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VÝCHODISKA: Informace o nových psychoaktivních

látkách (NPS), jejich rizicích a úèincích jsou nedostateèné.

Analýza obsahu diskuzních fór mùže pøinést chybìjících

data. CÍLE: Cílem monitoringu obsahu èeských interneto-

vých diskuzí o NPS bylo popsat a kategorizovat obsah

diskuzí a zaznamenat pøípadné trendy v užívání a nákupu

NPS. METODY: Dvì èeská diskuzní fóra pro uživatele NPS

s 1916 pøíspìvky byla zpracována prostøednictvím kvali-

tativní a kvantitativní analýzy obsahu. Monitorována byla

jednou mìsíènì od ledna 2013 do prosince 2014. VÝSLED-

KY: V roce 2014 byl zaznamenán celkový úbytek diskutují-

cích (-20 %) a pøíspìvkù (-49 %). V tomto roce také poklesl

podíl pøíspìvkù, jež se zabývaly tzv. komerèními produkty /

sbìratelskými pøedmìty (z 20 % všech pøíspìvkù na 0,3 %)

a narostl podíl pøíspìvkù na téma tzv. výzkumných

chemikálií (z 36 % všech pøíspìvkù na 45 %). To mùže být

dáno sníženou nabídkou komerèních produktù a odrazující-

mi vlastnostmi tìchto produktù (neznámé slože-

ní, nepøedvídatelné úèinky). Oblíbené èeské internetové

obchody podle diskutujících ukonèily v roce 2013 svou

èinnost; zaèaly být využívány zahranièní e-shopy. Závìry

analýzy se èásteènì shodují s informacemi z dalších zdrojù.

ZÁVÌRY: Diskuzní fóra hrají stìžejní roli v získávání

informací o NPS a jsou svépomocným nástrojem pro

snižování pøípadných rizik pro uživatele NPS. Analýza jejich

obsahu mùže pøinést informace pro široké pole odborníkù,

zejména jako souèást komplexního pøístupu k mapování

fenoménu NPS.
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