
Abstrakt 

Patologické hráčství způsobuje závažné dopady na jedince, jeho okolí i na celou 

společnost v oblasti ekonomické i duševního, tělesného a sociálního zdraví. V České republice 

je patologickým hráčstvím ohroženo přibližně 40 – 80 000 dospělých osob, zastoupení v léčbě 

je však pouze 2,5 – 5 % jejich odhadovaného počtu ročně. Faktorem může být skutečnost, že 

v ČR probíhá ve většině zařízení léčba patologických hráčů společně s léčbou nelátkových 

závislostí.  

V úvodu teoretické části práce je vysvětlen pojem patologické hráčství, je zde uvedena 

prevalence a počet léčených pacientů s diagnózou patologické hráčství a dostupnost 

elektronických hracích zařízení v České republice i v zahraničí, dále jsou zmíněny etiologické 

souvislosti, patogeneze a některé diagnostické aspekty patologického hráčství, provedeno 

srovnání patologického hráčství s látkovou závislostí a představeny způsoby léčby 

patologického hráčství a jiných závislostí. V závěru teoretické části je popsán systém péče o 

patologické hráče v České republice i v zahraničí.  

Cílem výzkumné části studie bylo zjistit a popsat společné a rozdílné znaky pacientů s 

diagnózou patologické hráčství a pacientů s diagnostikovanou jinou závislostí z hlediska 

klinického obrazu, potřeb, pojetí a způsobu léčby, zjistit názory, postoje a zkušenosti se 

společnou léčbou. Výzkum je zaměřen na českou populaci pacientů s diagnózou patologické 

hráčství a pacientů s diagnostikovanou látkovou závislostí společně se aktuálně léčících v 

rezidenční léčbě. Nepravděpodobnostní metodou kvótového záměrného výběru přes instituce 

byl vybrán soubor 21 respondentů. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů. 

Při analýze dat bylo využito metod vytváření trsů a zachycení vzorců, a metod zakotvené teorie 

a kontrastů a srovnávání. 

Bylo zjištěno, že hráči jsou ve společné léčbě ve významné menšině. Hráči pohlíží na 

látkově závislé nadřazeně, což přináší komplikace v léčbě. Více než polovina hráčů by zvolila 

léčbu specializovanou. Látkově závislí by volili léčbu společnou. Problematická je otázka 

informovanosti o možnostech adiktologické péče a kapacity léčeben. Optimální se jeví model 

- léčba společná, některé programy specializované. Výhodou je možnost kompletní 

specializované léčby pro patologické hráče.  
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