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Abstrakt 

 

Jméno:   Lucie Hélová 

Vedoucí práce:  Mgr. Jaroslav Vacek 

Oponent práce:  Mgr. Barbora Janíková 

 

Název bakalářské práce: Porovnání kvality života léčených a neléčených gamblerů - 

kvantitativní metodou 

Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zmapovat a porovnat kvalitu života léčených  

a neléčených patologických hráčů, a o kolik se liší jejich průměrné skóre v jednotlivých 

oblastech života oproti populační normě. Dalším cílem je zjistit, které aspekty kvality 

života jsou ovlivněny shodně a které rozdílně mezi Prahou a Olomouckým krajem. 

Posledním cílem je porovnat hráčskou kariéru u dotazníku SOGS mezi léčenými  

a neléčenými hráči. Práce je zpracovávaná kvantitativní metodou, pomocí dotazníku na 

kvalitu života WHOQOL- BREF a patologického hráčství SOGS. Data byla zpracována 

statistickými metodami v programu Microsoft Excel a zaznamenána do tabulkové  

a i grafické metody. Na základě těchto výsledků je možné se zaměřit na prevenci a zlepšení 

práce u hráčů. Pro zpracování byla použita literatura a data z Adiktologické ambulance.  

 

Klíčová slova:  
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Oponent práce:  Mgr. Barbora Janíková 

 

Title: Comparison of the quality of life between pathological gamblers in treatment 

and without treatment - quantitative method 

Abstract: The objective of my thesis is to survey and compare the quality of life of treated 

and untreated pathological gamblers, and examine how much their average score in 

particular domains of life differs from the population norm. The other objective ascertains 

which aspects of quality of life are influenced equally and which are influenced differently 

between Prague and Olomouc region. The last goal is to compare gambler’s career in the 

SOGS questionnaire between treated and untreated gamblers. The thesis is processed with 

the quantitative method using the WHOQOL-BREF questionnaire on quality of life issue 

and SOGS questionnaire on pathological gambling. The data was processed with statistical 

methods in Microsoft Excel and entered into spreadsheets and graphs. Based on these 

results we can focus on prevention and improvement in working with gamblers. The thesis 

used  literature and data from an addiction center. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce zní: ,,Porovnání kvality života léčených a neléčených gamblerů - 

kvantitativní metodou“. Toto téma bylo vybráno z osobních důvodů. V poslední době je 

možno se setkat s lidmi, kteří podlehli myšlence vydělávat si hazardem a to přímo 

videoloterijními terminály. Na jedné straně jsou lidé, kteří hazardu podlehnou s vidinou 

snadného zbohatnutí, avšak přitom po letech skončí v léčbě. Na druhé straně se najdou 

lidé, kteří místo toho, aby seděli při oslavě svého výročí na večeři, tráví tento čas  

v kasinu, ale nevykazují známky závislosti. Zajímavé na těchto lidech je, že dokážou 

prohrát střechu nad hlavou, prohrát veškeré své úspory, ztratit práci i rodinu, a to vše 

klidně během pár hodin či dní. Na druhé straně jsou to lidé, co hraní berou jako zábavu  

a vyplnění času, což je také špatně. Do budoucna jsou zde vysoce rizikové faktory, kdy se 

zábava může přeměnit v neovladatelnou závislost. Je tedy otázka, zda se hazardní hra 

odráží na kvalitě životů. Jelikož se v současné době věnuje velká pozornost patologickým 

hráčům a dopadům jejich závislosti na jejich život, věnuje se bakalářská práce právě 

propojení a zmapování kvality života mezi léčenými a neléčenými gamblery. Dále se práce 

zaobírá rozdíly v této problematice mezi Prahou a Olomouckým krajem. 

Obsah práce je zaměřen především na subjektivní zhodnocení kvality života léčených  

a neléčených patologických hráčů a porovnání jejich výsledků hodnocení kvality života  

s výsledky hodnocení populační normy a závislostí. 

Tato práce se v teoretické části zaměřuje na popis typů nejznámějších hazardních her, dále 

na pojem léčba, závislost a kvalita života. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 HAZARD 

1.1 Závislost a hazardní hráč 

Podle Nešpora (2011) je závislost definovaná jako: „Skupina fyziologických, 

behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž užívání nějaké látky nebo třídy látek má  

u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více.“  

Kamil Kalina a kolektiv ji definují takto: „Závislost na procesech se dnes spíše považuje za 

návykové a impulsivní poruchy.“ (Kalina, a kol. 2008) Tato porucha se projevuje změnami 

v oblasti psychiky, v prožívání, uvažování i jednání.
 
(Vágnerová, 2008) Podobně jako 

alkohol a drogy může vést i hazardní hra ke vzniku patologickému návyku. (Nešpor, 2006)  

Pojem hazardní hráč trefně vystihuje Mikal Aasved takto: „Patologický hráč  

v důsledku riskuje až příliš a je plně zaujat napětím mezi slastí a bolestí, kterou vyvolává 

sázka a její výsledek. Otto Fenichel poukazuje, že: „Hazardní hráč zažívá vzrušení  

a shledává hru zábavnou a nechce přestat.“ (Currieová, 2012) 

1.2 Hazardní hra 

Už v historii se lze dočíst, že pro urozenější kruhy byla v 16. i 17. století hra téměř 

společenskou nutností. Naopak pro nejchudší venkovské a městské obyvatele to byla 

odpočinková zábava. Panovnice Marie Terezie se rozhodla namísto neúčelných zákazů 

zavést tzv. herní daň, a tak zacelit finanční mezery ve státní kase. 

(http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2009/11/vynosny-zdroj-statnich-prijmu-/) 

V dnešní době je hazardní hra problém. „Při hazardní hře si hráč kupuje možnost výhry ve 

víře, že jeho osobní štěstí převáží princip pravděpodobnosti. Rychlost a zdánlivá snadnost 

výhry je postavena na značném riziku prohry, protože u většiny her jejich pořadatel 

nastavuje či organizuje hru tak, aby on sám získal vysoký zisk.“ (http://www.drogy-

info.cz/index.php/publikace/glosar_pojmu/h/hazardni_hra) 

V České republice hazardní hru legislativně definuje zákon č. 202/1990 Sb.,  

o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijního 

zákona“), takto: 

„Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická 

osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje.  

O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost 

uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní 

plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických, elektronicko 

mechanických, elektronických nebo obdobných zařízení.“ (zák. č. 202/1990 Sb., § 2) 
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1.3 Projevy hazardu 

Patologické hráčství je charakterizováno podle Smolíka (2002) jako: „Časté, 

opakované hráčství, které dominuje v životě jedince a vede k poškození sociálních, 

pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k zadlužení.“ Diagnostiku patologického 

hráčství lze provádět podle Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních 

problémů (dále jen „MKN-10“), kde se řadí od roku 1992 do kategorie mezi nutkavé  

a impulzivní poruchy, jako porucha F63. Ta spočívá v častých opakovaných epizodách 

hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a sociálních závazků‚ které 

vyplývají ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných. 

Nepatří sem (MKN-10, 2013):  

 nadměrné hráčství u manických pacientů (F30.–) 

 hráčství a sázení NS (Z72.6) 

 hráčství u disociální poruchy osobnosti (F60.2)  

Nutkavé a impulzivní poruchy jsou popsány jako opakované činy bez jasné racionální 

motivace, nemohou být ovládány a působí nejen svým nositelům, ale i ostatním lidem 

poškozením jejich zájmů. Tato položka obsahuje určité poruchy chování‚ které nejsou 

zařaditelné do jiných položek. Osoba hovoří o tom‚ že její chování je spojeno s impulzy  

k činnosti. 

Nepatří sem (MKN-10, 2013): 

 habituální nadměrné požívání alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek 

(F10–F19),  

 zvykové, impulzivní poruchy sexuálního chování (F65.–)“  

1.4 Druhy hazardních her 

Podle ustanovení § 2 loterijního zákona jsou loteriemi a jinými podobnými hrami zejména: 

a) peněžité nebo věcné loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu 

určený počet losů s pořadovými čísly. 

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají  

a výhry vydávají v den a na místě slosování. 

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, 

kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. 

d) okamžité loterie, při nichž účastník hry, v provozovatelem stanovených obdobích, na 

vyznačené, až do doby koupě zakryté části sázkového tiketu nebo losu, jejím setřením 

po uhrazení vkladu zjistí případnou výhru nebo prohru. 
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e) sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených 

výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "výherní hrací 

přístroje"); 

f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo 

pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu 

výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher. 

g) sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti 

čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet 

účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí 

mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. 

Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry  

a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán. 

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo 

pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí veřejného 

zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je 

přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky 

(dále jen "kursové sázky"). 

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za 

pomoci mechanických zařízení, při nichž není předem určen počet účastníků a ani 

není známa výše vsazených částek jedné hry, například ruleta, kostky, karetní hry, 

kdy sázející hrají proti provozovateli kasina, případně další hry schválené v herním 

plánu, jakož i varianty těchto her. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek 

stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat  

v mobilních hernách (kasinech); 

j) loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných 

přímo sázejícím nebo provozované po telefonu, při nichž není předem určen počet 

účastníků a ani není předem známa výše vsazených částek. Výhra se vypočítává  

z výše vkladů anebo podle podmínek stanovených v herním plánu. 

k) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních 

zkouškách koní dostihových plemen (dále jen "dostihové sázky"), a výše výhry je 

závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem 

stanovenému podílu výher nebo výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve 

kterém byla sázka přijata, a výši vsazené částky. 

l) sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení 

centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící 

jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených 

koncových interaktivních videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí 

veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje  

o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním 

terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou 
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administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy 

nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je 

obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního 

loterního systému. Pomocí tohoto systému nelze provozovat loterie  

a hry podle písmen a), c), d), f), g), h), m) bodu 1 a n); 

m) turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při nichž není 

předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek, kdy účastníci 

platí vklad (sázku) nebo startovné, jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. Výhra 

se vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto 

ustanovení nelze provozovat v mobilních hernách (kasinech). Tyto hry jsou 

uskutečňovány jako 1. stolní hry, při nichž sázející hrají jeden proti druhému na 

hracích stolech na základě povolení podle písmene i), nebo 2. prostřednictvím 

zařízení obsluhovaných přímo sázejícím (např. prostřednictvím sítě internet, 

interaktivních videoloterních terminálů, lokálních loterních systémů, výherních 

hracích přístrojů); 

n) sázkové hry provozované prostřednictvím technického zařízení, které je 

elektronickým systémem tvořeným řídící jednotkou se třemi pevně fyzicky spojenými 

herními místy obsluhovanými sázejícími, se kterými tvoří funkčně nedělitelný celek 

(dále jen „lokální loterní systém“). Toto technické zařízení sázejícím nabízí 

konkrétní válcové hry zobrazované prostřednictvím nejméně tří mechanicky 

otáčejících se nebo elektronicky nabíhajících kotoučů s různými symboly, doplněné  

o bonusovou hru. Technické zařízení nelze rozšiřovat o další herní místa. 

V loterijním zákoně je jasně popsán i pojem „výherní hrací přístroj“. Dále určuje věkovou 

hranici a nutné opatření zabraňující mladším osmnácti let hrát na hracích automatech. 

1.5 Pravděpodobnost výhry  

Gambling je činnosti, v rámci které se hraje či sází o peníze a výsledek této hry více či 

méně závisí od štěstí či náhody. Pravděpodobnost výhry je ovlivněna formou jednotlivých 

hazardních her či sázek, při opakované hře je však tato činnost zisková pro provozovatele 

nikoliv pro hráče, přičemž trend ztrátovosti pro hráče odráží množství opakovaných her a 

sázek. (http://stopzavislostem.cz/gambling) Výherní přístroje vlastně dávají možnost 

vyhrát pouze 60 – 80% toho, co hráči do přístroje vloží. (Kalina, a kol. 2008) Jednoduše 

řečeno: „Čím více her a sázek opakujeme, tím větší je ztráta hazardního hráče. To je také 

důvod, proč existuje svět hazardního průmyslu.“ (http://stopzavislostem.cz/gambling) 

Je důležité, aby hráči pochopili, jakou mají pravděpodobnost a šanci na výhru. To 

lze demonstrovat na následujícím příkladu: Vaše šance na výhru určité ceny v tombole je 

1:10. To znamená, že pokud bylo prodáno a do koše vhozeno 10 lístků, měli byste mít 

jeden lístek. Nicméně, v případě, že tombola prodá 100 lístků a vytáhne 10 lístků, pořád 

není zaručena výhra, i když to pravděpodobnost napovídá. Kurz může být někdy 
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zavádějící, proto je důležité pochopit matematiku pravděpodobnosti. Výpočet 

pravděpodobnosti nezaručuje výhru, zkráceně navrhuje jen pravděpodobnost na výhru. 

(http://mathcentral.uregina.ca/beyond/articles/Gambling/Odds.html) 

1.6 Výherní hrací automaty 

Ustanovení § 17 - 20  loterijního zákona definuje, co se rozumí hracím automatem, hernou, 

určuje nejvyšší vsazenou částku i nejvyšší možnou výhru a další stanovená pravidla: 

1) Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné  

a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho 

hráče.  

2) Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 

18 let, nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly 

hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti. 

3) Za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění uvede 

výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením této hry se odečte 

z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru. V průběhu jedné hry není dovoleno 

uskutečňovat další sázky a jedna hra nesmí být kratší než jedna sekunda. Každá hra 

musí hráči poskytnout možnost výhry a její výplaty, jakož i výplaty hráčem 

vložených finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za 

odehrané hry. Způsob získání výhry a výplaty vložených finančních prostředků 

převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry popisuje herní plán  

a návod na hru. Nejvyšší výhrou se rozumí souhrn peněz, které hráč může získat  

z jedné hry. 

4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, 5 Kč u výherních hracích 

přístrojů umístěných v hernách a 50 Kč, jsou-li umístěny v kasinech. Nejvyšší výhra 

z jedné hry činí 300 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných v hernách 750 Kč 

a 50 000 Kč, jsou-li umístěny v kasinu. 

5) Provozovány mohou být pouze výherní hrací přístroje, jejichž konstrukce 

neumožňuje nastavení výherního podílu nižšího než 75 % a vyššího než 100 %. 

6) Nejvyšší hodinová prohra je 1000 Kč, u výherních hracích přístrojů umístěných  

v herně 2000 Kč a u výherních hracích přístrojů umístěných v kasinu 10 000 Kč. 

Hodinová prohra je objem prostředků, které může hráč prohrát při hře na jednom 

výherním hracím přístroji během jedné hodiny. Je součinem nejvyššího vkladu do 

jedné hry, nejvyššího počtu her za 

7) jednu hodinu a setiny rozdílu jednoho sta a nastaveným výherním podílem. Je-li 

výherní hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na 

jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry, výherní podíl a nejvyšší hodinovou prohru 

8) ministerstvo v povolení. 
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9) Výherní hrací přístroje na české koruny umístěné v hernách a kasinech mohou být 

propojeny se zařízením, které umožňuje kumulovanou výhru (jackpot), na níž se 

nevztahuje odstavec 4. Nejvyšší kumulovaná výhra v hernách činí 10 000 Kč  

a v kasinech 100 000 Kč. 

10) Výherní hrací přístroje smějí být provozovány v kasinech a hernách. Dále smějí 

být provozovány v pohostinských zařízeních a dalších místech, která splňují 

podmínky zvláštního provozního režimu podle odstavce 10. Více než šest výherních 

hracích přístrojů smí být provozováno pouze v hernách a kasinech. 

11) Hernou se rozumí místnost (soubor místností) určená zejména k provozování 

výherních hracích přístrojů. V herně musí být po celou dobu provozu zajištěn 

dozor. Do herny je zákaz vstupu osobám mladším 18 let. Provoz herny se řídí 

schváleným herním řádem. 

12) Zvláštní provozní režim vyžaduje dohled osoby odpovědné za dodržování zákazu 

hry osob mladších 18 let, kterým je z důvodu zamezení jejich účasti na hře vstup 

zakázán: 

a. do celého prostoru provozovny, nebo 

b. do místnosti v provozovně výhradně určené k provozování 

výherních hracích přístrojů 

c.  do oddělené části provozovny určené k provozování výherních 

hracích přístrojů. 
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1.7 Druhy diagnóz 

1.7.1 Diagnóza podle MKN-10 

Patří sem neustálé a opakované maladaptivní hráčské chování, které se vyznačuje nejméně 

pěti z následujících příznaků (MKN-10, 2008):  

1) Člověk zaujímá hráčstvím např. ve snaze o znovuprožití minulých hráčských 

zkušeností, následků hazardu nebo plánování nového hazardu nebo přemýšlení  

o způsobech, jak získat peníze na hraní. 

2) Člověk má potřebu hrát se stále většími částkami peněz za účelem dosažení 

vzrušení. 

3) Člověk má opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo se vzdát hraní. 

4) Vidíme na něm neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní.  

5) Hraní má jako způsob útěku od problémů nebo snaha zbavit se dysforické nálady, 

např. pocit bezmoci, viny, úzkosti, deprese, smutku. 

6) Nastává tzv. „hon“ za penězi, kdy po prohře peněz ve hře se často další den vrací, 

aby je znovu získal. 

7) Postupně lže členům rodiny, terapeutům nebo jiným, aby zastřel rozsah svého 

hráčství  

8) Ve finále páchá nelegální činy, jako padělání, podvody, krádeže nebo zpronevěry, 

aby získal peníze na financování hráčství. 

9) Díky hráčstvím ohrožuje nebo ztrácí významné přátele, práci nebo příležitost ke 

vzdělání a kariéře.  

10) Spoléhá se na jiné, že mu vypůjčí peníze a napraví špatnou finanční situaci 

způsobenou hráčstvím.  

1.7.2 Diagnóza podle DSM-IV 

Podrobnější a více propracovanější diagnostická kritéria nabízí Diagnostický a statistický 

manuál mentálních poruch (Dále jen „DSM-IV“). 

Diagnostická kritéria DSM-IV pro patologické hráče (DSM - IV 2000):  

1. Hráč bývá zaujat hraním nebo aktivitami souvisejícími s hraním. (je stále 

zaměstnáván hazardní hrou, stále se vrací k předcházejícím zážitkům získaných při 

hře, přemýšlí o průběhu dalších her, hledá způsoby, jak získat další finanční 

prostředky pro hru).  

2. Patologický hráč je nucen k zvyšování velikosti sázek, aby bylo dosaženo 

příjemných pocitů a napětí a vzrušení.  

3. hráč opakuje neúspěšné pokusy dostat vlastní hraní pod kontrolu. Projevuje se zde 

neschopnost hazardní hru korigovat, omezit anebo ji dokonce ukončit.  
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4. Vidíme u něj přítomnost nepokoje, neklidu a podrážděnosti při omezování hraní 

nebo při jejím zanechání.  

5. Hru používá jako prostředek odreagování se od existujících problémů nebo jako 

nástroj na odstranění nebo zlepšení mrzuté nálady, podrážděnosti, bezmocnosti, 

úzkosti, deprese apod.  

6. Vykazuje opakovaný návrat ke hře v okamžiku, kdy předcházející den došlo  

v souvislosti se hrou k velké finanční ztrátě (hlavní motiv opakovaného návratu je 

potřeba vyhrát peníze zpět a vyrovnat ztrátu)  

7. Může lhát členům rodiny, terapeutovi, případně dalším osobám s cílem skrýt rozsah 

velikosti závislosti na hraní.  

8. Vyskytují se u něj nelegální, někdy i trestné aktivity v souvislosti získat peníze na 

hru (krádeže, podvody, padělání, zpronevěra).  

Zde se nabízí porovnání závislosti na psychoaktivních látkách a patologického hráčství 

podle Nešpora (2011) MKN-10. 

 

Tabulka č. 1 

  
Závislost na návykových 

látkách (MKN-10) 
Patologické hráčství 

Craving Velmi silné Velmi silné 

Zhoršené 

sebeovládání 
Velmi silné Velmi silné 

Odvykací stav 
Jen u některých typů 

závislostí 
Není nebo slabý 

Růst tolerance Jen u některých látek 

Spíše ne, ale mohou se 

zvyšovat prohrané 

částky/čas strávený 

hazardem 

Zanedbávání jiných 

zájmů 
Velmi silné Velmi silné 

Pokračování 

navzdory následkům 
Velmi silné Velmi silné 
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1.8 Nástroje k diagnóze 

1.8.1 Nástroje k diagnóze podle SOGS 

V USA se nejvíce v dnešní době používá dotazník na patologické hráčství SOGS. 

Tento šestnácti položkový  dotazník „The South Oaks Gambling Screen“ (SOGS) vytvořil  

Dr. Henry Lesieur a Dr. Sheila Blume za účelem identifikování klientů s vážnými 

problémy s hraním mezi léčenými uživateli drog. Postupně se začal tento dotazník 

používat obecně pro diagnostiku patologického hráčství.“ (http://txt.www.drogy-

info.cz/index.php/dotaznik/view?did=4) 

Původně sloužil na diagnostických kritériích DSM-III pro patologické hráčství.  

Z kritického hlediska můžeme říci, že: „vypovídá poměrně málo o skutečné povaze 

problémů klienta, nicméně může být podnětem pro další profesionální zhodnocení.“ 

(http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2973/Dotaznik-na-patologicke-hracstvi-

The-South-Oaks-Gambling-Screen-SOGS-) 

1.8.2 Nástroje k diagnóze podle PGSI 

PGSI (Problem Gambling Severity Index) je dotazník, který se skládá z 24 otázek, 

u nichž tazatel vyplňuje svůj průběh za posledních dvanáct měsíců. Může zde zaškrtnout i 

více odpovědí. Posléze se každá odpověď bodově ohodnotí a výsledný součet bodů nám 

ukazuje možnost a míru závislosti.  
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2 DOPADY PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVÍ 

2.1 Dopady kvality života 

Kvalita života: „je dána do jisté míry úrovní tělesné a duševní činnosti a pracovní 

výkonnosti a úrovní tělesné, duševní a sociální pohody, ale především úrovní osobní 

spokojeností a radostí ze života i přes jeho strasti a potíže“ (http://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/kvalita-zivota)  

Podle zprávy národní rady mají patologičtí hráči mnohem více sklony k sebevraždě 

než jiné návykové poruchy. Podle statistik je ohrožen jeden z pěti hráčů. 

(http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.alternet.org/news-amp-

politics/christie-sees-online-gambling-quality-life-improvement-new-jersey&prev=search)  

Kvalitu života definujeme tím, jak člověk vnímá své postavení života v oblasti 

kultury, ve které žije, dále ve vztahu k očekávání, vlastním cílům, životnímu stylu a 

zájmům. (Dragomirecka, E., Prajsová. J., 2009) 

Celkově platí, že hazardní hry mají negativní dopady na kvalitu života a sociálně- 

ekonomický rozměr. Problém s hazardní hrou může mít souvislost právě nízkou kvalitu 

života a to přímo v oblasti finančních nákladů, negativních dopadů na fyzické a emociální 

zdraví, negativní dopad na vztah s následnou izolací. Dnešní postoj uznává, že hazardní 

hry přináší pro jednotlivce zhoršení přímých i nepřímých osobních potíží, onemocnění, 

zanedbání volnočasových aktivit, zábavy, posílení paměti, strategii zvládání atd. 

S ohledem na dopad hazardních her zejména problému hazardních her na kvalitu 

života, výzkumy ukazují, že patologické hráčství je spojeno s mnoha dopady na kvalitu 

života, po stránce finanční, rodinné, právní a sociální, ale také zdravotní související s 

funkčním postižením. Granty et al. Také zkoumali souvislosti vztahu mezi problémovou 

oblastí hazardních her a kvalitou života. Ohlásil interms self- spokojenost s životem a 

zjistil, že problémové hazardní hráče hlásí špatnou kvalitu života. 

(http://scitechnol.com/gambling-cultural-factors-motivations-and-impacts-on-quality-of-

life-7EZd.pdf) 

Dopady na kvalitu života jsou při dlouhotrvajícím patologickém hráčství po čase 

opravdu markantní.  

2.1.1 Diagnóza podle WHOQOL 

Nelze zapomenout, že i hazard ovlivňuje kvalitu života. Příčinou je: „somatické 

onemocnění, které může vést ke škodlivému hráčství. (např. hraní hazardních her kvůli 

zmírnění vnímané bolesti při pohroužení do hry.).“ (http://www.drogy- 

info.cz/index.php/publikace/drogy/monografie/koncepcni_ramec_skodliveho_hracstvi) 

Aktuální potíže, ale i představa závažnosti a prognózy této nemoci vyvolávají určité 

psychické reakce. “ (Vágnerová, 2008) Dotazník kvality života WHOQOL, který má 100 

otázek, se zaměřuje na kvalitu života do 65 let. Hodnotí celkové zdraví: „vychází ze dvou 

rozsáhlých mezinárodních souborů. První soubor sdružuje data od 4802 osob z 15 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
http://www.drogy-/
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původních výzkumných center, s méně než 48% respondentů z Evropy. Druhý soubor 

obsahuje data od 7701 osob z 19 center (včetně nových center v Brazílii, Číně a Německu) 

s přibližně 39% dat od evropských respondentů. Tento soubor sloužil jako základ pro 

vytvoření krátké verze. tzv. WHOQOL-BREF.“ (Dragomirecká, E., Bartoňová, J., 2006) 

2.1.2 Diagnóza podle WHOQOL BREF 

Pro zkrácenou verzi WHOQOL byl vytvořen zkrácený dotazník, který obsahuje  

24 otázek. Tento dotazník, který se více osvědčil pro praxi, se zaměřujeme na 4 oblasti,  

a to fyzické, psychologické, sociální oblasti a prostředí. (Dragomirecká, E., Bartoňová, J., 

2006) 

2.2 Potenciální škody spojené s hazardem 

Profesní organizace psychiatrů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 

Royal College of psychiatrists, popisuje dopady vyskytující se u patologických hráčů jako: 

1. Finanční: pozdě zaplacené účty, dluhy, půjčování peněz od rodiny, přátel  

a lichvářů, vystěhování, exekuce, páchání trestných činů, jako je podvod, 

krádež, zpronevěra a to vše za účelem financování hazardních her atd ... 

2. Rodinné: problémy ve vztazích, které končí rozchodem, rozvodem. Předchází 

tomu hádky, ztráta financí na rodinné náklady, dluhy, emociální, fyzické týrání, 

zanedbávání a násilí vůči partnerovi nebo dětem 

3. Poškození zdraví: nemoci související se stresem, nízké sebevědomí, projevy 

úzkosti, strachu, nebo změny nálady, deprese, sebevražedné pokusy anebo 

myšlenky, špatný spánek a nechuť k jídlu, zneužívání návykových látek. 

4. Škola / vysoké školy / práce: má špatné dopady na výsledky v zaměstnání, ve 

škole, projevuje se to špatným pracovním výkonem, zvýšenou absencí, 

vyloučením nebo propuštěním. (http://www.patient.co.uk/health/problem-

gambling) 

2.3 Aktuální rizika 

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. Určeno pro jednání Rady vlády pro 

koordinaci protidrogové politiky a Vlády ČR přineslo souhrn výsledků: 

„Trh se sázkovými hrami  

 Nejvyšší podíl na trhu hazardních her – měřeno objemem vložených peněz – 

dlouhodobě zaujímají elektronická herní zařízení (dále jen „EHZ“), zejména 

videoloterijní terminály (dále jen „VLT“), které podle dostupných údajů 
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zaznamenaly prudký nárůst v období 2008−2012. V roce 2012 dosáhly vklady do 

sázkových her v ČR v souhrnu 135,5 mld. Kč, vyplaceno bylo 103,7 mld. Kč, příjmy 

ze hry (celková výše prohraných částek) dosáhly 31,8 mld. Kč. Největší podíl na 

celkovém objemu vkladů představovaly hry na EHZ (73 %), nejvíce na VLT (44 %).  

 Hazardní průmysl je zdrojem příjmů do veřejných rozpočtů (celkem 7,7 mld. Kč za 

rok 2012), za současné úpravy odvodů zejména do rozpočtů obecních (odhadem  

5,2 mld. Kč). Jestliže obce hodnotí vliv hazardu jako pozitivní, je to právě v oblasti 

příjmu do obecního rozpočtu a existence pracovních příležitostí v obci.  

 Dostupnost sázkových her měřená dostupností EHZ je v ČR vysoká, a to jak  

v evropském, tak pravděpodobně v celosvětovém měřítku, i když nejsou k dispozici 

komplexní, zcela srovnatelné a aktuální údaje. V roce 2013 připadalo v ČR  

7,5 EHZ na 1000 obyvatel, což podle dostupných údajů představovalo nejvyšší 

nabídku mezi sledovanými evropskými zeměmi (např. sousední Slovensko má 3,7; 

Německo 3,0; Polsko 0,6; Rakousko 0,3).  

 Nabídka EHZ a dostupnost (hustota) heren a provozoven, kde lze sázet na EHZ, se 

liší geograficky. Nejvyšší nabídka je v oblastech na severu a na západě Čech (např. 

v r. 2013 měl okres Tachov 26 EHZ na 1000 obyvatel) a na jihu Moravy (např. 

okres Znojmo 16 EHZ na 1000 obyvatel). Vyšší nabídka EHZ a dostupnost heren je 

také ve větších (krajských) městech a turistických centrech ČR.  

 V současnosti je nejdynamičtěji se rozvíjejícím segmentem hazardního trhu on-line 

hazard. V r. 2012 představoval on-line hazard 10 % trhu se vklady ve výši 14 mld. 

Kč u provozovatelů licencovaných v ČR. Češi hrají poměrně ve stejné míře na v ČR 

licencovaných (regulovaných a zdaněných) a zahraničních (neregulovaných  

a nezdaněných) webech a míra on-line hraní aktuálně roste.“ 

(http://www.uhpcr.cz/priloha/4cb0d6cba447a/hazardni-hrani-v-ceske-republice-a-

jeho-dopady-53f5e59c6cc27.pdf) 

Dne 15. září 2014 projednala Vláda ČR zprávu o sociálně patologických dopadech 

hazardních her v České republice a schválila souhrn jejích hlavních zjištění a doporučení. 

Vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní bude problematika průběžně 

monitorována. První komplexní zprávu s názvem „Hazardní hraní v České republice  

a jeho dopady“, kterou Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

dokončilo v dubnu 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 6. září 2012, 

projednala Vláda ČR na svém jednání dne 15. září 2014 a schválila souhrn jejích hlavních 

zjištění a doporučení. (http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/vlada-cr-

projednala-zpravu-hazardni-hrani-v-ceske-republice-a-jeho-dopady-122547/) 
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2.4 Doporučení ke snížení aktuálních rizik 

Doporučení ke změně parametrů a podmínek provozování hazardních her k hazardním 

hrám obecně (http://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/media/Hazardni-

hrani-v-CR-a-jeho-dopady---Doporuceni-opatreni-v-oblasti-hazardniho-hrani-v-CR.pdf): 

1) Úprava technických parametrů her, zde se myslí zvýšit prodlevy mezi 

jednotlivými hrami s cílem snížení atraktivity hry a jejich negativní finanční 

dopady pomocí sázkových příležitosti, úpravy minimálních a maximálních výše 

sázek, proher, výher a jejich poměrů, zpomalení hry s rostoucí výší sázek. 

2) Omezení časového limitu pro hraní v jednom tahu u her, kde je to technicky 

možné, například u on-line her, tak u technických her.  

3) Stanovení povinnosti pro provozovatele zavést možnost sebevyloučení  

a sebeomezení (např. časem, maximální výší sázek a/nebo proher) a stanovení 

jednotných pravidel tohoto opatření (sebevyloučení/sebeomezení bez možnosti 

okamžitého zrušení nebo změny, s tím, že změna nastavení se projeví až po 

uplynutí dostatečně dlouhé doby např. 7 dnů).  

4) Zavést povinnosti pro provozovatele poskytnout možnost sebevyloučení  

a sebeomezení (např. maximální výší prohry/sázky nebo časem) Např. pokud se 

hráč sebevyloučí na dobu jednoho týdne, poskytovatel mu neumožní tuto dobu hrát. 

Musí se stanovit taková pravidla, aby se tato možnost nedala obejít (založením 

nového účtu u online hraní, možnost zrušení sebevyloučení/sebeomezení před 

vypršením termínu atd.)  

5) Stanovení povinnosti pro provozovatele zavést možnost sebevyloučení  

a sebeomezení (např. časem, maximální výší sázek a/nebo proher) a stanovení 

jednotných pravidel tohoto opatření (sebevyloučení/sebeomezení bez možnosti 

okamžitého zrušení nebo změny, s tím, že změna nastavení se projeví až po 

uplynutí dostatečně dlouhé doby např. 7 dnů).  

6) Zvýšení praktické vymahatelnosti sebeomezení nebo sebevyloučení např. formou 

centrální (elektronické) registrace sebevyloučených hráčů sdílené všemi 

poskytovateli hazardních her se zákazem umožnit hru sebevyloučenému hráči  

a s nemožností okamžitého předčasného zrušení tohoto opatření. Tato opatření totiž 

ztrácejí účinnost, jestliže platí pouze v jedné provozovně či na jedné internetové 

stránce za existence mnoha jiných hráčských příležitostí.  

7) Zvážení možnosti centrální (elektronické) registrace hráčů pro všechny nebo pro 

některé typy her s cílem umožnění účasti na těchto hrách pouze registrovaným 

osobám, s cílem uplatňování preventivních opatření na hraní vůbec v případě účasti 
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na více hrách současně a s cílem zamezení hraní osobám ve zvýšeném riziku nebo 

splňujícím definovaná kritéria (např. děti a mladiství, osoby podstupující léčbu 

patologického hráčství, osoby zadlužené, osoby pobírající pomoc v hmotné nouzi).  

8) U vybraných typů her stanovení povinnosti informovat hráče v pravidelných 

intervalech o čase hry a o celkové prohrané částce (kontrola skutečného stavu hry – 

informace, po jakou dobu hráč hraje, kolik vyhrál, kolik prohrál). Stanovení 

povinnosti kvalifikovaně intervenovat v případě identifikace příznaků 

problémového hráčství.  

9) Povinnost umístit na každé hráčské místo informace (principy „zodpovědného 

hraní“) s kontakty na pomáhající organizace. V závislosti na typu hry podmínit 

začátek každé hry absolvováním informačního minima a/nebo samotestováním 

problémového hráčství.  

10) Zvážení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů v určitých typech 

provozoven.  

Vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní se Vláda ČR rozhodla o zapojení 

této problematiky do platné národní protidrogové strategie na období 2010–2018 a dále 

bude problematika kontinuálně monitorována. Výsledky monitorování budou 

zpracovávány do každoročních výročních zpráv. Tento postup zajišťuje do budoucna 

kvalitní a aktuální informace a zejména umožňuje zhodnotit efektivitu přijatých 

regulačních opatření. 

Aktualizovaná strategie bude vládě České republiky předložena do konce letošního 

roku. „Upravená strategie umožní jednotný a koordinovaný postup vůči hazardnímu hraní  

a jeho negativním dopadům,“ dodává k rozhodnutí národní protidrogový koordinátor 

Jindřich Vobořil. 

(http://www.drogyinfo.cz/index.php/drogova_situace/press_centrum/problematika_hazard

u_bude_soucasti_narodni_protidrogove_strategie) 

3 MOTIVACE 

3.1 Ukončení hraní   

Roznerová, 2013 uvádí: ,,Proces, kterým se hráč dopracoval abstinenci, je velice 

individuální, přesto lze nalézt určité shodné (obdobné) prvky. Motivace k ukončení hraní 

může být následující: 

3.1.1 Negativní motivace vnitřní 

Máma v té době už umírá a v tu chvíli přestávám úplně hrát. Nenávidím to.  
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Zde je ukončení hraní úzce spjato s velmi silně negativním emočním zážitkem. Hráč si 

klade za vinu smrt své matky, kterou svým hraním „utrápil“. Nešpor uvádí, že mezi 

stádiem kontemplace, kdy závislý váhá a stádiem rozhodnutí pro změnu, stojí převážně 

negativní motivace. Zde uvedené příklady toto tvrzení jedině potvrzují. Zde je tento 

negativní emoční zážitek natolik zásadní, že způsobil hráčovi zásadní „znechucení“ 

hazardem.  

Asi jsem si uvědomil, kam ten můj život spěje, že jsem si nikdy dřív nepředstavoval, že na 

tom budu někdy jako dnes. To bylo největší odhodlání, co mě zastavilo. Už jsem  

v tom neviděl budoucnost. Věděl jsem, že pokud já sám neudělám zásadní krok, tak mi 

nikdo nepomůže, ani doktor, nikdo. Teď na skupinu chodit nemůžu, kvůli práci, ale budu, 

pomáhá mi. Ale pomoc, si musím sám. Zde bylo pro hráče náročné definovat určitý proces 

či moment. Ukončení hraní si ovšem spojoval s vnímáním vlastní hodnoty osobnosti  

a kvality jeho života. Okolnosti, které ho k tomuto vnímání vedly, není sto zatím popsat. 

3.1.2 Motivace získaná po neúspěšném pokusu o sebevraždu  

… v tu chvíli jsem se rozhodl, že když žiju, tak toho musím využít a něco řešit, tak jsem to 

vyřešil tak, že neplatím dluhy. 

Opět zde hraje roli velmi silný, zásadní emoční zážitek. Nový život je zde vnímán jako nová 

šance pro život bez hazardu. Mnoho hráčů může na takovýto silný impuls dlouho čekat. 

Nemusí se jednat o vnitřní impuls, ale v zásadě je konec hraní ztotožňován s určitou 

událostí. Např.: „přestanu hrát, až prohraju všechny peníze ze spoření, přestanu, až přijdu 

o práci… atd.“ Hranice se často stále posouvá k dalším a závažnějším milníkům. 

3.1.3 Motivace vytvořená tlakem rodiny  

Hlavně rodina, ale i já sám. Říkal jsem si, proč to sakra hraju, když mi to nic 

nedává, sice mě to na pár hodin odreaguje, ale pak jsem stejně v prdeli, jako jsem byl 

předtím, možná  

i víc. Byl jsem skleslej, nasranej, že nemám prachy132. 5 Dostal jsem od manželky nůž na 

krk, bál jsem se, že přijdu o rodinu. Pak jsem nehrál rok a dva měsíce, ale přišla recidiva, 

dostal jsem se ke kartě a vybral asi 40tisíc. A pak už nic.  

Myslím, že tam nikdo nejde dobrovolně. Byl jsem tam ústavně, dva měsíce. Tak 

jsem tam nastoupil, rodiče byli rádi133. Většina hráčů uvádí, že se hráči nejčastěji 

dostanou do léčby pod tlakem rodiny. Přestože si vlastní problém neuvědomují, chtějí 

rodinu potěšit  

a léčbu podstoupí. U dvou hráčů z toho souboru se tato teze potvrdila. Efektivita 

abstinence je v tomto případě zřejmě nižší, než v případě, že se do léčby dostane hráč ze 

svého vlastního přesvědčení, není ovšem vyloučená. Tito dva hráči ovšem vykazovali menší 

míru odhodlání v abstinenci setrvat. Není vyloučené, že se časem  

k osobnímu přesvědčení o výhodách abstinence dopracují.  
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3.1.4 Finanční motivace  

Měl jsem splatit první splátku od Providentu, neměl jsem ale žádný peníze, chodil 

jsem po ulicích kolem Providentu, padla na mě hrozná schíza měl jsem úzkost a najednou 

jsem měl hrozný osvícení, netušil jsem co je špatně, ale řekl jsem, že přijmu všechno, jen ať 

se tohle už neděje. Tak jsem zavolal ségře, řekl jsem jí, že jsem asi gambler, že všechno co 

mám tak prohraju. Zde nehrála roli jen snaha nenavyšovat dále dluhy, ale hlavně stud za 

své vlastní jednání a to, že hráč zašel za hranici svého morálního kodexu.  

Dřív vždycky existovala nějaká alternativa, nějaké jiné řešení, kde vzít peníze a tak, 

mohl jsem vzít eura, pak jsem mohl brát český peníze… byla to hrozně ponižující situace  

a za druhý jsem neměl kde brát peníze a zároveň na mě byl za celou dobu vyvíjenen 

největší tlak. Ocitl jsem se v naprosto zoufalý situaci. Věděl jsem, že když nic neudělám, tak 

stejně do tří dnů nám bude někdo zvonit u baráku a rodiče najednou budou vědět. 

Šéf chtěl peníze, tak mi volal ať je buď vrátím, nebo volá policii. Rodiče to zaplatili 

– asi 60tisíc, takže to stáhl z policie. Zde byl sice primární důvod ukončení hraní tlak ze 

strany rodičů, ovšem je otázkou, zda by rodiče syna nutili, pokud by se neocitli  

v této situaci. Abstinence z finančních důvodů se nevyskytuje jen u gamblingu, mnohem 

častěji se vyskytuje u kuřáků, kterým sice nikotin stále přináší požitek, ovšem cena cigaret 

je pro mnohé z nich limitující. U hráčů může fungovat jakási hranice, kterou si určí jako 

„konečnou,“ tuto hranici se jim ovšem ve většině případů nedaří dodržovat.  

3.1.5 Ztráta motivace  

Dohodli jsme se, že budu chodit na skupiny, tak jsem chodil 2x týdně na skupinu, tři 

měsíce a pak jsem přestal, ale pak jsem za dva měsíce začal hrát. Plánoval jsem si najít 

práci, odstěhovat se od rodičů a ono se to nedařilo, ale to nebyl hlavní důvod, to bylo to, že 

jsem přestal chodit do léčby. Ale hlavně mě to pořád bavilo. Hráči preferují rychlé 

výsledky. Pokud si nějaké výsledky vytyčí v léčbě a jejich naplnění nepřichází okamžitě, 

snadno  

o svoje odhodlání do abstinence přichází. Na toto je nutné myslet při terapii prevence 

relapsu. Nastoupil jsem na druhou léčbu, tu jsem bral víc vážně, měl jsem tam rodinné 

terapie. Zde se projevují jako zásadní rodinné terapie. Jak již zde bylo zmiňováno, rodina 

závislého hraje v jeho závislosti nejen velkou roli, ale také se na ní projevují dopady 

hazardu. Pokud rodina hráče podporuje během léčby, jsou ochotni si jeho problém 

připustit, jsou nápomocní při tvorbě „bezpečnostních“opatření při dodržování abstinence 

(např. hospodaří s veškerými financemi) je léčba jistě mnohem efektivnější." 

Z několika konkrétních příkladů vyplývá, že motivace u každého jedince je opravdu 

individuální. Dalo by se říci, že záleží u každého na jeho povaze a jeho vnitřních a vnějších 

zdrojů. Ale také je patrné, že bez motivace, léčba není možná. Motivace je základ 

rozhodnutí k léčbě. Když osoba nevidí důvod k léčbě, nemá potřebu se tedy pro léčbu 

vůbec rozhodnout.   
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4 LÉČBA PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVÍ 

4.1 Léčba patologického hráčství 

Ústavní protigamblerské programy zaplňují hráči, jejichž patologické hráčství je 

výsledkem nudy nebo touhy k vyšší ekonomické úrovni. Postupně pro ně hra ztrácí smysl. 

Dále lze porovnat výskyt gamblingu jako součást tzv. hospodského životního stylu  

v kombinaci s alkoholem, který rozpouští veškeré předešlé předsevzetí nehrát. 

Nejproblémovější kombinací vzhledem k prognóze vyléčení je gambling s braním drog. 

Obě tyto činnosti velmi rychle vyčerpávají finanční možnosti a fyzickou i psychickou 

schopnost takto komplikovanou životní dráhu ustát a poté vydržet frustrace v léčbě do 

zdárného vyléčení.“ (Kalina, a kol., 2003) 

V České republice probíhá protigamblerská léčba ambulantní či ústavní formou 

většinou společně se závislostí na alkoholu anebo jiných drogách. Důvodem jsou navzájem 

podobné metody, jako jsou při léčení závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. 

V léčbě se mnohem častěji ukazuje, že nejen hráč má problém s hrou, ale i s alkoholem 

nebo i naopak při jiných diagnózách se během léčby přichází na další problémy. Další 

možnost léčby je na specializovaných odděleních. Některým hráčům stačí i svépomocné 

příručky jako je „Už jsem prohrál dost“. „Jsou vhodné zejména tam, kde není problém 

příliš pokročilý.“ (Nešpor, 2006) 

4.2 První pomoc pro patologické hráčství 

K. Nešpor (2006) doporučuje: 

 přiznat si svůj problém, 

 vyhýbat se hazardním hrám, 

 vyhýbat se prostředí, kde se provozují hazardní hry, 

 nenosit u sebe větší obnos peněz, 

 výběr z bankovního konta by měl být vázám dvěma podpisy, 

 dluh splácet plánovitě, 

 vyhýbat se alkoholu a drogám, 

 nepřepínat se a dostatečně relaxovat, 

 se svým problémem se svěřit v rodině, přátelům, 

 připomínat si výhody toho, když nehrajete a nevýhody hazardní hry. Napište si 

výhody na papír, který budete mít stále u sebe,
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 naučit se využívat linek telefonické pomoci (např. Centrum krizové intervence), 

 léčba dlouhodobá a na začátku intenzivnější, 

 vydržet! 

Podle Royal College of psychiatrists jsou „Kroky ke snížení hazardu svépomocí“: 

Pravděpodobně není žádná náhrada za odbornou pomoc, avšak existují některá jednoduchá 

a účelná opatření ke snížení hazardních her (http://www.patient.co.uk/health/problem-

gambling): 

1. Omezte množství peněz, které vložíte do hazardní hry  

 Nastavte si limit, kolik jste ochotni jednorázově utratit za hru a kolik za týden. 

Držte se ho!  

 Hotovostní karty nechte doma.  

 Pokud používáte sázkový účet, požádejte je, o konkrétní limit, což funguje také  

u on-line kasin!  

 Na výplatní den, si dejte cíl zaplatit všechny své prioritní dluhy první (hypotéky, 

nájemné, daně, jídlo, atd.). 

2. Snižte množství času a dny, které můžete sázet 

 Nastavte si limit, kolikrát týdně budete sázet (např. dvakrát týdně), - buďte 

konkrétní a vyberte si přesné dny. 

 Nastavte si čas, kdy budete muset odejít.  

 Můžete si nastavit alarm na hodinkách nebo telefon, aby vám připomněly čas 

k odchodu. 

3. Nedívejte se na hazardní hry jako na způsob, jak vydělat peníze 

 Vždy pamatujte, že kupujete zábavu. 

 Vždy buďte připraveni prohrát - pokud vyhrajete, věřte, že se to stalo náhodou. 

 Nikdy neutrácejte své úspory nebo investice v hazardních hrách. 

 Domluvte se s přáteli a rodinou, aby Vám nedávali a nepůjčovali peníze. 

 



 

20 

 

4. Svůj volný čas zaplňte také jinými aktivitami 

 Věnujte více času své rodině nebo přátelům.  

 Najděte si nový koníček nebo zájem, nebo znovu ten, kterému jste se věnoval dříve. 

 Připojte se k určité sociální skupině nebo pořádejte akce se svými přáteli, kteří 

nejsou gambleři. 

 Mluvte s ostatními o svých starostech a obavách.  

4.3 Léčebné postupy chorobného hráčství v ústavní léčbě 

Posouzení stavu a tělesného vyšetření slouží k zjištění, zda se u pacienta jedná  

o chorobné hráčství. Dále je nutné zjistit, zda netrpí dalšími duševními poruchami. Můžu 

se jednat například o kombinaci se zneužíváním nebo závislostí na alkoholu. Z těchto 

skutečností je nutné rozhodnout, jestli se pacientům stav dá léčit ambulantně, nebo bude 

nutné nastoupit léčbu ústavní. Správné posouzení tělesného stavu je velmi důležité. Stává 

se, že hráč upřednostňuje hraní před vlastním zdravím, ať tělesným či duševním. Z toho 

vyplívá větší riziko onemocnění související se stresem. 

Dá se říci, že existují dva základní důvody, proč je posouzení tělesného stavu důležité. 

Stává se, že hráč upřednostňuje hraní před vlastním zdravím, ať tělesným či duševním. 

Jako druhý důvod bych uvedla, větší riziko onemocnění, která souvisí se stresem. 

Motivační trénink se do značné míry se prolíná s posouzením stavu. Díky postupnému 

vyplňování dotazníku určenému k diagnostice se hráč může motivovat ke změně, pomocí 

si postupnému uvědomování problému, které mu hra způsobila. Důležité je také, aby si 

hráč uvědomil, v čem by byl jeho život spokojenější, kdyby nehrál. Motivační trénink se 

samozřejmě provádí i během další léčby. 

Udělat si pořádek ve financích – hráč si často pořádek ve financích provádí pomocí 

formulářů, na kterých si spočítá, jaké má výdaje a jakým způsobem bude schopen splácet 

dluhy. Může pak následovat dopis věřitelům nebo úřadům. Je důležité, aby tento krok 

proběhl za podpory druhých lidí. 

Lépe si porozumět - individuální a skupinová psychoterapie je u chorobných hráčů velmi 

vhodná. Zařazuje se sem i psaní životopisů, vedení deníku a další psychoterapeutické 

postupy. Zdá se, že mezi patologickými hráči jsou v zásadě dvě skupiny. Ta první uniká ke 

hře před vnitřní bolestí, druhá v ní hledá vzrušení.  

Kognitivně - behaviorální terapie - sem patří postup, který můžeme nazvat vícestupňová 

obrana. Prvním stupněm je vyhýbání se spouštěčům, což v případě patologické hry jsou 
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místa, kde se provozuje, a volné finanční prostředky. Dalšími stupni jsou bezpečnější 

zpracování spouštěčů, alternativy chování, rychlé zastavení recidivy, zvládání 

nebezpečných emocí a vyhýbání jako např. „jít se do herny jenom podívat“. 

Životního styl – v této oblasti patří rozvrh dne, plánování příjemných aktivit, rozvoj 

bezpečných zájmů, vhodná pracovní terapie. Doporučuje se, aby patologický hráč neměl 

volné finanční prostředky ani právo nakládat s kontem rodiny. Finanční operace by měla 

provádět manželka, rodiče, patologický hráč by se ale měl podílet na rozhodování, jak  

s financemi naložit. 

Relaxace a jóga - jednak pomáhají zmírnit stres, kromě toho je lze používat k zvládání 

touhy po hře.  

Techniky zvyšující sebevědomí – práce na zdravém sebevědomí je důležitá. Většina 

chorobných hráčů působí dojmem suverenity a sebejistoty. Ty se ale střídají často se stavy 

smutku a beznaděje. 

Prevence relapsu - relaps, tedy to, že chorobný hráč začne znovu hrát, neznamená 

katastrofu, nebo že předchozí snaha problém překonat byla zbytečná. Recidivu je třeba 

rychle zastavit a poučit se z ní. 

Sociální dovednosti - mohou se týkat specifických nedostatků jednotlivých pacientů - např.  

vytváření dobré sítě mezilidských vztahů apod. 

Zvládání touhy po hře a zvládání krizí - některé postupy z této skupiny se dají použít  

u většiny lidí (např. někomu se svěřit), jiné jsou dosti individuální a pacient nebo klient na 

ně musí přijít sám. 

Lepší sebeuvědomování a zvládání negativních nebo nebezpečných emocí - velmi 

užitečné jsou zde opět relaxační techniky a tělesná cvičení, zmírňující úzkosti i deprese. 

Averzívní podmiňování nebo podmiňování ve fantazii - lze si nepřipomínat příjemné 

zážitky související se hrou, hru spojovat se zážitky nepříjemnými (např. nudou)  

a fantazijně nebo i ve skutečnosti se odměňovat za nehraní. 

Nácvik chování - zvládnutí obtížných životních situací je možné si předem nacvičit 

(například jednání s věřitelem nebo se zaměstnavatelem). 

Arteterapie - kreslení, které nám může mnoho ukázat, pro představu témat: Můj život pět 

let, jak chci vypadat, strom života. 

Práce s rodinou bývá velmi potřebná - rodina je vystavena značnému stresu a její členové 

často sami určitou formu psychoterapeutické pomoci potřebují. U dospívajících může být 

to, že začnou o svém problému s rodiči otevřeně hovořit, často počátek uzdravení.  
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Poskytování relevantních informací o chorobném hráčství a jeho léčbě formou přednášek, 

diskusí vhodné literatury apod. 

Tělesné cvičení nebo práce jako prostředek emočního přeladění a součást zdravého 

životního stylu. 

Léčba zneužívání alkoholu nebo závislosti na něm či jiných duševních problémů. Část 

patologických hráčů totiž recidivuje pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jiní 

se k alkoholu dostávají ve stádiu zoufalství a další si vytvářejí problém s alkoholem  

a hazardní hrou současně. 

Pomoc při volbě vhodného zaměstnání. Nejlepší jsou profese s pravidelným platem, 

zasílaným na sporožiro, a bez extrémního stresu. Nebezpečná jsou stresující povolání  

s velkými nárazovými příjmy, při kterých přichází pacient do styku s hotovostí. 

Využívání některých léků je možné, ale rozhodnutí o nich je vyhrazeno pouze lékaři. Jinak 

dochází k riziku vzniku lékové závislosti. 

Dlouhodobé doléčování. V USA nejčastěji formou „Anonymních hráčů“, vhodná je 

skupinová psychoterapie a další formy. 

„Patologické hráčství lze úspěšně léčit. Svědčí o tom zkušenosti z mnoha zemí, např. 

Spojených států nebo Německa. Dokonce i léčba patologických hráčů, kteří se dopustili 

trestné činnosti v důsledku hazardní hry a nebyli před tím trestáni, je podle zahraničních 

odborníků efektivní a je vhodnější než trest.“ (http://www.gambling.wbs.cz/Gambling---

clanky-k-tematu.html) 

Závěrem lze říci, že léčba patologického hráčství obsahuje čtyři základní fáze, které na 

sebe vzájemně závisí. Mezi první zařazujeme přerušení hraní, druhá je změna při zacházení 

se svými financemi, třetí je prevence relapsu a do poslední části zahrnujeme úpravu 

životního stylu. 
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4.4 Příklady typů léčebných technik 

1) Psychoterapie - Základem terapie je psychoterapie, do které zařazujeme motivační 

trénink, změnu životního stylu a relaxaci. Relaxační techniky jsou důležitou 

součástí terapie, protože je gamblerství často spojeno se stresem. Slouží k nácviku 

sebekontroly svého těla. Důraz se zde klade na trpělivost při nácviku. Nácvik se 

provádí vleže anebo vsedě. V ambulantní terapii se tedy klade důraz na 

psychoterapii (identifikace spouštěčů hraní, vytvoření splátkového kalendáře dluhů, 

opatření k minimalizaci přístupu hráče k finančním prostředkům apod. 

2) Skupinová terapie v ambulanci - je u nás výjimečná a je vhodná spíše pro 

dlouhodobé ambulantní doléčování. 

3) Rodina - velmi důležitá je spolupráce s rodinou a její dohled nad terapií. 

4) Ústavní péče - ústavní léčba se doporučuje po neúspěšném ambulantním léčení. 

Ústavní léčba je dobrovolná a vždy záleží na ochotě a vůli pacienta stejně jako  

u jiných závislostí a je spojena s úpravou denního režimu.  

4.5 Rozdíl mezi léčeným a neléčeným patologickým hráčem 

Neléčený patologický hráč prochází jistými stádii: 

1) Stadium výher - ze začátku problém přichází nenápadně. Jako první problém 

zařazujeme výhru, ať už malou či velkou. Hazardní hráč má pocit, že musí vyhrát 

více a jde výhru zopakovat. Ve své fantazii má představy, jak bude bohatý. Fantazii 

doprovází optimismus, pro který však není důvod. Postupem času zvyšuje 

návštěvnost podniků a poté v něm sázky. Pokud původně hrál ve společnosti, 

přechází k osamělé hře. Často se chlubí, že vyhrál ikdyž to není pravda. V téhle fázi 

si člověk může uvědomit problém a s hraním přestat anebo prohloubit svůj problém 

do problémovějšího stadia. 

2) Stadium prohrávání - ve druhé fázi označujeme hráče už jako patologického 

hráče, své myšlenky směřuje pouze na hru a nedokáže s ní přestat. V zaměstnání 

trpí. Přichází období, kdy se období prohrávání může střídat s pokusem zvládání 

přestat hrát. Hráč odkládá splácení dluhů a vypůjčuje si ve svém okolí peníze. Svůj 

hazard většinou skrývá před svoji rodinou. Jeho chování se projevuje jako 

bezohledné s projevy neklidu, podrážděnosti a uzavřenosti. Začíná mít čím dál tím 

méně času, v rodině se objevují hádky, problémy a nastupuje nešťastný život. 
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Takový člověk může buď problém řešit a s hazardem přestat, nebo pokračovat do 

horšího stadia. 

3) Stadium zoufalství - přichází obviňování, lítost, při které hráč propadá beznaději  

a depresi. Se soudy, podmíněnými a nepodmíněnými tresty, ztrátou rodiny a svých 

blízkých, přátel a osamělosti jej doprovází výčitky na každém kroku. Stále věří své 

fantazii o výhře a dále prohrává a zadlužuje se. Výčitky jeho svědomí, které by ho 

měli donutit problém řešit, stav nezlepšují, spíše naopak zhoršují. V této fázi paniky 

se člověk může dopustit se závažnějších trestných činů, spáchat anebo se pokusit  

o sebevraždu. V téhle situaci jsou typické krádeže, podvody, zpronevěry. Rodiny se 

v tomhle momentě odcizují, žijí oddělený život anebo se rozvádí. Jedna většina se 

hroutí, druhá utíká k alkoholu anebo jiným návykovým látkám. To situaci ještě 

zhoršuje. V době, kdy nehrají, bývají neklidní a podráždění. Jsou čím dál tím 

nešťastnější. 

Jak dlouho to trvá? 

Doba než se člověk stane patologickým hráčem je u každého individuální. Z praxe 

můžeme říci, že jeden až tři roky, většinou bohatě postačují. Dospívajícím dětem někdy 

stačí týdny nebo měsíce. Bývají více ohrožovány a jejich průběh bývá podstatě rychlejší. 

Každý se nemusí dostat až do stadia zoufalství. Čím dříve si postižený uvědomí nebezpečí 

a rozhodne se s hazardem přestat, tím je to snazší. Profesionální léčba cestu ke zdravému 

způsobu života podstatně usnadňuje. 

„Když jsem hrál po prvé, tak jsem vyhrál. Začalo se mi to líbit a tak jsem chodil hrát 

častěji. Ze začátku jen za malé částky a pak za velké. Někdy to vyšlo, ale většinou ne. Když 

už jsem prohrával dost peněz, hrál jsem dál a říkal jsem si, že teď už to musí vyjít, ale 

stejně to nevyšlo. (Patnáctiletý chlapec ve stadiu prohrávání, kterého přivedl otec pro 

opakované krádeže peněz doma i sousedům)" (Nešpor, 2006) 

4.6 Léčený patologický hráč prochází v léčbě 

Stadia uzdravování 

a. Stadium kritičnosti 

Hráč poctivě vyhledává pomoc, kde získává pocit naděje. Postižený již aktivně vyhledává 

pomoc, postupně nabývá pocit naděje. Opouští svět svých fantazií a přijímá realitu. Začíná 

se chovat a uvažovat zodpovědně a předvídatelně, přestává s hazardem. Přizná si svojí 

finanční realitu a sestaví plán, jak splatit dluhy. Upřednostňuje uspokojovat své opravdové 

potřeby. Problémy již neodkládá, ale přistupuje k nim odpovědně a snaží se je řešit. Návrat 

do zaměstnání.  
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b. Stadium obnovy 

Má konkrétní plán, jak nahradit způsobené škody. Řídí se připraveným plánem na umoření 

svých dluhů. Zlepšují se rodinné vztahy, rodina i přátelé mu opět začínají věřit. Tráví  

s nimi více čas. Přijímá sám sebe, své silné i slabé stránky. Postupně se mu vrací sebeúcta. 

Vrací se ke svým koníčkům, popřípadě nachází nové. Má již stanové kvalitní cíle svého 

života. Je schopen řešit problémy s úřady nebo soudy, neutíká před nimi. Má trpělivost  

a vnitřní klid. 

c. Fáze růstu 

Teď již bývalému hráči se hlavou nehoní myšlenky na hazard. Bez zásadních problémů 

zvládá různé životní situace. Chápe sám se i ostatní. Snaží se jim naslouchat a porozumět. 

Projevuje jim náklonnost a snaží se pomáhat. Žije novým způsobem života.  

Jak dlouho to trvá? 

Bohužel mezi pacienty jsou velké rozdíly, nelze určit dopředu dobu léčby. Pokud jde vše 

dobře, nevznikají velké komplikace a člověk je přístupný, zabere každé stádium přibližně 

rok. 

„Do teď mě šatila babička. Já jsem si za dva roky nekoupil ze svého vůbec nic. Ještě k 

tomu jsem nějaké věci prodal. Ale to se teďko všechno změní. Budu si říkat, jak jsem byl 

naivní, když jsem si myslel, že někdy můžu nad tím strojem vyhrát. Prostě, co jsem dělal, 

byl celý nesmysl. Nechápu, jak jsem tomu mohl takhle propadnout. (Mladý patologický 

hráč ve fázi kritičnosti)" (Nešpor, 2006) 

  

4.7 Dvanáct kroků Anonymních gamblerů (Kalina., a kol., 2003) 

 

1. „Přiznali jsme bezmocnost vůči hazardní hře – naše životy začaly být 

neovladatelné. 

2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše nám vrátí duševní zdraví. 

3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha tak, jak ho chápeme. 

4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou inventuru sami sebe. 

5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb. 

6. Byli jsme zcela svolní s tím, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady. 

7. Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranili. 
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8. Sepsali jsme listinu lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 

9. Rozhodli jsme se provést tyto nápravy ve všech případech, kdy to okolnosti dovolí, 

s výjimkou situací, kdy by to jiným lidem uškodilo. 

10. Pokračovali jsme v provádění morální inventury, a když jsme udělali chybu, 

pohotově jsme ji přiznali. 

11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak 

jsme ho chápali, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání jeho vůle  

a síly ji uskutečnit. 

12. Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme 

projevili snahu předávat tyto poselství ostatním závislým a uplatňovat tyto principy 

ve všech svých záležitostech.“  

 

Fáze léčby podle Frouzové (Kalina., a kol., 2003) lze léčbu koncepčně rozdělit do čtyř 

fází: 

1. Inventura – po zajištění nemožnosti hrát se zjišťuje objektivní i subjektivní životní 

situaci pacienta. Mapuje je se stav dluhů a možnost jejich řešení. Dále se zjišťuje názor 

pacienta na jeho poruchu a ochotu spolupracovat na léčbě. Zajišťuje se léčebný kontakt 

s ním samým i s jeho příbuznými, kteří mohou být faktorem úspěšnosti léčby. 

2. Informace – v této fázi se zajišťují informace, které pacient potřebuje pro svoji změnu. 

Pacientovi jsou ujasňovány rizikové situace s ohledem na gambling. Učí se zvládat stavy 

bažení (craving) a jiných krizí. Učí se relaxaci a zvládání stresu či upadání do transových 

stavů vášně, zlosti či deprese. 

3. Iniciativa – v této fázi pacient přijímá gambling jako svůj problém. Diskutuje  

o propracovaných technikách, které se v léčbě učí. O tom, jestli mu tyto techniky vyhovují  

a jak by je použil v každodenním životě. Důraz je zde kladen na prevenci relapsu, která je 

zaměřena na zvýšení sebekontroly. Pacient se zde učí řešit efektivně problémy a pracovat 

na zkvalitnění jeho myšlení a jeho obratu k myšlení pozitivnímu. Dále se zde pacient učí  

k nácviku sociálních dovedností, ve kterých má pacient obvykle některé typické deficity 

jako je například komunikace, asertivita, zvládání krizí v partnerském vztahu, nácvik 

odmítání nabídek k hraní, zvládání výčitek druhých na jeho chování v minulosti apod. 

4. Idea – pacient má snahu o zkvalitnění svého života, snaží se budovat novou, lepší 

identitu. Zabývá se možnostmi, jak ovlivnit svůj osud, popřípadě jak ho kvalitně naplnit. 
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Pracuje na rozvoji své profese, pracovní dráhy a zájmů. Učí se udržovat a znovu vytvářet 

intimitu ke svému partnerovi, která se většinou vytratila v průběhu závislosti. 

Základní součástí léčby podle Frouzové (in Kalina et al., 2003, pp. 269-270) celková 

léčba patologického hráčství obsahuje čtyři základní části, z nichž žádná nemůže při 

efektivní léčbě chybět: 

1. Přerušení hraní – v některých případech může stačit zajistit okolnosti, aby pacient 

přestal hrát. Může se jednat například o hospitalizaci nebo omezení finančních zdrojů. Při 

takových to omezení je vždy lepší, pokud s nimi pacient plně souhlasí. Tento postup se dá 

použít i u jiných závislostí. Při takto náhlé abstinenci je důležitý využít psychoterapie,  

v horších případech farmakoterapie. 

2. Změna při zacházení se svými financemi – je nutné, aby pacient informoval plně o své 

finanční situaci všechny zúčastněné. Nejlepší je, pokud gambler má někoho, komu 

důvěřuje, a komu může předat své finance. Ten se o ně po dobu léčby bude starat. Tato 

osoba může po zjištění všech dluhů spolupracovat na plánu splácení dluhů věřitelům. 

3. Prevence relapsu – léčba se řídí podobnými strategiemi jako u závislých na drogách. 

Nejdůležitější strategie je zvládat bažení (tzv. craving). Ze začátku je potřeba dostupnými 

prostředky zajistit nedostupnost bažení, například automaty, světelné panely, reklamu. 

Dále dbát na nutnost zvládat špatné duševní stavy a silné emoce. V dlouhodobější strategii 

je nutné lpět na přesvědčení, že se stav zlepšuje a zvýrazňovat negativní průvodní jevy 

gamblingu. V bezpečném prostředí stav bažení vyvoláváme s přerušováním podmíněného 

reflexu tím, že přerušujeme automatismy spojené s tímto stavem. Nemálo důležitou 

strategií obecně u všech závislostí, gambling nevyjímaje, je maximálně úsilí v dodržování 

správného denního rytmu. Nemělo by docházet ke stavům nadměrné únavy ani přebytku 

energie. S tímto je spojené omezení pití alkoholických nápojů, pokud je to nutné, tak  

v malých dávkách a v místech, kde se nesetkáme s předměty bažení. Podobně to může 

platit i u tabákových výrobků a u pití nápojů s kofeinem.  

4. Úprava svého životního stylu – zde je potřeba dodat životu pacienta nový rozměr, něco 

co ho bude naplňovat a co nejvíce přeruší automatismy spojené s hraním.  

Strategie používané při léčbě patologického hráčství se v některých aspektech shodují nebo 

jsou si velmi podobné s léčbou ostatních závislostí. Některé postupy jsou podobné, 

například kognitivně-behaviorální postupy, posilování motivace, organizace na principu  

12 kroků (pro alkoholiky jsou Anonymní alkoholici, pro hráče máme Anonymní hráče), 

jóga, techniky zvládání stresu, skupinové či rodinné terapie.  

Velká skupina patologických hráčů je při hraní pod vlivem návykových látek, například 

alkoholu či pervitinu. Tyto závislosti bývají často spouštěč k dalším závislostem, například 
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ke hráčství. U těchto osob se závislosti prolínají a nelze přistupovat k léčbě pouze jedné  

z nich. Všem pacientů léčících se závislostí na patologickém hráčství doporučuje  

Karel Nešpor (2006) nejlépe úplnou, popřípadě alespoň částečnou abstinenci vůči 

alkoholu. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 CÍL PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

5.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a porovnat kvalitu života léčených a 

neléčených patologických hráčů, a o kolik se liší jejich průměrné skóre v jednotlivých 

oblastech života oproti populační normě. Dále zjistit, které aspekty kvalita života jsou 

ovlivněny shodně a které rozdílně mezi Prahou a Olomouckým krajem. Posledním cílem je 

porovnat hráčskou kariéru u dotazníku SOGS mezi léčenými a neléčenými hráči. Pro 

zmapování kvality života byla vybrána metoda hodnocení strukturovaným, 

standardizovaným, sebeposuzovacím dotazníkem WHOQOL - BREF, a jenž je doplněn o 

aplikaci standardního nástroje na diagnostický screening problémového/ patologického 

hráčství dotazníkem SOGS. Další otázky byly přizpůsobené pro cíl práce. Z pohledu 

adiktologa je velice důležitý subjektivní názor klienta, zdali se jeho kvalita života zlepšuje 

v průběhu terapie a jak ovlivňuje kvalitu života.  

5.2 Stanovení výzkumných cílů a hypotéz 

V bakalářské práci jsou stanoveny následující výzkumné hypotézy: 

Cíl č. 1: Zmapovat jaké jsou rozdíly v dotazníku SOGS hráčské kariéře mezi léčenými  

a neléčenými patologickými hráči. (U léčených hráčů bude větší problém s PH než u 

neléčených hráčů) 

Cíl č. 2: Zjistit jaké jsou rozdíly mezi léčenými a neléčenými patologickými hráči v míře 

závislosti, jejím vnímáním a léčbou. (Neléčení hráči budou vnímat více malý problém s 

hraním her než léčeni hráči)  

Cíl č. 3: Zjistit jaká je kvalita života u léčených a neléčených patologických hráčů  

u jednotlivých domén u dotazníku WHOQOL- BREF, oproti populační normě. (Léčeni 

muži v oblasti kvality života na tom budou lépe než ženy) 
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6 METODIKA 

6.1 Design 

Vzhledem ke zvoleným cílům byl zvolen kvantitativní výzkum, který je řešen 

pomocí strukturovaného, standardizovaného, sebeposuzovacího dotazníku WHOQOL- 

BREF, a jenž je doplněn o aplikaci standartního nástroje na diagnostický screening 

problémového/ patologického hráčství dotazníkem SOGS. Další otázky byly přizpůsobené 

pro cíl práce. 

6.2 Metody tvorby dat 

V praktické části bakalářské práce je použita kvantitativní metoda výzkumu. 

Kvantitativní metoda výzkumu spočívala ve sběru a vyhodnocování dat pomocí dotazníku 

WHOQOL- BREF, který umožňuje skórování standardizovaných odpovědí na 

standardizované otázky. Pro další metodu jsem použila diagnostický nástroj na zjišťování 

míry závažnosti problémového/patologického hráčství s dotazníkem (viz přílohu) - 

screeningový dotazník The Canadian Problem Gambling Index. Další otázky byly 

přizpůsobené pro cíl práce. 

 Dotazník WHOQOL-BREF je využíván ke sběru informací sledované osoby, která 

subjektivně hodnotí kvalitu svého života za posledních 14 dní, kdy respondent hrál. Otázky 

se v dotazníku číslují od 7 do 32. Pro vyhodnocení jsem použila program Excel. 

V aplikaci Excel vytvoříme sloupce, které začínají otázkou č.7 a pokračují až po 

otázku č. 32. V řádcích budou respondenti 1-54. Tímto vznikne tabulka do které vyplníme 

odpovědi respondentů. Otázky vyhodnotíme dle dotazníku a jeho specifických požadavků. 

Pro každou doménu je nutné vypočítat hrubé skóre domén. Domény jsou 4 s následující 

(doména 1 Fyzické zdraví, doména 2 prožívání, doména 3 jsou sociální vztahy a doména 4 

prostředí) a Q1 (kvalita života), Q2 (spokojenost se zdravím). Za konec tabulky si 

vytvořím další 4 sloupce. Do 1. sloupce vepíšu fyzické zdraví, do 2. sloupce prožívání, do 

3. sloupce sociální vztahy, do 4. sloupce prostředí, Q1 a Q1 se nevypočítávají, použijí se 

hodnoty z tabulky.  

Výpočet hrubého skóre se provede pomocí daných vzorců z vyhodnocení dotazníku 

WHOQOL-BREF do buněk vytvořených za tabulkou. 

FYZICKÉ ZDRAVÍ=PRŮMĚR(6-c2);(6-D2);J2;O2;P2;Q2;R2)*4. 

PROŽÍVÁNÍ=PRŮMĚR(E;F2;G2;K2;S2;(6-Z2))*4. 

SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ=PRŮMĚR(T2;U2;V2)*4. 

PROSTŘEDÍ=PRŮMĚR(H2;I2;L2;M2;N2;W2,X2,Y2)*4. 

Průměrné hrubé skóre konkrétních domén vypočítáme=PRŮMĚR(AA2:AAx+1). 

V práci bylo využíváno přepočtu na hodnoty z-skór, pomocí tzv. z-transformace. 

Jedná se o standardizovanou škálu. Pouze posunuje a rovnoměrně mění měřítko, 

nedeformuje vzdálenost mezi hodnotami. Průměr z-skórů je 0 se směrodatnou odchylkou 

1. 

Výpočet z-skór z hrubého skóre se provede pomocí vzorce: z-skór = (původní 

hodnota – průměrná hodnota) / směr. odchylka hodnot. Kde původní hodnota je naše 
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vypočítání, hrubé skóre. Průměrná hodnota je norma pro danou doménu k ní směrodatná 

odchylka hodnot. 

Hodnotící škála otázek (položek) je od 1 do 5. Ohodnocení 1 znamená odpověď 

vůbec ne, ohodnocení 2 znamená odpověď trochu, ohodnocení 3 znamená odpověď 

středně, ohodnocení 4 znamená odpověď hodně, ohodnocení 5 znamená odpověď 

maximálně. Odpovědi na otázky u dotazníku WHOQOL- BREF jsou uzavřené a 

respondenti vybírali z obodované škály nabízených odpovědí. 

 

Pro další metodu je užit diagnostický nástroj na zjišťování míry závažnosti 

problémového/patologického hráčství s dotazníkem - screeningový dotazník The Canadian 

Problem Gambling Index. Dotazník SOGS slouží k zjišťování k celkové míry závažnosti 

problémového/patologického hráčství. Odpovědi na otázky u dotazníku SOGS jsou 

uzavřené a respondenti vybírali z obodované škály nabízených odpovědí.  SOGS se skládá 

z 16 položek, jelikož se ot. 1, 2, 3, 12 a u ot. 16. pouze jen j,k nepočítá, byly tyto otázky 

vyřazeny. V mém sestaveném dotazníku měli pořadové č. 33-44. Pro výpočet využijeme 

vyplněné tabulky s odpověďmi. Nejlépe do sloupce za tabulkou provedeme součet 

odpovědí. Pro prvního respondenta by funkce vypadala takto, je nutné zde brát ohled, jak 

je tabulky vytvořena: =SUMA(AK2;AM2;AO2:BF2).  

Za pomocí aplikace Excel jsem vytvořila tabulku výsledků získaných z dotazníků. 

Odpovědi respondentů jsem vyhodnotila podle daného postupu k dotazníku SOGS. 

(Výsledné skóre dotazníku vznikne součtem kladných odpovědí na rizikové otázky. 

 0 = žádný problém  

 1 až 4 body = určitý problém 

 5 a více bodů = pravděpodobně patologické hráčství) 

 Výsledný počet bodů určuje míru rizika patologického hráčství.  

Otázky 45-63 viz. příloha dotazník. Otázky byly jak otevřené tak uzavřené. 

Odpovědi byly zaznamenávány v tabulce, která byla použita pro tvorbu grafů.  

6.3 Výzkumný soubor 

Část výzkumného souboru léčených patologických hráčů byla získána metodou 

náhodného oslovení před dvěma nejmenovanými institucemi zaměřenými na léčbu 

patologických hráčů. Druhou část jsem získala oslovování skupiny lidí, kteří přímo v 

problematice pracují. Jedna instituce byla zaměřena na Prahu a druhá na Olomoucký kraj. 

Pro získání respondentů neléčených profesionálních hráčů byla použita metoda 

záměrného výběru. Byli osloveni lidé z autorova okolí a lidé ze zájmového prostředí jako 

jsou noční kluby, bary a kasina, kde byl dán předpoklad výskytu hráčů. Ti pak byli 

požádáni o vyplnění dotazníku.  

Z oslovených 63 osob se rozhodlo spolupracovat 54. Výzkum tedy absolvovalo  

24 respondentů s diagnózou F63.0 patologické hráčství a 30 neléčených respondentů. 
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Sběr dat léčených a neléčených hráčů různého věku a pohlaví, s různými důsledky na 

kvalitu jejich života proběhl v průběhu června až listopadu 2014. 

6.4 Metody analýzy dat 

6.4.1 Kvantitativní výzkum 

Všem respondentům byl dán stejný dotazník, který obsahuje celkem 63 otázek. 

Otázky byly sestaveny z WHOQOL- BREF, SOGS a část smysluplně vymyšlených otázek  

k tématu. Dotazník byl přizpůsobený pro abstinující patologicky hráče (otázky byly 

formulované v minulém čase) a pro hráče (otázky byly formulované v přítomném čase). 

Podrobnější informace o respondentovi získané z dotazníku budou hodnotné pro 

komplexní vyhodnocení celého výzkumu. Moji snahou bude získat plně vyplněný 

dotazník. Okruhy otázek budou jasně formulovány v následujícím pořadí: 

Obecné poznatky o klientovi, které jsou v rozsahu 1- 6 otázek (žena/muž, věk, rodinný 

stav, v jakém kraji žijí, jestli mají v současné době zaměstnání, dále bude následovat 

zkrácená verze dotazníku WHOQOL- BREF s 26 otázkami  umístěný v dotazníku jako ot. 

7- 32. (Tento dotazník celkově hodnotí kvalitu života a zdravotní stav, v doménách 

posuzuji fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy, prostředí). Pro další metodu byl použit 

diagnostický nástroj na zjišťování míry závažnosti problémového/patologického hráčství  

s dotazníkem - screeningový dotazník The Canadian Problem Gambling Index. SOGS se 

skládá z 16 položek, jelikož se ot.1, 2, 3, 12 a u ot. 16. pouze jen j, k nepočítá, byly tyto 

otázky vyřazeny. V mém sestaveném dotazníku měli pořadové č. 33-44. Otázky 45-63 jsou 

vymyšlené k danému tématu. 

Po vyhodnocení všech dotazníků na kvalitu života WHOQOL- BREF viz. 

Dragomirecká (2006), byly výsledky každého respondenta zaznamenány do tabulky. Poté 

byl vypočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka obou skupin respondentů v každé 

životní oblasti, která se porovnala s aritmetickým průměrem populační normy. Následně 

byly z těchto výsledků vyhotoveny sloupcové grafy, ve kterých jsou znázorněny průměrné 

hodnoty skupiny respondentů léčených hráčů, skupiny respondentů neléčených hráčů  

a populační normy. Pod každým grafem jsou shrnuty poznatky z grafu, což znamená, zda 

se inkriminovaná skupina nachází v intervalu rozmezí populační normy či nikoliv. S těmito 

výsledky jsem následně pracovala pro zodpovězení výzkumných otázek. 

U dalšího dotazníku SOGS jsou všechny výsledky od respondentů zaznamenány do 

tabulky. Následně jsou z těchto výsledků vyhotoveny sloupcové grafy skupiny respondentů 

léčených a neléčených hráčů. Pod každým grafem jsou shrnuty poznatky z grafu, což 

znamená, zda se inkriminovaná skupina nachází v intervalu rozmezí normy či nikoliv. S 

těmito výsledky jsem následně pracovala pro zodpovězení výzkumných otázek. 

U posledních vymyšlených otázek jsou všechny výsledky zaznamenány do tabulky. 

Následně jsou opět z těchto výsledků vyhotoveny sloupcové grafy, ve kterých jsou 

znázorněny průměrné hodnoty skupiny respondentů léčených hráčů, skupiny respondentů 
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neléčených hráčů. Pod každým grafem jsou shrnuty poznatky z grafu, což znamená, zda se 

inkriminovaná skupina nachází v intervalu rozmezí normy či nikoliv. S těmito výsledky 

jsem následně pracovala pro zodpovězení výzkumných otázek. 

Tabulka č. 2 přehled domén a položek WHOQOL- BREF 

domény položky 

dom1 fyzické zdraví 

q3 bolest a nepříjemné pocity 
q4 závislost na lékařské péči 

q10 energie a únava 
q15 pohyblivost 
q16 spánek 
q17 každodenní činnosti 
q18 pracovní výkonnost 

dom2 Prožívání 

q5 potěšení ze života 
q6 smysl života 
q7 soustředění 

q11 přijetí tělesného vzhledu 
q19 spokojenost se sebou 
q26 negativní pocity 

 

domény položky 

dom3 sociální vztahy 

q20 osobní vztahy 

q21 sexuální život 

q22 podpora přátel 

q8 osobní bezpečí 

dom4 Prostředí 

q9 životní prostředí 

q12 finanční situace 

q13 přístup k informacím 

q14 záliby 

q23 prostředí v okolí bydliště 

q24 dostupnost zdravotní péče 

q25 doprava 

2 samostatné otázky 
Q1 kvalita života 

Q2 spokojenost se zdravím 
(Dragomirecká, 2006) 

6.5 Předpokládané výstupy 

Předpokladem této bakalářské práce je zmapování rozdílů mezi léčenými a neléčenými 

patologickými hráči, zrealizováním cílů, které byly stanoveny - viz kapitola č. 5. 
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6.6 Etika 

Participace respondentů byla zcela dobrovolná, anonymní, z výzkumu mohli kdykoliv 

odstoupit. Součástí etických opatření byli participanti informování o významu  

a účelech výzkumu, dále byli informování o tom, že dotazníky jsou prováděny zcela 

anonymně a ve své práci nebudu používat jejich osobní údaje. 
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7 VÝSLEDKY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU 

V tabulce č. 3 jsou znázorněny výsledky všech 54 respondentů neléčených 1-30 

(30) hráčů a léčených 31- 54 (24) u dotazníku WHOQOL-BREF. 

 

fyzické 

zdraví 

duševní 

zdraví 

sociální 

vztahy 

životní 

podmínky 
Q1 Q2 

Skóre 

SOGS 

1 0,0 0,0 -1,5 -0,4 0,3 0,4 6 

2 -1,2 -0,9 -0,1 -1,8 -1,1 -0,8 12 

3 -2,3 -1,7 -1,5 -2,1 -3,9 -3,2 3 

4 1,1 1,1 1,3 1,1 1,6 -3,2 2 

5 0,4 -2,2 -3,8 0,2 -2,5 -3,2 3 

6 -1,9 -3,3 -1,7 -1,6 -3,9 -2,0 2 

7 -1,1 -1,4 -0,6 -1,1 -1,1 -2,0 13 

8 -0,5 0,5 0,4 -1,6 -1,1 -0,8 3 

9 -1,9 -2,2 -0,3 -2,1 0,3 -0,8 1 

10 0,7 0,5 -0,1 -0,6 0,3 0,4 10 

11 -0,9 -2,0 -1,0 -1,1 -2,5 -0,8 8 

12 -0,9 -0,6 -1,5 -1,6 0,3 0,4 1 

13 0,4 -0,6 0,8 1,1 0,3 0,4 4 

14 -0,9 -0,9 0,4 1,3 -1,1 0,4 7 

15 -2,5 -3,1 -2,4 -1,3 0,3 -2,0 5 

16 0,6 -0,3 -0,6 1,3 0,3 0,4 10 

17 0,6 0,0 0,4 0,8 1,6 -0,8 1 

18 0,6 1,1 -0,1 1,3 1,6 1,6 8 

19 -1,6 -2,2 -3,3 -2,1 -1,1 -0,8 3 

20 -1,6 -2,5 -3,1 -1,1 -2,5 -0,8 6 

21 -2,5 -3,9 -1,0 0,3 -3,9 -2,0 8 

22 -1,4 -3,9 -3,3 -1,6 -2,5 -2,0 8 

23 -0,5 -0,9 -1,5 -1,1 -1,1 -0,8 1 

24 -0,5 -1,1 -0,6 -1,6 -1,1 0,4 0 

25 -1,4 -1,8 -1,0 -1,8 0,3 -0,8 12 

26 -1,4 -4,2 0,4 -1,8 -1,1 -0,8 1 

27 -0,5 0,2 -0,6 -1,6 -1,1 0,4 0 

28 -0,6 -1,1 -1,0 -2,1 -1,1 -0,8 7 

29 -0,5 -2,0 -3,3 -3,3 0,3 0,4 7 

30 1,3 -1,4 -0,6 0,6 -2,5 1,6 10 

31 0,4 -2,0 -1,5 -1,3 -1,1 -2,0 13 

32 0,0 -0,6 0,4 -1,8 -2,5 0,4 1 

33 -2,5 -4,2 -3,3 -4,5 -2,5 -2,0 12 

34 0,6 -1,4 -1,5 0,8 -1,1 0,4 6 

35 -1,7 -2,5 -1,7 -3,8 -1,1 -2,0 10 

36 -1,8 -1,5 -0,6 -3,3 -1,1 -0,8 9 

37 -2,3 -2,5 -2,0 -2,8 -2,5 -3,2 7 

38 -1,7 -0,9 -0,6 -1,8 0,3 0,4 8 
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39 -1,1 -0,3 0,8 0,3 -1,1 -2,0 8 

40 -0,3 -1,1 -2,9 -1,8 -1,1 0,4 6 

41 -0,9 0,0 -1,0 2,3 1,6 -0,8 8 

42 -1,8 -2,2 -1,5 -1,6 -2,5 -2,0 10 

43 0,0 -1,7 -2,4 -2,1 -1,1 -3,2 7 

44 -0,3 -0,6 -1,5 -0,6 -1,1 -3,2 10 

45 -1,4 -2,0 -0,1 -2,5 -1,1 -2,0 7 

46 -0,3 -1,1 -0,1 -1,4 -2,5 -2,0 8 

47 -0,3 -3,4 -3,3 -3,0 -3,9 0,4 8 

48 -2,5 -2,5 -1,5 -0,6 -2,5 -2,0 10 

49 -0,2 -2,8 -3,8 -2,5 -2,5 0,4 9 

50 -2,2 -2,8 -3,3 -3,0 -1,1 -0,8 6 

51 -2,2 -1,7 -2,0 -2,1 -2,5 -2,0 11 

52 -0,7 -2,2 -0,6 -2,8 -1,1 -0,8 6 

53 -0,7 -1,4 0,4 -0,4 -2,5 -2,0 9 

54 -1,8 -4,2 -3,8 -4,5 -2,5 -0,8 10 

Průměr -0,9 -1,6 -1,3 -1,3 -1,3 -1,0 6,7 

STD 1,020563 1,301567 1,347256 1,495213 1,421141 1,248501 3,594358 

MAX 1,3 1,1 1,3 2,3 1,6 1,6 13,0 

MIN -2,5 -4,2 -3,8 -4,5 -3,9 -3,2 0,0 

 

STD=směrodatná odchylka hodnot respondentů léčených a neléčených hráčů v dané dimenzi. 

MAX= maximálně dosažený počet bodů z hodnot respondentů léčených a neléčených hráčů. 

MIN=minimální dosažený počet bodů z hodnot respondentů léčených a neléčených hráčů. 

 

V tabulce č. 4 jsou zaznamenány průměry všech dimenzí i se směrodatnou odchylkou  

u populační normy a léčených a neléčených patologických hráčů. Tato tabulka slouží pro 

lepší přehlednost výsledků. 

doména průměr PN ± STD 
průměr RES ± 

STD - léčení 

průměr RES 

± STD - 

neléčení 

1. fyzické zdraví 15,55 ± 2,55 13,77 ± 2.68 12,8 ± 2,4 

2. prožívání 14,78 ± 2,43 11,46 ± 3,43 10,15 ± 2,62 

3. sociální vztahy 14,98 ± 2,89 11,98 ± 3,79 10,47 ± 3,86 

4. prostředí 13,30 ± 2,08 11,54 ± 2,61 9,40 ± 3,28 

5. Q1 3,82 ± 0,72 3,13 ± 1,12 2,63 ± 0,81 

6. Q2 3,68 ± 0,85 3,07 ± 1,06 2,58 ± 1,00 

 

STD=směrodatná odchylka 

PN=populační norma 

RES=respondenti 

n=počet respondentů 
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Tabulka č. 5: Porovnání průměrů všech dimenzí mezi populační normou (n =308)  

a skupinou respondentu léčených a neléčených patologických hráčů (n=10) u dotazníku 

WHOQOL-BREF 

 

doména 
průměr populační normy 

± směrodatná odchylka 

průměr respondentů ± 

směrodatná odchylka 

1. fyzické zdraví 15,55 ± 2,55 13,34 ± 2,60 

2. prožívání 14,78 ± 2,43 10,88 ± 3,16 

3. sociální vztahy 14,98 ± 2,89 11,31 ± 3,89 

4. prostředí 13,30 ± 2,08 10,59 ± 3,11 

5. Q1 3,82 ± 0,72 2,91 ± 1,02 

6. Q2 3,68 ± 0,85 2,85 ± 1,06 
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Výzkumný cíl č. 1: Zmapovat jaké jsou rozdíly v dotazníku SOGS v 

hráčské kariéře mezi léčenými a neléčenými patologickými hráči. 

Výzkumný cíl č. 1.1: Jaký je a byl nejčastější důvod pro léčené a neléčené patologické 

hráče, proč navštívili místo, kde se hraje?  

Výzkumný cíl č. 1.2: Kde nejčastěji hráli/hrají patologičtí hráči léčení a neléčení? 

Výzkumný cíl č. 1.3: Kolik celkem denně hráli/hrají patologičtí hráči?  

Graf č. 1 zobrazuje výsledky výzkumného cíle č. 1. Znázorňuje rozdíl v hráčské kariéře  

u dotazníku SOGS mezi léčenými a neléčenými patologickými hráči. 

Graf č. 1: Výsledky výzkumné otázky č. 1. 

 

Hypotéza č. 1: (Předpokládá, že léčení hráči budou mít větší problém s PH v dotazníku 

SOGS než neléčeni hráči) se potvrdila součtem výsledků hodnot z dotazníku SOGS má ze 

skupiny léčených hráčů 23 respondentů výsledek - pravděpodobně patologický hráč. U 

jednoho respondenta výsledek naznačuje určitý problém. Ve skupině neléčených 

patologických hráčů je 16 respondentů s výsledkem - pravděpodobně patologický hráč.  

Určitý problém vykazuje 12 hráčů. 2 zbylí hráči nevykazují žádný problém. Z grafu 

vyplývá, že více jak 90% léčených hráčů má pravděpodobně problém s patologickým 

hráčstvím a u neléčených hráčů má problém více jak 50% s patologickým hráčstvím. 
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Graf č. 1.1 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 1.1. Znázorňuje jaký je a byl 

nejčastější důvod pro léčené a neléčené patologické hráče, proč navštívili místo, kde 

se hraje? 

 

Graf č. 1.1: Výsledky výzkumného cíle č. 1.1 

 
 

Graf ukazuje počty respondentů a jejich nejčastější důvod k návštěvě místa, kde budou 

hrát. Nejčastěji uváděný důvod návštěvy je u léčených hráčů reklama, kterou uvedlo 22 

respondentů. Dále nejčastější uváděli jako důvod nudu a stres. Nejčastěji uváděný důvod 

návštěvy je u neléčených hráčů nuda, kterou uvedlo 26 respondentů. Dále velmi často 

uváděli alkohol, reklamu a stres.  

Větší rozdíl ve výsledcích mezi léčenými a neléčenými hráči pozorujeme pouze u drog, 

alkoholu a PC hrách. Nižší hodnoty u drog a alkoholu u léčených hráčů bych přisuzovala 

právě léčbě, kdy se, pokud má být léčba účinná, léčí i návazné závislosti (drogy, alkohol).  

Jako důvod návštěvy PC hry neuvedl žádný z léčených hráčů. Poměr mezi léčenými  

a neléčenými hráči je znázorněn přehledně v procentuálním grafu.  
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Graf č. 1.2 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 1.2. Znázorňuje, kde nejčastěji hráli 

patologičtí hráči léčení a neléčení? 

Graf č. 1.2: Výsledky výzkumného cíle č. 1.2 

 
 

Graf ukazuje počty respondentů a jejich nejčastěji uváděné místo, na kterém hráli. 

Nejčastěji uváděné místo u léčených hráčů je obecně místo vyhrazené pro provozování 

sázkových her. Uvedlo jej 17 respondentů. U neléčených hráčů bylo nejčastěji uváděné 

místo stejné jako u léčených. Uvedlo jej 21 respondentů. 4 léčení respondenti hráli  

v uzavřeném klubu, 3 na veřejně přístupném místě. 7 léčených respondentů hrálo  

v uzavřeném klubu a dva na veřejně přístupném místě. V soukromí nehrál nikdo  

z uvedených respondentů. 

Z tohoto výsledku vyplývá, že nejoblíbenějším místem pro hraní jsou kasina a herny, 

obecně místa vyhrazené pro provozování sázkových her. Funguje zde agresivní reklama 

(např. poutače s jackpotem), uzavřenost prostředí, klid pro hraní, pití a jídlo zdarma pro 

hráče. V menší míře jsou zastoupeny uzavřené kluby a restaurace. Poměr mezi léčenými  

a neléčenými hráči je znázorněn přehledně v procentuálním grafu.  
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Graf č. 1.3 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 1.3. Znázorňuje, kolik celkem denně 

hrají/hráli patologičtí hráči. 

Graf č. 1.3: Výsledky výzkumného cíle č. 1.3 

 
 

Graf ukazuje počty respondentů a jejich nejčastěji uváděné odpovědi na otázku, kolik 

hodin denně tráví hraním.  

Z výsledků vyplývá, že většina hráčů denně nehraje. Z toho se dá vyvodit, že většina hráčů 

nemá tolik prostředků a času, aby si mohla dovolit hrát každý den. Zajímavým zjištěním je 

že, tuto odpověď uvedlo více neléčených hráčů než léčených. Poměr mezi léčenými  

a neléčenými hráči je znázorněn přehledně v procentuálním grafu.  
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Výzkumný Cíl č. 2: Zjistit jaké jsou rozdíly mezi léčenými a neléčenými 

patologickými hráči v míře závislosti, jejím vnímáním a léčbou.  
 

Výzkumný cíl č. 2.1: Jak vnímají svůj problém s hraním léčeni a neléčeni patologičtí 

hráči?  

Výzkumný cíl č. 2.2: Přemýšleli neléčeni hráči někdy nad léčbou? 

Graf č. 2.1 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 2.1. Jak vnímají svůj problém s hraním 

léčeni a neléčeni hráči?  

Graf č. 2.1: Výsledky výzkumného cíle č. 2.1 

 
 

Graf ukazuje počty respondentů a jejich pocit, jak vnímají své hraní léčení a neléčeni hráči. 

Hypotéza č. 2: (Předpokládám, že neléčeni hráči budou více vnímat malý problém s 

hraním her více než léčeni hráči) se potvrdila. Z výsledků vyplývá, že 26 léčených 

respondentů momentálně nevnímá hraní jako problém. Z toho 2 respondenti uvedli, že 

stále cítí, že mají malý problém. 22 neléčených respondentů si uvědomuje své hraní jako 

malý problém a 4 uvádějí, že žádný problém nemají. Tenhle výsledek zobrazuje, že léčení 

hráči před léčbou i když hráli, si nepřipouštěli problém.  
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Graf č. 2.2 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 2.2: Přemýšleli neléčeni hráči někdy 

nad léčbou? 

Graf č. 2.2: Výsledky výzkumného cíle č. 2.2 

 
 

Graf ukazuje počty neléčených respondentů a jejich nejčastěji uváděné odpovědi na 

otázku, jestli někdy přemýšleli nad léčbou. 

Z výsledků vyplývá, že 26 respondentů nad léčbou nepřemýšlí a 4 respondenti  nad léčbou 

přemýšleli .Jak už bylo vidět v předešlém grafu, respondenti si nepřipouští problém a tím 

pádem ani nepřemýšlí nad léčbou. 
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Výzkumný Cíl č. 3: Zjistit jaká je kvalita života u léčených a neléčených patologických 

hráčů u jednotlivých domén u dotazníku WHOQOL- BREF, oproti populační normě. 

Výzkumný cíl č. 3.1: Jak se bude lišit průměrné skóre v kvalitě života u léčených a 

neléčených hráčů a patologických hráčů mezi Prahou a Olomouckým krajem? 

Výzkumný cíl č. 3.2: Jaký bude výsledek v porovnání v z-skóre průměrů u dimenze Q1 

mezi ženou a mužem a skupinou respondentů léčených a neléčených hráčů u dotazníku 

WHOQOL-BREF. 

 

Graf č. 3 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 3: Znázorňuje rozdíl v z-skóre mezi 

léčenými a neléčenými patologickými hráči u jednotlivých domén kvality života  

u dotazníku WHOQOL- BREF, oproti populační normě.  

Graf č. 3: Výsledky výzkumné otázky č. 3 

 
 

Graf č. 3 znázorňuje výsledek pomocí z-skóre porovnání průměrů u 6 dimenzí FYZICKÉ 

ZDRAVÍ, PROŽÍVÁNÍ, SOCIÁLNÍ VZTAHY, PROSTŘEDÍ, Q1, Q2 mezi populační 

normou a skupinou respondentů léčených a neléčených hráčů u dotazníku WHOQOL-

BREF. 

Norma z- skóre je 0, směrodatnou odchylkou je 1. -1 je zde z důvodu, aby bylo lépe vidět, 

jestli jsou hodnoty v normě nebo mimo normu. V oblasti fyzického zdraví jsou neléčeni 

hráči v normě a léčeni jsou mimo normu. Neléčeni hráči jsou na tom lépe než léčení hráči. 

V oblasti duševního zdraví jsou léčení i neléčení hráči mimo normu. Neléčení patologičtí 

hráči jsou na tom lépe než léčení. 
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 V oblasti sociálních vztahů jsou léčení i neléčeni hráči mimo normu. Neléčení hráči jsou 

na tom lépe než léčení hráči. 

 V oblasti životních podmínek jsou neléčení v normě, léčení mimo normu a neléčení hráči 

jsou na tom lépe. 

V oblasti kvality života zdraví jsou léčení a neléčení patologičtí hráči mimo normu a 

neléčení hráči jsou na tom lépe než léčení.  

V oblasti spokojenosti se zdravím jsou neléčení hráči v normě na léčení mimo normu. 

Neléčení hráči jsou na tom lépe než léčení hráči. 

Graf č. 3.1 ukazuje výsledky výzkumného cíle č. 3.1: Jak se bude lišit průměrné skóre  

v kvalitě života u léčených a neléčených hráčů a patologických hráčů mezi Prahou  

a Olomouckým krajem? 

Graf č. 3.1: Výsledky výzkumného cíle č. 3.1 

 
 

Z grafu vyplývá, že respondenti z Prahy jsou až na výjimky (fyzické zdraví, životní 

podmínky) mimo populační normu. Olomouc se drží v normě v mnohem více doménách, 

hlavně u léčených, zde jsou všechny domény v populační normě. Pokud budeme 

porovnávat léčené hráče, je na tom Olomouc lépe ve všech doménách. Při porovnání 

neléčených hráčů již tak jisté výsledky nejsou. Olomouc je na tom lépe v duševním zdraví, 
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v sociálních vztazích a ve spokojenosti se zdravím. Naopak Praha je na tom lépe ve 

fyzickém zdraví, v životních podmínkách a kvalitě života.  

Graf č 3.2 znázorňuje výsledek porovnání v z-skóre průměrů u dimenze Q1 mezi ženou   

a mužem a skupinou respondentů léčených a neléčených hráčů u dotazníku WHOQOL-

BREF. 

Graf č. 3.2: Výsledky výzkumného cíle č. 3.2 

 
 

Graf č. 1.5 : znázorňuje výsledek porovnání průměrů u dimenze Q1 mezi ženou, mužem  

a skupinou respondentů léčených a neléčených hráčů u dotazníku WHOQOL-BREF. 

 

Popis grafu č. 1.5 

Hypotéza č. 3: (Předpokládá, že v oblasti života na tom budou lépe muži než ženy). Tato 

hypotéza se nepotvrdila.  Z výsledků vyplývá, že průměrná výsledná hodnota je u léčených 

mužů -1,76, nenachází se tedy v populační normě. Léčené ženy jsou na tom lépe a hodnotí 

svojí kvalitu života lépe - výsledná hodnota -1,37. U neléčených mužů je výsledná hodnota 

-1,25, teda opět je mimo populační normu. Neléčené ženy jsou na tom opět lépe a jejich 

výsledná hodnota činí -0,73. Neléčené ženy se již pohybují v rozsahu populační normy. 
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8 DISKUZE A ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat a porovnat kvalitu života léčených a 

neléčených patologických hráčů, a o kolik se liší jejich průměrné skóre v jednotlivých 

oblastech života oproti populační normě. Dalším cílem bylo zjistit, které aspekty kvality 

života jsou ovlivněny shodně a které rozdílně mezi Prahou a Olomouckým krajem. 

Posledním cíl byl porovnat hráčskou kariéru u dotazníku SOGS mezi léčenými a 

neléčenými hráči. 

Výzkum byl prováděn ve spolupráci s 54 respondenty. Původně bylo osloveno 63 

hráčů, ale 6 se odmítalo zapojit do výzkumu z důvodu hry. Z toho bylo léčených 24 a 

neléčených 30 patologických hráčů. Patologičtí hráči byli získáni metodou náhodného 

oslovení před dvěma nejmenovanými institucemi zaměřenými na léčbu patologických 

hráčů. Druhá část byla získána oslovováním skupiny lidí, kteří přímo v problematice 

pracují. Jedna instituce byla zaměřena na Prahu a druhá na Olomoucký kraj. 

Pro získání respondentů neléčených hráčů byla použita metoda záměrného výběru. 

Byli osloveni lidé ze zájmového prostředí jako noční kluby, bary a kasina, kde je dán 

předpoklad výskytu hráčů. Zejména tato část výzkumu byla velmi náročná, neboť bylo 

obtížné se k těmto lidem dostat a získat čas na vyplnění dotazníku. Vše se podařilo jen 

díky dlouhodobému přátelství se třemi neléčenými hráči. U léčených hráčů se podařilo 

získat respondenty díky skupině lidí, kteří přímo pracují v problematice s hráči.  

V této práci jsem si stanovila 3 hypotézy: 

Cíl č. 1: Zmapovat jaké jsou rozdíly v dotazníku SOGS hráčské kariéře mezi léčenými  

a neléčenými patologickými hráči. 

Cíl č. 2: Zjistit jaké jsou rozdíly mezi léčenými a neléčenými patologickými hráči v míře 

závislosti, jejím vnímáním a léčbou. 

Cíl č. 3: Zjistit jaká je kvalita života u léčených a neléčených patologických hráčů  

u jednotlivých domén u dotazníku WHOQOL- BREF, oproti populační normě. 

Prvním výzkumným cílem bylo zmapovat, jaké jsou rozdíly mezi 24 léčenými a 30 

neléčenými hráči v hráčské kariéře pomocí dotazníku SOGS. Z výsledku je zřejmé, že dle 

výsledků součtu hodnot z dotazníku SOGS má ze skupiny 23 léčených hráčů 

pravděpodobnost patologického hráče. U jednoho respondenta výsledek naznačuje určitý 

problém. Ve skupině neléčených patologických hráčů je 16 pravděpodobných hráčů.  

Určitý problém vykazuje 12 neléčených hráčů, 2 zbylí hráči nevykazují žádný problém. 

 Z grafu vyplývá, že více jak 90% léčených hráčů mělo před nástupem do léčby 

pravděpodobně problém s patologickým hráčstvím a u neléčených hráčů má problém více 

jak 50% s patologickým hráčstvím. 40% neléčených hráčů vykazuje určitý problém s hrou. 

10% neléčených hráčů nevykazuje žádný problém. 
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Nejčastější důvod proč navštívit místa, kde se hraje byla pro léčeny hráče reklama, 

nuda a stres. U neléčených hráčů je nejčastější důvod nuda, alkohol, reklama a stres. Větší 

rozdíl ve výsledcích mezi léčenými a neléčenými hráči pozorujeme pouze u drog, alkoholu 

a PC hrách. Nižší hodnoty u drog a alkoholu u léčených hráčů bych přisuzovala právě 

léčbě, kdy se, pokud má být léčba účinná, léčí i návazné závislosti (drogy, alkohol).  Jako 

důvod návštěvy PC hry neuvedl žádný z léčených hráčů.  

V porovnání, kde nejčastěji hráči hráli a hrají, jsou místa pro provozování 

sázkových her kasina a herny a obecně místa vyhrazené pro provozování sázkových her. 

21 neléčených respondentů uvedlo mezi nejoblíbenější místo vyhrazené pro 

provozování sázkových her, 7 respondentů nejraději hraje v uzavřeném klubu, 2 

respondenti na veřejně přístupném místě (např. restauraci), kde jsou sázky a hry jako 

doplňková služba. 17 léčených respondentů uvedlo mezi dřívější nejoblíbenější místo 

vyhrazené pro provozování sázkových her, 4 respondenti rádi navštěvovali uzavřené kluby, 

3 respondenti navštěvovali veřejně přístupné místo (např. restauraci), kde jsou sázky a hry 

jako doplňková služba. Výsledek, že léčeni hráči byli na tom před léčbou hůře než neléčeni 

hráči jsem podle stanovené hypotézy předpokládala. 

 Zde je velice dobře viditelné, že funguje agresivní reklama (poutače s jackpotem), 

uzavřené prostředí, klid pro hraní, jídlo a pití pro hráče zdarma. Bylo vhodné v budoucnu 

vyřešit nějaké omezení (časové), které by hráče spíše odpuzovalo od her. Snížit viditelnost 

reklamy a jejich poutačů. 

Závěrem vyplývá, že u léčených hráčů je dobře, že se momentálně léčí a pracují 

nad svým problémem s hrou. U neléčených hráčů by bylo vhodné zavést preventivní 

opatření. Doporučit jim instituci, kam by se mohli obrátit (např. v Praze Adiktologická 

ambulance, PLB,v Olomouci, Prostějově Podané ruce..). Vysvětlit jim, že zde by dostali 

své hráčství pod kontrolu. 

Druhým výzkumným cílem bylo zjistit, jaké jsou rozdíly mezi léčenými a 

neléčenými patologickými hráči v míře závislosti, jejím vnímáním a léčbou. 

Druhý výzkumný cíl měl zjistit, jaké jsou rozdíly mezi léčenými  

a neléčenými patologickými hráči v míře závislosti, jejím vnímáním a léčbou. 

 54 patologických hráčů subjektivně posuzuje svoji kvalitu života. Z výsledků je 

zřejmé, že 26 léčených hráčů před nástupem do léčby nevnímalo hraní jako problém. Z 

toho 2 patologičtí hráči uvedli, že cítili malý problém s hrou. 22 neléčených hráčů si 

momentálně uvědomuje, že mají malý problém a 4 uvádějí, že žádný problém nevnímají. 

Tenhle výsledek zobrazuje, že léčení hráči před léčbou i když hráli, si nepřipouštěli 

problém. Ani jedna skupina respondentů nevyplnila, že by měli velký problém nebo že 

jsou závislý. Z výzkumu vyplývá, že si hráči neuvědomují a nepřipouštějí velký problém a 

závislost. Na konci zhodnocení se potvrzuje hypotéza, že neléčení hráči vnímají více malý 

problém s hraním her než léčení hráči. 
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Pro neléčeny hráče uvádím v dotazníku otázku, jestli někdy přemýšleli nad léčbou. 

Souhrnné odpovědi 26 hráčů nad léčbou nepřemýšleli, 4 hráči nad léčbou přemýšleli, ale 

řešit svůj problém se zatím nerozhodli. Jak už bylo vidět v předešlém grafu, respondenti si 

nepřipouští problém a tím pádem ani nepřemýšlí nad léčbou. Bylo by vhodné, kdyby ve 

všech herních zařízení bylo preventivní opatření ve smyslu na např. na WC upoutávky, 

kam se odkázat pokud hráč cítí problém, informační brožury a letáky. V každém zařízení 

by mohl být k vyplnění dostupný dotazník SOGS.  Tento šestnácti položkový dotazník 

„The South Oaks Gambling Screen“ (SOGS) vytvořil  

Dr. Henry Lesieur a Dr. Sheila Blume za účelem identifikování klientů s vážnými 

problémy s hraním mezi léčenými uživateli drog. Postupně se začal tento dotazník 

používat obecně pro diagnostiku patologického hráčství.“ (http://txt.www.drogy-

info.cz/index.php/dotaznik/view?did=4) 

Třetím výzkumným cílem bylo zjistit, jaká bude kvalita života u léčených a 

neléčených patologických hráčů u jednotlivých domén u dotazníku WHOQOL- BREF, 

oproti populační normě. 

Ve výzkumu byla použita škála z-skór, kde populační norma je 1 se směrodatnou 

odchylkou 1. To znamená, že rozmezí populační normy v této škále je -1 - 1. Léčení před 

léčbou nemají v žádné doméně lepší kvalitu života než neléčení hráči a v žádné doméně 

nejsou v populační normě. Neléčení hráči jsou na tom lépe ve všech doménách. V 

populační normě jsou hodnoty fyzického zdraví, duševní zdraví, sociální vztahy, životních 

podmínky, kvality života a spokojenosti se zdravím. Ke snížení kvality života může přispět 

věk, pracovní, osobní a zdravotní problémy. Tím pádem za horší kvalitu života nemůže 

pouze hraní. 

V momentě, když budeme porovnávat léčené hráče mezi Prahou a Olomouckým 

krajem, je na tom Olomoucký kraj lépe ve všech doménách než Praha. V porovnání u 

neléčených hráčů již takové výsledky nejsou. Praha je na tom lépe ve fyzickém zdraví, v 

životních podmínkách a kvalitě života. Naopak Olomoucký kraj je na tom lépe v duševním 

zdraví, v sociálních vztazích a ve spokojenosti se zdravím. 

V porovnání u žen a mužů u léčených hráčů pozorujeme lepší výsledky u žen než u 

mužů. Ženy se s výsledkem -1,37 o proti populační normě nachází v normě, ale muži s 

výsledkem -1,76 se nachází mimo normu. U neléčených žen je výsledná hodnota -0,73, 

tedy opět jsou na tom v porovnání lépe než muži s hodnotou -1,25. Zde se potvrzuje teorie, 

že: „Nejvíce rizikovou skupinou jsou muži z velkých měst ve věku kolem 30 let, kteří žijí 

sami. Počátek závislosti obvykle vzniká v období dospívání, přestože ženy se většinou 

stávají závislé v prostřední fázi svého života. Ve chvíli, kdy se začnou léčit, již bývají 

hluboce zadlužené, uvažují o sebevraždě a většinou za sebou mají trestnou činnost, kterou 

získávaly prostředky na hazard. “ (http://cs.pokerstrategy.com/strategy/psychology/695/1/) 

Tento výsledek mě dost překvapil a vyvrátil mou hypotézu, kde jsem se domnívala, 

že léčeni muži v oblasti života budou ve srovnání s ženami na tom lépe. 
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Výsledky mé bakalářské práce viz. graf č.1.1 v porovnání u neléčených 

patologických hráčů u počítačových her s výsledky bakalářské práce od paní Novotné 

(2009), Gambler v Českých Budějovicích“. Výsledky bakalářské práce paní Novotné 

(2009) jsou srovnatelné s výsledky této bakalářské práce.  

 V porovnání jsou výsledky srovnatelné. 64 % dotazovaných nerado hraje 

počítačové hry, což zcela vyvrátilo mou hypotézu o tom, že patologické hráčství a závislost 

na hraní počítačových her jsou si velmi blízké. Výrazné nižší skóre měli léčeni patologičtí 

hráči. V porovnání u neléčených respondentů v této bakalářské práce, jsou výsledky nižší. 

Tento výzkum byl prováděn dotazníkovou metodou. 

V porovnání kdo se více léčí, jestli ženy nebo muži, byl výsledek rozdílný. V mém 

závěru lze říci, že mužů se sice léčí více, ale poměr žen v mém výsledku je vyšší než nula.  

V porovnání u léčených gamblerů, která hra je nejvíce preferovaná, byl u mě 

výsledek 42% videoloterijních her a 24% výherní automaty.Ve srovnání s paní Novotnou, 

které vyšly výsledky nejpreferovanější hry výherní automaty jsou shodné.  

Významný problém při tomto výzkumu je fakt, že výsledky jsou závislé pouze na 

subjektivních odpovědí respondentů. Tudíž tedy jen to co respondent sám přizná a to i v 

případě, že je dotazování anonymní. Respondenti byli informováni, že jejich odpovědi 

nebudou nikde zveřejňovány konkrétně a tudíž tyto odpovědi s nimi nikdo nebude 

spojovat. Proto se přesto domnívám, že tato práce získala informace k otázkám na rozdíl 

kvality života léčených a neléčených patologických hráčů.  
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Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek 

 

1. LF UK  1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

MKN-10  Mezinárodní klasifikace nemocí 

PH   Patologický hráč 

WHOQOL  WHO Quality of Life 

WHOQOL-BREF  WHO Quality of Life- BREF 

SOGS    The Canadian Problem Gambling Index 

PLB    Psychiatrická nemocnice Bohnice 
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Příloha č. 2: graf č. 4 

 

Graf č. 4 Zobrazuje u léčených hráčů jejich nejčastější hraní her. 
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Příloha č. 3: Dotazník WHOQOL- BREF, SOGS, cílené otázky 

 

Dobrý den, 

 

Vážená paní a pane, v rámci bakalářské práce z oboru Adiktologie provádím výzkum na 

téma: Gambleři léčeni a neléčení. 

 

Tento výzkum má vystihnout momentální situaci mezi léčenými a neléčenými 

patologickými hráči 

v ČR, konkrétněji mezi Olomouckým krajem a Prahou. Dále by nám měl ukázat rozdíly a 

dopady na kvalitu života. 

 

Pokud v dnešní době nehrajete, nebo jste léčený hráč, prosím myslete při vyplňování na 

dobu, kdy jste ještě hrál. 

 

Dotazník je anonymní, nikde není potřeba uvádět své jméno. Vyplnění dotazníku je 

dobrovolné, máte možnost neodpovědět na otázky, na které odpovídat nechcete. Jen bych 

vás ráda upozornila, že neúplně vyplněný dotazník má menší vypovídající hodnotu. 

 

Data budou využita pouze ke studijním účelům. 

 

Před sebou máte 63 otázek, vyplnění Vám zabere cca 15 minut. Pokud není uvedeno jinak, 

odpovídejte prosím na tyto otázky zakroužkováním jedné možnosti, která Vás či Vaše 

zkušenosti nejlépe vystihuje. Pokud nenajdete zcela přiléhavou možnost odpovědi, vyberte 

prosím tu, která je svým významem nejblíže. 

 

Žádná vaše odpověď v dotazníku není špatná, prosím Vás tedy o upřímné odpovědi a úplné 

vyplnění. 
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Otázka č. 1 

Jste:  

1) Muž  

2) Žena  

Otázka č. 2 

Kolik je Vám let? Doplňte prosím věk v letech: 

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

 

Otázka č. 3 

Nejvyšší ukončené vzdělání:  

1) základní  

2) střední bez maturity  

3) střední s maturitou  

4) vysokoškolské  

Otázka č. 4 

Rodinný stav:  

1) Svobodný/á  

2) Ženatý/vdaná  

3) Žiji v partnerském svazku jako bych byl/a ženatý/vdaná  

4) Žiji odděleně  

5) Rozvedený/á 

6) Ovdovělý/á 

Otázka č. 5 

V jakém kraji bydlíte? 

1) Hlavní město Praha 

2) Středočeský kraj 

3) Jihočeský kraj 

4) Plzeňský kraj 

5) Karlovarský kraj 

6) Ústecký kraj 

7) Liberecký kraj 

8) Královéhradecký kraj 

9) Pardubický kraj 
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10) Jihomoravský kraj 

11) Olomoucký kraj 

12) Zlínský kraj 

13) Moravskoslezský kraj 

14) Vysočina 

 

Otázka č. 6 

Máte v současné době zaměstnání? 

1) Ano, mám pracovní smlouvu 

2) Ne, jsem v domácnosti 

3) Ne, jsem student 

4) Jsem v důchodě 

5) Ne, jsem nezaměstnaný 

6) Podnikám 

 

Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních 

oblastí. Odpovězte na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na nějakou otázku 

odpovědět, vyberte prosím odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často to bývá to, co 

Vás napadne jako první.  

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptám se Vás na Váš 

život za poslední dva týdny. Máme tedy na mysli poslední dva týdny. 

 

Přečtěte si laskavě každou otázku, zhodnoťte své pocity a zakroužkujte u každé 

otázky to číslo stupnice, které nejlépe vystihuje Vaši odpověď. 

7. Jak byste hodnotil/a 

kvalitu svého života?  

velmi 

špatná  
špatná  

ani špatná 

ani dobrá  
dobrá  

velmi 

dobrá  

1 2 3 4 5 

 

8. Jak jste 

spokojen/a se 

svým zdravím? 

velmi 
nespokojen/a  

nespokojen/a  

ani 

spokojen/a 

ani 

nespokojen/a 

spokojen/a  
  

velmi 

spokojen/a 

1 2 3 4 5 

 

Následující otázky zjišťují, jak moc jste během posledních dvou týdnů prožíval/a určité 

věci. 

  vůbec ne trochu středně hodně maximálně 
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9. Do jaké míry Vám bolest brání v 

tom, co potřebujete dělat? 
1 2 3 4 5 

10. Jak moc potřebujete lékařskou 

péči, abyste mohl/a fungovat v 

každodenním životě? 

1 2 3 4 5 

11. Jak moc Vás těší život? 1 2 3 4 5 

12. Nakolik se Vám zdá, že Váš 

život má smysl? 
1 2 3 4 5 

13. Jak se dokážete soustředit? 1 2 3 4 5 

14. Jak bezpečně se cítíte ve svém 

každodenním životě? 
1 2 3 4 5 

15. Jak zdravé je prostředí, ve 

kterém žijete? 
1 2 3 4 5 

 

Následující otázky zjišťují, v jakém rozsahu jste dělal/a nebo mohl/a provádět určité 

činnosti v posledních dvou týdnech. 

  vůbec ne spíše ne středně 
většinou 

ano 
zcela 

16. Máte dost energie pro 

každodenní život? 
1 2 3 4 5 

17. Dokážete akceptovat svůj 

tělesný vzhled? 
1 2 3 4 5 

18. Máte dost peněz k uspokojení 

svých potřeb? 
1 2 3 4 5 

19. Máte přístup k informacím, 

které potřebujete pro svůj 

každodenní život? 

1 2 3 4 5 

20. Máte možnost věnovat se svým 

zálibám? 
1 2 3 4 5 

 

  velmi špatně špatně 
ani špatně 

ani dobře 
dobře velmi dobře 

21. Jak se dokážete 

pohybovat? 
1 2 3 4 5 

 

Další otázky se zaměřují na to, jak jste byl/a šťastný/á nebo spokojený/á s různými 

oblastmi svého života v posledních dvou týdnech. 

  
velmi 

nespokojen/a 
nespokojen/a 

ani 

spokojen/a 

ani 

nespokojen/a 

spokojen/a 
velmi 

spokojen/a 

22. Jak jste spokojen/a 

se svým spánkem? 
1 2 3 4 5 
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23. Jak jste spokojen/a 

se svou schopností 

provádět každodenní 

činnosti? 

1 2 3 4 5 

24. Jak jste spokojen/a 

se svým pracovním 

výkonem? 

1 2 3 4 5 

25. Jak jste spokojen/a 

sám/sama se sebou? 
1 2 3 4 5 

26. Jak jste spokojen/a 

se svými osobními 

vztahy? 

1 2 3 4 5 

27. Jak jste spokojen/a 

se svým sexuálním 

životem? 

1 2 3 4 5 

28. Jak jste spokojen/a 

s podporou, kterou 

Vám poskytují přátelé? 

1 2 3 4 5 

29. Jak jste spokojen/a 

s podmínkami v místě, 

kde žijete? 

1 2 3 4 5 

30. Jak jste spokojen/a 

s dostupností zdravotní 

péče? 

1 2 3 4 5 

31. Jak jste spokojen/a 

s dopravou? 
1 2 3 4 5 

 

Následující otázka se týká toho, jak často jste prožíval/a určité věci během posledních dvou 

týdnů. 

 

  nikdy někdy středně 
celkem 

často 
neustále 

32. Jak často prožíváte 

negativní pocity, jako 

je např. rozmrzelost, 

beznaděj, úzkost nebo 

deprese? 

1 2 3 4 5 

 

Otázka č. 33 

Když hrajete/ hrál jste, jak často se vracíte zpátky druhý den, abyste nazpět vyhrál 

peníze, které jste prohrál? 

1) Nikdy 

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

3) Většinou, když prohraji 

4) Pokaždé, když prohraji 
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Otázka č. 34 

Stalo se někdy, že jste tvrdil/a, že jste vyhrál/a, ale nebylo to tak, vlastně jste 

prohrál/a? 

1) Nikdy (nebo jsem nikdy hazardně nehrál) 

2) Ano, méně než v polovině případů, kdy jsem prohrál 

3) Ano, většinou 

Otázka č. 35 

Měl/a jste někdy pocit, že Vám hra působí problémy? 

1) Ne 

2) Ano 

3) V minulosti, ale ne nyní 

Otázka č. 36 

Hrál/a jste někdy víc, než jste chtěl? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 37 

Kritizovali lidé někdy Vaši hru nebo Vám říkali, že máte s hrou problém, ať už jste 

jim dal za pravdu nebo ne? 

1) Ano 

2) Ne 

 

 

Otázka č. 38 

Cítil/a jste se někdy provinile kvůli hře nebo kvůli tomu, co se během hry stalo? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 39 

Cítil/a jste někdy, že chcete s hrou přestat, ale měl jste dojem, že to nedokážete? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 40 

Stalo se někdy, že jste ukrýval/a tikety, sázenky, vyhrané peníze nebo jiné známky hry 

před manželkou/manželem, dětmi nebo jinými lidmi, kteří jsou pro Vás důležití? 

1) Ano 

2) Ne 
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Otázka č. 41 

Týkaly se hádky kvůli penězům, někdy hry? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 42 

Půjčil/a jste si někdy od někoho a peníze jste mu nevrátil kvůli hře? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 43 

Zameškal/a jste někdy práci nebo školu kvůli hře? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 44 

Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hře půjčil/a, od koho, nebo kde jste 

si vypůjčil? 

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

1) z peněz na domácnost  

2) od manžela nebo manželky  

3) od jiných příbuzných ze strany manželky  

4) od bank, spořitelen nebo kreditních společností  

5) z kreditní karty  

6) od lichvářů  

7) prodal jste akcie, obligace nebo jiné listiny  

8) prodal jste osobní nebo rodinný majetek  

9) půjčil jste si z vlastního konta (zaplatil jste nekrytým šekem)  

Otázka č. 45 

Hrál/a jste někdy v životě některou z následujících sázkových her? 

U této otázky můžete zaškrtnout i více odpovědí. 

Jaký typ sázkové hry jste hrál/a kolik jste vsadil/a, prohrál/a v průběhu za posledních 

měsíc? 

1) Výherní hrací přístroje (VHP, automaty) 

2) Videoloterijní terminály (VLT) 

3) Jiná technická zařízení (např. elektromechanická ruleta, elektronický karetní stůl) 

 

4) Sázkové hry hrané v kasinu (např. živá ruleta, karetní hry, kostky) 
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5) Karetní turnaje mimo objekt kasina (např. poker nebo mariáš) 

 

6) Kurzové sázení v kamenných pobočkách sázkových kanceláří (např. na sportovní 

utkání, dostihové závody) 

7) On-line kurzové sázky u těchto provozovatelů: Fortuna, Chance, Sazka, Synot Tip, 

Tipsport, Victoria-Tip, SLOT Group 

8) On-line kurzové sázky u jiných provozovatelů, uveďte jakých:  

 

9) Jiné sázkové on-line hry (např. on-line poker, ruleta) 

 

10) Číselné loterie (např. Sportka, Šťastných 10, Euromiliony, Lotto) 

 

11) Okamžité loterie (např. stírací losy) 

12) Drobné sázky s přáteli/rodinou (např. mariáš, sázky o peníze)  

 

13) nehrál/a jsem žádnou z uvedených sázkových her 

 

Otázka č. 46 

Kolik (přibližně) Kč celkem jste nejvíce vyhrál/a v jediném dni? 

Doplňte prosím částku:  

 

Otázka č. 47 

Kolik (přibližně) Kč celkem jste nejvíce prohrál/a v jediném dni? 

Doplňte prosím částku:  

 

Otázka č. 48 

Hrajete v současnosti? 

1) Ano 

2) Ne 

3) Ne, léčím se 

Otázka č. 49 

Jak dlouho jste hrál/ hrajete? 

1) méně než rok 

2) více jak rok 

3) více jak 3 roky 

4) více jak 5let 
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5) více jak 10let 

6) více jak 20let 

7) více jak 25let 

8) více jak 35let 

Otázka č. 50 

Jaký je Váš nejčastější důvod, proč navštívit místo, kde se hraje? 

Zaškrtněte všechny Vaše důvody a poté je seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně 

důležitý a poté je seřaďte od nejdůležitějšího po nejméně důležitý tak, že k ním 

připíšete čísla od 1 do nejvýše 8. 

1) drogy 

2) alkohol 

3) stres 

4) dluh 

5) nuda 

6) PC- hry 

7) reklama 

8) jiné:(doplňte) 

Otázka č. 51 

V jakém prostředí jste nejčastěji hrál/a? Zakroužkujte jednu odpověď. 

1) Na veřejně přístupném místě vyhrazeném pro provozování sázkových her  

2) Na veřejně přístupném místě (např. restauraci), kde jsou sázky a hry jako 

doplňková služba 

3) V uzavřeném klubu      

4) V soukromí  

Otázka č. 52 

Kolik času denně jste strávil/a hraním sázkových her v posledním měsíci, když jste 

hrál/a? 

1) Nehraji denně  

2) Méně než 1 hodinu denně 

3) 1-3 hodiny denně 

4) 4-8 hodin denně 

5) Více než 8 hodin denně 
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Otázka č. 53 

Do jaké míry Vám hraní způsobilo problémy? 

1) Zatím jsem nic nezjišťoval/a. 

2) Aktivně zjišťuji již konkrétní informace. 

3) Mám konkrétní plán, jak to řešit. 

4) Mám vyřešeno 

5) Vztahy jsou bez problému 

Otázka č. 54 

Zaškrtněte Vaší finanční situaci ohledně dluhů 

1) Vím kolik dlužím  

2) Nevím kolik dlužím 

3) Mám splátkový kalendář  

4) Mám vše zaplacené, ale dlužil jsem  

5) Nedlužím nic/ nedlužil jsem nic 

Otázka č. 55 

Jak vnímáte své hraní? 

1) Žádný problém 

2) Malý problém 

3) Velký problém 

4) Jsem závislý 

Otázka č. 56 

Přemýšlel/a jste někdy nad léčbou? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 57 

Půjdete se léčit? U bodu 3 prosím odpovězte. 

1) Aktuálně se léčím v ústavní léčbě 

2) Aktuálně se léčím v ambulantní léčbě 

3) Aktuálně se léčím jinak 

4) Ne jsem po léčbě, abstinuji 

5) Nepřemýšlel jsem nad tím 

6) Ne, nechci 
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Otázka č. 58 

Pouze pokud jste se léčil/a: 

Kolikátá je to Vaše léčba?  

1) První 

2) Druhá 

3) Třetí 

4) Čtvrtá a více 

Otázka č. 59 

Léčíte se i s jinými drogami? S jakými? 

1) ano ......................................... 

2) ne 

Otázka č. 60 

Dokončil/a jste pobytovou léčbu? Kolikrát? 

Můžete zaškrtnout obě odpovědi. 

1) Ano................ 

2) Ne.................. 

Otázka č. 61 

Plánujete doléčování? 

1) Ano 

2) Ne 

Otázka č. 62 

Jakou formu doléčování plánujete? 

1) Žádnou 

2) Individuální 

3) Skupinovou 

4) Obě 

Otázka č. 63 

Jakou máte konkrétní motivaci k abstinenci?  

Zkuste napsat co nejvíce důvodů, stačí jedním slovem (rodina, peníze, práce......) 

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

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

.......... 
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Příloha č. 4: prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce 

Jsem si vědoma, že závěrečná práce je autorským dílem, a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

Byla jsem seznámena se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

 

 

Příjmení, 

Jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo 

dokladu 

totožnosti 

vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní 

pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 

Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke 

zveřejnění a půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto práci 

použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj 

informací řádně citovat. 

V Praze dne 8. 12. 2014 

Podpis autora závěrečné práce 

 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu 

použité literatury.  

 

Jméno Ústav / pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


