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Přílohy

1.1 Příloha č. 1 - Dotazník vytvořený pro účely diplomové práce

Dotazník pro účely vytvoření diplomové práce na téma:

Patologické hráčství: sázky a hazardní hry v životě sportovních redaktorů

Praha 2012

Dotazník pro sportovní redaktory pracující v Praze, v médiích, jejichž součástí je 

sportovní zpravodajství a publicistika.

Než začnete vyplňovat, přečtěte si následující informace!

Tento výzkum je součástí diplomové práce na téma Patologické hráčství: sázky a 

hazardní hry v životě sportovních redaktorů. Provádí se u vybraných sportovních 

redaktorů, pracujících v různých typech médií. Výzkum je prováděn pod záštitou 1. 

lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné, přesto Vás ale žádám o 

spolupráci a pomoc.

Dotazník neobsahuje Vaše jméno ani žádné další informace, které by Vás mohly 

individuálně identifikovat.

Má-li být tento výzkum úspěšný, je důležité, abyste odpovídal/a uvážlivě a upřímně. 

Vaše odpovědi jsou považovány za důvěrné. Narazíte-li v dotazníku na otázku, na 

kterou z nějakého důvodu nechcete odpovídat, nechte ji nezodpovězenou.

V dotazníku jsou předznačené odpovědi. Pokud mezi nimi nenajdete odpověď, která by 

Vás vystihovala, označte odpověď, která je Vám významem nejblíže. U otevřených 

otázek (tedy u takových, kde se máte vyjádřit) odpovídejte svými slovy. 
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1. Pohlaví:

- Muž

- Žena

2. Věk:

- Mladší 25 let

- 25 - 35 let

- 35 let a více 

3. Jak dlouho se věnujete zaměstnání sportovního redaktora?

- Méně než 1 rok

- 1 – 5 let

- Více než 5 let

4. V jakém typu média jste zaměstnán? (Zaškrtněte všechna média, pro která 

pracujete)

- Televize

- Tištěné médium

- Internetový server

- Tisková agentura

5. Pracujete v médiu, které se specializuje výhradně na sport?

- Ano

- Ne

6. Práce sportovního redaktora je pro Vás...

- Jediné nebo hlavní zaměstnání

- Představuje větší část mé pracovní činnosti

- Představuje menší část mé pracovní činnosti

- Pouze příležitostnou činností
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7. Označte prosím, které z následujících druhů hry, jste ve svém životě 

provozoval před tím, než jste se stal sportovním redaktorem.

(U každého typu si vyberte možnost „vůbec“, „méně než 1x týdně“ nebo „1x týdně 

a více“)

a) hra karet pro peníze: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

b) sázky na koně či psí dostihy: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více 

c) sázky na sportovní výsledky: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

d) hra v kasinu: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

e) loterie, sázení čísel: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více 

f) bingo a bolo pro peníze: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

g) tzv. výherní automaty: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

     + video-loterijní terminály

h) jiné hazardní hry: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

8. Označte prosím, které z následujících druhů hry, provozujete v současné 

době.

(U každého typu si vyberte možnost „vůbec“, „méně než 1x týdně“ nebo „1x týdně 

a více“)

a) hra karet pro peníze: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

b) sázky na koně či psí dostihy: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více 

c) sázky na sportovní výsledky: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

d) hra v kasinu: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

e) loterie, sázení čísel: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více 

f) bingo a bolo pro peníze: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

g) tzv. výherní automaty: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více

     + video-loterijní terminály

h) jiné hazardní hry: vůbec, méně než 1x týdně, 1x týdně a více
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9. Ovlivňuje četnost sázení konání významných sportovních akcí (mistrovství 

světa, mistrovství Evropy, Olympijské hry)?

- Ano, v takovém období sázím více bez ohledu na to, zda se daná sportovní akce 

týká mého pracovního zaměření. 

- Ano, ale jen pokud jde o akci blízkou mému sportovnímu zaměření.

- Ne, neovlivňuje.

10. Jaké důvody Vás vedou k sázení? (Do volných řádek napište slovy Vaše 

důvody)........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...............................

11. Jakou formu hazardních her či sázení preferujete a proč? (Do volných řádek 

napište, proč Vám daná forma hazardu vyhovuje)

- Internetová forma (jakákoliv forma hraní či sázení přes internet)

- Sázení či hraní v kamenném objektu (kasina, sportbary,…)

………………………………………………………………………….................

................................................................................................................................

………………………………………………………………………….................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

12. Věnujete se těmto aktivitám v pracovní době nebo ve volném čase?

- Stíhám vše kdykoli cítím příležitost vyhrát, a to i během pracovní doby.

- Rád bych si zahrál i v pracovní době, ale nemám na to čas.

- Sázím jen ve volném čase.

- Sázím jen během pracovní doby. 

13. Vyvolává u Vás alkohol či jiná návyková látka chuť k sázení nebo hraní 

hazardních her?

- Ano

- Ne

14. Odhadněte kolik z Vašich kolegů sportovních redaktorů (odhadněte 

v procentech)

- Nesází vůbec…………..%

- Sází občas (tj. maximálně 1-2 krát týdně)……………..%

- Sází často (tj. skoro každý den)………………%
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14.1. Víte o někom ze spolupracovníků, že by měl se sázením či hazardními 

hrami někdy vážnější problém?

- Ano

- Ne

15. Je částka, kterou jste vsadili  za posledních 30 dní vyšší než v předešlém 

období?

- Ano

- Ne

16. Vnímáte nějakou souvislost mezi svým povoláním a zálibou v sázení či hraní 

hazardních her? (Do volných řádek napište, jak….)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

17. S jakým největším počtem peněz jste hrál v jediném dni?

- více než 10 a méně než 100 Kč

- více než 100 a méně než 1000 Kč

- více než 1000 a méně než 10 000 Kč

- více než 10 000 a méně než 100 000 Kč

- více než 100 000 Kč 

18. Odhadněte, kolik jste celkově v plusu či mínusu.................................Kč?

19. Když hrajete, jak často se pokoušíte druhý den nazpět vyhrát peníze, které 

jste prohrál?

- Nikdy

- Někdy (méně než v polovině případů, kdy prohraji)

- Většinou, když prohraji

- Pokaždé, když prohraji

20. Stalo se někdy, že jste tvrdil, že jste vyhrál, ale nebylo to tak, vlastně jste 

prohrál?

- Nikdy (nebo jste nikdy hazardně nehrál)

- Ano, méně než v polovině případů, kdy jsem prohrál

- Ano, většinou
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21. Měl jste někdy pocit, že Vám hra působí problémy?

- Ne

- Ano

- V minulosti, ale ne nyní

22. Hrál jste někdy víc, než jste chtěl?
- Ano

- Ne

23. Kritizovali lidé někdy Vaši hru nebo Vám říkali, že máte s hrou problém, 

ať už jste jim dal za pravdu nebo ne?

- Ano

- Ne

24. Cítil jste se někdy provinile kvůli hře nebo kvůli tomu, co se během hry stalo?

- Ano

- Ne

25. Cítil jste někdy, že chcete s hrou přestat, ale měl jste dojem, že to nedokážete?

- Ano

- Ne

26. Stalo se někdy, že jste ukrýval tikety, sázenky, vyhrané peníze nebo jiné 

známky hry před manželkou, dětmi nebo jinými lidmi, kteří jsou pro Vás 

důležití?

- Ano

- Ne

27. Pohádal jste se někdy s lidmi, s nimiž žijete, kvůli způsobu, jakým nakládáte 

s penězi?

- Ano

- Ne

28. Jestliže jste odpověděl na otázku 26 kladně: Týkaly se hádky kvůli penězům, 

někdy hry?

- Ano

- Ne



7

29. Zameškal jste někdy práci nebo školu kvůli hře?

- Ano

- Ne

30. Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hře půjčil, od koho, nebo 

kde jste si vypůjčil?

(Zaškrtněte „ANO“ nebo „Ne“ u každého bodu)

a) z peněz na domácnost: ano, ne

b) od manžela nebo manželky: ano, ne

c) od jiných příbuzných: ano, ne

d) od bank, spořitelen nebo kreditních společností: ano, ne

e) z kreditní karty: ano, ne

f) od lichvářů: ano, ne   

g) prodal jste akcie, obligace nebo jiné listiny: ano, ne

h) prodal jste osobní nebo rodinný majetek: ano, ne

i) půjčil jste si z vlastního konta: ano, ne

Dotazník přístupný na internetové adrese:

http://Monika.formees.com/f/dotaznik-na-patologicke-/

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3902005195&to=http%3a%2f%2fMonika%2eformees%2ecom%2ff%2fdotaznik%2dna%2dpatologicke%2d%2f
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3902005195&to=http%3a%2f%2fMonika%2eformees%2ecom%2ff%2fdotaznik%2dna%2dpatologicke%2d%2f
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1.2 Příloha č. 2 - Dotazník „South Oaks Gambling Screen“ 

1. Označte prosím, který z následujících druhů hry jste ve svém životě 

provozoval. (U každého typu zaškrtněte „vůbec“, „méně než 1x týdně“ nebo 

„1x týdně a více“)

a) hraní karet pro peníze: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

b) sázky na koně, psí dostihy nebo jiná zvířata: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a 

více

c) sázky na sportovní výsledky: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

d) hra s kostkami o peníze: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

e) hra v kasinu: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

f) loterie, sázení čísel: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

g) bingo pro peníze: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

h) hra na burze, trhu s komoditami apod.: vůbec méně než 1x týdně 1x týdně a více

i) tzv. výherní automaty, pokrové automaty a jiné přístroje na hazardní hru: vůbec 

méně než 1x týdně 1x týdně a více

j) kuželky, střelba, golf nebo jiná hra, vyžadující dovednost pro peníze: vůbec méně 

než 1x týdně 1x týdně a více

k) jiné hry pracující s papírem než jsou uvedeny výše: vůbec méně než 1x týdně 1x 

týdně a více

l) jiná forma hry než ty, které jsou uvedeny výše (upřesněte prosím jaká): vůbec 

méně než 1x týdně 1x týdně a více

2. S jakým největším počtem peněz jste hrál v jediném dni?

do 10 Kč

více než 10 a méně než 100 Kč

více než 100 a méně než 1000 Kč

více než 1000 a méně než 10 000 Kč

více než 10 000 a méně než 100

3. Zaškrtněte ty lidi ve svém životě, kteří mají nebo měli problém s hrou?
Otec nebo matka
Manželka nebo partner
Bratr nebo sestra
Dítě
Prarodič
Jiný příbuzný
Přítel, nebo někdo jiný, významný
v mém životě



9

4. Když hrajete, jak často se vracíte zpátky druhý den, abyste nazpět vyhrál 
peníze, které jste prohrál?

Nikdy
Někdy (méně než v polovině případů, kdy prohraji)
Většinou, když prohraji
Pokaždé, když prohraji

5. Stalo se někdy, že jste tvrdil, že jste vyhrál, ale nebylo to tak, vlastně jste 
prohrál?

Nikdy (nebo jste nikdy hazardně nehrál)
Ano, méně než v polovině případů, kdy jsem prohrál
Ano, většinou

6. Měl jste někdy pocit, že Vám hra působí problémy?
Ne
Ano
V minulosti, ale ne nyní

7. Hrál jste někdy víc, než jste chtěl?
Ano
Ne

8. Kritizovali lidé někdy Vaši hru nebo Vám říkali, že máte s hrou problém, ať už 
jste jim dal za pravdu nebo ne?
Ano
Ne

9. Cítil jste se někdy provinile kvůli hře nebo kvůli tomu, co se během hry stalo?
Ano
Ne

10. Cítil jste někdy, že chcete s hrou přestat, ale měl jste dojem, že to nedokážete?
Ano
Ne

11. Stalo se někdy, že jste ukrýval tikety, sázenky, vyhrané peníze nebo jiné 
známky hry před manželkou, dětmi nebo jinými lidmi, kteří jsou pro Vás důležití?
Ano
Ne
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12. Pohádal jste se někdy s lidmi, s nimiž žijete, kvůli způsobu, jakým nakládáte s 
penězi?
Ano
Ne

13. Jestliže jste odpověděl na otázku 12 kladně: Týkaly se hádky kvůli penězům, 
někdy hry?
Ano
Ne

14. Půjčil jste si někdy od někoho a peníze jste mu nevrátil kvůli hře?
Ano
Ne

15. Zameškal jste někdy práci nebo školu kvůli hře?
Ano
Ne

16. Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hře půjčil, od koho, nebo kde 
jste si vypůjčil?
(Zaškrtněte „ANO“ nebo „Ne“ u každého bodu)

a) z peněz na domácnost ano ne
b) od manžela nebo manželky ano ne
c) od jiných příbuzných ze strany manželky ano ne
d) od bank, spořitelen nebo kreditních společností ano ne
e) z kreditní karty ano ne
f) od lichvářů ano ne
g) prodal jste akcie, obligace nebo jiné listiny ano ne
h) prodal jste osobní nebo rodinný majetek ano ne
i) půjčil jste si z vlastního konta (zaplatil jste nekrytým šekem) ano ne
j) máte možnost půjčit si u sázkaře ano ne
k) máte možnost půjčit si v kasinu ano ne
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Vyhodnocení dotazníku na patologické hráčství

„South Oaks Gambling Screen“

Lesieur, H. & Blume, S. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new

instrument for the identification of pathological gambling. American Journal of 

Psychiatry, 144(9), 1184-1188.

Výsledné skóre dotazníku vznikne součtem kladných odpovědí na „rizikové“ otázky:

Otázky 1, 2 a 3 se nepočítají

Otázka 4: „Většinou když prohraji“, nebo „Pokaždé, když prohraji“

Otázka 5: „Ano, méně než v polovině případů, kdy jsem prohrál“ nebo „Ano, většinou“

Otázka 6: „Ano“ nebo „V minulosti, ale ne nyní“

Otázky 7 až 11: „Ano“

Otázka 12 se nepočítá

Otázky 13 až 15: „Ano“

Otázky 16 a/ až 16 i/ „Ano“

Otázka 16 j/ až 16 k/ se nepočítá

(celkem 20 otázek se počítá)

Celkový součet = .............

0 = žádný problém

1 až 4 body = určitý problém

5 a více bodů = pravděpodobně patologické hráčství
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