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1 ÚVOD

V posledních letech se téma patologického hráèství dostává
do popøedí zájmu médií. Problematika patologického hráèství je závažný spoleèenský problém, který nabývá na významu nejen v oblasti adiktologie a psychologie, ale souvisí
i s jinými spoleèenskými oblastmi, jako je zdravotnictví, sociální oblast, komunální politika, ekonomická kriminalita
atd. Hraním je zasažen jak jedinec, tak jeho okolí (napø. rodina, zamìstnavatel). V Èeské republice upozoròuje na
problematiku hráèství napø. Frouzová, (2008); Nešpor &
Csémy, (2005); Nešpor et al., (2003); Vacek, (1992). Výše
zmínìní autoøi se v èláncích vìnují vývoji kariéry hráèe a situaci hraní u nás a dùsledky s tím spojenými, jako jsou
napø. deprese, úzkosti, pití alkoholu, vyšší sklon k suicidiálním myšlenkám, nespavost, vyèerpanost, finanèní problémy, tíseò na hrudi. Zároveò upozoròují na alarmující situaci v Èeské republice, kdy máme velký poèet hazardních her
a vysoký poèet osob trpících problémy zpùsobenými hazardní hrou ve srovnání se zahranièním. Na problematiku patologického hráèství v Èeské republice upozoròuje i Maierová
(2012). Závažnost patologického hráèství pak dokazují
mnohé zahranièní studie popisující rùznorodé psychologické, zdravotní, sociální a trestnìprávní dopady. Jedná se zejména o vznik psychických problémù, psychosomatické dùsledky, vyèerpanost, srdeèní onemocnìní, sociální propad,
bezdomovectví, ztráta práce, rozpad manželství, zpronevìry, krádeže. V tìchto studiích jsou mimo jiné popsány též
vyšší sklony hráèù k suicidálním myšlenkám a pokusùm
(González-Ibáñez et al., 2003; Sacco et al., 2008, Nábìlek,
Vongrej & Lóšková, 1997). V souèasné dobì Národní monitorovací støedisko zpracovává analýzu sociálnì-patologických dopadù hazardních her na spoleènost v ÈR, zpráva by mìla zmapovat souèasnou situaci v oblasti hazardního hraní v ÈR a doporuèit vládì další kroky (Mravèík,
2013).
Jednou z dominantních koncepcí pro vznik závislosti je
i narušená vztahová vazba (De Rick & Vanheule, 2007; Flores, 2004). Taktéž poruchy osobnosti bývají dle studií èastou psychiatrickou komorbiditou a komplikací pøi léèbì patologického hráèství (Pietrzak et al., 2003; Bagbyová et al.,
2008; Blaszczynski & Steel, 1998; Pietrzak & Petry, 2005).
Vzhledem k tomu, že v Èeské republice chybí podobné výzkumné práce popisující souvislosti se vztahovou vazbou
a poruchami osobnosti, zrealizovali jsme výzkum, který se
zamìøuje právì na tuto oblast. V tomto èlánku se však zamìøíme na jiné konsekvence hráèských kariér, popis výzkumného souboru z rùzných pohledù.
Informace o prevalenci zkušenosti s hraním hazardních her v obecné populaci jsou v ÈR stále bohužel pouze kusé. Napøíklad Lepík, Dolejš, Miovský & Vacek (2010) provedli školní dotazníkovou studii v Karlovarském kraji na
reprezentativním souboru 2256 žákù ve vìkovém rozmezí
od 6. tøíd ZŠ až po 2. roèník SŠ, podle které na automatech
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nikdy nehrálo 90,43 % chlapcù a 96,25 % dívek, alespoò
párkrát za rok si zahrálo 9,57 % chlapcù a 3,75 % dívek
a alespoò jednou za mìsíc 3,7 % chlapcù a 0,75 % dívek. Byly publikovány i nìkteré kvalifikované odhady Nešpor,
Csémy (2005) odhaduje výskyt patologického hráèství
v obecné populaci od 0,5 až 1 % výše. Dle celopopulaèní studie se v riziku patologického hráèství nachází zhruba 5 %
obyvatel ÈR ve vìku 15–64 let (Úøad vlády ÈR, 2013). Celoživotní prevalence patologického hráèství se v zahranièních
výzkumech realizovaných na obecné populaci pohybuje od
0,4 % do 2,0 % (Cunningham-Williams et al., 1998; Welte et
al., 2001).
Prozatím jediné ucelené epidemiologické informace
o péèi pro pacienty s diagnózou F63.0 lze nalézt ve zprávách
z Ústavu zdravotnických informací a statistiky Èeské republiky. Pro diagnózu patologického hráèství bylo hospitalizováno více mužù jak žen, a to jak v ambulantních, tak i pobytových léèbách. Ženy se podílely na celkovém poètu pacientù v prùmìru necelými 9 %, nejménì se jich léèilo v roce
2005, kdy byl jejich podíl pouze 5,6 %, v posledních dvou letech jejich podíl roste (necelých 10 % v roce 2010 a témìø
13 % v roce 2011). Od roku 2005 byl nejvyšší podíl hospitalizací v pobytových léèbách ve vìkových skupinách 25–29 let
a 30–34 let (22 %, resp. 18 %), mladiství do 20 let tvoøili 2 %.
V roce 2011 bylo hospitalizováno necelých 18 % pacientù ve
vìku 25–29 let a více než 16 % ve vìku 30–34 let. K nárùstu
poètu hospitalizací v roce 2011 proti roku 2005 došlo u vìkové skupiny 15–19 let, a to témìø na dvojnásobek (ze 14 na
27 hospitalizací). Ve vìkové skupinì 20–24 let došlo k poklesu o 13 % (z 84 na 73 hospitalizací). U ostatních vìkových
skupin je meziroèní srovnání vzhledem k malému poètu pøípadù dost obtížné. Celkový poèet hospitalizací pro dg. F63.0
se ve sledovaném období pohyboval v prùmìru kolem
550 roènì. Poèet ambulantnì léèených pacientù s problémem patologického hráèství se roènì pohybuje v prùmìru
kolem 1370 pacientù (Nechanská, 2012).
Pokud se podíváme na jiné závislosti a porovnáme je
s daty týkajícími se patologického hráèství, tak žadatelùm
o léèbu u nealkoholových drog dlouhodobì dominují uživatelé stimulancií (64,9 %) – u vìtšiny z nich je základní drogou pervitin. Stejnì jako v pøedchozích letech tvoøili druhou
nejèetnìjší skupinu mezi všemi žadateli uživatelé opiátù/opioidù (19,3 %), mezi prvožadateli jsou na druhém místì uživatelé konopných látek (18,6 %). U poètu hospitalizací
v psychiatrických léèebnách v roce 2011 bylo nejèastìjší pøíèinou u 2 745 osob (50 %) užívání kombinace látek (dg.
F19). Dalšími pøíèinami hospitalizací bylo užívání stimulancií u 1 723 osob (31 %) a opiátù/opioidù u 448 osob (8 %).
Užívání alkoholu bylo u 9 765 osob. V ambulantní léèbì bylo
v r. 2011 léèeno 2 874 osob s užíváním kombinace látek
(19 %), dále 3 282 osob s užíváním stimulancií (21 %), 4 359
uživatelù opiátù (28 %) a 23 643 uživatelù alkoholu (61 %).
Je patrné stárnutí populace žadatelù o léèbu, v r. 2011 byl
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prùmìrný vìk žadatelù o léèbu 27,4 let. Prùmìrný vìk léèených osob byl ve sledovaném roce 32,0 let. Ženy tvoøí stabilnì necelou tøetinu žadatelù o léèbu (Mravèík et al., 2012).
Porovnáme-li tato data s poètem osob léèených pro patologické hráèství, zjistíme, že poèet uživatelù jiných návykových látek je výraznì vìtší. Øádovì se tak v pobytové léèbì
patologické hráèství dá srovnat spíše s opioidy než se stimulancii èi alkoholem. Nicménì poèty léèených osob pro patologické hráèství nelze bagatelizovat ani podceòovat. Jednak
vzhledem k tomu, že se jedná také o závislost s výrazným
potenciálem pro relaps, zároveò z dùvodu ohrožení populace všech vìkových kategorií u obou pohlaví, byť genderovì
nevyvážené. Zároveò se jedná o problematiku, která má dalekosáhle dùsledky jednak pro jedince samotného, tak i pro
jeho okolí. Hraní je též v rámci spoleènosti stále velmi málo
regulováno a kontrolováno. V podstatì jde o velmi dostupnou formu rizikového chování. Nelze v tomto ohledu podceòovat ani závislostní chování na internetu, ve smyslu online her a online hazardních her (Vondráèková & Šmahel,
2012; Leèbych, 2013).
l

2 CÍLE, MATERIÁL A METODIKA

l

2 / 1 Cíle

Èlánek pøedstavuje výstupy deskriptivní kvalitativnì zamìøené substudie, jako souèást explorativního retrospektivního výzkumu zamìøeného na populaci patologických
hráèù v pobytové léèbì. Cílem je popsat cílové skupiny hospitalizovaných léèených hráèù z hlediska sociodemografického profilu, preferované hazardní èinnosti, charakteristik rodinného prostøedí a zkušenosti s jinými návykovými
látkami.
Celý výzkum, v jehož kontextu zde pøedstavovaná substudie vznikla, se dále vìnuje i kvantitativní analýze léèených patologických hráèù v kontextu poruch osobnosti
a vztahové vazby pomocí následujících metod, jejichž výstupùm se ovšem z kapacitních dùvodù budeme vìnovat v jiném èlánku. Považujeme však za dùležité zde tuto baterii
zmínit, neboť mohla mít vliv na dotazované hráèe a tvoøila
nedílnou a zásadní èást procesu získávání dat. Temperamentové a charakterové rysy hráèù byly sledovány pomocí
TCI-r (revidovaná verze Temperament and Character Inventory) (Preiss & Klose, 2001). Dále byla do baterie zaøazena v klinické praxi bìžnì využívaná metoda PSSI – Inventáø
stylù osobnosti a poruch osobnosti (Kuhl & Kazén, 2002).
Citová vztahová vazba v interpersonálních vztazích byla
zjišťována dotazníkem ECR (Experiences in Close Relationships) (Brennan, Clark & Shaver, 1998; Leèbych & Pospíšilíková, 2012). Výzkum je realizován prostøednictvím doktorského projektu s názvem Poruchy osobnosti a vztahová
vazba u patologických hráèù. Probíhal od záøí 2012 do srpna 2013 a mìl kvalitativnì-kvantitativní charakter, tj. šlo
o tzv. smíšený design (Tashakkori & Teddlie, 1998).

l

2 / 2 Soubor

V tomto èlánku detailnì pøedstavujeme všechny dùležité
charakteristiky výzkumného souboru, se kterým jsme pracovali, proto se v této sekci omezíme pouze na celkový poèet
participantù, kritéria a metody jejich nominace a informovaný souhlas. V rámci celého výzkumu (vèetnì na psychopatologii osobnosti zamìøené kvantitativní èásti) èítá soubor 147 pacientù hospitalizovaných pro léèbu patologického
hráèství v psychiatrické léèebnì (dále i PL) Bohnice, Kromìøíž a Opava. Jednalo se o zámìrný úèelový výbìr institucí, ve kterých se realizuje specifický program pro léèbu patologického hráèství a které mají v tomto ohledu dlouhodobou
zkušenost. Pøi oslovování participantù jsme se dále øídili
principem totálního výbìru všech klientù splòujících následující pøedem stanovená kritéria. Vzhledem k velmi nízkému zastoupení žen v léèbì jsme vybírali pouze muže. Muselo se jednat o klienty v první fázi pobytové léèby a hlavním
èi primárním dùvodem jejich hospitalizace bylo patologické
hráèství.
Kvalitativní rozhovor jsme uskuteènili se 139 klienty.
Osm klientù se rozhovoru neúèastnilo a to jednak z dùvodu
pøerušení léèby nebo z dùvodù nepøítomnosti v danou dobu
na oddìlení (pøítomnost na policii nebo u soudu).
Studie má anonymní charakter, respondenti výzkumu
jsou evidováni pod èíselným anonymním kódem. Respondenti byli obeznámeni s jejich právy a pravidly studie. Samozøejmì mohli od výzkumu kdykoliv odstoupit. To se stalo
pouze ve dvou pøípadech, kdy jeden hráè pøi oslovení zapojit
se do výzkumu ihned odmítl. V druhém pøípadì klient odmítl vyplnit dotazníky, ale s interview souhlasil. Velkou zásluhu na ochotì klientù se do studie zapojit mají psychologové a lékaøi z léèebných zaøízení, se kterými jsme spolupracovali. Jejich pøístup k nám jako k výzkumníkùm
pomohl namotivovat klienty ke spolupráci a tímto jim dìkujeme. Zavázali jsme se k dodržování práv respondentù
a k tomu, že nikdo nezneužije získaná data. Klient i výzkumník realizující sbìr dat podepsali informovaný souhlas.
l

2 / 3 Metody, získávání a analýza dat

Získávání dat probíhalo v první fázi léèby klientù, tj. pøímo
v prùbìhu hospitalizace. Pracovali jsme s výše popsanou
baterií psychodiagnostických dotazníkù a metod, jejíž administrace probíhala na individuální bázi, a to buï za pøímé úèasti výzkumníka (napø. rozhovor), nebo v klientovì
soukromí po podrobném individuálním vysvìtlení a zadání
metody. Na vyplnìní celé baterie mìli respondenti týden.
První metodou zaøazenou do baterie a jedinou, ze které
èerpáme pro tento èlánek, byl South oaks gambling screen
(SOGS) (Lesieur & Blume, 1987). Dotazník odpovídá kritériím DSM V a je používám vìtšinou zahranièních výzkumných studií jako kritérium urèující zkoumanou diagnózu.
Jeho administrace není nároèná a trvá pouze cca 10 minut.
V Èeské republice navíc pro diagnózu F63.0 v MKN 10 není
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standardizován žádný dotazníkový nástroj. Diagnóza F63.0
se dle sdìlení pracovníkù v PL udìluje na základì rozhovoru s pacientem a rozboru negativních dopadù jeho hraní.
Získaná data z dotazníku SOGS jsme zpracovali pomocí tabulkového editoru MS Excel.
Výzkumník absolvoval další týden návštìvu do daného
léèebného zaøízení. Po vyplnìní došlo ke kontrole vyplnìní
všech položek baterie a následnému rozhovoru. Klíèová
kvalitativní data užitá v této analýze byla tedy získávána
pomocí metody polostrukturovaného interview (Kvale,
1996), které se zamìøovalo zejména na údaje z anamnézy
rodinné, osobní, sociální (napø. vìk, pohlaví, nejvyšší dokonèené vzdìlání, forma bydlení, s kým bydlí, práce, jak
dlouho hraje, co hraje, dluhy, pokusy o léèbu, duální diagnóza, dluhy, vztah, poèet dìtí, užívání jiných návykových látek vèetnì alkoholu a cigaret apod.). Realizace trvala cca 30
minut. Rozhovory nebyly nahrávány, data byla doslovnì zaznamenávána písemnou formou se souhlasem respondenta.
Po interview byl každý klient odmìnìn ve formì malého obèerstvení. Tento postup (zadání metod a týden na vypracování) se osvìdèil zejména k zachování chodu programu
v jednotlivých léèbách, tak èasové nároènosti vyplòování
metod.
Data z rozhovoru jsme zpracovali zpùsobem ruèní analýzy, tj. pomocí tužky a papíru, zvýrazòováním textu a èárkovací metodou (Hendl, 2008). Vzhledem k množství dat se
tento zpùsob jevil jako dostateèný a úèinný. Nakonec byly
výsledky tohoto rozboru pøepsány také do tabulkového procesoru MS Excel, kde s nimi bylo dále pracováno pro potøe-

by tøídìní a kde byly propojovány s daty ze SOGS. Aplikovali jsme kombinaci nìkolika metod analýzy kvalitativních
dat. Využili jsme tzv. základní bázi oblasti analýzy kvalitativních dat, a to deskriptivní pøístup, který pøedstavuje
pouhý popis získaných dat. Dále metodu prostého výètu, jejímž prostøednictvím vyjadøujeme vlastnost urèitého jevu,
napø. frekvenci èi intenzitu výskytu daného jevu, èi pomìr
výskytu tohoto jevu k jinému jevu. Jednoduchý nástroj deskripce jsme obohatili o metodu vytváøení trsù, která slouží
ke srovnávání a agregaci (seskupování) dat do skupin (trsù)
dle vzájemných podobností. Vznikají tak prostøednictvím
kategorizace obecnìjší jednotky. Metoda kontrastù a srovnávání je velmi vhodnou technikou pro odlišení identifikovaných kategorií, pøestože mohou mít tyto kategorie mnoho
spoleèného (Miovský, 2006).
l

3 VÝSLEDKY

Frekvence zastoupení dle vìkových kategorií. Prùmìrný
vìk celého souboru je 34,6 let. Minimum je 19 let, maximum
je 67 let. Celý pøehled rozložení dle vìku najdete v grafu 1.
Nejvìtší zastoupení mají klienti ve vìku 22, 28, 30–35 let.
Problematika hráèství v populaci se tedy pravdìpodobnì týká všech vìkových kategorií, jak již z pøehledu vyplývá, nicménì do pobytové léèby se dostávají spíše mladí dospìlí.
(Graf 1.)
Nejvìtší procentuální zastoupení mají klienti z Moravskoslezského a Zlínského kraje (tabulka 1). Nejmenší zastoupení má kraj Plzeòský. Psychiatrické léèebny, se kterými jsme spolupracovali, byly léèebny v Kromìøíži, Opavì

Graf 1 / Graph 1
Histogram vìku participantù v souboru
Histogram of the age of participants in the sample
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Tabulka 1 / Table 1
Rozložení patologických hráèù dle trvalého bydlištì
Distribution of pathological gamblers according to their domiciles
Místo trvalého bydlištì

Absolutní èetnost respondentù

Relativní èetnost respondentù

respondentù dle krajù Èeské

Poèet hospitalizací mužù v PL
v r. 2011 (Nechanská, 2012)

republiky
Moravskoslezský

29

20,9%

82

Zlínský

29

20,9%

34

Olomoucký

18

12,9%

40

Jihomoravský

17

12,2%

56

Praha

13

9,4%

42

Støedoèeský

10

7,2%

67

Pardubický

5

3,6%

25

Ústecký

5

3,6%

37

Královéhradecký

4

2,9%

31

Jihoèeský

2

1,4%

19

Karlovarský

2

1,4%

12

Liberecký

2

1,4%

20

Vysoèina

2

1,4%

11

Plzeòský

1

0,7%

24

(Morava) a v Bohnicích (Èechy). Mùže se zdát, že je vìtší zastoupení klientù z Moravy, protože sbìr probíhal ve dvou léèebnách na Moravì. Avšak klienti byli schopni absolvovat
i léèbu na druhém konci republiky. (Napø. klient 2043 ze
Støedoèeského kraje uvedl „…vím, že je to pro mì a mojí ženu daleko, ale dostal jsem doporuèení, že v Opavì je léèba
gamblerství nejlepší, proto jsem ochoten tu dálku pøekousnout. Vìøím, že mi to tu pomùže mùj problém zvládnout.“)
Klienti hodnì dbali na doporuèení, zkušenosti od praktického lékaøe, psychiatrù, psychologù èi svých známých. Jsou
ochotni pøekonat vzdálenost, aby právì tuto doporuèenou
léèbu absolvovali. Klienti tedy migrují napøíè republikou.
Klienti z Pardubického kraje jsou ochotni a schopni absolvovat léèbu v PL Opava nebo Bohnice, pøièemž by to mìli do
jiných léèeben blíž.

V tabulce 2 uvádíme pøehled nejvyššího dokonèeného
vzdìlání výzkumného souboru, kde 44,6 % participantù má
dokonèenou støední školu s maturitou, 13 % pøerušilo støední školu nebo støední odborné uèilištì nejèastìji z tìchto dùvodù: špatná rodinná situace, nároèná støední škola, daný
obor klienta nebavil, vztah s pøítelkyní (napø. klient 2002
„…bylo mi 18 a byl sem ve tøeťáku, jenže doma byla strašnì
špatná rodinná situace, hádali jsme se s bratrem a tátou.
Našel jsem si starší holku a ona mi nabídla, že u ní mùžu
bydlet, tak sem si našel práci a odešel ze školy…“). Šest klientù, tj. 4,3 % pøerušilo studium vysoké školy kvùli finanèním dùvodùm, nebo nároènému studijnímu oboru, který byl
nad rámec jejich schopností (napø. klient 1055 „…studoval
sem vejšku, která mì fakt bavila, ale s tím jak mi rostly dluhy, tak sem se prostì nedokázal soustøedit, když pøišlo

Tabulka 2 / Table 2
Nejvyšší dokonèené vzdìlání
The level of education achieved
Nejvyšší dokonèené vzdìlání

Absolutní èetnost respondentù

Relativní èetnost respondentù

Vzdìlání v ÈR 15–64 let dle
sèítání lidu 2011 (ÈSÚ, 2013)

Základní škola

18

13 %

14,8 %

Støední odborná škola bez

52

37,4 %

32,8 %

62

44,6 %

28,9 %

maturity
Støední škola s maturitou
Vyšší odborná škola

1

0,7 %

4,1 %

Vysoká škola

6

4,3 %

13,3 %

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL PATOLOGICKÝCH HRÁÈÙ V POBYTOVÉ LÉÈBÌ …

ADIKTOLOGIE

35

l

zkouškové a já nemìl už žádný peníze na splátky, tak sem to
vzdal a našel si práci, abych to mohl splácet…“).
l

3 / 2 Zamìstnaní klientù

Co se týká zastoupení vykonávaného povolání, roztøídili
jsme zamìstnání do nìkolika kategorií. Nejvíce participantù zastupovalo povolání v oblasti øemesel a technických
oborù, tj. napø. montážní dìlníci, dìlníci na smìnném provozu, obsluha strojù, zámeèníci, mistr ve výrobì, malíø,
sváøeè, pekaø, tesaø apod. Jednalo se o 46 participantù. Další kategorií bylo zamìstnání v prostøedí zábavy a gastronomie. Konkrétnì se jednalo o povolání kuchaø/èíšník
(14 participantù), 6 participantù pracovalo jako krupiéøi
v kasinech nebo obsluha v hernì, 3 jako taxikáøi, 2 byli majitelé restaurací. Další kategorií bylo povolání se stresovým faktorem – jako øidièi pracovalo 12 respondentù, profesionálnì sportem (fotbal, hokej) se živilo 10 respondentù,
5 klientù pracovalo ve zdravotnictví, 4 respondenti pracovali jako øeditelé firem, 2 jako uèitelé, 2 klienti pracovali jako
strojvedoucí, 1 klient jako policista a 1 klient jako revizor
dopravního podniku. Poslední kategorií bylo povolání
s nepravidelným pøíjmem, které zastupuje povolání, jako jsou obchodní zástupci (12 participantù), 2 klienti pracovali jako pojišťovací agenti. Shledáváme zde nìkolik kategorií zamìstnání, které mohou pøinášet zvýšené riziko pro
vznik a udržení patologického hráèství. Celkem 70 partici-

3 / 1 Typy hazardních her

Nejvíce klientù (konkrétnì 138 osob) hrálo na herních automatech, nejvíce na videoloterijních terminálech (VLT).
Nejèastìji navštìvovali pravidelnì herny. S hrou v kasinu
má zkušenost 86 klientù. Ve velké míøe se objevují i sázky
na sportovní výsledky, nejèastìji fotbal, hokej, tenis, basketbal apod. V našem souboru bylo 8 sázkaøù, kteøí nikdy
nehráli na automatu. Èasto se sázkaøství objevovalo dohromady s hraním automatù, které však vždycky dominovalo
a zpùsobovalo nejvíce problémù. Za upozornìní také stojí
hra na burze cenných papírù, kdy 12 klientù má s tímto
druhem hazardu zkušenost a zmiòují pákový efekt, díky
kterému se dostali do velkých finanèních problémù. Co je
velmi zajímavé, že sázení na èísla nebo loterii respondenti
nepovažovali za zdroj problémù, investovali do tohoto sázení menší èástky než do jiných forem hazardu, jako je napø.
herní automat nebo sázení na sport. Zkušenost se sázením
do loterie nebo na èísla má 104 klientù (tabulka 3).

Tabulka 3 / Table 3
Rozdìlení her, které hráèi aktivnì provozovali za svoji hráèskou kariéru dle dotazníku SOGS (souèty øádkù N=146)
Breakdown of gambling behaviour types in which the respondents were actively engaged during their gambling careers as identified by the SOGS
questionnaire (line totals N=146)
1× týdnì a více

Hraní na výherních

ménì než 1× týdnì

nikdy

abs. è.

rel. è.

abs. è.

rel. è.

abs. è.

rel. è.

109

74,1%

29

19,7%

8

5,4%

44

29,9%

55

37,4%

47

32,0%

36

24,5%

50

34,0%

60

40,8%

automatech, pokerových
automatech a jiných
pøístrojích na hazardní hru
Sázky na sportovní
výsledky
Hra v kasinu (legální
i nelegální)
Hraní karet pro peníze

25

17,0%

59

40,1%

62

42,2%

Loterie nebo sázení na

20

13,6%

84

57,1%

42

28,6%

16

10,9%

49

33,3%

81

55,1%

5

3,4%

7

4,8%

134

91,2%

3

2,0%

39

26,5%

104

70,7%

2

1,4%

18

12,2%

126

85,7%

2

1,4%

15

10,2%

129

87,8%

èísla
Bowling, kuleèník, støelba,
šipky, golf nebo další hry
vyžadující dovednosti
(hraní o peníze)
Hraní na burze cenných
papírù nebo na trhu
s komoditami
Hra s kostkami o peníze
(skoøápky apod.)
Sázení na konì, psí dostihy
nebo jiná zvíøata
Bingo pro peníze
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pantù uvedlo, že nebylo nikdy nezamìstnáno, 69 participantù uvedlo, že byli nìkdy bez zamìstnání. I pøes ztrátu
povolání klienti pokraèovali v hraní a dokázali si peníze vydìlat naèerno. Zároveò omezení finanèních prostøedkù pùsobilo jako spouštìè pro další hraní.
Velká vìtšina respondentù se vìnovala jedné profesi.
Celkem ve 49 pøípadech klienti vystøídali dvì až tøi druhy
povolání. Fluktuace povolání byla hlavnì z dùvodu pøestìhování, malých finanèních výdìlkù nebo zánikem zamìstnavatele. Pomìrnì extrémní fluktuace se vyskytla u dvou
participantù, kteøí vystøídali pøes 20 zamìstnání (napø. klient 2021, vìk 26 let „…vystøídal jsem 25 povolání, dìlal
jsem èíšníka, dìlníka, nejdéle jsem dìlal investièního poradce. V práci sem nikdy moc dlouho nevydržel, mám problém
s autoritami už od základní školy, nedokážu s nimi vyjít.“)
Zpronevìru penìz v zamìstnání pøiznalo 22 participantù (napø. klient 2040 uvedl „…zpronevìøil sem v práci
nìkolik desítek tisíc. Trvalo, než se na to pøišlo, øešila to pak
policie a byl sem odsouzen na 2 roky.“). Dalších 40 klientù
uvedlo krádeže, padìlky atd. Všechny získané peníze byly
vždy použity na hru.
l

3 / 3 Zdravotní komplikace

Uvìdomujeme si, že invalidní dùchod se øadí mezi zamìstnání, zmiòujeme ho do kategorie zdravotních komplikací,
protože díky komplikacím pøišli klienti o status pracujícího
jedince. Celkem 17 participantù (N=139) mìlo pøiznaný invalidní dùchod, z toho 12 ze zdravotních dùvodù po úraze
pohybového aparátu nebo z jiné nemoci. Invalidní dùchod
pro psychické obtíže, jako je schizofrenie, organické duševní
poruchy, afektivní poruchy, mìlo 5 osob. Všechny tyto osoby
hráli pøed invalidním dùchodem, tak i bìhem nìho, v dùchodu se však hraní zintenzivnilo, kdy se klienti domnívali,
že hraní bude zdroj financí.
Pøi dotazování na jiné zdravotní komplikace 71 klientù
neuvedlo žádné zdravotní obtíže, na komplikace pohybového aparátu si stìžovalo 28 participantù, cévní onemocnìní
a komplikace s obìhovou soustavou uvedlo 17 participantù.
Ètyøi participanti uvedli zdravotní komplikace v dùsledku
životního stylu a užívání návykových látek, ètyøi uvedli diabetes. Ostatní participanti uvedli bìžné civilizaèní nemoci
a komplikace, jako je obezita, køeèové žíly, ledviny apod. Je
nutné zmínit, že zdravotnímu stavu èasto pøispíval i stres,
kterým participanti procházeli bìhem své hráèské kariéry.
l

3 / 4 Rodinná anamnéza

Klientù jsme se ptali na rodinné prostøedí, ve kterém vyrùstali a zdali mìli jejich rodièe zkušenost s hraním. Pøièemž
44 klientù neuvedlo žádnou rodinnou zátìž z hlediska užívání návykových látek, hraní nebo jiného psychiatrického
problému, 20 klientù uvedlo, že jejich otec mìl problémy
s hraním, 3 klienti, že jejich matka hrála a pouze 1 klient
uvedl, že hráli oba rodièe. Dále 36 klientù uvedlo, že jejich

otec mìl problémy s alkoholem, 14 klientù uvedlo, že jejich
matka mìla problémy s alkoholem, 5 klientù uvedlo, že jejich otèím byl závislý alkoholik a u jednoho klienta otèím
hrál. Závislost na alkoholu dìdeèka uvedlo 14 klientù. Psychické problémy v rodinì uvedlo 11 klientù, jako je napø. deprese, schizofrenie, úzkosti, sebevraždy. (Napø. klient 1022
popisuje „…celé moje dìtství, co si pamatuju táta pil a bil
mì, nikdy se nikde neléèil, nedalo se pøedvídat, jakou bude
mít náladu, jak se bude ke mnì chovat“.)
Své dìtství popisuje 57 klientù jako pìkné, bezproblémové, kdy se jim rodièe dostateènì vìnovali. Vzpomínají na
své dìtství rádi, kdy nemìli pocit, že se nìco špatného dìje
(klient 1023 „...dìtství bylo moc pìkné, vzpomínám na nìho
strašnì rád. Mìl jsem spoustu koníèku, máma s tátou se
nám dostateènì vìnovali. Mìl jsem blíž k mamce, hodnì
jsem jí vìøil a svìøoval se jí…“). 31 klientù uvádí, že se jejich
rodièe rozvedli (klient 2004 uvedl „Mìl jsem smutné dìtství.
Máma mì nechtìla, byl jsem nechtìné dítì a máma mi to poøád dávala najevo, že mì nechtìli. Když mi bylo sedm, tak se
rodièe rozvedli, táta o mì nejevil skoro vùbec zájem. Vychovávala mì máma, ale bylo to hrozné. Na tohle nevzpomínám
rád.“). Své dìtství popisuje 22 klientù tak, že byla jejich rodina nefunkèní, necítili se v ní dobøe, ale museli v ní vyrùstat. (Napø. klient 2023 k tomu øíká „…vyrùstal jsem s matkou. Pocházím ze tøech dìtí, já jsem prostøední. Máma chodila hodnì do práce, aby nás všechny uživila.
Nevychovávala nás, nekomunikovala s námi. Zajímala se
o to, ať jsme finanènì a materiálnì zajištìni. Ale citovì do
nás neinvestovala. Se sourozenci se nebavíme, máme formální vztahy. Napíšeme si sms na narozeniny, ale jinak o sebe nemáme zájem. Nepomáháme si. Nevím, kde ani bydlí.“)
Hádky spojené s fyzickým násilím bìhem jejich dìtství popisuje 23 klientù (klient 1021 popisuje „…tìlesné tresty,
mlácení bylo od táty na denním poøádku, nìkolikrát u nás
byla policie, OSPOD to øešil nìkolikrát, potom mì týrali psychicky. K tomu se pøidal i mùj bratr. Pìtkrát jsem byl hospitalizovaný na ARU, z toho jak mì zbili. Pokusil jsem se pak
i o sebevraždu“). Na své dìtství vzpomíná 15 klientù tak, že
bylo hodnì direktivní a rodièe byli velmi pøísní (klient 2015
uvedl „… dìti rodièe nezajímaly, jen výsledky ve škole, nikdy
jsme nejezdili na žádný výlet, pøednost mìly výkony ve škole.
Nezažili jsme nikdy žádnou citovou vøelost nebo náklonnost,
bylo to od nich velmi citovì chladné…“).
Osm klientù popisuje své dìtství jako velmi materiálnì zajištìné a že byli velmi rozmazlováni. Napøíklad (klient
3012 popsal „…byl sem rozmazlený dítì, mìl jsem všechno,
na co jsem si kdy vzpomnìl, táta se ve mnì vzhlížel, tak do
mì hodnì finanènì, materiálnì a i citovì investovali. Já
jsem to s nimi velmi dobøe umìl…“). Smrt otce popisuje
8 klientù a jeden klient smrt matky, když byli malí. To je
velmi zasáhlo (napø. klient 2009 „..mìl jsem bezproblémový
dìtství, rodièe si hodnì rozumìli. Mìli nás rádi, ale v 15 mi
umøel táta, náhle. Všechno se pøetoèilo, dìlal jsem si, co jsem
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Tabulka 4 / Table 4
Užívání návykových látek u souboru hazardních hráèù (N=139)
Substance use in the sample of gamblers (N=139)
Typ návykové látky

Celoživotní prevalence

Pravidelné užívání

Vìk první

èi užívání v minulosti

v souèasnosti (v období bez léèby)

zkušenosti

Rel. è.

Abs. è.

Rel. è.

Alkohol

139

100,0 %

117

84,2 %

15,9

Tabák

126

90,6 %

113

81,3 %

16,9

Marihuana

73

52,5 %

26

18,7 %

18,2

Pervitin

37

26,6 %

30

21,6 %

19,1

LSD

25

18,0 %

0

0,0 %

18,9

Kokain

12

8,6 %

0

0,0 %

20,2

Extáze

8

5,8 %

0

0,0 %

22,6

Heroin

8

5,8 %

0

0,0 %

17,0

chtìl. Dostal infarkt, neèekanì umøel. Dávám si to za vinu,
protože jsem si pøedstavil tu noc, než se to stalo, jaké by to bylo, kdyby umøel. Mám pocit, že sem to pøivolal. Od té doby to
jde se mnou z kopce…“). Prarodièe vychovávali 5 klientù,
protože je jejich vlastní rodièe odmítli a dávali jim najevo, že
jsou nechtìné a nestarali se o nì. (Klient 2027 si vzpomíná
„...starala se o nás babièka s dìdou. Jsme tøi sourozenci. Já
jsem se mámì narodil v jejich 16 letech, neumìla se o nás postarat, ani o jednoho, tak nás jen vychovávala babièka a ji
jsme obèas vídali, nemìla o nás nijak velký zájem…“).
l

v letech

Abs. è.

3 / 5 Zkušenost s jinými návykovými látkami

Klientù jsme se doptávali na jejich zkušenosti s jinými návykovými látkami, než je hraní. Výsledky z rozhovoru prezentujeme v tabulce 4.
Zajímavé je srovnání prevalence užívání návykových
látek u sledovaného souboru hráèù a obecné populace. Výzkumný soubor vykazuje výraznì vyšší èetnosti v celoživotní prevalenci ve srovnání s obecnou populací, a to až o desítky procent. Více se daty zabýváme v následné diskuzi.

Pro srovnání našich dat s užíváním návykových látek
v obecné populaci uvádíme tabulku 5.
V diskuzi se zabýváme interpretacemi a úvahami
o zjištìných datech.
l

4 DISKUZE

Nejèastìjším typem hry je hraní na VLT automatech. To
v našem souboru dominuje jako primární herní záležitost.
Ve velké míøe se objevuje i sázení na sportovní výsledky, sázení na èísla a loterii. To potvrzuje i Nábìlek et al., (2000),
který ve svém výzkumu popisuje nejèastìjší typ hraní na
automatech.
Vìkové rozdìlení našeho souboru zahrnuje všechny vìkové kategorie. Nejvìtší èetnost však najdeme v rané dospìlosti do 35 let. Najdeme zde dva vrcholy køivky, jeden vrchol
od 19–25 let, druhý od 26 let do 35 let. Nejvìtší koncentrace
hráèù v našem souboru je tedy do 35 let. To opìt dokládá
i studie (Nábìlek et al, 2000). Nechanská (2011) uvádí, že
od roku 2005 byl nejvyšší podíl hospitalizací ve vìkových
skupinách 25–29 let a 30–34 let (22 %, resp. 18 %), mladist-

Tabulka 5 / Table 5
Užívání sledovaných drog muži ve vìku 15–64let v obecné populaci ÈR
Use of specific drugs by men aged 15–64 in the general population of the Czech Republic
Typ návykové látky

Celoživotní prevalence

Alkohol

91,9 %

76,3 %

Tabák

74,6 %

46,5 %

Marihuana

30,8 %

4,4 %

Pervitin, amfetaminy

3,1 %

-

LSD

2,6 %

-

Kokain

1,8 %

0,2 %

Extáze

8,1 %

0,2 %

Heroin

1,3 %

0,2 %

Zdroj: (Mravèík et al., 2012)
Source: (Mravèík et al., 2012)
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ví do 20 let tvoøili 2 %. V roce 2011 bylo hospitalizováno necelých 18 % pacientù ve vìku 25–29 let a více než 16 % ve vìku 30–34 let. K nárùstu poètu hospitalizací v roce 2011 proti roku 2005 došlo u vìkové skupiny 15–19 let, a to témìø na
dvojnásobek. U ostatních vìkových skupin je meziroèní
srovnání vzhledem k malému poètu pøípadù dost obtížné.
Naše vìkové zastoupení tedy odpovídá celorepublikovému
trendu. Výzkumy v Severní Americe, Evropì a Austrálii dokazují trend, že mladí lidé hrají více jak starší dospìlí (Petry & Steinberg, 2005; Shaffer et al., 1999). Jiné studie dokazují, že pokud èlovìk zaène v útlém vìku hrát hazardní hry,
tak mohou progredovat do závažnìjších problémù (Ladouceur, 1991; Volberg, 1994). Zároveò však stojí za diskuzi,
jak je to v celé populaci aktivních hráèù oproti populaci hráèù, co se léèí ambulantní èi pobytovou formou.
Nejvìtší zastoupení klientù dle krajù jsou v naší studii
kraje Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký. Nechanská
(2012) popisuje, že v roce 2011 byl nejvyšší pøepoètený poèet
pacientù na obyvatele kraje v Moravskoslezském (7,9 pacienta na 100 tisíc obyvatel kraje) a v Olomouckém kraji
(6,4 pacienta). Nejnižší byl tento ukazatel v Kraji Vysoèina
(2,5 pacienta) a v Praze (4,1 pacienta).
V našem výzkumu jsme pracovali pouze s muži. Nepopíráme hraní u žen, ale vzhledem k menšímu zastoupení
žen v rámci pobytových léèeb oproti mužùm jsme se soustøedili pouze na mužské pohlaví. Malé zastoupení žen v pobytové léèbì popisuje i (Nechanská, 2011). Nábìlek (2000) potvrzuje, že patologickému hráèství dominují muži. Ve studiích realizovaných v Severní Americe bylo prokázáno, že
muži hrají více jak ženy (Ladouceur 1991; Nower, Derevensky & Gupta 2004). Je dùležité vycházet z kvalitních prevalenèních dat, abychom tato data mohli porovnávat. Vliv
mužského pohlaví, míra problémového hráèství a vìk se
mùže vzájemnì ovlivòovat (Gupta & Derevensky, 1998;
Stinchfield, 2000). Prevalence hráèství u mladých mužù je
pøibližnì tøikrát vyšší než u žen (Hraba & Lee, 1996). Významný rozdíl v procesu hráèství u mužù a žen hraje „teleskopický efekt“. U žen je kratší interval mezi zaèátkem hraní a pøiznáním si problému s hraním (Grant & Kim, 2002;
Ladd & Petry, 2003; Tavares et al., 2001). Jak dokazuje španìlská studie, ženy hrají excesivnìji a rychleji propadají do
problému s hazardem (Ibanez et al., 2003).
Co se týká nejvyššího dosaženého vzdìlání participantù, ukázalo se, že sledovaný soubor dle srovnání dat z ÈSÚ
(2013) dramaticky neliší od vzdìlanostní struktury v ÈR.
Zároveò je však vidìt trend pøedèasného vypadávání ze
vzdìlávacího procesu, což se projevuje v nižším zastoupení
SŠ s maturitou a VŠ v souboru léèených klientù. Také to
mùže být zpùsobeno tím, že vzdìlanìjší lidé se do léèby z nìjakého dùvodu nedostávají nebo mohou volit jiné formy léèby. Nábìlek (2000), ve svém výzkumu potvrzuje stejné nejèastìjší zastoupení støední školy.

Polovina souboru uvádí nìjaké vážnìjší zdravotní obtíže a 71 sledovaných klientù (51 %) se cítí být zdrávo, když
pomineme souèasné léèení na diagnózu F63.0. Invalidní dùchod I. až III. stupnì pobíralo dle ÈSÚ v roce 2011celkem
341 390 osob, což èiní cca 6 % z celkového poètu 7 188 211 obèanù v produktivním vìku 15–64 let. U našeho souboru
jsme došli k údaji 12,2 % (17 participantù ze 139). Vzhledem
k tomu, že nás soubor je spíše mladší, dá se øíci, že je zde náznak zvýšené míry invalidizace u sledovaného souboru patologických hráèù. Dùvody jsou jak psychického rázu, tak
v dùsledku úrazù. Nemáme ovšem podklady k jakýmkoliv
spekulacím o smìru kauzality u této podskupiny. Nevíme,
zda k invalidizaci dochází až v dùsledku hraní èi pøidružených problémù, nebo je invalidita rizikovým faktorem pro
vznik hráèského problému.
Co se týká vykonávaného povolání hráèù, nejvíce
jsme se setkávali s montážními dìlníky, dìlníky pracujícími na smìnném provozu, obsluhou strojù èi zámeèníky, dále kuchaø/èíšník, obchodní zástupci, øidièi nákladních vozù,
taxikáøi. Profesionální sportovci (fotbal, hokej) a krupiéøi
v kasinech nebo obsluha v hernì. Mùžeme tedy øíci, že se
jedná o velmi riziková povolání. To dokládá i literatura
napø. Nešpor & Scheansová (2008) popsali, že nìkteré profese jsou ve vztahu k závislosti rizikovìjší než jiné. K rizikovým faktorùm patøí napø. stres, nedostateèný dohled nadøízených, velké èástky penìz, které jsou pracovníkovi snadno
dostupné. K velmi nebezpeèným zamìstnáním patøí i práce
v hernách, kasinech èi restauraèních zaøízeních, ohroženi
jsou i podnikatelé a profesionální sportovci. Problémy s hazardní hrou se ale mohou vyskytnout i u relativnì bezpeèných zamìstnání a také u invalidních dùchodcù.
Mnozí participanti popisují tìžké dìtství, kdy èasto bìhem dospívání zažívali tìlesné tresty, nezájem, pøetìžování. Tøetina klientù popisuje své dìtství jako bezproblémové
a pìkné. Vztahem mezi subjektivním popisem dìtství a výsledky z dotazníku ECR na vztahovou vazbu se budeme zabývat v dalších èláncích. Ve výpovìdích se èasto opakuje téma nefunkèní rodiny, zanedbávání èi nedodržování hranic
ze strany rodièù, což jsou rizikové faktory notoricky známé
z mnoha výzkumù závislostí obecnì. Toto téma v rozhovoru
bylo jedno z nejcitlivìjších, kdy klienti popisovali velmi tìžké psychické zážitky, doprovázené silnými emocemi. Tato
traumata chtìjí bìhem své léèby zpracovat. Zahranièní výzkumy dokazují, že dvì tøetiny hráèù prodìlaly nìjaké
emoèní trauma, 40 % zažilo fyzické násilí a 24 % uvedlo
sexuální zneužívání. Vìtšina se jich odehrála v dìtství.
Traumata byla spojována i s pokusem o sebevraždu, užíváním návykových látek èi jinými psychiatrickými problémy
(Kausch et al., 2006).
Zajímavé je srovnání prevalence užívání návykových
látek u sledovaného souboru hráèù a obecné populace. Výzkumný soubor vykazuje výraznì vyšší èetnosti v celoživotní prevalenci ve srovnání s obecnou populací, a to až o desít-
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ky procent. Výrazné rozdíly jsou i v souèasném užívání,
resp. prevalenci za posledních 30 dní. Užívání alkoholu
v souèasné dobì v našem souboru uvedlo 84,2 %, ve srovnání s prevalenèní studií (Mravèík, et al., 2012) uvedlo užívání
alkoholu v posledním mìsíci 76, 3 %. Jedná se tedy o velmi
vysokou prevalenci v užívání alkoholu. Z celkového souboru
popisuje 117 klientù pøíležitostné užívání, abstinenci od alkoholu uvedlo 12 klientù, jako duální závislost na alkoholu
uvedlo 10 klientù. Co se týká užívání tabáku, tak v našem
souboru kouøí 81,3 %, což je skoro o polovinu více jak ve výzkumu v obecné populaci. Zapálit cigaretu nebo užít jiný tabákový výrobek nezkoušelo 13 klientù. Pro tyto klienty je
kouøení zbyteèné. Je zajímavé pozastavit se nad absencí
náhledu na problém, tj. že kouøení jim pøijde škodlivé, hraní
však nikoliv. U užívání marihuany je náš soubor opìt vysoce nad hodnotami obecné populace. Z celkového poètu
73 respondentù šlo o jednorázovou zkušenost u 47 klientù.
Pravidelné užívání marihuany uvedlo 26 klientù. Závislost
na pervitinu uvedlo 30 klientù, u 7 klientù šlo o jednorázovou zkušenost, o experiment. U tohoto velmi rizikového stimulancia jde opìt o øádovì vyšší èetnosti, než v obecné populaci. Užívání heroinu uvedlo 8 klientù. Jednalo se o injekèní uživatele. Na heroinu byli závislí. Klienti døíve byli
závislí na heroinu, nyní v dobì intenzivního hraní heroin
neužívali, kombinovali však hraní s alkoholem a nadmìrnou konzumací cigaret.
l

5 ZÁVÌRY

Z pøehledu literatury vyplývá, že populace patologických
hráèù èi možná pøesnìji vyjádøeno lidí majících problémy
s hraním hazardních her není v ÈR zmapována tak detailnì, jak by bylo potøeba. Vzhledem k tomu, o jak závažný
spoleèenský problém se jedná, mají adiktologové o této sku-

pinì stále pomìrnì málo informací. Náš výzkum se pomocí
detailních rozhovorù a baterie vybraných diagnostických
nástrojù pokusil zaplnit nìkterá prázdná místa. V tomto
èlánku jsme se zamìøili na detailní popis výbìrového souboru 139 mužù v pobytové léèbì patologického hráèství se speciálním zamìøením na vzdìlání, zamìstnání, zdravotní
komplikace, rodinné zázemí a zkušenost s návykovými látkami. Soubor vychází ve srovnání s obecnou populací
v mnoha ohledech jako problematiètìjší s vyšším výskytem
rùzných rizikových faktorù èi psychiatrickou komorbiditou.
Jedná se zejména o vysokou prevalenci užívání návykových
látek, duálních diagnóz èi rodinné zátìže.
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