procesù politického
rozhodování a podmínkami, za nich jsou nebo
nejsou výzkum a znalosti pro formulaci a realizaci dané politiky vyuity. Tento výzkum by bylo
dobré dále rozíøit a vyuít jej k prosazení lepího uplatòování vìdecky podloených poznatkù
v praxi.
Dopad irího kontextu
V mení míøe je zastoupena analýza dopadu irího demografického, sociálního i ekonomického
kontextu a výraznìjích trendù sociální politiky
obecnì. Napøíklad po nìkolik desetiletí mùe
hladina spotøeby drog (vèetnì alkoholu) vykazovat dlouhodobé cykly prevalence a vzorcù uívání, je se moná podobají dlouhodobým cyklùm
pozorovaným v oblasti módy nebo architektonického stylu. Výzkumu se tak nabízí øada pøíleitostí ke studiu pùsobení irího kontextu faktorù (politických, sociálních a ekonomických) na
to, co se odehrává v oblasti nazvané drogy.

Proè to nevíme?

n Bariéry v oblasti výzkumu
Dùvodù, proè máme mezery ve znalostech je celá øada. Nìkteré skuteènosti nejsou známy jednodue proto, e na nì nikdo nepomyslí, a snad
i proto, e jsou pøíli vzdáleny pøevládajícímu paradigmatu. V jiných pøípadech mùe sice výzkum

být navren, ale není podporován, protoe mùe
ohroovat zavedené struktury nebo nìèí zájmy.
Nìkdy se výzkum neuskuteèní, protoe se zdá
být pøíli obtíný a komplikovaný, anebo by byl
znaènì nákladný èi zdlouhavý. V jiných pøípadech není výzkum uskuteènitelný spíe z etic-

75

5

5

CO NEVÍME A PROÈ TO NEVÍME?
kých ne z technických nebo z ekonomických
dùvodù.
Bìnìjí je patrnì situace, e výzkum probìhl,
ale jen málokdo o nìm ví a pokud ano, nepovauje jej za relevantní. I tato situace mùe mít
mnoho rùzných pøíèin. Informace o øadì výzkumù jsou publikovány ve specializovaných odborných èasopisech s omezeným ètenáøským okruhem. I kdy výzkumníci píí pro ostatní  pro
realizátory politiky, odborníky nebo veøejnost 
nesdìlují své poznatky a zjitìní pro neodborníky vhodným a srozumitelným zpùsobem. Èasto
mají pouze omezený kontakt se svìtem politiky
nebo praxe, nerozumí jeho chodu a nejsou
schopni posoudit jeho pøípadné potøeby. To znesnadòuje pøevedení vìdeckých poznatkù do
smysluplné politiky nebo praxe. U vánìjích
pøípadù syndromu slonovinové vìe tak vzniká
dojem, e nìkteøí vìdci svìtu nerozumí vùbec.
Nìkdy vyplývá tento nedostatek porozumìní ze
zúených, profesionálnì specifických pohledù
na poznání. V jiných pøípadech jsou monosti
dospìt k potøebnému porozumìní omezeny vinou èasté obmìny pracovníkù, nedostatku metodologických zkueností a omezeného èasu
k reflexi, co mùe být zpùsobeno krátkodobými
smlouvami a nedostateèným financováním, zejména základních provozních nákladù výzkumných pracovi. Vìdci mohou samozøejmì mít
i jiné priority, napøíklad svoji akademickou kariéru, publikaèní èinnost nebo zájem o svùj vlastní
výzkum.

a tak k výrokùm o výzkumu jako procesu pøistupují pouze jako k pokusùm o získání dalích finanèních prostøedkù.
I kdyby výzkumu rozumìli, orgány a úøady státní
správy pracují zpravidla v systému roèního rozpoètu a nemusejí být ochotny nebo schopny
zdùvodnit dlouhodobé finanèní závazky spojené
s realizací dlouhodobìjího výzkumu. Nedostatek zájmu o dlouhodobou analýzu mùe rovnì
souviset s krátkodobým kadodenním manévrováním a s èastým støídáním politikù èi jejich poradcù.
Politici nicménì o výzkum opravdu nemusejí
stát, protoe komplikuje rozhodování, a tak zájem jenom pøedstírají, aby budili dojem, e vycházejí z vìdecky ovìøených poznatkù. Zadat
realizaci výzkumu mùe rovnì být zpùsobem,
jak odloit akci (napøíklad ustavením výboru pro
pøezkoumání urèité situace), a tak jsou jakékoli
výsledky náhodné. V nìkterých pøípadech politici
od výzkumu pouze chtìjí, aby potvrdil jejich
vlastní politická rozhodnutí nebo názory.
Ze strukturálního hlediska je politická odpovìdnost èasto rozdìlena po resortech, pøièem horizontální koordinaèní struktury mohou mít velice
omezené rozpoèty. Tím se výzkum prùøezových
(mezioborových) témat jenom dále ztìuje.

Nìkteøí výzkumníci èasto váhají, zda se mají zavázat k formulaci definitivních závìrù realizovaných výzkumù pøi vìdomí, e výsledky výzkumu
jsou nejisté (viz výe diskuse o komplexnosti výzkumu a jeho interpretaci). Jiní jsou zase dychtiví vyvodit radikální závìry i z omezených dùkazù
a vzbudit nerealistická oèekávání, aby si zajistili
dalí financování, získali urèité postavení anebo
tøeba i proto, e mohou být naivní.

Nemalou pøekákou financování výzkumu je
pøesvìdèení, e veøejnému zájmu nejvíce poslouí standardy kvality, je vyadují, aby byly
výzkumné instituce placeny za realizaci jednotlivých projektù, a aby svùj produkt poskytovaly
co moná nejlevnìji a svoji dobrou povìst prokazovaly publikaèní èinností v uznávaných odborných èasopisech. Odmìnou jsou pak uspìchané
a nedostateènì zpracované výsledky hekticky
pracujících výzkumníkù, kterým nezbývá èas,
aby pøemýleli o tom, co vlastnì dìlají, a aby
z projektu odvodili odborné poznatky, protoe ji
zase zaèali pracovat na dalím úkolu.

n Pøekáky v politické sféøe
Politici (a jejich úøedníci) nemusejí vìdecké metodì a ani tomu, jak výzkum funguje, rozumìt,

n Pøekáky v oblasti praxe
Výzkumu a praxi stojí v cestì øada pøekáek. Odborníci z praxe mohou výzkum povaovat za nì-
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co, co je ohrouje (evaluace nebo alokace zdrojù), anebo co je zbyteèné (jaký smysl mají odhady prevalence? atd.). Zlobí je, e musejí mrhat
svým èasem na sbìr dat pro nìkoho jiného, navíc
z nejasných nebo pochybných dùvodù. Nìkteré
zase dìsí statistika a pøevládá v nich pocit, e výzkumem nelze skuteèného poznání dosáhnout
(vìdí pøece sami, co je pro jejich klienty nejlepí).
Jiní vyjadøují (oprávnìné) obavy o zachování dùvìrnosti a vyuití dat.
Mnozí jedinci a také mnohé agentury mají z neadekvátních procesù i nízké kvality stávajícího

systému drogové politiky prospìch a jsou si vìdomi, e kvalitní výzkum jim dalí ivot jenom
ztíí. Kromì toho v pøípadì, e je projekt, který
ji obdrel finanèní prostøedky z veøejných zdrojù, hodnocen, mohou klíèové zainteresované
subjekty ( poskytovatelé slueb, donoøi  financující orgány) poadovat výsledky spíe pozitivní
ne negativní. Hodnotitelé, obvykle placení donory, dávají, pokud jsou pøíli kritiètí, v sázku
svou budoucnost. Jestlie mají vechny zainteresované subjekty zájem na pozitivních výsledcích, nemìli bychom oèekávat kritické hodnocení.

Implikace
Je toho jetì hodnì, co nevíme, co oslabuje
monost zavádìt do praxe politiky skuteènì zaloené na výzkumem ovìøených dùkazech. V této souvislosti lze uvést nìkteré z hlavních pøekáek:
 Upøednostòování levných symbolických projektù, které lze politicky snadno obhájit, pøed
pøíli nákladnou kvalitou, která se pøed veøejností obhajuje nebo formálnì zdùvodòuje obtínìji.
 Financování krátkodobých projektù zamìøených na specifické otázky souèasné politiky
pùsobí proti poznání dynamických (a dlouhodobých) procesù a èasto brání shromaïování
a pøenosu poznatkù i zkueností.
 Evropské projekty facilitují spolupráci a výmìnu informací, ale èasto selhávají ve vztahu
k vyuití svého potenciálu vyprodukovat výsledky, které by mohly informovat politiku,
protoe nejsou dlouhodobì udritelné a jejich
vazby na procesy formulování a realizace politiky jsou slabé.
 Mnohé informace a poznatky z výzkumu nejsou dostateènì známy a proto nejsou vyuívány v praxi. Je zapotøebí vytvoøit a uplatnit
strategie, které by umonily, aby tyto skryté
znalosti mohly být budoucími výzkumy vyuity.

 Základním tématem je resistence k rùzným
paradigmatùm, jejich uplatnìní by mohlo
vést k tomu, e si zaèneme klást nové otázky a
ty starí budeme posuzovat v novém svìtle.
Nemá smysl shromaïovat stále nová a nová
data, ani by bylo souèasnì investováno do
jejich kvalitní analýzy a do pøemýlení o tom,
co vechno mohou znamenat a jaké otázky
jsou tedy dùleité.
 Pro komunikaci mezi výzkumem, politikou,
praxí a veøejností èasto chybí spoleèný jazyk
a komunikaèní rámec, co brání rozvoji výzkumu a uplatòování z nìj pocházejících znalostí v praxi.

Otázkami pøekonávání pøekáek a vytváøení strategií pro postup vpøed je vìnována kapitola 6.
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Výzvy pro epidemiologický a jiný sociologický výzkum
v oblasti drog
Jedenáct výzev adresovaných vìdcùm (a donorùm) mùe být shrnuto takto (je jich o jednu více
ne je pøikázání v desateru a o jednu ménì ne je

dvanáct krokù v cestì Anonymních alkoholikù ke
spáse).

Pøemýlet o vysvìtlení (a dávat si pozor pouitá východiska)
Vìnovat více pozornosti analýze a objasnìní korelace, kauzality a procesu (Proè? a Jak?). Dùleitý je jak
kvalitativní, tak kvantitativní pøístup. Dokonce jetì dùleitìjí je vìnovat pozornost implicitním stereotypním pøedpokladùm a otøepaným pravdám (truismùm).
Myslet na rozmanitost, akceptovat nejistotu
S kadým krùèkem výzkumu vyvstávají nové otázky. Vìdci by mìli pøipustit, e èasto nemohou dát jednu
precizní a jednoduchou odpovìï. Cílem výzkumu není prokázat oèekávané, ale najít co moná nejvíce rùznorodých vysvìtlení a snait se o nalezení dùkazu, s jejich pomocí lze vìtinu moných vysvìtlení vyvrátit. Jasná odpovìï mùe být ideálním cílem, avak pokud lze pøísluná data objasnit pomocí více ne jedné
alternativy, mìla by se tato skuteènost otevøenì pøipustit.
Pøemýlet tématicky
Pøikládat vìtí váhu analýze a interpretaci klíèových tématických problémù (napøíklad uívání drog a prevence) prostøednictvím hledání souvislostí mezi situací, intervencemi a politikou. Interakce mezi tìmito
komponentami implikují, e by výzkum mìl být spíe multidisciplinární a tématický ne vertikálnì rozdìlený.
Myslet dynamicky
Hodnotit dopady politik v takovém rámci, který dovoluje analyzovat obousmìrnou dynamiku mezi politikami a trendy v uívání drog a bere v úvahu irí kontext, napø. sociální postoje nebo ivotní styl. To není
tøeba èinit pomocí sloitého dynamického modelování, ale lze pouít alternativních pøístupù (napøíklad
analýza scénáøe nebo historická analýza). To by mìlo být, vzhledem ke stupni promìnlivosti situace a podmínek v rámci jedné zemì, snáze proveditelné na místní spíe ne na celostátní úrovni.
V pøemýlení pøekraèovat hranice vymezené drogami
Analýza a interpretace drogových fenoménù a politiky by v zásadì mohly tìit z mnohem vìtího vzájemného obohacování pøi srovnávání s ostatními oblastmi analýzy sociální politiky, v nich výzkum èelí podobným výzvám (duevní zdraví, kriminalita, sociální podmínky, sociální vylouèení a chudoba atd.).
Pøemýlet o tom, co existuje
Mnohého by se dalo dosáhnout navázáním na výzkum, který ji byl realizován a rovnì prostøednictvím
promyleného vyuití existujících dat. To ale také vyaduje hlubí znalost oboru a implikuje spojení s ostatními výzkumníky, kteøí se daným problémem ji zabývali. Roztøítìnost pozorovaná v mnoha oblastech
výzkumu tomuto procesu brání.
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Myslet na kvalitu
Kvalita toho, co je vydáváno za výzkum, je èasto a pøíli nízká. Zèásti za to mùe tlak na rychlé poskytování nedostateènì zpracovaných informací, je jsou vyadovány k bezprostøednímu vyuití a za minimální
náklady. Dalím dùvodem je vak nedostatek znalostí, jak teorie, tak metodologie, omezené zkuenosti
s výzkumem a ochota akceptovat a íøit výsledky, je obráejí nekritické a nedbalé mylení. Hlavní výzva
spoèívá ve zlepení standardù výzkumu a pouèení se z pøíkladù, v nich bylo dosaeno vysoké kvality. Výzkum vyaduje celou kálu specifických dovedností a rovnì takové postupy uvaování o problémech, jim
je tøeba se nauèit. Odborníci z praxe se obvykle nestávají dobrými výzkumníky.
Myslet na konflikty zájmu
Do oblasti výzkumu vstupují nejrùznìjí zájmové skupiny se svými vlastními tématy a mají vliv na uplatòování (implicitních) paradigmat stejnì jako na oèekávání toho, co má z výzkumu vzejít, a jaké mohou být
jeho dùsledky v kontextu dané politiky. Ve høe jsou zájmy profesní, obchodní, politické a ideologické.
Mìli bychom se ptát: pro koho je výzkum prospìný  pro uivatele drog, vládu, místní komunity, odborníky, ideologické skupiny, komerèní zájmy nebo pro vìdce samotné? Na místì je tedy nejenom otázka Jak
mùeme daného cíle technicky dosáhnout?, ale i otázky Je cíl výzkumu hodnotný a etický ? a  Jsou
prostøedky k jeho dosaení eticky pøijatelné?
Myslet na komunikaci
Jak jsou výsledky výzkumu íøeny? Kdo jsou adresáti? Kdo co ète? Co ètou politici , vysocí úøedníci veøejné
správy, manaeøi slueb a dalí odborníci z praxe? Kdo vyuívá internet? Kdo vyuívá ke konzultacím internetové databáze?
Pøedstavit výzkum realizátorùm drogové politiky nebo odborníkùm z praxe je nìco jiného ne napsat èlánek urèený ke zveøejnìní ve vìdeckém èasopise. Nìkolik základních doporuèení: podívejte se na téma jejich
pohledem a zpracujte je pøehlednì a srozumitelnì (formát, jazyk). Pro vysoké úøedníky vypracujte struèné
shrnutí, pro politiky a pro veøejnost pak hlavní závìry v rozsahu pùl strany (s maximálnì tøemi klíèovými
body). Plné znìní zprávy pøedejte odborným poradcùm a ostatním výzkumníkùm. Ménì je nìkdy více.
Neprovádìt pouze sbìr dat, ale i pøemýlet
Význam teoreticky podloených pøístupù pro vysvìtlení problému a slabiny zabednìného empirismu byly
diskutovány ve 2. kapitole. Nestaèí jen platit si asistenta výzkumu, aby v terénu provádìl sbìr dat, a pak
pøemýlet, co by získaná data mohla znamenat. Mylení pøedpokládá pøedevím hlubokou znalost problematiky i pøísluných teoretických otázek stejnì jako správné porozumìní metodologii a vìdecké logice.
a také trochu snít
tak, e se budeme snait dívat na svìt a jeho problémy rùznými brýlemi a z odliných úhlù pohledu. Hlavní
výzvou je postupovat vpøed roziøováním naich paradigmat a hledáním nových perspektiv u otázek, je se
v danou chvíli jeví jako neøeitelné problémy. Pøedstavivosti je zapotøebí stejnì jako vìdy.

Posilování výzkumné základny pro realizaci drogové politiky

n Dlouhodobá strategie výzkumu
Z otázek, je byly diskutovány v pøedchozích kapitolách, vyplývá, e posilování výzkumné základny pro realizaci drogové politiky vyaduje
investovat do dlouhodobé strategie výzkumu
a jeho strukturované provázanosti s koncipová80

ním politiky na národní a evropské úrovni. Nezbytné je rovnì pøekonat pøekáky, které realizátorùm drogové politiky brání pochopit povahu
a význam výzkumu a výzkumníkùm zase porozumìt reálnému svìtu politiky a praxe. Souèasnì je
tøeba zajistit, aby se výzkum tìil dostateèné ne-
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závislosti a mohl tak tvùrèím a kritickým vstupem pøispìt do svìta politiky a praxe. Kontinuita
a dlouhodobìjí perspektiva jsou nezbytné zejména proto, aby se:
 výzkumu umonilo vypoøádat s komplexními
a dynamickými procesy;
 usnadnilo hromadìní a pøenos zkueností
stejnì jako úèelnìjí sbìr dat a lepí vyuití
existujících poznatkù a skrytého výzkumu;
 umonila interakce a vzájemné uèení se mezi
výzkumem a politikou tak, e realizátoøi politiky budou mít nepøetritì monost tìit ze
vstupù zajiovaných výzkumem, spíe ne
aby byli nuceni zadávat výzkumné projekty
a pak netrpìlivì èekat na jeho výsledky.

Klíèovým slovem, které mùe tyto poadavky na
národní a zejména na evropské úrovni charakterizovat, je udritelnost. I kdy financování vdy
sehrávalo dùleitou roli v tom, e umoòovalo
vìdcùm setkávat se a uèit se jeden od druhého,
celá øada projektù a sítì spolupracujících subjektù svùj potenciál pro vlastní neudritelnost
nevyuila. Pøíkladem hodným následování je expertní epidemiologická skupina, je pracuje pøi
Skupinì Pompidou, a která zásadním zpùsobem
pøispìla k rozvoji drogové epidemiologie nejenom na evropské úrovni, ale i v zemích, kde epidemiologie zaostávala. Stalo se tak do znaèné
míry díky kontinuitì, a to jak èasové, tak i v zastoupení mnoha klíèových úèastníkù.

n Financování výzkumu a výcvik
výzkumných pracovníkù
To implikuje, e financování výzkumu musí:
 podpoøit spíe prozíravý strategický rozvoj ne
jenom realizaci krátkodobých, reaktivních
a nepromylených výzkumných projektù
k okamitému uspokojování politické poptávky;
 zahrnovat dlouhodobé základní financování,
je klade vìtí dùraz spíe na program ne na
pøístupy zaloené na realizaci dílèích projektù;

 dávat pøednost sekundární analýze, syntéze
a promylenému vyuití existujících dat jetì
pøedtím, ne se pøistoupí ke sbìru dat nových;
 podporovat monosti vzdìlávání tak, aby výzkumníci mìli monost dosáhnout nezbytné
míry odborných znalostí a zkueností;
 umoòovat, aby byl zkueným výzkumníkùm
ponecháván èas k reflexi, diskusi a prostoru
pro vzájemné poskytování odborných rad, je
pøesahují kadodenní poadavky managementu výzkumu;
 odmìòovat výstupy, které kladou vìtí dùraz
na kvalitu a relevanci ne na poèet odborných
publikací.

n pièková centra
(Centres of excellence)
Strategie výzkumu postavená na programu, která souèasnì usiluje o zajitìní nepøetritého vìdeckého poradenství a dostupnosti výzkumem
ovìøených poznatkù pro potøeby procesu realizace drogové politiky, se nemùe zakládat na
smìsi nesourodých projektù provádìných geograficky rozptýlenými výzkumníky. Tomu mohou
pøedcházet tzv. pièková centra. Koncept pièkového centra zde znamená výzkumné centrum, ústav nebo odbor (ministerstvo), které má
zaøízení a zdroje (vìdecké, technické, manaerské) nezbytné k zajitìní koordinace nebo k provádìní výzkumu se zárukou vysoké odborné zpùsobilosti a kvality a je uznáváno irí vìdeckou
obcí. Vybudovat silné centrum, získat kvalitní
pracovníky a nasbírat potøebné zkuenosti, dosáhnout odpovídajícího uznání a vytvoøit optimální podmínky pro dosaení kvalitních výsledkù vyaduje hodnì èasu. V tak komplexní oblasti
jako je problematika uívání drog je rovnì zapotøebí, aby centrum mìlo odpovídající velikost
(co lze obtínì specifikovat), aby tak mohlo dosáhnout úrovnì, je mu umoní produkovat výstupy s vysokou mírou kvality a multidisciplinární koherence.
n Skupiny expertù (think-tanks)
Vedle existujících center, která provádìjí skuteèný výzkum, je zde prostor pro zøizování expertních skupin sloených ze zkuených a pøemýlivých odborníkù  vysokokolských pracovníkù,
81
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realizátorù drogové politiky a odborníkù z praxe
 kteøí mohou nabídnout objektivní reflexi a kritický pohled na zkoumanou problematiku v irím kontextu a nezaujaté uvaování, k jakým alternativním pøístupùm a otázkám by se jetì
mohlo pøihlédnout.
 Komplexnost a rozmanitost otázek, paradigmat a pøístupù mají za následek, e ádný výzkumný program ani centrum nepokryjí
vechny otázky drogové politiky a e neustálé
zpracovávání a pøedkládání ádostí o zajitìní
dalího financování a øízení výzkumu zpùsobují, e zbývá jenom málo èasu na hlubí uvaování o irích souvislostech studovaných
jevù.
 Na národní a mezinárodní úrovni by tyto nedostatky mohly napravit expertní skupiny

zkuených vìdcù s irím pøehledem v dané
oblasti. V této roli by se mìli osvobodit od
kadodenního rutinního øízení projektù, být
nezávislí na pøímém politické vlivu a schopni
pøemýlet a diskutovat o vìcech, je jsou bez
pøekroèení hranic pøevládajícího paradigmatu
nemyslitelné.
 Expertní skupiny by mohly vytváøet strukturované pøíleitosti k pravidelné diskusi s realizátory politiky s cílem zabezpeèit interakci mezi
výzkumem a politikou a maximalizovat monosti pro vzdìlávání realizátorù drogové politiky o tom, co výzkum skuteènì nabízí.
 Zásadní význam má relativní nezávislost na
politice. Kdyby byly financovány pouze oceòované výsledky, pak by otevøená vìdecká
diskuse nebyla vùbec moná.

Propojování výzkumu, politiky a praxe
Výzkum mùe ovlivòovat politiku a praxi prostøednictvím nejrùznìjích mechanizmù a pochodù, je se v rùzných situacích lií v závislosti na
rolích a zastoupení hlavních aktérù (výzkum,
vláda, praxe, trh, veøejnost). Nìkdy jsou vazby do
znaèné míry závislé na omezeném poètu klíèových  hlídaèù brány, nìkdy jsou zase pøítomny
struktury, které vytváøení tìchto vazeb facilitují.

n Klíèoví aktéøi a výzkum
Existují nejrùznìjí aktéøi, kteøí pøímo nebo nepøímo projevují zájem o výzkum.
Vìdeètí pracovníci:
 akademické prostøedí (univerzity a nezávislé
výzkumné instituce);
 soukromí poradci a smluvní dodavatelé (dodají produkty komukoli, kdo zaplatí  mohou
to být vláda, prùmysl, nevládní organizace);
 prostøedí odborné praxe (nevládní organizace,
sluby zamìøené na léèbu, zaøízení v trestnì-právním systému, profesní orgány);
 státní zamìstnanci (výzkumné jednotky orgánù veøejné správy);
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 vládní poradci (zajiují odborné poznatky
z akademického svìta, praxe, prùmyslu atd.).
Vláda:
 vìdeètí poradci;
 výzkumné projekty zadané na základì smlouvy;
 výzkumné jednotky orgánù veøejné správy;
 vládou financovaná externí výzkumná centra;
 etøení parlamentních výborù;
 stálé poradní výbory;
 ad hoc vyetøovací komise;
 lobbyistické skupiny (prùmysl, profesní orgány, ideologické skupiny).
Praxe:
 interní monitorování a evaluace;
 externí monitorování a evaluace;
 zapojení do výzkumù na bázi partnerství;
 výzkum provádìný profesními orgány a sdrueními.
Trh:
 prùmysl (alkohol, tabák, farmaceutické výrobky);
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soukromé zdravotnické sluby;
nestátní neziskové organizace;
soukromé bezpeènostní sluby;
soukromì financovaný výzkum (filantropy,
ideologickými skupinami);
 konzultanti managementu, agentury prùzkumu trhu;
 pojiovny.





Obèanská spoleènost a veøejnost:
 sdìlovací prostøedky;
 zájmová sdruení.

n Zastoupení klíèových aktérù a jeho
vazby na výzkum
Pøístup slonovinové vìe
Nìkteøí výzkumníci se domnívají, e by si v zájmu své nezávislosti mìli udrovat odstup od politiky. Jiní zase argumentují, e pokud pùsobí
v roli poradcù dávají výsledkùm svého výzkumu
praktickou relevanci.
Lobbyistický pøístup
V rámci tohoto pøístupu je na realizaci politiky
pohlíeno jako na výslednici soupeøení rùzných
zájmù: profesních, vìdeckých, obchodních,
ideologických a politických.
Veøejné mínìní a média
Veøejné mínìní, zejména to, jak je formováno
a odráeno v médiích, sehrává v tvorbì drogové
politiky klíèovou roli. Výsledky mají dopad v pøípadì, e o nich ostatní vìdí a kdy na nì politici
a ostatní nositelé rozhodovacích pravomocí musí reagovat. V aplikovaných oblastech mùe
mediální podpora pomoci prosazovat zavádìní
výzkumem ovìøených pøístupù do praxe drogové
politiky.

lze také formulovat jeden ze závìrù této stati.
Úkol, o nìm by se na konferenci mohlo hovoøit,
spoèívá v tom, jak takové spolupráce docílit.

n Skupina Pompidou
V novém pracovním programu se Skupina Pompidou definuje jako platforma podporující rozvoj
diskuse mezi výzkumem, politikou a praxí a jako
katalyzátor inovativních pøístupù v drogové politice a praxi, zaloených na výzkumem ovìøených poznatcích. Expertní platformy Skupiny
Pompidou zahrnují prevenci, léèbu, trestnì-právní systém a regulaèní aspekty, výzkum
a etické otázky.
Mohla by to být pøíleitost, jak vyzkouet pojem
partnerství zainteresovaných subjektù v praxi.
Jedním tématem pro práci platformy pro výzkum
by mohlo být vytvoøení expertní skupiny, sestávající z odborníkù z oblastí sociální politiky, historie, epidemiologie, ekonomie a ze zástupcù
realizátorù drogové politiky a odborníkù z praxe
atd. Prvním úkolem pro tuto skupinu by mohl být
brainstorming na téma, jak analyzovat a podporovat interakci mezi výzkumem a drogovou politikou. Neznamenalo by to realizovat pùvodní výzkum, ale pracovat s ji existujícími informacemi
a pøedevím pracovat na rozvoji konceptu paradigmat, teoretických rámcù a postupù, jak pøeklenout mezery mezi výzkumem, politikou a praxí.
V dlouhodobìjím horizontu by skupina rovnì
mohla naplòovat pedagogickou funkci vùèi realizátorùm drogové politiky (napø. prostøednictvím intenzivních semináøù zabývajících se rùznými konkrétními tématy).

Partnerství zainteresovaných subjektù
V modelu, který Martin Büechi navrhl ve svém
pøíspìvku na konferenci Skupiny Pompidou (viz
odkaz na s. 27), argumentuje, e je èas vystoupit
ze slonovinové vìe a pøestat lobovat na trhu.
Souèasnì doporuèuje rozvíjet tøístrannou spolupráci mezi vládou, vìdou a trhem jako základ pro
výmìnu poznatkù a vývoj drogové politiky. Tak
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Závìry: klíèová slova k propojování výzkumu, politiky a praxe
 úèast a pokraèující interakce mezi klíèovými
aktéry;
 komunikace a sdílený jazyk;
 jasná pøedstava o roli vìdy a o tom, co mùe
nabídnout;
 výzkum jako proces a jak jej vyuívat;
 jak zvládat komplexnost a nejistoty;
 jak pøispìt k naplòování dlouhodobých poadavkù a krátkodobých potøeb;
 jak zajistit vìdeckou integritu, kdy se data
z výzkumù stávají souèástí politické diskuse;
 jak zajistit správnou interpretaci dat;
 uznání implicitních filozofických východisek
a základních paradigmat;
 zajitìní etických standardù;
 pøedstavivost a pøemýlení mimo rámec souèasných paradigmat pro napomáhání
pokroku.
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DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI: PROPOJOVÁNÍ VÝZKUMU, POLITIKY A PRAXE
CO JSME SE U NAUÈILI A CO BYCHOM SE JETÌ NAUÈIT MÌLI
n Jak by se dalo dosáhnout toho, aby se
v pøístupech realizovaných ve vztahu
k problému uívání drog a drogové závislosti
výzkum, politika a praxe co nejvíce prolínaly?
Právì k tomuto sloitému dilematu se v diskusi
vyslovuje autor publikace Richard Hartnoll,
jeden z pøedních evropských expertù v této
oblasti.

n V této publikaci, která jistì zaujme politiky,
vìdce zabývající se výzkumem drog, pracovníky z praxe, uèitele a rovnì laickou
veøejnost, je se o daný problém zajímá,
Hartnoll na tyto otázky odpovídá a v evropském kontextu vyzývá k podpoøe politicky
relevantního výzkumu v oblasti drog cestou
investic do dlouhodobé strategie výzkumu.

n Propojit výzkum, politiku a praxi je pro
vechny zúèastnìné velkou výzvou. Jak se
vyhnout pøehnanému zjednoduování a pøitom
provádìt výzkum, který je relevantní pro
praktické rozhodování o otázkách drogové
politiky a její realizace? Jak dosáhnout
odpovídající úrovnì komunikace a porozumìní
mezi aktéry, kteøí vycházejí z rozdílných
teoretických východisek a lií se i v pohledech
na to, co vlastnì fenomén drog obnáí a jaké
pøístupy by se k nìmu mìly zvolit?

n Jako ten, kdo finanènì podporuje výzkum
musím pøiznat, e mou první reakcí na
publikaci Richarda Hartnolla bylo pøesvìdèení,
e bych si ji byl pøál financovat. Je promylená,
upøímná a plná otázek stìej-ního významu.
Mnohé z nich u mne vyvolaly silnou odezvu 
vèetnì té, je se dotýká slo-itosti celého
problému, napsal k anglic-kému vydání knihy
Charlie Lloyd, hlavní manaer výzkumu,
Nadace Josepha Rowntreeho (the Joseph
Rowntree Foundation, JRF), Spojené království.

n Nemìli bychom fenomén uívání drog
pojímat v irím smyslu, ne to umoòuje
pohled odborných kruhù, úzce specializovaných na drogy? Nemìly by se s ním vypoøádat multidisciplinární výzkumné týmy
pracující ve pièkových centrech a expertní
skupiny zkuených odborníkù (vysokokolských uèitelù, realizátorù drogových politik,
odborníkù z praxe), kteøí dovedou kriticky
zpochybnit výsledky výzkumu a zvaovat
alternativní pøístupy?

n Èeský pøeklad publikace ètenáøùm
pøedkládá Národní monitorovací støedisko
pro drogy a drogové závislosti, které je
pracovitìm Úøadu vlády Èeské republiky,
jako svou estou publikaci v edièní øadì
Monografie. Døíve vydané publikace
a informace o pøipravovaných publikacích
najdete na webové stránce
www.drogy-info.cz v sekci Publikace.
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