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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

 

Řešitel: Bc. Veronika Hončová 

Školitel: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 

Odborný konzultant: MUDr. Jela Hrnčiarová 

Název diplomové práce: Výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce u gamblerů 

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit, zda patologičtí hráči vykazují symptomy 

odpovídající poruše epileptického spektra. 

Metody: Ke zkoumání symptomů poruchy epileptického spektra byly použity 

standardizované dotazníky CPSI (Complex Partial Symptoms Inventory) a LSC-33 

(Limbic System Checklist-33). Ke statistickému zpracování byl použit Mann-

Whitneyův test a Spearmanův korelační koeficient. 

Výsledky: Průměrné skóre dosažené v dotazníku CPSI u gamblerů bylo 38,9 bodů, což 

odpovídá pásmu abnormality. V dotazníku LSCL-33 byla průměrná hodnota 21,5 bodů, 

která tak odpovídá suspektnímu nálezu. Ze získaných výsledků lze vyvodit, že 

patologičtí hráči vykazují vyšší výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce. 

Při porovnání souborů gamblerů a kuřáků byl zjištěn v dotazníku CPSI 

statisticky významně vyšší výskyt poruchy epileptického spektra u gamblerů. 

V dotazníku LSCL-33 statisticky významné rozdíly skóre mezi gamblery a kuřáky 

zaznamenány nebyly. 

Závěr: Patologičtí hráči vykazovali vyšší výskyt symptomů poruchy epileptického 

spektra. Vzhledem k nízkému počtu dotazovaných však doporučuji výzkumné šetření 

zopakovat s vyšším počtem pacientů. 

Klíčová slova: porucha epileptického spektra, patologické hráčství, hyperiritabilita, 

limbický systém 

 

 



 

 

Abstract  

Charles University of Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biological and Medicinal Sciences  

 

Student: Bc. Veronika Hončová  

Supervisor: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.  

Consultant: MUDr. Jela Hrnčiarová 

Title: Signs of the temporolimbic dysfunction in gamblers  

Background: The aim of this thesis was to determine whether pathological gamblers 

exhibit symptoms related to epileptic spectrum disorder. 

Methods: To investigate, symptoms of the temporolimbic dysfunction were examined 

by means of the structured questionnaires CPSI (Complex Partial Symptoms Inventory) 

and LSCL-33 (Limbic System Checklist-33). Mann-Whitney U test and Spearman's 

correlation coefficient were used for statistical evaluation. 

Results: The mean score in the questionnaire CPSI of gamblers was 38,9 points, which 

is an abnormal score. With the questionnaire LSCL-33, the mean score of 21,5 points, 

corresponds to suspected findings. From the mean results it can be concluded that 

pathological gamblers may have a higher incidence of the symptoms 

of the temporolimbic dysfunction. When comparing the groups of gamblers 

with smokers, it was evaluated that in the questionnaire CPSI was a statistically 

significant difference between the appearances of symptoms of epileptic spectrum 

disorder, while it was not in the questionnaire LSCL-33. 

Conclusion: Gamblers exhibited a higher incidence of symptoms of epileptic spectrum 

disorder. However, due to the low number of respondents, I recommend a research 

group for pathological gamblers to repeat the questionnaires with a higher number 

of respondents. 

Keywords: epilepsy spectrum disorder, pathological gambling, hyperirritability, limbic 

system  
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Úvod  

Diplomová práce se zabývá výskytem symptomů temporolimbické dysfunkce 

u patologických hráčů. Dotazníkovou formou se zkoumá, zda lidé trpící patologickým 

hráčstvím vykazují symptomy poruchy epileptického spektra, které jsou obdobou 

projevů temporální epilepsie. Z mnoha studií zaměřených na neurobiologii 

patologického hráčství vyplývá, že patologické hráčství úzce souvisí s  chemickou 

nerovnováhou, dysfunkcí některých neurotransmiterových systémů a změnami aktivity 

v určitých oblastech mozku. 

Patologické hráčství neboli gamblerství je návyková nelátková závislost, která 

velmi negativně postihuje daného jedince včetně jeho blízkého okolí. Obecně je hra 

provozována za účelem zábavy nebo zisku. U patologického hráčství je hra zaměřena 

právě na finanční zisk. Gamblerství narušuje rodinné, pracovní, sociální a materiální 

hodnoty. Přináší sebou také řadu přidružených komorbidit, které ohrožují zdravotní stav 

jedince. 

Dysfunkce temporolimbické oblasti se projevuje hyperiritabilitou, negativním 

myšlením, snížením motivace, špatnou kvalitou spánku, poruchami sexuality, 

afektivními poruchami a sociální izolací. Temporální lalok má sám o sobě sklon 

k vysoké epileptogenicitě. Při poškození temporolimbických oblastí, které se podílí 

na kognitivních behaviorálních funkcích, vznikají specifické syndromy. Mezi tyto 

temporolimbické syndromy řadíme amnestický, Klüver-Bucyho, Geschwindův 

a Korsakovův syndrom. 

Diplomová práce je členěna na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část 

zahrnuje definici patologického hráčství, etiologií, průběh patologického hráčství, 

komorbidity, prevalenci v populaci a jeho sociální důsledky. Dále je zde podrobněji 

popsána neurobiologie patologického hráčství. V této práci již není uveden popis 

anatomie temporolimbické oblasti a jednotlivých syndromů, a to z toho důvodu, že tato 

problematika byla již detailně rozepsána v předchozích diplomových pracích, 

zabývajících se obdobnou tématikou [1, 2]. 

Výzkumná část se zabývá výskytem symptomů temporolimbické dysfunkce 

u vybraných pacientů pomocí vstupního a dvou strukturovaných dotazníků. Výsledky 

dotazníkové studie jsou shrnuty v diskuzi. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Patologické hráčství 

Patologické hráčství v České republice (ČR) zaznamenalo prudký nárůst po roce 

1989, kdy porevoluční atmosféra podnítila touhu po rychlém získání peněz. 

Gamblerství poněkud paradoxně nejprve propadali lidé z vyšších středních vrstev, kteří 

byli vzdělání a měli dobré rodinné zázemí. V pozdějších letech došlo k posunu 

závislých jedinců spíše směrem k lidem mladším nebo pocházejících z nižších vrstev. 

Mládež, která často propadá hazardním hrám, má gamblerství spojeno se symbolem 

zkrácené cesty k vyšší ekonomické úrovni. Českým specifikem bývá spojení 

konzumace piva a gamblerství, jako součástí hospodského životního stylu. Jednou 

z nejhorších kombinací patří gamblerství s braním drog, což způsobuje nejen finanční 

komplikace, ale také poškození psychické i fyzické stránky člověka [3, 4]. 

Přibližně od roku 1995 se začal rozšiřovat nový typ patologického hráčství 

ve formě sázení na internetu. Tato forma hráčství je podle psychologů více nebezpečná, 

a to z důvodu kratší odezvy na akci. Jedinec se soustředí na hru a ocitá se v syndromu 

„ponoření se“ a nevnímá nic jiného než hru, kterou nedokáže ukončit. Druhým 

důvodem je to, že gambler v případě neúspěchu ve hře v další volbě více riskuje [3]. 

V ČR je patologické hráčství jako nosologická jednotka diagnostikována 

od roku 1994. Z hlediska diferenciální diagnostiky je důležité odlišit hráčství 

a sázkařství. Sázkařství bývá provozováno za účelem vzrušení a je lépe kontrolovatelné. 

Na rozdíl hráčství u manických či sociopatických pacientů, u nichž navíc bývá 

doprovázeno agresivním a anetickým (necitlivým) chováním [4]. 

Patologické hráčství sice patří mezi zkoumanou behaviorální závislost, ale ne tak 

jako v případě látkové závislosti. U gamblerů jsou často patrné společné rysy s jedinci 

mající problémy s látkovými závislostmi. Mezi ně patří především ztráta časového 

odhadu, plánování a kognitivní flexibility, do značné míry se tedy jedná o poruchy  

exekutivních funkcí. Obě skupiny zároveň vykazují příznaky poruchy vedení impulzů 

a zvýšenou tendenci k vyhledávání něčeho nového [3]. 
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1.1 Definice patologického hráčství  

V roce 1980 bylo poprvé patologické hráčství zařazeno do klasifikace nemocí 

dle Diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (DSM-IV). Ta 

definovala patologické hráčství jako návykovou, impulzivní, maladaptivní a nutkavou 

poruchu, která se projevuje alespoň pěti z následujících příznaků: zaujetí hráčstvím, 

potřeba hrát se stále většími částkami peněz za účelem vzrušení, neúspěšná a opakovaná 

snaha kontrolovat hru, podrážděnost při snaze či nutnosti hru přerušit, ztráta práce, 

klamání vlastní rodiny a páchaní nelegální činnosti za účelem získání peněz pro 

financování hráčství [4].  

Podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 

problémů (MKN-10, 2008) je patologické hráčství popisováno jako nutkavé opakování 

epizod hráčství. Ty nakonec u člověka převládají a následně vedou během života 

k narušení sociálních, pracovních, rodinných, materiálních hodnot a dále k postupnému 

zadlužování. Během jednoho roku se tyto epizody hráčství objeví nejméně dvakrát či 

vícekrát, přitom nejsou pro jedince výnosné, ale stále se opakují i přesto, že vyvolávají 

osobní tíseň a po všech stránkách narušují život jedince. Jedinec popisuje, že není 

schopen odolat silou vůle hře a má silné puzení ke hře, kterou lze jen stěží ovládnout. 

MKN-10 patologické hráčství zařazuje do skupiny návykových a impulzivních poruch 

a je označováno pod diagnózou F63.0. MKN-10 neumožňuje, na rozdíl od DSM-IV, 

diagnostikovat patologické hráčství u primárně sociopatických osobností [5, 6].   

Patologické hráčství je řazeno mezi návykové chování na podkladě vnitřních 

impulzů, přesněji řečeno poruchy impulzů. Hry jsou provozovány ze dvou důvodů, 

buďto za účelem zábavy anebo zisku peněz. U patologického hráčství se 

jedná především o hry, které jsou zamířeny na finanční zisk. Pokud dochází k touze 

hrát, která ovládá osobnost, a člověka provází nutkavý pocit, kterému nelze uniknout, 

jedná se patologické hráčství. Nemocný se postupně stává chorobně závislý na snech 

o vysokých výhrách, které jsou pro něj hlavním cílem [7, 8]. 

Patologické hráčství je označováno jako impulzivní porucha a je ji nutno 

diferenciálně odlišit, a to zejména od hráčství sociálního – tito hráči provozují hru 

ve společnosti a hru přestanou hrát tehdy, když utratí částku, kterou mají vyhrazenou 

pro hraní. Sociální hráči si peníze na hru většinou nepůjčují. Jako sekundární hráčství je 

označeno hraní u sociopatických osobností, kteří jsou impulzivní, nezdrženliví 
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a dissociální. Další skupinou je hráčství v akutní psychóze a v manické fázi. Poslední 

skupinou jsou hráči závislí na alkoholu, kdy alkohol je často spouštěč recidivity 

patologického hráčství [3, 6, 8].   

1.2 Prevalence patologického hráčství  

Epidemiologické studie naznačují, že 70–90 % dospělých jedinců někdy v životě 

hrálo či sázelo. Aktuální prevalence v řadě zemí prokázala 1–2% podíl této poruchy 

ve zjišťovaném vzorku komunity, zatímco celoživotní prevalence se pohybovala 

od 0,1–5,1 %. Vysoká prevalence je především u pacientů na psychiatrických 

odděleních a to v rozmezí 6,7–12 %. U drogově závislých jedinců byla prevalence 

patologického hráčství (vzájemná koincidence) 7–39 %.  

Se zneužíváním návykových drog a patologickým hráčstvím se často pojí vysoký 

výskyt onemocnění související se stresem, psychickými problémy či pokusy 

o sebevraždu. Tyto komorbidity se často projevují u osob, u kterých z dětství přetrvaly 

v paměti zážitky týkající se hazardu mezi členy jejich rodiny. Právě prevalence 

u dospívajících je v porovnání se vzorky komunity vyšší, a to kolem 4,4–7,4 %. 

Adolescenti jsou v souvislosti s gamblerstvím mnohem zranitelnější než dospělí jedinci. 

K dalším rizikovým populacím patří minoritní etnické skupiny, slabší sociálně-

ekonomické skupiny a skupiny s problémy z oblasti duševního zdraví a látkových 

závislostí [9, 10].   

Prevalenční odhady v zemích Evropské unie (EU) jsou určeny evaluačními 

průzkumy za pomocí různých metod, a to v širokém rozmezí od 0,49 % až po 5,5 % 

podílu z obecné populace [3].  

1.3 Výskyt patologického hráčství v ČR  

Dle dat z roku 2012 v ČR mělo 60 % dospělé populace ve věku 15–64 let alespoň 

jednou ve svém životě zkušenost s hazardní hrou. Mezi nejfrekventovanější sázkovou 

hru v ČR patří číselné a okamžité loterie, na druhou příčku jsou řazeny kurzové sázky, 

následovány hrami na elektronických herních zařízeních (EHZ).  

Podle závěrů celopopulační studie vloží průměrně každý dospělý jedinec v ČR 

do hazardních her asi 1500 Kč ročně [11]. 
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Hraní hazardních her je u mužů třikrát až pětkrát vyšší než u žen. Jednou 

z výjimek jsou číselné a okamžité loterie, kde je míra hraní u obou pohlaví srovnatelné. 

U dětí a adolescentů jsou data o hraní hazardních her omezená. V roce 2011 se uvádělo, 

že zkušenosti s hraním na EHZ, má 9,6 % šestnáctiletých a za pravidelné hráče bylo 

označeno 3,1 % šestnáctiletých. Data tedy ukazují na relativně vysoký výskyt 

hazardních her u věkové skupiny, u které je toto hraní nelegální a mělo by být pro ně 

zcela zakázáno. Právě hazardní hry jsou rizikem pro vznik syndromu rizikového 

chování v dospívání, které je často spojováno s kouřením, alkoholismem a užíváním 

nelegálních drog [11]. 

K největším rizikům dalšího nárůstu problémového a patologického hráčství v ČR 

patří EHZ. K roku 2013 nejvyšší podíl představovali právě hráči na EHZ, a to 83 % 

z celkového počtu jedinců léčených z důvodu patologického hráčství. Podíl jedinců, 

kteří jsou v riziku v souvislosti gamblerstvím, činí 4,5–5,0 % (325–364 tisíc osob) 

obecné populace, a to ve věku 15–64 let. Osoby s vyšším rizikem, tzv. problémoví 

hráči, tvoří 1,7–2,3 % (123–170 tisíc osob) dospělé populace v ČR ve věku 15–64 let. 

Do skupiny osob s vysokým rizikem spadá 0,6–1 % populace (40–80 tisíc osob), 

z nichž polovina jsou jedinci ve věku 15–34 let. Většinu patologických hráčů tvoří 

muži, a to 85–90 % případů. Pro porovnání s jinými zeměmi je prevalence 

patologického hráčství v ČR vyšší. Údaje ukazují, že výskyt problémového hráčství 

v zemích, kde mají k dispozici údaje, se pohybuje v rozmezí 0,6–2,5 %, ve srovnání 

s tím je v ČR prevalence 2,3–3,3 % [11, 12]. 

1.4 Etiologie  

Patologické hráčství lze řadit jako poruchu s nesubstančním abúzem, to znamená 

bez užití návykových látek. Na druhé straně je však spojitost patologického hráčství 

se současným abúzem alkoholu či drog častá. Populace patologických hráčů vykazuje 

ve srovnání s obecnou populací čtyřikrát až desetkrát více jedinců, kteří současně mají 

i problémy s drogami nebo alkoholem [3, 7]. 

K etiologii patologického hráčství lze přistupovat z různých hledisek. Často je 

definováno jako následek interakce mezi behaviorálními, psychosociálními, 

kognitivními a biologickými faktory. Psychoanalytická teorie patologického hráčství 

pojednává o této poruše jako o nevědomé touze po hře, jakožto nástroji pro vytěsnění 

či neřešení Oidipovských komplexů, které se vyskytují mimo volní kontrolu jedince. 
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Kognitivní teorie hovoří o kognitivní deformaci jako o cestě k získání gamblerské 

zručnosti, většinou spojované s pověrčivostí a dodržováním určitých rituálů. 

Neurotransmiterová teorie popisuje gamblerství jako serotoninovou, noradrenalinovou 

a především dopaminovou dysfunkci [4, 13].  

S neurotransmiterovou dysfunkcí v podstatě operuje i teorie poruchy kontroly 

impulzů, řadící gamblerství k afektivním poruchám (depresi, obsedantně kompulzivní 

poruše a nelátkové závislosti) či komplexu rozmanitých poruch, které jsou 

charakterizovány společnými behaviorálními projevy.  

Jedince často ovlivňují vnější predispoziční faktory, jako jsou úmrtí blízké osoby, 

rozvod rodičů před dosažením věku adolescence, rozporuplná výchova v dětství, 

hráčství v rodině či mezi přáteli. V jiných případech se jedná o problémy v rodinách, 

kde je zanedbávána finanční stránka a zajištění pocitu bezpečí či naopak, kde je 

zdůrazňován význam peněz jako zdroj úspěchu. Vymezení patologické hranice 

gamblerství je z hlediska etiologie jednou z velmi obtížných diagnostických jednotek 

[3, 6]. 

1.5 Průběh patologického hráčství  

Gamblerství se vyvíjí zpravidla ve třech fázích. Fáze výher (winning) zahrnuje 

občasné hraní, které jedinci přináší pocit uspokojení a vede ho k stále častějšímu hraní, 

zvyšování sázek a k přehnanému optimismu. Druhou fází je ztráta (losing), kdy jedinec 

často hraje sám, ztrácí kontrolu nad svým chováním, půjčuje si peníze, odkládá splátky, 

nedokáže splácet dluhy, je neklidný, podrážděný, má problémy v rodině a v zaměstnání. 

Často se cítí velmi osamělý, a to z důvodu neschopnosti se někomu svěřit. Ve fázi 

zoufalství (desperation) jedinec zvyšuje sázky a hrou tráví veškerý svůj čas.  Z důvodu 

pocitů viny, že propadl gamblerství, se snaží svalovat vinu na ostatní kolem sebe. Stavy 

paniky často jedince doženou k sebevražednému chování, kdy se nakonec ze strachu 

obrací na pomoc svých přátel či členů rodiny. Můžeme se setkat i se čtvrtou fázi 

(giving up, hopelessness), a tou je rezignace (beznaděj). Jedinec v této fázi ztrácí 

schopnost vlastního rozhodování, spadá do celkové pasivity a objevují se u něj 

psychické komplikace, suicidální pokusy a psychosomatické projevy [6]. 
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Gamblerství je popisováno třemi psychologickými charakteristikami: 

1. Neschopnost jedince odolat impulzu a pokušení, kdy si sice uvědomuje 

své nepatřičné jednání, ale nedokáže s hrou přestat a odolat ji. 

2. Dotyčný nedokáže vůlí potlačit uvědomované napětí, které předchází tomuto 

jednání, dokáže ho snížit pouze tím, že začne hrát. Takový člověk je velmi neklidný, 

pod tlakem a výbušný. 

3. Jedinec má hru spojenou se slastným pocitem uspokojení a vzrušení, které se 

zvyšuje přímo úměrně vzhledem k výši hazardu a riziku ztráty [8]. 

1.6 Komorbidity  

Patologičtí hráči mají ve srovnání s obecnou populací zhoršené duševní zdraví. Je 

zde nárůst psychiatrické komorbidity, a to zejména v oblasti neurotických, úzkostně 

depresivních či osobnostních poruch. Až 14 % jedinců vykazujících znaky 

patologického hráčství trpí rizikem rozvoje úzkostně depresivních chorob [11].  

Ve srovnání se zdravou populací se zde mnohem častěji vyskytují sebevražedné 

myšlenky, pokusy či dokonané sebevraždy. S narůstajícími finančními problémy 

v koexistenci s psychiatrickými poruchami a látkovými závislostmi se riziko sebevražd 

dále zvyšuje. Mezi nejčastější komorbidity patří zejména poruchy kontroly impulzů, 

úzkostné poruchy a poruchy pozornosti s průvodní hyperaktivitou [13].  

Tyto přidružené duševní poruchy dále prohlubují problémy související s jejich 

závislostí. Zhoršují se tak vyhlídky na možnost pozitivního ovlivnění celkového stavu, 

včetně schopnosti pracovního uplatnění [14].  

Také u jedinců s diagnostikovanou psychickou poruchou je nutno počítat 

se zvýšeným rizikem gamblerství, které jim zdánlivě pomáhá překonat jejich obtížné 

stavy. U patologických hráčů je velkým problémem užívání návykových látek, a to jak 

legálních (alkohol, tabák, energetické nápoje či léky), tak nelegálních (konopné látky 

a pervitin) [6, 11]. 

Ze statistik úmrtnosti osob vyplývá, že patologičtí hráči mají dvakrát vyšší riziko 

úmrtnosti než obecná populace a také je u nich sedmkrát vyšší riziko dokonání 

sebevražd. 

Spolu s patologickým hráčstvím se často rozvíjí heterogenní somatické nemoci. 

Jejich vznik podporuje vliv prostředí, nesprávné stravovací návyky a nedostatek 
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pohybu. Dochází tak k rozvoji poškození chrupu, zrakového ústrojí, trávicího traktu, 

pohybového aparátu, dýchacího ústrojí či kardiovaskulárního systému. Někdy mohou 

být tyto choroby vážnější než samotné patologické hráčství. Gambleři také nejsou 

většinou schopni plnit indikované léčebné režimy [13]. 

1.7 Faktory vedoucí k patologickému hraní  

Mezi faktory vedoucí k patologickému hráčství patří familiární predispozice, jako 

jsou sociální učení a genetika. K dalším náleží biologické a psychické faktory, osobnost 

jedince a celkový psychický stav člověka. 

Možným spouštěčem patologického hráčství je impulzivita, respektive porucha 

vedení impulzů. Impulzivita je definovaná jako spontánní či neúmyslné jednání, kdy se 

člověk neovládá a jedná bezmyšlenkovitě. Gambleři ve srovnání s běžnou populací 

vykazují vyšší skóre impulzivity. Impulzivita bývá také spojována 

s deficitem sebeovládání a je charakteristická pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou 

(ADHD - attention deficit hyperactivity disorder). To znamená, že deficit pozornosti je 

rizikovým faktorem pro rozvoj poruchy kontroly impulzivního chování, mezi které patří 

i patologické hráčství. Z dalších projevů impulzivity lze uvést neschopnost soustředit se 

a schopnost odložení uspokojení [6, 15]. 

U gamblerů jsou často diagnostikovány poruchy osobnosti. Mezi nejčastější lze 

zařadit obsedantně-kompulzivní, schizofrenní a paranoidní poruchy osobnosti. Tyto 

poruchy bývají často spojeny s vysokou impulzivitou a afektivní nestabilitou [6, 11]. 

Biologické faktory ovlivňující vznik patologického hráčství jsou prozatím 

ve stadiu zkoumaní, je popisována spojitost gamblerství s dyskonektivitou mozkových 

hemisfér, hyperaktivitou tzv. systému odměny, dysfunkcí neurotransmiterových 

systémů a fyziologickým vzrušením (viz kapitola neurobiologie patologického hráčství) 

[3]. 

Lidé často propadají gamblerství ve stresových situacích, což jim umožňuje určitý 

únik od reality. Motivem k hraní může být i nedostatek zálib či zájmu, stereotyp, 

rodinná predispozice, nedůvěřivost a extroverze. Rizikovým faktorem je také velká 

dostupnost hazardních her, ať už v nesčetných kasinech či hernách. Jedna 

z nejrizikovějších kombinací je gamblerství spolu s užíváním návykových látek 

(alkohol, kouření a drogy), které mají schopnost posilovat vznik závislostí, a oslabují 

tak přirozené ochranné mechanismy [15]. 
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Typickým patologickým hráčem v ČR, který se k roku 2013 léčil, byl svobodný 

nebo rozvedený muž, věk kolem 35 let se středním vzděláním a s mírně nadprůměrným 

finančním zajištěním.  

Zvýšenému riziku vzniku problémového hráčství bývají vystaveny některé 

specifické populační skupiny. Patří sem např. jedinci s volnou či nepravidelnou 

pracovní dobou, nad kterými je nižší kontrola a někdy mají i snadnější přístup 

k financím. Dále zde spadají osoby pracující v hazardním podnikání a v prostředí, kde 

mají přímý přístup k hazardním hrám. Další významnou skupinou jsou vězni, u kterých 

je desetkrát vyšší zkušenost s hraním na elektrických herních zařízeních (EHZ) a třikrát 

vyšší zkušenost s kurzovými sázkami než v obecné populaci. Průměrný věk léčených 

patologických hráčů se v současných letech zvyšuje [6, 11].  

Faktory ovlivňující patologické hraní u mužů jsou buďto alkoholismus 

či patologické hráčství v anamnéze. Dalšími rizikovými faktory jsou setkání se 

s hráčstvím v dospívajícím věku, rodinné nesrovnalosti, selhání autority či komunikace 

v rodině [3, 11]. 

1.8 Rozdíly patologického hráčství u mužů a žen  

S patologickým hráčstvím mají častěji problémy muži než ženy. U mužů se 

gamblerství projeví většinou už v dětství či dospívání, což vede později k závažným 

problémům během života.   

Ve srovnání s ženami, které se uchýlí k hazardním hrám obvykle později, ale 

progrese od příležitostných her až k patologickému hráčství je pak výrazně rychlejší než 

u mužského pohlaví.  

Další rozdíl je v tom, že muži obvykle dávají přednost strategickým formám 

hazardních her (karty, kostky, sportovní sázení či koňské dostihy), které jim umožňují 

hru ovlivnit, a předvídat tak výsledek. Ženy naopak upřednostňují nestrategické formy 

hazardních her, které zahrnují pokud možno co nejméně rozhodování či dovedností 

a kde hráči nemohou ovlivnit a předvídat výsledek hry (loterie a bingo). 

Patologické hráčství u žen je častěji než u mužů spojeno s depresí. Hazardní hry 

u žen představují prostředek jak uniknout úzkostným stavům či vyrovnat se 

s osamělostí. Muži provozují hazardní hry spíše za účelem prevence či úniku 

před problémy, které jsou spojeny s poruchou chování a impulzivity. Muži navíc mají 

hru spjatou s pocitem vzrušení, kterého často právě dosáhnou při vítězství.  
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Hazardní hráčství je velkým problémem především u dospívajících chlapců, 

zatímco hazardní hráčství u rodičů je častěji potenciálním rizikovým faktorem 

u dospívajících dívek. Toto zjištění je důležité z hlediska diagnostiky gamblerství, kdy 

je velmi důležité se zaměřit na rodinné prostředí pacienta [16]. 

Patologické hráčství u žen souvisí se středním věkem, střední či nízkou úrovní 

příjmů, svobodným rodinným stavem a špatným zvládáním negativních zkušeností. 

Na rozdíl u mužů byl nalezen užší vztah mezi patologickým hráčstvím a odloučením, 

ovdověním či rozvedením, nižší sociální podporou a negativním zvládáním dovedností. 

Ženy mají také větší sklon k sebevraždám, kdy dochází ke zvýšení úrovně stresu, 

a to vede často k negativním afektivním stavům. Ženy však častěji než muži uznají, že 

mají problém s hazardními hrami a vyhledají lékařskou pomoc. U žen je však méně 

pravděpodobné, že by se z patologického hráčství dostaly samy, než jak je tomu, 

alespoň v části případů, u mužů.  

Abúzus středního až vysokého množství alkoholu byl zaznamenán více 

u patologických hráčů mužského pohlaví, naopak vyšší výskyt závislosti na nikotinu 

spolu s patologickým hráčstvím byl pozorován u žen [16]. 

1.9 Sociální dopady patologického hráčství  

Patologické hráčství má výrazný dopad na sociální status gamblera. Nejprve 

dochází k poklesu společenské prestiže a postavení hráče v zaměstnání. Patologický 

hráč neohrožuje hrou pouze sebe, ale také řadu osob ve svém okolí, a to jak v rodině, 

tak v sousedství či v práci.  

Mezi sociální dopady řadíme rodinné a partnerské neshody, ohrožení výchovy 

dětí, které mohou strádat po materiální a emociální stránce, nárůst násilí ze strany 

druhých osob, ztrátu volnočasových aktivit, osamělost, zadlužování se 

a bezdomovectví.  

Nejhorší dopady má patologické hráčství na rodinu, kdy dochází k veřejnému 

zostuzení rodiny, k jejímu zadlužování, ztrátě důvěry a kontaktu s blízkými osobami, 

postupnému vyloučení jedince z kolektivu. Gambler není schopný dostatečně vykonávat 

funkci rodiče. Ohrožuje rodinu nejen materiálně a sociálně, ale také z velké části 

psychicky. Tím dochází k postupnému rozpadu rodiny, kdy dochází k odcizení partnerů 

a výraznému ohrožení výchovy dětí [6].  
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Ve společnosti je patologické hráčství odsuzováno a jedinec bývá často 

společností vylučován a opovrhován. Hra ovlivňuje jednání jedince a narušuje také jeho 

zájem o koníčky, zaměstnání, a tím výrazně ohrožuje i jeho socioekonomický status. 

Profesní problémy pak provází finanční ztráty, a tím selhává schopnost materiálního 

zajištění sebe a rodiny.  

Patologické hráčství může velmi často vést k chudobě, která sebou zároveň 

přináší i stres. Finanční a materiální pomoc těmto závislým jedinců většinou nepomůže, 

ba naopak často dále zhorší jejich stav. To pak gamblery zvýšeně motivuje k dalšímu 

pokračování v herních aktivitách. Často se pak dostanou do dluhů, které nestačí splácet, 

či to, co náhodou vydělají, je jim zabaveno exekucí. To hráče dohání k nezákonné 

činnosti, přestávají normálně pracovat a stávají se z nich bezdomovci. 

Někteří gambleři se pokoušejí dluhy splácet nelegálně, což vede ke kriminalitě 

a dalšímu hazardu. Trestnou činnost nejčastěji páchají v provozovnách a hernách, kde 

provádějí loupeže, krádeže či dokonce vraždy. Dalším místem, kde hráč páchá trestnou 

činnost, je sociální prostředí patologického hráče, a to rodina, zaměstnání či místa 

volnočasových aktivit [6, 11]. 
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2  Neurobiologie patologického hráčství 

Pro patologické hráčství se neustále hledají neurobiologické koreláty, které by 

vysvětlovaly jak samotný vznik, tak další udržování této patologické formy chování. 

V této kapitole jsou uvedeny dosud objevené poznatky genetických 

a neurobiologických studií týkajících se problematiky patologického hráčství. 

Z neurochemických faktorů podílejících se na patofyziologii patologického 

hráčství jsou doloženy především dysfunkce serotonergního, noradrenergního 

a dopaminergního systému [5]. 

K navozování závislosti jsou potřebné posilovací mechanismy, kdy první kontakt 

(zážitek) navodí takový stav, který člověka bude nutit k jeho zopakování. Za biologický 

substrát tohoto posilovacího („reinforcing“) mechanismu je pokládán kortikolimbický 

dopaminergní systém [6]. 

Patologické hráčství je zkoumáno z pohledu elektrofyziologie a neuropsychologie 

v souvislosti, jak již bylo v této práci zmíněno, s poruchou vedení impulzů. 

Při elektroencefalografickém vyšetření byly na záznamu bioelektrické aktivity mozku 

(EEG) u gamblerů objeveny abnormality v temporální a frontální oblasti. Z toho lze 

vyvodit vztahy jmenovaných oblastí k mechanismům řízení pozornosti a impulzivity 

[5, 13]. 

Z oblasti molekulární genetiky se zkoumají varianty genů, které souvisí 

s neurotransmiterovými systémy a mohou být spojovány s patologickým hráčstvím. 

Dosud byly objeveny polymorfismy genů pro dopaminové receptory, serotoninový 

transportér a geny pro monoaminooxidázu (MAO). Nutno však říci, že právě genetické 

studie přinášejí poměrně často protichůdné nálezy [17, 18, 19]. 

2.1 Neuromediátorové změny 

Neurochemické studie dokládají  dysfunkci serotoninového, noradrenalinového 

a dopaminového systému, a to zejména ve fázi metabolizmu. Při porovnání zdravých 

jedinců s patologickými hráči byla zjištěna snížena aktivita trombocytární  

monoaminooxidázy, která je spojována s impulzivitou a serotonergní funkcí. 

Vzrušivost, jež je součástí adrenergního systému, je naopak u patologických hráčů 

zvýšená. U gamblerů byla také významně zvýšená hladina metabolitu noradrenalinu  
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3-metoxy-4-hydroxy-fenylglykolu a zároveň docházelo ke zvýšenému vylučování 

noradrenalinu v moči. Dopaminergní systém, spojovaný se systémem odměny, vykazuje 

u gamblerů řadu odchylek. To se u těchto jedinců projeví snížením dopaminu 

v některých částech mozku a zvýšením 3,4-dihydroxyfenyloctové (DHPA) 

a homovanilové kyseliny [11]. 

2.1.1 Dopaminergní systém  

Při aktivaci dopaminergního systému pociťuje jedinec příjemné pocity, které jsou 

součástí systému odměny a jsou svým způsobem důležité k přežití druhu. Stejně jako 

potrava, uspokojení sexuálních pudů a základních životních potřeb i patologické 

hráčství závisí na principu pozitivního posilování. Aktivací dopaminergních neuronů 

mozek odpovídá i na jednotlivé epizody patologického hráčství. Během abstinence 

dochází u dlouhodobých hráčů v limbickém systému k  maladaptačním změnám, které 

vedou k poklesu dopaminergní transmise. To znamená, že po určité době nemůže žádný 

jiný podnět než právě hra, upravit hladiny dopaminu v limbickém systému. Vlivem 

tohoto mechanismu postupně dochází k přednastavení systému motivace daného 

závislého jedince a jeho zájmy se začnou soustřeďovat pouze na epizody hráčství 

[4, 20]. 

Zvýšení dopaminové transmise u patologických hráčů se odráží ve zvýšené 

hladině jeho prekurzoru dihydroxyfenylalaninu v mozkomíšním moku. U mužů byla 

po výhře zjištěna zvýšena hladina dopaminu v periferní krvi, kdežto v průběhu hraní 

byly u hráčů objeveny zvýšené hladiny dopaminu ve striatu. U patologických hráčů byla 

také prokázána významně snížená hladina monoaminooxidázy B (MAOB) [5]. 

Dopaminergní systém byl také testován z hlediska rozvoje závislostí, impulzivity 

a ADHD poruchy. Náchylnost ke vzniku závislostí bývá způsobená sníženou 

dostupností D2 receptorů. Právě nižší dostupnost D2 receptorů byla objevena u vysoce 

impulzivních krys a opic ve ventrálním striatu a doprovázela rozvoj zvýšené závislosti 

na kokainu [3]. 

2.1.2 Noradrenergní  systém 

U patologického hráčství se objevuje zvýšená noradrenergní aktivita a zároveň se 

také zvyšují hladiny metabolitů noradrenalinu v plazmě a moči, a to v souvislosti 

s vyšším vzrušením ze hry, nabuzením, zvýšenou frekvencí srdečních stahů při hře 
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a obecně vyšší tonicitou sympatiku. Noradrenergní neurotransmise má úzký vztah 

ke zvýšené impulzivitě. Byla také zaznamenána zvýšená sekrece glukokortikoidů, kdy 

při gamblingu docházelo k významně zvýšené sekreci kortizolu, doprovázené zvýšenou 

činností kardiovaskulárního systému. Právě i stresové hormony se mohou spolupodílet 

na vzniku samotného patologického hráčství [21].  

2.1.3 Serotonergní systém  

Dysregulace serotoninového systému je spojená se zvýšenou agresivitou 

a impulzivitou. Serotonin podporuje rozvinutí impulzivity, drogových závislostí 

a jiných poruch. Ve studiích na zvířatech bylo v souvislosti s impulzivní reaktivitou 

zjištěno zvýšené vyplavování serotoninu. Po vyčerpání prekurzoru serotoninu 

tryptofanu docházelo ke snížení motorické složky impulzivity. Nízké hladiny 

metabolitu serotoninu kyseliny 5-hydroxyindoloctové byly nalezeny u impulzivních 

jedinců se závislostí na alkoholu [3, 21]. 

2.2 Změny aktivity v různých oblastech mozku  

Prefrontální kůra sehrává důležitou úlohu v rozhodovacích a exekutivních 

funkcích 22]. Zaměření pozornosti, rozhodování (decision making) a exekutivní funkce 

závisí především na vzájemné kooperaci mediální prefrontální a dorsolaterální 

prefrontální kůry. Při lézích dorsolaterální prefrontální kůry se mimo jiné objevuje 

neschopnost plánování a přijímaní rozhodnutí, a to i směrem k potlačení chybných 

reakcí. Moderní zobrazovací metody dále zjistily u gamblerů relativní snížení aktivity 

ve ventromediální prefrontální oblasti. Tato hypoaktivita může souviset s narušením 

pozornosti a sníženou kontrolou impulzivity. Míra aktivity ventromediální prefrontální 

kůry v průběhu hry inverzně koreluje se symptomatologií hráčství. Čím závažnější jsou 

tyto symptomy, tím nižší aktivita se objevuje v této oblasti 19]. K poruše vedení 

impulzů rovněž přispívá snížená aktivita v přední části cingulárního kortexu. Naopak 

subjektivní prožívání průběhu hry je provázeno zvýšenou aktivitou temporální oblasti, 

naznačující možnou stimulaci temporolimbických struktur včetně amygdaly 23, 24]. 

Corpus amygdaloideum („amygdala“) se vedle své úlohy v emocích významně 

podílí i na motivačních a rozhodovacích procesech. Zvýšená aktivita amygdaly 

u patologického hráčství přímo souvisí s  odezvou na hráčské podněty a rozvojem 

bažení (craving). Amygdala představuje společně s hlavní součástí ventrálního striata -
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ncl. accumbens ústřední okruh procesů odměny a bažení, odpovídající mimo jiné 

i za vznik abstinenčních symptomů (přesněji syndromu z vysazení), a to nejen 

u závislosti látkové, ale i nelátkové závislosti (patologického hráčství). Nověji se v této 

souvislosti mluví o prodloužené amygdale, tj. jednotlivých komponentách  

ncl. accumbens a jeho spojích s centrálním jádrem amygdaly 17, 25]. 

Neurochemickým korelátem těchto dějů je především dysregulace dopaminergních 

spojů propojujících ventrální tegmentální oblast středního mozku – hlavního zdroje 

dopaminu pro limbický systém s ventrálním striatem 5, 18].  

Předpokládá se, že u normálních jedinců je fyziologická úroveň dopaminové 

homeostázy „zajišťována“ drobnými radostmi každodenního života. U patologického 

hráčství je tato homeostáza narušena relativně nízkou aktivitou dopaminergního 

systému. Je to právě hra, která představuje silný behaviorální podnět vedoucí 

ke stimulaci této hypoaktivity. Zdá se, že hypoaktivita ventrálního striata hraje v tomto 

ohledu významnější úlohu, než dříve zmíněná hypoaktivita ventromediální prefrontální 

oblasti 17, 23]. 

2.3 Genetika patologického hráčství  

Studie na dvojčatech prokazují více než 50% podíl dědičných faktorů 

na predispozici ke gamblerství. Přibližně 20 % potomků gamblerů má stejné problémy 

jako jejich rodiče. Za kandidátní geny patologického hráčství jsou pokládány zejména 

polymorfismy genů dopaminových receptorů DRD2, DRD4 a dopaminového 

transportéru SLC6A3. Alela genu D2A1 pro D2 receptor je nalézána u patologických 

hráčů dvojnásobně častěji než u kontrolní skupiny 3, 5].   

Možný vztah k poruše vedení impulzů je dále popsán v případě polymorfismu 

v oblasti promotoru serotoninového transportéru SLC6A4. Patologické hráčství u mužů 

je kladeno do souvislosti s krátkou variantou genu SLC6A4 7, 18].   
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3 Porucha epileptického spektra a souhrn dosavadních 

výsledků 

V roce 1992 Roberts a spol. publikovali výsledky studie pomocí dotazníku CPSI. 

Na základě jejich dosažených výsledků byla navržena existence dosud nezařazeného 

klinického syndromu nazývaná jako porucha epileptického spektra [27]. 

Jedná se o neurobehaviorální syndrom, který vzhledem k velké podobnosti 

symptomů s temporální epilepsií je také označován jako temporolimbická dysfunkce. 

Temporolimbická dysfunkce se projevuje velmi rozmanitými kognitivními, 

psychosenzorickými a afektivními symptomy. Jako konkrétní symptomy této poruchy 

lze uvést obtížně zvladatelné afekty jako je úzkost, výbuchy zlosti, dále pak atypické 

bolesti hlavy či kognitivní symptomy jako ztráta paměti, pocity zmatenosti a porucha 

řeči (afázie) [2]. 

K výskytu příznaků podobných poruše epileptického spektra došli i Teicher 

a spol., kteří vyšetřovali neuropsychiatrické symptomy následkem traumatického stresu 

v raném dětství, a to za použití dotazníku LSCL-33. Ti tyto symptomy charakterizovali 

jako krátké halucinace, automatismy, paroxysmální somatické poruchy a disociativní 

poruchy [28]. 

Na základě těchto poznatků byly rozšířeny dosavadní známé temporolimbické 

syndromy, mezi které patří amnestický, Klüver-Bucyho, Geschwindův a Korsakovův 

syndrom. Podrobně byly tyto syndromy popsány již v diplomových prácích Zitové [1] 

a Gregorové [2]. 

Poruchy epileptického spektra podle Robertse a spol. mohou být způsobeny 

mikrolézemi organického původu, jako jsou úrazy či infekce struktur temporolimbické 

oblasti. [27]. Naopak Teicher a spol. se přiklání k teorii, že symptomy temporolimbické 

dysfunkce mohou mít původ už v dětství, a to vlivem traumatického stresu (znásilnění, 

fyzického napadání, nátlaku, ponižování či zastrašování), což může vést k vývojovým 

odchylkám určitých struktur mozku, které se podílí na stresové odpovědi. Neustálým 

vystavením stresovým situacím dochází k hyperiritabilitě limbického systému, který 

se podílí na zprostředkování stresové odpovědi vlivem propojení s hypothalamickými 

neuronálními obvody [28]. 

Odlišení poruchy epileptického spektra od temporální epilepsie je zejména v tom, 

že pro poruchu epileptického spektra není typický abnormální obraz EEG, jak je tomu 
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u epilepsie. Symptomy poruchy epileptického spektra se vyskytují spíše náhodně během 

dne a nejsou záchvatovité povahy. Pro poruchu epileptického spektra dále nejsou 

charakteristické motorické symptomy, které jsou obvyklé právě u temporální epilepsie. 

[1, 2, 26]. 

Porucha epileptického spektra, neboli temporolimbická dysfunkce, je však 

stále jednou z mála prozkoumaných neurobehaviorálních poruch, ke které existuje 

pouze omezené množství informací dostupných v odborných publikacích.  
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část zahrnuje kvantitativní zpracování dat získaných pomocí 

dotazníkového šetření. Jsou zde uvedeny hypotézy, metodika výzkumu, charakteristika 

vyšetřovaného souboru, způsob sběru dat, jejich statistické zpracování a popis 

použitých dotazníku. V kapitole výsledky jsou uvedeny zpracované výsledky, které jsou 

následně porovnávány a zhodnoceny s podobnými studiemi (diplomovými pracemi) 

zabývající se touto tématikou v diskuzi.  

 

4 Cíl výzkumu 

Cílem této diplomové práce je studium výskytu symptomů temporolimbické 

dysfunkce u patologických hráčů pomocí dotazníkového šetření.  

4.1 Hypotézy  

1. hypotéza: Mezi výsledky výskytu symptomů temporolimbické dysfunkce u kuřáků 

v dotaznících CPSI [1], LSCL-33 [2] a vyšetřovaným souborem (gamblerů) bude 

statisticky významný rozdíl. 

2. hypotéza: Získané výsledky z výzkumného šetření pomocí dotazníků LSCL-33 

a CPSI budou mezi sebou vzájemně korelovat. 
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5 Metodika výzkumu 

5.1 Charakteristika vyšetřovaného souboru  

Výzkumné šetření probíhalo v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích 

ve spolupráci s MUDr. Jelou Hrnčiarovou. Do vybraného souboru byli zařazeni pouze 

tzv. „čistí gambleři“. To jsou patologičtí hráči, kteří neužívají při provozování hráčství 

návykové látky (alkohol a drogy). Časté sklony ke gamblerství mívají právě tito jedinci, 

kteří však do této studie zařazeni nebyli. To se také odrazilo v problémech počtu 

pacientů vyhovujících vstupnímu kritériu, které splnilo pouze deset pacientů, z nichž 

devět bylo mužů a jedna žena (viz graf 1). Všichni oslovení pacienti s vyplněním 

dotazníků souhlasili. Pacienti byli velmi ochotní a sdílní dotazníky vyplnit, působili 

přátelsky a o svých problémech s gamblerstvím se neostýchali mluvit. Průměrný věk 

pacientů účastnících se výzkumu byl 32 let, kdy nejmladšímu pacientovi bylo pouhých 

19 let a nejstaršímu 68 let. Nejvyšší dosažené vzdělání pacientů je znázorněno 

v grafu 2.  

 

  Graf 2: Nejvyšší dosažené vzdělaní pacientů v době vyplnění dotazníků 

5.2 Sběr dat 

Dotazníkové šetření probíhalo od září 2015 do března 2016. Data byla získaná 

dotazníkovou formou. Pacient před vyplněním dotazníků dostal informaci pro pacienta 

spolu s informovaným souhlasem (příloha B). Dotazování bylo zcela anonymní 

a dobrovolné. Dotazníky pacienti vyplňovali samostatně. V případě jakýkoliv nejasností 

se mohli na mě či paní doktorku obrátit s dotazem. Průměrná délka vyplnění tří 

dotazníků byla u pacientů zhruba 30-50 minut. 

Graf 1: Pohlaví pacientů 
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5.3 Použité dotazníky  

Pro získání dat k výzkumné části diplomové práce byly použity tři dotazníky. 

Prvním z nich byl vstupní dotazník, který zjišťoval základní amnestické údaje 

o pacientovi. Další dva byly strukturované LSCL-33 a CPSI dotazníky, které zjišťovaly 

symptomy typické pro dysfunkci temporolimbické oblasti. 

5.3.1 Vstupní dotazník  

Vstupní dotazník obsahoval deset otázek, které byly zaměřeny na zjištění 

základních informací o pacientovi. První tři otázky se dotazovaly na pohlaví, věk 

a nejvyšší dosažené vzdělání. Zbylé otázky se týkaly problematiky patologického 

hráčství, a to četnosti a druhu provozovaného hazardu, nejvyšší vsazené hodnoty peněz 

na hru, problémy s gamblerstvím v rodině či u blízkých přátel, zanedbávaní studia nebo 

práce, půjčováním peněz a dluhy spojené s hrou (viz příloha C). 

5.3.2 Dotazník CPSI  

 Dotazník CPSI (viz příloha D) byl navržen Richardem Robertsem a spol., a v ČR 

byl validován.  Jedná se o strukturovaný dotazník pro symptomy, jež jsou podobné 

komplexním parciálním záchvatům [26]. 

Dotazník se skládá z 35 otázek. Respondenti hodnotí intenzitu zkušeností 

na šestibodové stupnici (od 0 do 5). U dvou otázek je volba odpovědi ano/ne, kdy 

kladná odpověď je hodnocena 5 body a záporná odpověď 0 body. Tyto otázky se 

zaměřují na poruchy soustředění a zhoršování paměti a dále na depresivní 

až sebevražedné myšlenky. 

U zdravých jedinců nemusí být celkové skóre rovno nule. Jako normální skóre se 

udává rozmezí 0–30 bodů. Skóre 31–70 bodů je už označováno za abnormální a skóre 

71 a více bodů ukazuje na spolehlivé kritérium, co se týče poruchy epileptického 

spektra [26, 27]. 
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5.3.3 Dotazník LSCL-33 

Dotazník LSCL-33 (viz příloha E) byl původně cílen na zjišťování jednotlivých 

symptomů temporální epilepsie. Jeho obsahem je 33 otázek týkajících se typických 

somatických, senzorických, behaviorálních a paměťových symptomů typických 

pro tento typ onemocnění. Symptomy jsou obecně charakterizovány jako krátké 

halucinace, automatismy, paroxysmální somatické poruchy a disociativní poruchy. 

Kladené otázky mají na výběr ze čtyř možností, které jsou hodnoceny body 

od 0 do 3 a jejich odpovědi jsou hodnoceny následovně: nikdy = 0 bodů, zřídka = 1 bod, 

někdy = 2 body a často = 3 body [26, 28]. 

Výsledné celkové skóre udává četnost výskytu symptomů u daného respondenta, 

které odpovídají právě symptomům temporální epilepsie. Při hodnocení celkového 

skóre, skóre zdravých jedinců dosahuje do 9 bodů, skóre v rozmezí 10–23 bodů se 

udává jako suspektní nález a skóre 24 a více bodů lze označit za abnormální skóre [28]. 

5.4 Zpracování dat  

Získaná data byla zpracována pomocí metod základní a popisné statistiky. 

Pro srovnání souborů gamblerů a kuřáků [1, 2] byl použit neparametrický test zvaný 

Mann-Whitneyův. Pro zjištění vzájemné korelace mezi dotazníky CPSI a LSCL-33 byl 

použit druh neparametrické metody, a to Spearmanův korelační koeficient. Výsledky 

byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2010. 

5.5 Statistické zpracování dat  

5.5.1 Mann-Whitneyův pořadový test  

Neparametrický dvouvýběrový test zvaný Mann-Whitneyův slouží pro hodnocení 

nepárových dat. Používá se k porovnávání dvou různých výběrových souborů. Veličiny 

nemusí odpovídat Gaussovu normálnímu rozdělení, avšak veličiny by měly být spojité.  

Statistický vypočet se provádí tak, že všechny hodnoty z obou výběrů jsou 

dohromady seřazeny podle velikostí a následně jim je přiřazeno společné pořadí. Pak se 

zvlášť sečte pořadí souboru A, poté souboru B [29, 30]. 
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Dále se hodnoty dosadí do následujících vzorců: 

 

 

S1 - součet pořadí souboru A                       n1 - rozsah výběru A 

S2 - součet pořadí souboru B n2 - rozsah výběru B 

 

Menší hodnota U1 nebo U2 se následně porovná s kritickou hodnotou pro rozsahy 

výběrů n1 a n2 dle zvolené hladiny významnosti. Pokud je hodnota U menší než kritická 

hodnota, zamítá se H0 hypotéza [29, 30]. 

5.5.2 Spearmanův korelační koeficient  

Spearmanův korelační koeficient patří mezi druh neparametrické metody. Pomocí 

této metody se určuje závislost dvou proměnných veličin (znaků). V podstatě je 

založena na pořadích jedinců uspořádaných podle velikostí vzhledem ke dvěma 

sledovaným veličinám. Metodu lze použít i v případě, že se nejedná o normální 

rozdělení. 

Spearmanův korelační koeficient lze vypočítat podle následujícího vztahu: 

 

 

 

 

Di - (pi - qi)
2
 - je rozdíl mezi pořadím hodnot příslušných korelačních dvojic 

n - počet korelačních dvojic 

 

Výsledná hodnota vychází z čísel proměnných veličin pi a qi, což jsou korelační 

dvojice, které jsou měřeny u jedinců (n) daného souborů. Hodnoty pi a qi jsou seřazeny 

vzestupně do dvou řád a každá hodnota má přiděleno pořadí [29, 30]. 

Vypočítaný korelační koeficient se porovná s kritickou hodnotou na základě 

zvolené hladiny významnosti. Pokud je vypočítaná hodnota větší než kritická hodnota, 

tak se přijímá H0 hypotéza [30]. 
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6 Výsledky 

6.1 Výsledky ze vstupního dotazníku  

První tři otázky vstupního dotazníku byly zaměřeny na základní informace 

o daném pacientovi (pohlaví, věk a vzdělání), tyto výsledky byly uvedeny již 

v podkapitole charakteristika vyšetřovaného souboru. Další otázky tohoto dotazníku se 

týkaly problematiky patologického hráčství. Zde uvádím výsledky těchto jednotlivých 

otázek, které jsou poté v diskuzi porovnány se studii Maierové a spol. (Průběh 

a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických 

nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství [31]). 

6.1.1 Vyhodnocení  otázek  

Otázka č. 4: Označte prosím, které z následujících druhů her jste ve svém životě 

provozoval/provozovala, u každého z nich si vyberte možnost „neprovozoval“, „méně 

než 1x týdně, „1x týdně a více“: 

 

 

Pacienti v dotazníku uváděli více kombinací hazardních her, které provozovali. 

Jako nejčastější typ hry pacienti označili hry na výherních, pokerových automatech 

a sázky na výsledky sportovních utkání a dostihů. Oba typy těchto her uvedlo šest 

pacientů (60 %), kteří je navíc provozovali 1x týdně a více (tabulka 1). 

 

 

 

 

Typ hry Nikdy Méně než 1x týdně 1x týdně a více 

Hraní karet pro peníze 7 (70 %) 1 (10 %) 2 (20 %) 

Hraní na výherních a pokerových automatech 3 (30 %) 1 (10 %) 6 (60 %) 

Ruleta, hra s kostkami o peníze 6 (60 %) 4 (40 %) 0 (0 %) 

Bingo, sázení čísel 7 (70 %) 3 (30 %) 0 (0 %) 

Sázky na výsledky sportovních utkání, dostihů 3 (30 %) 1 (10 %) 6 (60 %) 

 Tabulka 1: Frekvence hraní a typy her, které hráči aktivně provozovali 
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Otázka č. 5: S jakým největším počtem peněz jste hrál/hrála v jediném dni?  

 

 

 

Z výsledků je patrné, že tři pacienti (30 %) vsadili částku vyšší než 100 000 Kč 

v jednom dni. Částku 10 000–100 000 Kč uvedlo pět dotazovaných (50 %) a po jednom 

jedinci (10 %) odpověděli, že vsází  100–1000 Kč či 1000–10 000 Kč (graf 3).  

 

Otázka č. 6.: Zaškrtněte ty lidi ve svém životě, pokud měli či mají podobný problém 

s hrou jako vy.  

 

Osoba mající podobný problém s hráčstvím  Ano 

Otec/matka 2 

Manželka/partnerka 0 

Bratr/sestra 2 

Prarodič 0 

Jiný příbuzný 0 

Váš známý, přítel 10 

 

V tabulce 2 jsou znázorněny ty osoby, které v životě daného dotazovaného mají 

podobné problémy s hráčstvím jako daný pacient. Bylo možno uvést více než jednu 

odpověď u této otázky. Všichni dotazovaní tedy deset pacientů (100 %) označilo, že 

problémy s hráčstvím má jeho známý či přítel. Další zaznamenané odpovědi byly, že 

problémy s hráčstvím u dvou pacientů (20 %) mají otec/matka či bratr/sestra. 

 

10 % 10 % 

50 % 

30 % 

0 
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 100-1000 Kč 

1000-10 000 Kč 

10 000-100 000 Kč 

více než 100 000 Kč 

 Graf 3: Nejvyšší částka peněz v jednom dni, s kterými pacienti hráli 

   Tabulka 2: Podobné problémy s hráčstvím u osob v okolí gamblera 
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30 % 

50 % 

20 % 

Ne 

Občas, tzn. 2x - 3x do měsíce 

Často, tzn. minimálně 1x týdně i více 

Otázka č. 7.: Když hrajete, jak často se vracíte druhý den zpět, abyste nazpět získali 

prohrané peníze? 

 

 

 

Z výsledků bylo zjištěno, že čtyři pacienti (40 %) se většinou druhý den navrací 

zpět, aby získali prohranou částku peněz. „Pokaždé, když prohraji“, tuto odpověď 

označili tři pacienti (30 %), někdy se vrací pro získání prohraných peněz dva pacienti 

(20 %) a pouze jeden pacient (10 %) uvedl, že se nikdy nevrátil druhý den zpět, aby 

vyhrál prohranou částku peněz (graf 4). 

 

Otázka č. 8.:  Zameškal jste práci nebo školu kvůli hře? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasně zmeškaní práce či školy kvůli hře uvedlo pět dotázaných (50 %) 

Odpověď ne označili tři pacienti (30 %) a možnost často byla zaznamenána u dvou 

pacientů (20 %). 
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 Graf 4: Navrácení pacientů zpět do hry pro získání prohraných peněz 

 Graf 5: Zanedbání práce/školy kvůli hře 
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Otázka č. 9.: Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hrám půjčil, tak 

od koho? 

 

Půjčování peněz Ano Ne 

Z peněz na domácnost, od manžela či manželky 8 2 

Od rodičů 7 3 

Od jiných příbuzných 5 5 

Od známých přátel 10 0 

Od bank, spořitelen, z kreditní karty 8 2 

Od soukromých poskytovatelů půjček 3 7 

Možnost půjčit si u sázkaře přímo v herně 1 9 

Z prodeje vlastního či rodinného majetku 3 7 

Z prodeje jiného než vlastního a rodinného majetku 1 9 

 

V tabulce 3 jsou uvedené možností půjčení peněz na dluhy kvůli hráčství. 

Dotazovaní uváděli u každé otázky odpověď ano/ne. Nejvíce si půjčovali peníze 

na dluhy od známých přátel, což uvedlo všech deset pacientů (100 %). Poté shodné 

výsledky byly u dvou otázek, a to že z peněz na domácnost a od bank, spořitelen či 

z kreditní karty, tuto možnost zvolilo osm pacientů (80 %). Sedm pacientů (70 %) 

označilo, že si půjčuje peníze na dluhy od rodičů. 

 

Otázka č. 10.: Máte v současné době kvůli hře nějaké dluhy?  

 

 

 

 

Z výsledku plyne, že devět pacientů (90 %) je kvůli hráčství zadluženo a pouze 

jeden pacient (10 %) uvedl, že není v současné době zadlužen (graf 6). 

90 %  

10 % 

ANO NE 

 Tabulka 3: Půjčování peněz pro hru či splácení dluhů 

 Graf 6: Zadluženost gamblerů 
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6.2 Výsledná skóre dotazníku CPSI a LSCL-33 

V tabulce 4 jsou pro přehlednost uvedeny jednotlivé součty celkového skóre 

u každého pacienta léčícího se s patologickým hráčstvím. Pacienti mužského pohlaví 

jsou zde pod nezvýrazněnými čísly a ženského pohlaví pod oranžovými čísly. Barevně 

jsou odlišeny i výsledné hodnoty. Červeně označené hodnoty značí poruchu 

epileptického spektra (u CPSI) nebo abnormální skóre (u LSCL-33). Modré hodnoty 

označují abnormální skóre (u CPSI) či suspektní skóre (u LSCL-33). Hodnoty bez 

barevného označení jsou normální (fyziologické). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacient 
Skóre dotazníků 

CPSI LSCL-33 

1 72 48 

2 63 34 

3 56 21 

4 26 28 

5 48 29 

6 37 17 

7 49 16 

8 7 5 

9 20 7 

10 11 10 

0–9 bodů normální skóre 

10–23 bodů suspektní skóre 

24 a více bodů abnormální skóre 

0–30 bodů normální skóre 

31–70 bodů abnormální skóre 

71a více bodů porucha epileptického spektra 

Tabulka 4: Výsledná skóre u gamblerů 

Tabulka 6: Bodová stupnice dotazníku LSCL-33 Tabulka 5: Bodová stupnice dotazníku CPSI 
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Abnormální skóre   

(31-70) 

Porucha epileptického spektra  

(71 a více) 

20 % 

40 % 40 %  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

1 2 3 

P
o
č
e
t 

 p
a

c
ie

n
tů

 

Normální skóre   

(0-9) 

Suspektní skóre  

(10-23) 
Abnormální skóre 

(24 a více) 

 

 Z deseti dotazovaných patologických hráčů dosáhlo normálního skóre 

v dotazníku CPSI čtyři pacienti (40 %). Abnormální skóre bylo zjištěno u pěti pacientů 

(50  %) a skóre typické pro poruchu epileptického spektra vykazoval jeden pacient 

(10 %) viz graf 7. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

     

 

 

Z deseti tázaných v dotazníku LSCL-33 vykazovali normálního skóre dva pacienti 

(20 %). Suspektní skóre bylo zaznamenáno u čtyř pacientů (40 %) a abnormálního 

skóre dosáhli čtyři pacienti (40 %) viz graf 8. 

 

Graf 8: Rozdělení patologických hráčů podle dosaženého skóre v dotazníku LSCL-33 

Graf 7: Rozdělení patologických hráčů podle dosaženého skóre v dotazníku CPSI 
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Průměrná hodnota skóre v dotazníku CPSI byla 38,9 bodů a u LSCL-33 byla 

21,5 bodů (viz tabulka 7). Dále jsou zde uvedeny hodnoty mediánu a směrodatné 

odchylky (SD). Grafické znázornění aritmetického průměru v grafu 9. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Statistické ověření hypotéz  

6.3.1 Ověření 1. hypotézy  

1. hypotéza: Mezi výsledky výskytu symptomů temporolimbické dysfunkce 

v dotaznících CPSI [1], LSCL-33 [2] vyšetřovaného souborů (gamblerů) v porovnání se 

vzorkem kuřáků bude statisticky významný rozdíl. 

 H0: Rozdělení obou skupin je shodné. 

 HA: Rozdělení obou skupin se liší. 

6.3.2 Statistické zpracování - Mann-Whitneyův test  

Pro ověření hypotézy jsem zvolila statistickou metodu, a to pořadový 

dvouvýběrový neparametrický Mann-Whitneyův test. 

 

 

 

 

 

  CPSI LSCL-33 

Průměr 38,9 21,5 

Medián 42,5 19 

SD 22,3 13,4 

Graf 9: Průměrné dosažené skóre v dotaznících CPSI 

a LSCL-33 

Tabulka 7: Průměrné skóre dotazníků 
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6.3.3 Srovnání výsledků CPSI u souborů gamblerů a kuřáků [1] 

V tabulce 8 jsou uvedena jednotlivá skóre gamblerů (šedá políčka) a kuřáků 

(růžová políčka) dosažena v dotazníku CPSI. Skóre obou souborů bylo dohromady 

seřazeno podle velikostí a přiřazeno jim společné pořadí. Pořadí u gamblerů je označeno 

červenou barvou a hodnoty ve sloupcích pořadí jsou u kuřáků bez barevného označení 

(černé). 

            

Skóre CPSI Pořadí Skóre CPSI Pořadí 

0 1,5 21 21 

0 1,5 22 22 

3 3 25 23 

7 5 26 25 

7 5 26 25 

7 5 26 25 

8 7,5 28 27 

8 7,5 30 28 

9 9 32 29 

10 10,5 37 30 

10 10,5 38 31 

11 12,5 43 32 

11 12,5 44 33 

12 14,5 46 34 

12 14,5 47 35 

15 16 48 36 

16 17 49 37 

19 18 56 38 

20 19,5 63 39 

20 19,5 72 40 

 

Výpočet pomocí vzorce: 

Nejprve jsem sečetla zvlášť pořadí gamblerů S1 (červeně vyznačeno v tabulce 8) a poté 

pořadí kuřáků S2. 

 

 

 

 

Součet pořadí gamblerů (S1) 282 

Součet pořadí kuřáků (S2) 538 

Tabulka 9: Součty pořadí jednotlivých skupin (CPSI) 

Tabulka 8: Společné pořadí hodnot dotazníku CPSI u gamblerů a kuřáků 
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Gambleři:  

Součet pořadí - S1 = 282 

Počet respondentů gamblerů - n1 = 10 

 

Kuřáci:  

Součet pořadí - S2 = 538 

Počet respondentů kuřáků - n2 = 30 

Dané hodnoty se dosadí do vzorce pro výpočet U1 a U2: 

 

 

U1 = 282 – 10(10+1)/2 = 282 – 55 = 227 

 

U2 = 538 – 30(30+1)/2 = 538 – 465 = 73 

 

Hladinu významnosti jsem zvolila  = 0,05. 

Kritická hodnota pro (n1= 10, n2 = 30) = 87 

 

S kritickou hodnotou se porovnává menší z čísel U1 a U2, což je tady U2 = 73. 

Protože hodnota U2 (73) je < než kritická hodnota 87, znamená to, že H0  se zamítá 

a přijímá se HA.  

Ze statistického vyhodnocení lze vyvodit, že mezi výskytem symptomů 

temporolimbické dysfunkce v dotazníku CPSI vyšetřovaného souborů (gamblerů) 

v porovnání se vzorkem kuřáků [1] je statisticky významný rozdíl. Z toho vyplývá, že 

testovací hypotéza HA byla potvrzena a výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce 

se mezi těmito soubory liší. 

 

 

 

 

 

 ( 
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6.3.4 Srovnání výsledků LSCL-33 u souborů gamblerů a kuřáků [2] 

V tabulce 10 jsou uvedena jednotlivá skóre gamblerů (šedá políčka) a kuřáků 

(růžová políčka) dosažena v dotazníku LSCL-33. Skóre obou souborů bylo dohromady 

seřazeno podle velikostí a přiřazeno jim společné pořadí. Pořadí u gamblerů je označeno 

červenou barvou a hodnoty ve sloupcích pořadí jsou u kuřáků bez barevného označení 

(černé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet pomocí vzorce: 

Nejprve jsem sečetla zvlášť pořadí gamblerů S1 (červeně vyznačeno v tabulce 10) 

a poté pořadí kuřáků S2. 

 

 

 

 

 

Skóre LSCL-33 Pořadí Skóre LSCL-33 Pořadí 

0 1 17 15 

3 2 18 16 

4 3 19 17,5 

5 4 19 17,5 

7 5 20 19 

9 6 21 20 

10 7,5 23 21,5 

10 7,5 23 21,5 

12 9 26 23 

13 10 28 24 

14 11 29 25 

15 12 34 26 

16 13,5 42 27 

16 13,5 48 28 

Součet pořadí gamblerů (S1) 168 

Součet pořadí kuřáků (S2) 238 

Tabulka 10: Společné pořadí hodnot dotazníku LSCL-33 u gamblerů a kuřáků 

 

Skóre CPSI Pořadí Skóre CPSI Pořadí 

0 1 17 15 

3 2 18 16 

4 3 19 17,5 

5 4 19 17,5 

7 5 20 19 

9 6 21 20 

10 7,5 23 21,5 

10 7,5 23 21,5 

12 9 26 23 

13 10 28 24 

14 11 29 25 

15 12 34 26 

16 13,5 42 27 

16 13,5 48 28 
 Tabulka 7: Společné pořadí hodnot dotazníku LSCL-33u gamblerů a kuřáků 

Tabulka 11: Součty pořadí jednotlivých skupin (LSCL-33) 
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Gambleři:  

Součet pořadí - S1 = 168 

Počet respondentů gamblerů - n1 = 10 

 

Kuřáci:  

Součet pořadí - S2 = 238 

Počet respondentů kuřáků - n2 = 18 

 

Dané hodnoty se dosadí do vzorce pro výpočet U1 a U2: 

 

 

U1 = 168 – 10(10+1)/2 = 168 – 55 = 113 

 

U2 = 238 – 18(18+1)/2 = 238 – 171 = 67 

 

Hladinu významnosti jsem zvolila  = 0,05. 

Kritická hodnota pro (n1= 10, n2 = 18) = 48 

 

S kritickou hodnotou se porovnává menší z čísel U1 a U2, což je tady U2 = 67. 

Protože hodnota U2 (67) je > než kritická hodnota 48, znamená to, že H0  se potvrdila. 

Ze statistického vyhodnocení lze vyvodit, že mezi výskytem symptomů 

temporolimbické dysfunkce v dotazníku LSCL-33 vyšetřovaného souborů (gamblerů) 

v porovnání se vzorkem kuřáků [2] není statisticky významný rozdíl. Z toho vyplývá, že 

H0 byla potvrzena a výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce se mezi těmito 

soubory neliší. 

 

 

 

 

 

 

 ( 



43 

 

6.3.5 Ověření 2. hypotézy  

2. hypotéza: Získané výsledky z výzkumného šetření pomocí dotazníků LSCL-33 

a CPSI budou mezi sebou vzájemně korelovat. 

 H0: Existuje vzájemná korelace mezi výsledky dotazníků CPSI a LSCL-33. 

 HA: Neexistuje vzájemná korelace mezi výsledky dotazníků CPSI a LSCL-33. 

6.3.6 Statistické zpracování - Spearmanův korelační koeficient  

 Pro výpočet Spearmanova korelačního koeficientu jsem nejprve vzestupně 

seřadila hodnoty skóre do dvou variačních řad a vytvořila pořadí hodnot 

(viz tabulka 12).  Tam kde byly ve variační řadě stejné hodnoty, bylo těmto hodnotám 

přiděleno průměrné pořadí z těchto dvou hodnot. 

 

 

 

Výpočet pomocí vzorce: 

Nejprve jsem vypočítala součet mocnin rozdílů pořadí Σ Di
2
 = 28. Poté se dosadily 

hodnoty do příslušného vzorce:  

 

 

 

ρ  = 1 – (6 x 28)/10 (10
2
–1) = 1 – 168/990 = 1 – 0,1696 = 0,830 

 

Pacient 
Skóre Pořadí Rozdíl pořadí 

(Di)
2 

CPSI LSCL-33 CPSI (pi) LSCL-33 (qi) Di (xi–yi) 

1 72 48 10 10 0 0 

2 63 34 9 9 0 0 

3 56 21 8 6 2 4 

4 26 28 4 7 –3 9 

5 48 29 6 8 –2 4 

6 37 17 5 5 0 0 

7 49 16 7 4 3 9 

8 7 5 1 1 0 0 

9 20 7 3 2 1 1 

10 11 10 2 3 –1 1 

Tabulka 12: Hodnoty pro výpočet Spearrmanova korelačního koeficientu 

 

Skóre CPSI Pořadí Skóre CPSI Pořadí 

0 1 17 15 

3 2 18 16 

4 3 19 17,5 

5 4 19 17,5 

7 5 20 19 

9 6 21 20 

10 7,5 23 21,5 

10 7,5 23 21,5 

12 9 26 23 

13 10 28 24 

14 11 29 25 

15 12 34 26 

16 13,5 42 27 

16 13,5 48 28 
 Tabulka 7: Společné pořadí hodnot dotazníku LSCL-33u gamblerů a kuřáků 
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Vypočítaný koeficient byl porovnán s tabulkou významnosti koeficientů pořadové korelace. 

Hladinu významnosti jsem zvolila  = 0,05. 

Kritická hodnota pro (n = 10) = 0,564. 

|0,830| > 0,564  

 

Korelační koeficient je větší než kritická hodnota, a proto se přijímá H0, což 

znamená, že byla prokázaná vzájemná korelace mezi výsledky dotazníků CPSI a    

LSCL-33. 
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Diskuze 

Patologické hráčství je nelátková návyková a impulzivní porucha. 

Prvním impulzem ke hře je často vidina rychlého získání peněz a touha po vítězství. 

V průběhu hráčství se však potřeba hraní mění v touhu po hře jako samotné a pro pocity 

vzrušení, které gambleři pociťují. Z dat roku 2012 se ukázalo, že zkušenost s hraním 

sázkových her má přibližně 60 % populace ve věku 15–64 let. Víceméně trvale se hraní 

celoživotně věnuje přibližně 25 % populace. V ČR je přibližně 40–80 tisíc dospělých 

Čechů, které lze označit za patologické hráče [31]. 

Výsledky vstupního dotazníku, které se týkaly problematiky hráčství, jsou 

pro zajímavost porovnávány s poznatky získané z teoretické části diplomové práce 

a ze studie Maierové a spol. (Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů 

hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické 

hráčství [31]).  

Mého výzkumného šetření se zúčastnilo deset patologických hráčů léčících se 

v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích. Soubor dotazovaných tvořila jedna žena 

a devět mužů. Také z prevalence patologického hráčství vyplývá, že gamblerství 

propadá desetkrát více mužů než žen. 

Průměrný věk pacientů účastnících se výzkumu byl 32 let, kdy nejmladšímu 

pacientovi bylo pouhých 19 let a nejstaršímu 68 let. Studie Maierové a spol. [31] se 

účastnilo 139 pacientů, kdy průměrný věk byl 34,6 let. Nejmladšímu bylo 19 let 

a nejstaršímu 67 let. K počátku hraní dochází nejčastěji kolem 20 roku života, avšak 

první zkušenost s hrou může být v jakémkoli věku. Pro jednotlivé skupiny je věk 

nástupu patologického hráčství individuálně specifický.  

Jako nejvyšší dosažené vzdělání - střední škola s maturitou uvedlo 50 % 

dotazovaných, střední školu bez maturity 30 % jedinců a zbylých 20 % mělo základní 

vzdělání.  

Na otázku týkající se typů her a frekvenci hraní uvedlo 60 % respondentů, že 

preferují hry na výherních, pokerových automatech nebo sázky na výsledky sportovních 

utkání a dostihů s frekvenci hraní 1x týdně a více. Ve srovnání se studii 

Maierové a spol. [31] tyto dva typy her byly uvedeny také jako nejčastěji, kdy více 

preferované byly hry na automatech. Ze zjištěných dat v ČR jsou tyto dva typy her 

shodně na druhém místě v oblíbeností provozovaného hazardu. Na prvním místě jsou 
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nejrozšířenějším hazardem číselné a sázkové loterie. Muži obecně dávají přednost 

strategickým formám hazardních her (karty, kostky, sportovní sázení či koňské dostihy), 

které jim umožňují hru ovlivnit a předvídat tak výsledek. Naopak ženy upřednostňují 

nestrategické formy hazardních her (loterie a bingo), které vyžadují pokud možno co 

nejméně rozhodování či dovedností a kde hráči nemohou ovlivnit a předvídat výsledek 

hry. 

S jakým největším počtem peněz hráli dotazovaní v jednom dni: na tuto otázku 

odpovědělo pět pacientů (50 %), že vsadilo částku 10 000–100 000 Kč. Částku více jak 

100 000 Kč uvedli tři dotazovaní (30 %) a po jednom jedinci (10 %) odpověděli, že 

vsází  100–1000 Kč či 1000–10 000 Kč. Ve studii Maierové a spol. [31] uvedla drtivá 

většina účastníků částku vyšší než 20 000 Kč a méně než 200 000 Kč. Patologičtí hráči 

jsou nezdrženliví, co se týče výše vsazené částky peněz, a navíc automaty přijímají 

jakoukoliv sumu, která není nikterak limitována. Gambler poté hraje do té fáze, dokud 

má peníze.  

Následující otázka zjišťovala, jestli v životě daného pacienta má podobné 

problémy s hráčstvím někdo z jeho okolí.  U této otázky bylo možno uvést více než 

jednu odpověď. Všichni dotazovaní tedy deset pacientů (100 %) uvedlo, že problémy 

s hráčstvím má jeho známý či přítel. Další zaznamenané odpovědi byly, že problémy 

s hráčstvím u dvou pacientů (20 %) mají otec/matka či bratr/sestra. To znamená, že lidé 

trpící patologickým hráčstvím mají velmi negativní vliv na osoby v jeho okolí. Je zde 

možné riziko vtažení daného jedince do hry za účelem toho, aby poznal stejný pocit 

vzrušení jako on.  

Další otázkou bylo, jestli pacient kvůli hráčství zameškal práci či školu. 

Pět dotázaných (50 %) občas zameškalo práci/školu kvůli hře. Odpověď nikdy označili 

tři pacienti (30 %) a možnost často byla u dvou pacientů (20 %). Kvůli hře často hráč 

může zanedbávat své povinností, protože jeho impulz k hraní je silnější. Impulzem 

k hraní může být nejen vidina rychlého získání peněz, ale také nabytí pocitu vzrušení, 

útěk od problémů či stresových situací.  

Jednou z otázek také bylo, jak často se dotazovaný vrací druhý den zpět do hry 

pro získání prohraných peněz. Bylo zjištěno, že většinou k hraní se z tohoto důvodu 

vrací čtyři pacienti (40 %). Pokaždé když prohrají, tuto odpověď označili tři pacienti 

(30 %), někdy se vrací pro získání prohraných peněz dva pacienti (20 %) a pouze jeden 

pacient (10 %) uvedl, že se nikdy nevrátil zpět, aby vyhrál prohranou částku peněz. 
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Ve studii Maierové a spol. [31] byla nejčastěji uváděna alternativa druhého dne návratu, 

aby získali zpět prohranou částku, celkem se jednalo o 57 účastníků. Z toho plyne, že 

každá prohra je pro hráče stimulem k další hře získat ztracené peníze. Celková částka 

prohraných peněz se postupně nebezpečně zvyšuje, a hráči se tak dostávají 

do nekonečného bludného kruhu.  

V otázce směřované na půjčení peněz na hru či splacení dluhů uvedlo všech 

deset pacientů (100 %), že si půjčovali peníze od svých přátel. Navíc osm pacientů 

(80 %) označilo, že si půjčují z peněz na domácnost nebo od bank, spořitelen 

či z kreditní karty. Sedm pacientů (70 %) přiznalo, že si půjčuje peníze na dluh 

od rodičů. Ze studie Maierové a spol. [31] vychází, že nejvíce pacientů si půjčuje peníze 

od bank, spořitelen či příbuzných.  

Na otázku, zda má dotyčný v současné době dluhy kvůli hře, odpovědělo 

devět pacientů (90 %) ano. Pouze jeden pacient (10 %) uvedl, že není v současné době 

zadlužen. V případech, kdy pacient uvedl, že není zadlužen, často právě za tyto 

gamblery platí jejich dluhy rodina, což se v procesu léčby může jevit jako rizikové 

pro zachování abstinence. Ve studii Maierové a spol. [31] se zaměřovali také 

na průměrnou dlužnou částku, která u souboru o celkovém počtu 139 pacientů činila 

780 000 Kč. Nejvyšší dluženou částkou bylo 20 milionů Kč, a nejnižší částka byla 

725 Kč. 

Pro patologické hráčství se neustále hledají neurobiologické koreláty, které by 

vysvětlovaly jak samotný vznik, tak další udržování této patologické formy chování.  

Z neurochemických faktorů podílejících se na patofyziologii patologického hráčství 

jsou doloženy především dysfunkce serotonergního, noradrenergního a dopaminergního 

systému.  

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, zda se u patologických hráčů 

vyskytují symptomy poruchy epileptického spektra.  

Z dat při vyplnění dotazníku CPSI bylo zjištěno, že jeden pacient (10 %) dosáhl 

skóre 72 bodů, což svědčí pro poruchu epileptického spektra. Abnormální skóre bylo 

nalezeno u čtyř pacientů (40 %), u kterých se pohybovalo skóre v rozmezí 37–63 bodů. 

U zbylých pěti pacientů (50 %) byly hodnoty skóre v rozmezí 7–31 bodů, což je 

normální skóre.  

U výsledků dotazníku LSCL-33 bylo odhaleno abnormální skóre u čtyř pacientů 

(40 %), a to v rozmezí 28–48 bodů, z toho lze vyvodit větší náchylnost či výskyt 
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symptomů temporolimbické dysfunkce. Suspektní hodnoty v rozmezí 10–21 bodů se 

objevily u čtyř patologických hráčů (40 %) a normální skóre 5–7 bodů bylo 

vyhodnoceno u dvou pacientů (20 %). 

Z porovnání průměrného dosaženého skóre v obou dotaznících bylo zjištěno, že 

průměrné skóre u gamblerů u dotazníku CPSI bylo 38,9 bodů, což spadá 

do abnormálního skóre. Hodnota 21,5 bodů zjištěna v dotazníku LSCL-33 odpovídala 

suspektnímu nálezu. Z průměrných výsledků lze vyvodit to, že u patologických hráčů se 

mohou projevit některé ze symptomů typické pro temporolimbickou dysfunkci. Avšak 

vzhledem k nízkému počtu dotazovaných nelze toto tvrzení s určitostí potvrdit.  

Kromě stanovení hlavního cíle práce byly v práci ověřovány dvě hypotézy. 

První z nich se týkala srovnání výsledků dosažených v CPSI a LSCL-33 dotaznících 

mého souboru gamblerů se souborem kuřáků v diplomové práci Zitové [1] 

a v diplomové práci Gregorové [2]. Hypotéza zněla: Mezi výsledky výskytu symptomů 

temporolimbické dysfunkce u kuřáků v dotaznících CPSI [1], LSCL-33 [2] 

a vyšetřovaným souborem (gamblerů) bude statisticky významný rozdíl. 

Dle statistického vyhodnocení jsem dospěla k tomu, že mezi výskytem symptomů 

temporolimbické dysfunkce v dotazníku CPSI vyšetřovaného souborů (gamblerů) 

v porovnání se vzorkem kuřáků [1] je statisticky významný rozdíl. Z toho vyplývá, že 

výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce mezi těmito soubory je odlišný. 

Výsledky dotazníku LSCL-33 porovnávány u gamblerů a kuřáků [2], ukázaly, že mezi 

výskytem symptomů temporolimbické dysfunkce není statisticky významný rozdíl. 

Z toho lze usoudit, že výskyt symptomů temporolimbické dysfunkce se mezi těmito 

soubory neliší. Další z hypotéz byla: získané výsledky z výzkumného šetření pomocí 

dotazníků CPSI a LSCL-33 budou mezi sebou vzájemně korelovat. Na základě 

statistického výpočtu bylo potvrzeno, že výsledky dotazníků LSCL-33 a CPSI navzájem 

mezi sebou korelují. 

Dosažené průměrné výsledky v obou dotaznících u mého souboru gamblerů jsem 

srovnávala také se vzorkem nekuřáků a kuřáků zkoumaných v diplomové práci 

Gregorové [2]. Zdravá populace nekuřáků v dotazníku CPSI dosahovala průměrného 

skóre 17,6 bodů a u souboru kuřáků bylo zjištěno průměrné skóre 21,5 bodů. Hodnoty 

skóre u obou skupin jsou v normě, kdežto mnou zkoumaná skupina gamblerů oproti 

kuřákům i nekuřákům dosáhli průměrného skóre v CPSI dotazníků 38,9 bodů, což 
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odpovídá abnormálním hodnotám. Z toho lze vyvodit, že gambleři oproti daným dvou 

souborům mají vyšší předpoklad k výskytu symptomů temporolimbické dysfunkce.  

V dotazníku LSCL-33 dosáhli nekuřáci hodnoty 16,6 bodů, kuřáci 15,9 bodů 

a gambleři 21,5 bodů. Z tohoto poznatku lze usoudit, že hodnoty skóre všech tří souborů 

spadá do suspektních hodnot, avšak hodnota skóre gamblerů je opět nejvyšší. Vzhledem 

k nízkému počtu dotazovaných mého souborů nelze tato porovnání zcela potvrdit, zda 

tomu tak opravdu je. K ověření toho, jestli gambleři vykazují vyšší skóre pro výskyt 

symptomů temporolimbické dysfunkce než soubor nekuřáků a kuřáků, by bylo vhodné 

tento průzkum s gamblery zopakovat s větším počtem dotazovaných.  

Získané výsledky mého výzkumného šetření nejsou zcela průkazné, a to 

z důvodu, že mého průzkumu se zúčastnilo pouze deset patologických hráčů. Příčinou 

nízkého počtu mého souboru bylo to, že se do dotazníkového šetření zařazovali pouze 

tzv. „čistí gambleři“. To jsou patologičtí hráči, kteří neužívají při provozování hráčství 

návykové látky. Dle studií je však právě u patologických hráčů čtyřikrát vyšší 

prevalence alkoholových či jiných závislostí než u hráčů nepatologických. Dalším 

důvodem je také malá snaha patologických hráčů se léčit. K vyhledání léčby se 

patologický hráč rozhodne teprve tehdy, kdy začne pociťovat vážné komplikace 

způsobené hraním. To znamená v poslední fázi svého hráčství, které významně 

ovlivnilo a změnilo jeho život. V průměru trvá asi čtyři roky od nástupu prvních 

komplikací, než se nemocný začne léčit [31]. Takže vyššího počtu dotazovaných 

v populaci patologických hráčů bylo vzhledem k časovým možnostem velmi obtížné 

zajistit.   
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na problematiku výskytu symptomů 

temporolimbické dysfunkce u gamblerů. Cílem práce bylo zjistit pomocí dotazníkového 

šetření, zda se u patologických hráčů projeví symptomy odpovídající poruše 

epileptického spektra.  

Výzkumného průzkumu se zúčastnilo deset patologických hráčů. Pro získání dat 

k výzkumné části diplomové práce byly použity tři dotazníky. Prvním z nich byl vstupní 

dotazník, který se tázal na základní údaje o pacientovi a informace týkající se jejich 

hráčství. Další dva dotazníky byly strukturované LSCL-33 a CPSI dotazníky, které 

zjišťovaly symptomy typické pro dysfunkci temporolimbické oblasti. 

Z výsledků CPSI dotazníku bylo zjištěno, že pouze jeden pacient (10 %) dosáhl 

skóre 72 bodů, což svědčí pro poruchu epileptického spektra. Abnormální skóre bylo 

nalezeno u čtyř pacientů (40 %), u kterých se pohybovalo skóre v rozmezí 37–63 bodů. 

Při vyhodnocení dotazníku LSCL-33 bylo odhaleno abnormální skóre 

u čtyř pacientů (40 %), a to v rozmezí 28–48 bodů, což poukazuje na výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce. Suspektní hodnoty v rozmezí 10–21 bodů vykazovali 

čtyři patologičtí hráči (40 %). 

Výsledky mého výzkumu (gamblerů) byly porovnávány s populací nekuřáků 

a kuřáků, která byla předmětem zkoumání již publikovaných prací. Ze srovnání těchto 

tří souborů vyšlo najevo, že vyšší průměrné skóre v obou dotaznících dosáhl soubor 

gamblerů. Z toho lze vyvodit, že gambleři mají větší pravděpodobnost výskytu 

symptomů poruchy epileptického spektra než kuřáci a zdraví nekuřáci.  

Pro ověření toho, zda patologičtí hráči skutečně vykazují vyšší výskyt symptomů 

temporolimbické dysfunkce než zdravá či látkově závislá (kuřáci) populace, doporučuji 

toto výzkumné šetření u souboru patologických hráčů zopakovat s vyšším počtem 

dotazovaných. 
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Příloha A Žádost pro schválení Etickou komisí 

Vážený pan 

MUDr. Jiří Vortel 

předseda etické komise FN v Hradci Králové 

Sokolská 581 

500 05 Hradec Králové 

 

 

Vážený pane doktore, 

 

obracím se na Vás s žádostí o schválení výzkumu v rámci mé diplomové práce.    

K tomu přikládám: 

 

1. Vlastní žádost 

2. Informaci pro pacienta 

3. Formulář informovaného souhlasu 

4. Dotazník gamblera 

5. Stručný životopis 

 

 

 

 

Datum: 31. srpna 2015                                                               Bc. Veronika Hončová                                                                                                   
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Žádost o vyjádření Etické komise FN Hradec Králové 

 

A. Úvodní data: 

Název diplomové práce: Výskyt symptomů temporolimbické  dysfunkce u gamblerů 

Vedoucí diplomové práce: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 

Odborný konzultant: MUDr. Jela Hrnčiarová 

 

B. Shrnutí cílů výzkumu 

 Výskyt symptomů hyperiritability limbického systému u vybrané skupiny 
pacientů ambulance Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové 

 

C. Přehled základních údajů podle předepsané osnovy 

 

1. Předpokládaný význam studie: pro léčebně-preventivní praxi. 

2. Plánované časové rozpětí: září 2015 – duben 2016. 

3. Pacienti obojího pohlaví ve věku od 18 let, předpokládaný počet 30 jedinců. 

4. Diplomová práce. 

5. Neprovádí. 

6. Různé HVLP registrované v ČR podle aktuální preskripce v ambulanci 

bez zásahu osoby provádějící testování. 

7. Metody s ionizačním zářením nebudou použity. 

8. Invazivní metody vyšetření nebudou prováděny, jedná se výlučně o dotazníkové 

šetření. 

9. Při zvoleném způsobu šetření (dotazníky) nehrozí riziko poškození zdraví, bolesti 

či jiného diskomfortu. 

10. Placebo v průběhu studie nebude používáno. 

11. DNA nebude vyšetřována. 

12. Farmakokinetika nebude prováděna. 

13. Jedná se o nesponzorovanou studii. 

14. Informace pro pacienta včetně ošetření důvěrnosti získaných dat tvoří 

samostatnou přílohu. 

15. Účast pacientů, kteří nemohou dát souhlas k vyšetření je vyloučena. 

16. Zpráva ošetřujícímu lékaři bude poskytnuta pouze v případě výslovného přání 

pacienta. 

17. Výskyt nečekaných etických problémů bude řešen primárně se školitelem 

specialistou.  

18. Jedinci pro účast ve studii budou získáváni v rámci běžných pacientů 

docházejících do ambulance na základě doporučení odborného konzultanta. 
19. Přímá účast studentů LF UK není požadována. 

 

V Hradci Králové 31. srpna 2015                                                 Bc. Veronika Hončová 
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Příloha B Informace pro pacienta 

Informace pro pacienta 

Vážená paní, vážený pane, 

cílem mé kvalifikační práce nazvané „Výskyt symptomů temporolimbické 

dysfunkce u gamblerů“ je přispět k bližšímu poznání mechanismů motivačního chování, 

a tím i Vašich současných potíží. Následující odstavce objasňují podstatu mé práce 

a její hlavní cíl. Přečtěte si proto pozorně tyto informace a neváhejte se zeptat 

na cokoliv, co Vás zajímá ať již nyní či kdykoliv během vlastního šetření. Vaše účast 

v tomto průzkumu je zcela dobrovolná a případné odmítnutí, nebude mít vliv 

na zdravotní péči, které se Vám dostává. Po prostudování následujícího textu obdržíte 

1 výtisk informovaného souhlasu, který si můžete ponechat. 

Účel studie 

Limbický systém je součást mozku, která řídí a koordinuje motivační chování. 

Motivací se rozumí nasměrování našeho jednání k dosažení určitého cíle. Ve stručnosti 

řečeno zahrnuje souhrn všech pocitů, jako jsou radost, zvědavost, očekávání odměny, 

ale také strach, smutek, úzkost apod., které buď podporují, nebo naopak tlumí naši vůli 

něco konat či naopak nekonat. Limbický systém se zároveň podílí na regulaci funkce 

orgánů našeho těla, včetně řízení jejich odpovědi na nejrůznější signály ať již tělesných, 

či přicházejících z okolního světa. Různé zátěžové situace, jako např. problémy 

v zaměstnání, v mezilidské komunikaci, nejisté perspektivy, ale i vrozená dispozice 

a další faktory mohou vést ke zvýšené dráždivosti (odborně hyperiritabilitě) limbického 

systému. Tato zvýšená dráždivost pak zpětně může vést - značnou roli zde hraje 

i individuální osobnostní profil - ke zpětnému ovlivnění samotného motivačního 

chování, a tím i Vašich současných problémů. Případné změny se nemusí vyskytovat 

jako celek, ale – daleko pravděpodobněji – jako izolované projevy ve formě různých 

pocitů a příznaků. Tento průzkum je součástí větší studie, jejímž hlavním cílem je 

zmapovat výskyt projevů (symptomů) limbické hyperiritability v různých skupinách 

české populace. Získané poznatky by rovněž mohly přispět ke zkvalitnění preventivní, 

léčebné i sociální péče u lidí se zjištěnou hyperiritabilitou limbické oblasti mozku. 

Použité metody 

Můj výzkum je založen pouze na vyplnění několika dotazníků, v žádném případě 

nebudu zasahovat do režimu předepsanému ošetřujícím lékařem, ani nebudu odebírat 
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biologický materiál (např. krev, moč atd.). Nejprve vyplníte vstupní dotazník, který mi 

má poskytnout celkový přehled o Vašich potížích. Další dva překládané dotazníky 

zjišťují přítomnost/či nepřítomnost symptomů hyperiritability v limbickém systému. 

Jsou přitom sestaveny tak, že případná kladná odpověď na jakoukoliv položku (dotaz) 

nemusí nutně znamenat přítomnost zvýšené dráždivosti limbického systému.  

Zajištění důvěrnosti a další informace 

Se získanými daty bude nakládáno v souladu s platným zákonem České republiky 

č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a to bez vypršení této platnosti. Mimo mne bude k nim mít přístup 

pouze vedoucí diplomové práce, odborný konzultant z psychiatrické kliniky, případně 

člen nezávislé etické komice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V samotné 

diplomové práci ani v dalších z ní vzešlých materiálech nebude nikde uvedena Vaše 

totožnost (tzn. jméno, adresa, rodné číslo). Pokud by došlo ke konkrétnímu uvedení 

získaných výsledků, Vaše identita vždy zůstane skrytá za kódem. 

                       

                                                                                               Bc. Veronika Hončová 
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Příloha C Vstupní dotazník 

 

Dotazník gamblerství 

 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Veronika Hončová a jsem studentkou druhého ročníku navazujícího 

magisterského programu Zdravotnická bioanalytika Farmaceutické fakulty UK v Hradci 

Králové. Tento dotazník bude sloužit jako podklad pro zpracování diplomové práce, 

která zkoumá výskyt projevů zvýšené aktivity spánkového laloku a struktur v něm 

uložených.  

 

Dotazník je zcela anonymní. U následujících otázek zaškrtněte odpověď, kterou 

vyberete. U otázek č. 4, 6 a 9 se nabízí více možností. 

Předem děkuji za vyplnění! 

 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

 Muž 

 Žena 

 

2. Kolik Vám je let? 

…………………. 

3. Vaše dosažené vzdělání?  

…………………. 

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

provozoval/provozovala, u každého z nich si vyberte možnost „neprovozoval“, 

„méně než 1x týdně, „1x týdně a více“: 

Hraní různých karetních her pro peníze: 

 Ne 

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více 
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Tzv. výherní automaty, pokerové automaty a jiné přístroje na hazardní hry 

 Ne 

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více 

Ruleta, hra s kostkami o peníze 

 Ne 

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více 

Bingo, sázení čísel 

 Ne 

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více 

Sázky na výsledky sportovních utkání a dostihů 

 Ne 

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více 

Pokud se jedná o hru jinou, než bylo uvedeno, napište o jakou:  

 Méně než 1x týdně 

 1x týdně a více  

 

5. S jakým největším počtem peněz jste hrál/hrála v jediném dni? 

 více než 10 a méně než 100 Kč 

 více než 100 a méně než 1000 Kč 

 více než 1000 a méně než 10 000 Kč 

 více než 10 000 a méně než 100 000 Kč 

 více než 100 000 Kč     
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6. Zaškrtněte ty lidi ve svém životě, pokud měli či mají podobný problém s hrou 

jako vy: 

 Otec nebo matka 

 Manželka nebo partnerka 

 Bratr nebo sestra 

 Prarodič 

 Jiný příbuzný 

 Váš známý, přítel 

 

7. Když hrajete, jak často se vracíte druhý den zpět, abyste nazpět získali prohrané 

peníze? 

 Nikdy 

 Někdy, ale v méně než polovině případů když prohraji 

 Většinou, více než v polovině případů když prohraji 

 Pokaždé, když prohraji 

 

8. Zameškal jste práci nebo školu kvůli hře? 

 Nikdy 

 Občas, tzn. tak 2x–3x do měsíce 

 Často, tzn. minimálně 1x týdně i více 

 

9. Jestliže jste si na hru nebo na placení dluhů kvůli hrám půjčil, tak od koho? 

Z peněz na domácnost, od manžela či manželky 

 Ano 

 Ne 

Od rodičů 

 Ano 

 Ne 

Od jiných příbuzných 

 Ano 

 Ne  
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Od známých, přátel 

 Ano 

 Ne 

Od bank, spořitelen, z kreditní karty 

 Ano 

 Ne 

Od soukromých poskytovatelů půjček 

 Ano 

 Ne 

Mám možnost si půjčit u sázkaře přímo v herně 

 Ano 

 Ne 

Z prodeje vlastního či rodinného majetku 

 Ano 

 Ne 

Z prodeje jiného než vlastního a rodinného majetku 

 Ano 

 Ne 

 

10. Máte v současné době kvůli hře nějaké dluhy? 

 Ano 

 Ne 
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Příloha D Dotazník CPSI  

Complex Partial Symptoms Inventory CPSI 

 (Roberts et al. 1992) 

 

Někteří lidé zažívají zkušenosti, na které se ptáme v následujících otázkách. 

Zakroužkujte nebo zaškrtněte prosím jedno číslo, které nejlépe vystihuje intenzitu 

těchto zkušeností ve Vašem vlastním životě: 

 

Nikdy, nebo ne v uplynulých 12 měsících = 0 

 

Minimálně jednou až třikrát v uplynulých 12 měsících = 1 

 

Minimálně jednou do měsíce = 2 

 

Minimálně jednou za týden = 3 

 

Několikrát za týden = 4 

 

Minimálně jednou denně = 5 

 

1. Cítíte někdy věci, které ostatní lidé necítí, například kouř, moč, výkaly, tělesný 

pach? (Přitom pachy, na které se vás ptáme, nemají žádnou zřejmou příčinu).   

      0   1   2   3   4   5 

 

2. Máte někdy pocit špatné chuti, který se objevuje a mizí bez příčiny (například 

kovová nebo hnilobná pachuť)?  0   1   2   3   4   5 

 

3. Zahlédnete někdy pohyb periferním viděním, ale když se podíváte pozorněji, tak nic 

nevidíte?  0   1   2   3   4   5 

 

4. Vidíte někdy periferním viděním věci, jako jsou hvězdy, brouci, hadi, červi či 

vlákna?  0   1   2   3   4   5 

 

5. Zahlédnete někdy brouka či pohyb něčeho po podlaze, ale když se otočíte, tak tam 

není?  0   1   2   3   4   5 

 



67 

 

6. Máte někdy pocit, jakoby po vás běhal nějaký hmyz, či se vás dotýkalo něco, jako 

pavoučí síť?  0   1   2   3   4   5 

 

7. Znecitliví vám někdy bez zjevné příčiny část těla? 0   1   2   3   4   5 

 

8. Slyšíte někdy zvuky jako je pískání, bzučení či klepání, které se objevují a mizí bez 

příčiny? 0   1   2   3   4   5 

 

9. 9. Stává se vám, že zvednete telefon a až pak si uvědomíte, že vlastně nezvonil?           

0   1   2   3   4   5 

 

10. Máte někdy tak těžkou bolest hlavy, že je vám nevolno, či se vám chce zvracet?     

0   1   2   3   4   5 

 

11. Cítíte někdy v hlavě bolest, kterou by nešlo označit jako „běžnou bolest hlavy“ 

(např. lokalizovaná, náhlá, pocity „brnění“ apod.)? 0   1   2   3   4   5 

 

12. Máte někdy výrazné nucení na močení, ale následně na toaletě žádná moč 

neodchází? 0   1   2   3   4   5 

 

13. Máte někdy takové potíže s vyslovováním slov, že vypadáte jako opilý(á) i když jste 

nic nepil(a)? 0   1   2   3   4   5 

 

14. Stává se vám často, že máte náhle potíže s vybavováním si slov, které by jste měl(a) 

znát?  0   1   2   3   4   5 

 

15. Stane se vám, že pronesete větu, která nemá žádný smysl a která obsahuje jiná 

slova, než která jste si přál(a) vyslovit?  0   1   2   3   4   5 

 

16. Cítíte se někdy náhle a intenzivně zmatený(á) nebo popletený(á) a tento pocit odezní 

během několika minut?  0   1   2   3   4   5 

 

17. Máte někdy neodbytný pocit, že jsou věci divné, zvláštní, špatné nebo nedávají 

smysl? 0   1   2   3   4   5 
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18. Cítíte někdy, že důvěrně známá místa vám připadají neznámá nebo že osoby, které 

znáte, se zdají být neznámé? 0   1   2   3   4   5 

 

19. Máte někdy pocit, že jste něco zažil(a)nebo že jste na místě, kde jste  již byl(a), i 

když víte, že tomu tak není? 0   1   2   3   4   5 

 

20. Máte ostře ohraničené mezery v paměti, během nichž si nemůžete na cokoliv 

vzpomenout a jež trvaly alespoň 5 minut nebo i déle?  0   1   2   3   4   5 

 

21. Stává se vám, že ztratíte velkou část televizního pořadu, který právě sledujete 

takovým způsobem, jako by někdo vystřihl část filmu? 0   1   2   3   4   5 

 

22. Stalo se vám, že jste se při řízení automobilu přistihl(a), že nevíte, jak jste se 

dostal(a) na dané místo a kam vlastně jedete?  0   1   2   3   4   5 

 

23. Stává se vám často, že vám lidé vyprávějí o věcech, které jste udělal(a) či řekl(a) 

a vy na danou událost nemáte žádnou vzpomínku?  0   1   2   3   4   5 

 

24. Hledíte někdy strnule, jako byste byli hypnotizováni lesklým nebo jasným 

objektem?  0   1   2   3   4   5 

 

25. Říkají vám lidé často, že jsou chvíle, kdy strnule hledíte a máte netečný výraz ve 

tváři?  0   1   2   3   4   5 

 

26. Cítíte, že vaše paměť a soustředění se každým rokem podstatně zhoršuje?  

(ne = 0, ano = 5)  

 

27. Ztrácíte občas vědomí nebo omdlíváte?  0   1   2   3   4   5 

 

28. Jste pravidelně tak depresivní, že vážně uvažujete o sebevraždě? (ne = 0, ano = 5) 

 

29. Stává se vám někdy, že náhle bez zjevné příčiny propadnete během několika minut 

či sekund hluboké depresi?  0   1   2   3   4   5 
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30. Inklinujete k panice nebo bez zřejmého důvodu propadáte úzkosti?  

0   1   2   3   4   5 

 

31. Stává se vám, že se někdy bez důvodu extrémně a intenzivně rozhněváte? 

0   1   2   3   4   5 

 

32. Říkají vám lidé, že býváte velmi rozhněván(a) a vy si na to nevzpomínáte?     

0   1   2   3   4   5 

 

33. Říkají vám lidé, že zatímco spíte, máte nazlobený výraz ve tváři?    

0   1   2   3   4   5 

 

34. Cítíte občas neodolatelnou potřebu spánku v průběhu dne, a když usnete, spíte tak 

hluboce, že vás nikdo nemůže probudit?  0   1   2   3   4   5 

 

35. Stává se vám občas, že se probudíte tak zpocení, že máte mokré povlečení?    

0   1  2   3   4   5 
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Příloha E Dotazník LSCL-33  

Posuzovací škála LSCL-33 McLeanovy nemocnice 

 

V následujících otázkách se vás budeme ptát, jak často se vám stávají určité věci. 

K výběru nejvhodnějších odpovědí vám pomůže následující krátký návod: 

Zaškrtněte nikdy (0), pokud se vám popisovaná věc nikdy nestala, nebo si nejste jisti, 

zda se stala. 

Zaškrtněte zřídka (1), pokud se vám popisovaná věc stala, ale jen několikrát za celý 

život (řekněme jednou až třikrát). 

Zaškrtněte někdy (2), pokud se vám tato věc stává, ale neděje se neustále nebo se stává 

nepravidelně.  

Zaškrtněte často (3), pokud se vám opisovaná věc stává pravidelně nebo nepříjemně 

často.  

 

Jak často zažíváte náhlý, prudký a nevysvětlitelný výskyt: 

 Nikdy Zřídka Někdy Často 

1.  Bolest hlavy ○ ○ ○ ○ 

2.  Otupělosti a brnění ○ ○ ○ ○ 

3.  Závratí ○ ○ ○ ○ 

4.  Pocitu, že vám něco leze pod kůží ○ ○ ○ ○ 

5. Návalů nebo pocitů horka ○ ○ ○ ○ 

6.  Pocitu zástavy srdce, bušení srdce 

 nebo rychlého tlukotu srdce 
○ ○ ○ ○ 

7.  Zvedání a klesání žaludku, jako by jste byli 

ve výtahu 
○ ○ ○ ○ 

8. Náhlého nucení na zvracení - pocitu jako se 

zauzlovanými nitřnostmi nebo jako po úderu 

do žaludku. 

○ ○ ○ ○ 
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Jak často jste bez zjevného důvodu zažili, že:  

 Nikdy Zřídka Někdy Často 

9.  Vidíte blikající světla - bílá nebo 

 barevná 
○ ○ ○ ○ 

10.  Vidíte vzory a geometrické tvary ○ ○ ○ ○ 

11.  Vidíte plně formované obrazy - 

 například postavu ve dveřích, démona, 

 obraz podobný bohu 

○ ○ ○ ○ 

12.  Slyšíte zvonění nebo bzučení ○ ○ ○ ○ 

13.  Slyšíte hlas, který volá vaše jméno ○ ○ ○ ○ 

14.  Slyšíte hlas, který opakuje větu nebo frázi ○ ○ ○ ○ 

15.  Cítíte v ústech kovovou nebo hnilobnou 

 pachuť 
○ ○ ○ ○ 

16. Cítíte zápach například čpavku, hořící 

 gumy nebo hnijících odpadků 
○ ○ ○ ○ 

17.  Cítíte tuze štiplavý nebo nechutně 

 sladký zápach 
○ ○ ○ ○ 

 

Jak často jste měli následující nevysvětlitelné nebo neovlivnitelné příhody: 

 Nikdy Zřídka Někdy Často 

18.  Bezúčelné běhání v kruhu, zavírání

 oken nebo obírání neexistující špíny 
○ ○ ○ ○ 

19.  Upřený pohled do prázdna ○ ○ ○ ○ 

20.  Otáčení hlavy, pohledy přes rameno, pečlivé

 zkoumání okolí 
○ ○ ○ ○ 

21.  Koktání, nezřetelné mluvení, krátkodobá 

 ztráta řeči 
○ ○ ○ ○ 

22.  Cukání rukama nebo nohama ○ ○ ○ ○ 

23.  Přechodná slabost v rukách nebo nohách, 

 někdy následované pádem na stranu 
○ ○ ○ ○ 
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Jak často zažíváte:  

 Nikdy Zřídka Někdy Často 

24.  Záblesky minulosti (například se během 

 vzrušující události cítíte stejně, jako jste se 

 cítili v dětství) 

○ ○ ○ ○ 

25.  Pocit, že události, rozhovory nebo místa 

 jsou podivně známá, jako by jste je už kdysi 

 prožili nebo promýšleli 

○ ○ ○ ○ 

26.  Pocit, že známá osoba nebo místo se stala 

 neznámou, změnila se tak, jako by jste ji 

 nikdy neviděli 

○ ○ ○ ○ 

27.  Pocit, že vás sleduje nebo pozoruje někdo 

 neviditelný 
○ ○ ○ ○ 

28.  Náhlý pocit posedlosti nebo pocit, že se 

 skládáte z více osobností 
○ ○ ○ ○ 

29.  Pocit, že vaše vědomí opustilo vaše tělo, 

 nebo, že pozorujete sami sebe z výšky 
○ ○ ○ ○ 

30.  Náhlý pocit, že nejste skuteční nebo že 

 nejste tím samým člověkem 
○ ○ ○ ○ 

 

Jak často míváte zrakové představy, že: 

 Nikdy Zřídka Někdy Často 

31.  Předmět nebo osoba se rozpadají nebo mění ○ ○ ○ ○ 

32.  Předmět nebo osoba najedno vypadají 

 menší, vzdálenější nebo mimo dosah 
○ ○ ○ ○ 

33.  Předmět nebo osoba najednou vypadají 

 větší, bližší nebo vás převyšují 
○ ○ ○ ○ 

 


