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VÝCHODISKA: Nadmìrné hraní hazardních her mùže vést

cházelo celkem 4,9 % dospìlých (7,4 % mužù a 2,6 % žen). Ve

k rozvoji problémového (patologického) hráèství. CÍLE: Od-

skupinì mladých dospìlých (15–34 let) bylo v riziku v r. 2012

hadnout míru a popsat vzorce problémového/patologického

podle PGSI 6,2 % a v r. 2014 podle Lie/bet 5,3 % osob. Odhad

hráèství v ÈR. METODIKA: (1) Celopopulaèní dotazníková

poètu problémových hráèù z prùzkumu mezi lékaøi èinil

studie Národní výzkum 2012 na reprezentativním souboru

80–90 tis. osob (0,9–1,0 % dospìlé populace) v r. 2012

obecné populace ve vìku 15–64 let (N=2134), pro odhad míry

a 90–110 tis. osob (1,0–1,2 %) v r. 2014. Vysoký podíl osob v ri-

problémového hráèství byl použit nástroj Problem Gambling

ziku je ve vìkové skupinì 15–24 let, nejvyšší podíl hráèù v nej-

Severity Index (PGSI), (2) omnibusové dotazníkové šetøení na

rizikovìjších pásmech je ve vìku 35–44 let. Pøibližnì ètvrtinu

kvótnì vybraném souboru populace ve vìku 15+ let v l. 2013

problémových hráèù tvoøí ženy. Nejvyšší riziko vykazuje hraní

a 2014 (N=1797 a 1810), které obsahovalo škálu Lie/bet,

na elektronických herních zaøízeních (EHZ) – tøetina a více hrá-

a (3) omnibusový dotazníkový prùzkum mezi praktickými lé-

èù na EHZ je v riziku rozvoje problémového hráèství; u kurzo-

kaøi pro dospìlé a pro dìti a dorost obsahující otázku na vý-

vých sázek a on-line hraní je to nejménì ètvrtina hráèù.

skyt patologických hráèù z l. 2012 a 2014 (N=551 a 550).

ZÁVÌR: V riziku rozvoje problémového hráèství je pøibližnì

VÝSLEDKY: V r. 2012 podle PGSI dosahoval podíl dospìlé

5 % dospìlé populace, z toho v pásmu problémového hráèství

populace v riziku problémového hráèství 5,1 % (7,4 % mužù

je 1,5–2,3 %, z nichž cca polovinu tvoøí patologiètí hráèi

a 2,8 % žen), z toho ve støedním a vysokém riziku se nacháze-

(0,6–1,2 % dospìlých). Problémové hráèství je v ÈR spojeno

lo 2,3 %, z toho ve vysokém riziku 0,6 % (1,2 % mužù

pøedevším s EHZ, lze oèekávat jeho nárùst ve spojení s kurzo-

a 0,0 % žen). V r. 2014 se v riziku (alespoò 1 bod v Lie/bet) na-

vými a live sázkami a on-line hazardními hrami.
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1 ÚVOD

Problémové hráèství je porucha kontroly hráèského chování, která je charakterizována zejména vysokou intenzitou
a epizodickým charakterem hraní a vysokými finanèními
èástkami vloženými do hraní (pøièemž jejich absolutní výše
je relativní vùèi ekonomickému statusu jedince) s následnými negativními dùsledky pro hráèe a jejich okolí. Pro závažné a zejména klinicky diagnostikované formy se požívá rovnìž výraz patologické hráèství (Abbott et al., 2013; Neal,
Delfabbro & O’Neil, 2005; Richard & Humphrey, 2014; Vacek, 2014; Williams, West & Simpson, 2012). Pro úèely èlánku a dalších èlánkù specializovaného èísla Adiktologie používáme pojmy problémové hráèství nebo patologické hráèství (druhé jmenované spíše pro závažné èi klinicky
diagnostikované formy hráèské poruchy).
V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)
nebo DSM-IV bylo patologické hráèství zaøazeno mezi poruchy impulzivity a ovládání (American Psychiatric Association, 2000; WHO & ÚZIS ÈR, 2008). V DSM-5 došlo ke zmìnì
názvu nozologické jednotky z patologické hráèství na hráèská porucha (anglicky gambling disorder nebo disordered
gambling), k jejímu zaøazení do skupiny s látkovými závislostmi a rovnìž došlo ke snížení celkového poètu diagnostických kritérií z 10 na 9, pøièemž minimální poèet kritérií
nutných k diagnóze hráèské poruchy (patologického hráèství) se snížil z 5 na 4 (American Psychiatric Association,
2013a, 2013b; Reilly & Smith, 2013). Hazardní hraní je pøitom potøeba vnímat ve spojitém kontinuu od rekreaèního po
patologické, pøièemž rozdíl mezi problémovým a rekreaèním hraním je pøedevším v jeho intenzitì (problémoví hráèi
hrají èastìji, déle, utrácejí více) a nezpochybnitelné kvalitativní kritérium nebo absolutní hodnota mìøitelných parametrù odlišující problémového hráèe od neproblémového
pravdìpodobnì neexistuje (Shaffer, 2014).
Silným prediktorem problémù spojených s hazardním
hraním je pohlaví (mezi muži se problémové hráèství vyskytuje èastìji), nízký vìk pøi prvním hraní hazardních her,
pøíslušnost k nìkterým profesním skupinám – vyšší riziko
mají napø. osoby pracující v herním prùmyslu, osoby s volnou pracovní dobou, bez dohledu, s disponibilní hotovostí
(Abbott et al., 2013; Johansson, Grant, Kim, Odlaug &
Götestam, 2009; Nelson et al., 2007). Predisponovány jsou
rovnìž osoby s poruchami emocí nebo osobnosti, zejména
s vysokou impulzivitou tíhnoucí k riskantnímu (rizikovému) chování (Blaszczynski & Nower, 2002; Richard & Humphrey, 2014). K rozvoji problémového hráèství pøispívá i sociální a ekonomický kontext èlovìka. Problémové hraní má
tendenci vyskytovat se ve zvýšené míøe v sociálnì a ekonomicky znevýhodnìných regionech, kde je nedostatek práce,
chudoba a kde lidé nenacházejí dostatek jiných pøíležitostí
k trávení volného èasu. Dopady a související problémy jsou
pak u této skupiny lidí citelné døíve, jelikož hazard pùsobí
jako regresivní daò, kdy nemajetní za nìj utratí více než bo-
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hatí (Abbott et al., 2013). Blíže k problémovému hráèství viz
rovnìž èlánek vìnovaný charakteristikám problémových
hráèù v tomto èísle (Mravèík, Èerný, Roznerová, Licehammerová & Tion Leštinová, 2015).
Pro screening a diagnostiku problémového a patologického hráèství se používá øada standardních nástrojù (nìkteré z nich mají verzi pro adolescenty). Nejèastìji používanými jsou SOGS-R, tj. revidovaný South Oaks Gambling
Screen (Lesieur & Blume, 1993; Lesieur & Blume, 1987),
DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) a Canadian Problem Gambling Index (CPGI), resp. jeho zkrácená
verze PGSI – Problem Gambling Severity Index (Ferris
& Wynne, 2001). Za velmi kvalitní nástroj s vysokou senzitivitou i specificitou je považována dvoupoložková škála
Lie/bet (Johnson et al., 1997). Existuje dokonce i jednopoložkový nástroj (The One-Item Screen for Problem Gambling), který zahrnuje jen jednu otázku „Mìl/a jste nìkdy
problémy s vaším hraním?“ (Thomas, Piterman & Jackson,
2008), který má však nízkou senzitivitu, tj. vysokou pravdìpodobnost falešnì negativních výsledkù, kdy problémoví
hráèi zùstávají neodhaleni (Stinchfield, 2014).
Míry prevalence problémového hráèství v dospìlé populaci se celosvìtovì pohybují v rozmezí 0,1–4,5 % pro problémové hráèství a 0,02–2,0 % pro patologické hráèství. Srovnatelnost odhadù mezi rùznými studiemi a zemìmi je omezená vzhledem k rozdílùm v metodologii studií, ve
výbìrových postupech, ve sbìru dat, v kritériích pro zaøazení do studie, v referenèních obdobích pro zjišťování míry
prevalence, v použitých nástrojích a v hranièních skóre pro
problémové nebo patologické hráèství u stejných nástrojù
(Griffiths, 2009; Sassen, Kraus & Bühringer, 2011; Williams, Volberg, & Stevens, 2012).
Použití rùzných screeningových nástrojù vede k mírnì
odlišným odhadùm míry prevalence problémového hraní
(Stucki & Rihs-Middel, 2007) – vážený prùmìr prevalence
problémového a patologického hráèství (dohromady) pro
SOGS byl 3,0 % (problémové hráèství 1,2 %, patologické
hráèství 1,8 %), pro CPGI 3,3 % (2,4 % a 0,8 %) a pro
DSM-IV 3,1 % (1,9 % a 1,2 %). Ukazuje se také, že zmìna
DSM v poètu a skladbì kritérií mùže vést k rozdílùm v míøe
identifikace problémového a patologického hráèství v populaci. Zatímco u žen se zdají rozdíly nevýznamné, u mužù
mohou zvýšit prevalenci osob klasifikovaných jako problémoví hráèi pøibližnì o ètvrtinu (Temcheff, Derevensky
& Paskus, 2011).
Griffiths (2009) ve svém evropském pøehledu uvádí
hodnoty pro patologické hráèství v rozmezí 0,1–0,6 %, pro
problémové hraní (vèetnì patologického) 0,5–2 %, v nìkterých zemích (napø. Estonsko, Finsko, Švýcarsko) nad 3 %.
Hráèi na EHZ tvoøí významnou nebo pøevažující èást problémových hráèù v øadì evropských zemí, což souvisí s nepøíznivými strukturními charakteristikami elektronických
herních zaøízení (EHZ), tj. technických her, tzv. automatù.
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Existují podstatné rozdíly v rizikovosti jednotlivých
her. Ta je dána mírou, s jakou poskytují impulzy, které vyvolávají nutkání hrát a které podmiòují a posilují problémové hraní (Delfabbro, 2014). Jde pøedevším o míru vzrušení,
kterou v hráèích vzbuzují, spoleèenskost hry nebo míru dovednosti, jež je ke høe potøeba, pøièemž vztah mezi konkrétní hrou a rizikem pro hráèe je individuální. Pøesto existují
napøíè rùznými typy her obecné faktory, tzv. strukturní
charakteristiky her, které jejich rizikovost zvyšují (Abbott
et al., 2013; Parke & Griffiths, 2007). Patøí k nim výše sázky, promìnlivost sázek, struktura a pravdìpodobnost výher, výše jackpotu, frekvence her jdoucích po sobì, tzv. tìsné prohry, zvukové a barevné efekty apod. Rizikovost her
zvyšuje také možnost hrát nepøetržitì po dlouhou dobu,
prostøedí, ve kterém se hra uskuteèòuje, soubìžné užívání
návykových látek vèetnì cigaret a alkoholu. Nepøíznivými
strukturními charakteristikami se vyznaèují zejména EHZ.
Právì EHZ pøitom tvoøí v ÈR nejvyšší podíl na herním trhu
a jejich nabídka je v mezinárodním kontextu mimoøádnì
vysoká – podle posledních dostupných údajù mezinárodního srovnání z r. 2013 pøipadalo na Slovensku 3,7, v Nìmecku 3,0, v Polsku 0,6 a v Rakousku 0,3 EHZ na 1000 obyvatel, zatímco v ÈR to bylo 7,5 EHZ na 1000 obyvatel (Mravèík
et al., 2014; Rous, Drbohlavová, Tion Leštinová, Èerný
& Mravèík, 2015). Ke hrám s vyšším rizikem patøí také kurzové sázky, pøedevším tzv. on-line live sázky, a také hry
v kasinu (Griffiths, 2009; Livingstone, Woolley, Zazryn,
Bakacs & Shami, 2008; Parke & Griffiths, 2007; Williams,
West et al., 2012). U sportovních sázek nebo karetních her
se navíc uplatòuje princip sociálního posilování chování
tím, že nìkteré sociální skupiny oceòují riziko, které hráè
podstupuje (Griffiths & Delfabbro, 2001). Kromì výše uvedených faktorù bývá v hraní hazardních her pøítomen i silný spirituální rozmìr, u problémových hráèù se pøi vtažení
do hry vyskytují stavy disociace podobné transu a vytržení
u náboženských rituálù (napø. Binde, 2007).
Do r. 2012, do doby, než se Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti (NMS) zaèalo zabývat otázkou
monitoringu hazardního hraní a jeho dopadù, byly publikovány odhady problémového hráèství v ÈR založené na aplikaci populaèních frekvencí ze zahranièí. Nešpor a Csémy
(2005) odhadli na základì dat ze studie ESPAD a zahranièních dat prevalenci patologického hráèství v ÈR na 0,5–1 %
populace, což odpovídalo pøibližnì 50–100 tis. hráèù. Verosta (2012) na základì zahranièních údajù odhadl prevalenci
problémových hráèù v ÈR na cca 3 % populace, což odpovídá
poètu pøibližnì 300 tis. hráèù.
V tomto èlánku jsou prezentovány nejnovìjší odhady
problémového hráèství v ÈR provedené NMS od r. 2012.
l

2 METODIKA

Pro odhad prevalence problémového hráèství v populaci bylo využito screeningových baterií otázek umístìných ve
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2 dotazníkových šetøeních: v Národním výzkumu 2012
a Výzkumu obèanù 2013 a 2014 (viz také Chomynová,
Drbohlavová & Mravèík, 2015). Dále byl k odhadu využit
prùzkum mezi lékaøi, který NMS dlouhodobì využívá pro
odhad poètu problémových uživatelù návykových látek.
l

2 / 1 Národní výzkum 2012

Na podzim 2012 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou
SC&C celopopulaèní studii na reprezentativním vzorku populace ve vìku 15–64 let s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2012 (Národní výzkum, 2012). Celkem bylo ve
studii osloveno 6210 domácností, koneèný výbìrový soubor dotázaných tvoøilo celkem 2134 respondentù vybraných náhodným ètyøstupòovým stratifikovaným výbìrem. Dotazník obsahoval podrobný modul na zkušenosti s hraním hazardních
her. Pro odhad míry výskytu problémového hráèství byla použita škála PGSI – Problem Gambling Severity Index (Currie,
Casey & Hodgins, 2010; Currie, Hodgins & Casey, 2013; Holtgraves, 2009). Jde o 9položkovou škálu, která vychází z pùvodní 31položkové škály CPGI – Canadian Problem Gambling
Index (Bagby, Quilty & Watson, 2012; Ferris & Wynne, 2001;
Svetieva & Walker, 2008). Škála PGSI se nepoužívá jako nástroj pro klinické posouzení pacienta, ale byla vytvoøena pro
screening výskytu problémù v souvislosti s hraním hazardních her v obecné populaci. Škála PGSI se skládá z následujících otázek, jež jsou kladeny respondentùm, kteøí uvedli hraní
hazardních her v posledních 12 mìsících:
1/ Vsadil/a jste nìkdy více penìz, než jste si mohl/a dovolit
prohrát?
2/ Potøeboval/a jste hrát se stále vìtším obnosem penìz,
abyste dosáhl/a požadovaného vzrušení?
3/ Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpìt
prohrané peníze?
4/ Mìl/a jste pocit, že by vám hraní mohlo zpùsobovat
problémy?
5/ Zpùsobilo vám hraní nìjaké zdravotní problémy, vèetnì
stresu nebo úzkosti?
6/ Kritizovali nìkdy jiní lidé vaše hraní, nebo vám øíkali,
že máte s hraním problém, ať už to byla podle vás pravda,
nebo ne?
7/ Zpùsobilo vám nebo vaší rodinì hraní nìjaké finanèní
problémy?
8/ Cítil/a jste nìkdy vinu nad tím, že hrajete, nebo nad tím,
jaké má vaše hraní následky?
9/ Pùjèil/a jste si peníze na hru nebo jste prodal/a nìjaký
majetek, abyste získal/a peníze na hru?
Respondenti odpovídali na škále 0=nikdy až 3=témìø
vždy. Výsledné PGSI skóre, které je souètem uvedených odpovìdí, nabývá hodnot 0–27, kdy 0 bodù znaèí žádný problém v souvislosti s hraním hazardních her, 1–2 body odpovídají nízkému riziku v souvislosti s hraním hazardních her,
3–7 bodù støednímu riziku s výskytem urèitých negativních
dopadù hraní a 8 a více bodù znaèí vysoké riziko v souvislos-
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ti s hraním, tedy riziko patologického hráèství s negativními dopady a ztrátu kontroly (Maitland & Adams, 2007).
l

2 / 2 Výzkum obèanù

V l. 2013 a 2014 zaøadilo NMS téma hazardního hraní do
omnibusového šetøení Výzkum názorù a postojù obèanù
Èeské republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice
zdraví realizovaného agenturou INRES-SONES. V r. 2013
bylo v souboru 1802 a v r. 2014 celkem 1810 osob ve vìku
15 a více let. Respondenti byli vybráni kvótním výbìrem
tak, aby reprezentovali populaci ÈR s ohledem na vìk, pohlaví, vzdìlání, kraj a velikost sídla bydlištì. Kromì otázek
na zkušenosti s hazardním hraním byl do modulu zaøazen
dvoupoložkový Lie/bet screeningový dotazník na problémové hráèství (Johnson et al., 1997), obsahující otázky:
1/ Musel/a jste nìkdy lhát lidem, kteøí jsou pro vás dùležití, o tom, jak moc hrajete?
2/ Cítil/a jste nìkdy potøebu hrát za více a více penìz?
Možné odpovìdi na obì otázky jsou „ano“ (1 bod) a „ne“
(0 bodù), výsledné Lie/bet skóre vzniklé jejich souètem tak
mùže nabývat hodnoty až 2 body, pøièemž alespoò 1 pozitivní odpovìï indikuje riziko problémového hráèství.
l

2 / 3 Prùzkum mezi lékaøi ÈR

tura INRES-SONES. Z iniciativy NMS byl do prùzkumu zaøazen dotaz na prevalenci problémového hráèství, na který
odpovídali pouze praktiètí lékaøi pro dospìlé a lékaøi pro dìti a dorost. Ti totiž registrují své pacienty pro úèely kapitaèní platby ze zdravotního pojištìní, což znamená, že každý
èlovìk žijící (resp. zdravotnì pojištìný) v ÈR je registrován
u jednoho lékaøe a celá populace je tak rozdìlena do jednotlivých lékaøských praxí. Z praxí praktických lékaøù je tedy
možné provádìt populaèní odhady. Lékaøùm byla položena
otázka na poèet „patologických hráèù nebo osob se závažnými problémy s hraním sázkových (hazardních) her, jako
jsou automaty, jiné hry v kasinu nebo sázky (vèetnì internetového sázení)“.
V r. 2012 se prùzkumu zúèastnilo 341 praktických lékaøù pro dospìlé a 210 dìtských lékaøù, v r. 2014 to bylo
340, resp. 210. Výsledky byly extrapolovány jednak na celkový poèet obyvatel ÈR (støední stav v r. 2012 a 2013 podle
ÈSÚ, rok 2014 nebyl v dobì analýzy k dispozici), jednak na
celkový poèet praktických lékaøù obou odborností v r. 2012
a 2013, neboť údaje za r. 2014 nebyly k dispozici (Chudobová, 2013, 2014; Marková, 2013). Frekvence (prevalence)
problémových hráèù mezi registrovanými osobami byla vypoèítána jako prùmìrná frekvence v souboru vážená poètem registrovaných pacientù.

V letech 2012 a 2014 byl proveden pravidelný omnibusový
sociologický prùzkum mezi lékaøi ÈR, který provádí agen-

Tabulka 1 / Table 1
Míra prevalence problémového hraní a extrapolace výsledkù na poèet obyvatel ÈR v r. 2012 (Národní výzkum 2012)
Prevalence of problem gambling and number of problem gamblers extrapolated to the population of the Czech Republic in 2012 (National Survey 2012)
Škála PGSI

Muži

Ženy

Mladí dospìlí

(n=1014)

(n=1047)

15–34 let

Celkem 15–64 let (n=2068)

(n=799)
Støední odhad

Støední odhad

Støední odhad

Støední odhad

95% CI dolní

95% CI horní

mez

mez

Míra prevalence v %
V riziku celkem

7,4

2,8

6,2

5,1

4,1

6,0

Nízké riziko (1–2 body)

3,2

2,2

3,4

2,7

2,0

3,4

Støední riziko (3–7 bodù)

2,9

0,6

1,9

1,7

1,2

2,3

Vysoké riziko (8 a více bodù)

1,2

0,0*

0,8

0,6

0,3

0,9

Støední a vysoké celkem

4,1

0,6

2,7

2,3

1,7

3,0

V riziku celkem

270 000

101 000

169 000

365 000

297 000

433 000

Nízké riziko (1–2 body)

118 000

79 000

94 000

196 000

145 000

246 000

Støední riziko (3–7 bodù)

107 000

22 000

53 000

126 000

85 000

167 000

Vysoké riziko (8 a více bodù)

45 000

0*

22 000

43 000

19 000

67 000

Støední a vysoké celkem

152 000

22 000

75 000

169 000

122 000

217 000

(3 a více bodù)
Extrapolace na poèet obyvatel

(3 a více bodù)
Pozn.: * Ve vysokém riziku se v souboru nenacházela žádná žena.
Note: * The sample did not include any women at high risk.
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Tabulka 2 / Table 2
Míra prevalence problémového hraní a extrapolace výsledkù na poèet obyvatel ÈR v r. 2013 a 2014 (Výzkum obèanù 2013 a 2014)
Prevalence of problem gambling and number of problem gamblers extrapolated to the population of the Czech Republic in 2013 and 2014 (Citizen Survey
2013 and 2014)
Lie/bet skóre

Muži

Ženy

Mladí dospìlí

Celkem 15 a více let (N=1802 v r. 2013 a 1810 v r. 2014)

15–34 let
Støední odhad

Støední odhad

Støední odhad

Støední odhad

95% CI dolní

95% CI horní

mez

mez

2013
Míra prevalence v %
V riziku celkem

8,0

1,6

6,8

4,7

3,7

5,7

– z toho 1 bod

5,4

1,0

4,5

3,1

2,3

3,9

– z toho 2 body

2,6

0,7

2,3

1,6

1,0

2,2

Extrapolace na poèet obyvatel
V riziku celkem

349 000

73 000

180 000

420 000

331 000

510 000

– z toho 1 bod

235 000

46 000

119 000

277 000

206 000

349 000

– z toho 2 body

113 000

32 000

61 000

143 000

89 000

197 000

V riziku celkem

7,4

2,6

5,3

4,9

3,9

5,9

– z toho 1 bod

5,3

1,8

4,3

3,5

2,7

4,4

– z toho 2 body

2,0

0,8

0,9

1,4

0,8

1,9

2014
Míra prevalence v %

Extrapolace na poèet obyvatel
V riziku celkem

322 000

119 000

140 000

438 000

349 000

528 000

– z toho 1 bod

231 000

83 000

114 000

313 000

241 000

393 000

– z toho 2 body

87 000

37 000

24 000

125 000

72 000

170 000

Zdroje: Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2014), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and INRES-SONES (2015b)
Sources: National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2014), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2015b)

l

3 VÝSLEDKY

Odhady prevalence problémového hráèství podle PGSI
a absolutní poèty problémových hráèù po extrapolaci na poèet obyvatel ÈR v r. 2012 uvádí tabulka 1.
Odhady prevalence problémového hráèství podle nástroje Lie/bet a absolutní poèty po extrapolaci na poèet obyvatel v r. 2013 a 2014 uvádí tabulka 2.

Odhady prevalence problémového hráèství ÈR
v r. 2013 a 2014 z prùzkumu mezi lékaøi uvádí tabulka 3.
Výskyt rizika problémového hráèství v r. 2012
a v r. 2014 podle vìku uvádí tabulka 4. Strukturu skupiny
problémových hráèù v r. 2014 (alespoò 1 bod v Lie/bet) uvádí graf 1.

100,0
80

73,0

60
40
27,0
20
0
Muži

Ženy
15–24

25–34

35–44

45–54

Celkem
55–64

65+

Graf 1 / Graph 1
Struktura problémových hráèù (alespoò 1 bod v Lie/bet) ve Výzkumu obèanù 2014 podle pohlaví a vìku (n=89), v %
Structure of problem gamblers (one or two points in Lie/Bet) according to Citizen Survey 2014, by gender and age (n=89) (%)
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Tabulka 3 / Table 3
Odhady poètu problémových hráèù v ÈR z prùzkumu mezi lékaøi v r. 2012 a 2014
Estimated numbers of problem gamblers in the Czech Republic based on surveys among general practitioners conducted in 2012 and 2014
Odbornost

Praktický lékaø pro dospìlé

Praktický lékaø pro dìti
a dorost

Celkem

Odhad

Støední hodnota

Extrapolace na poèet obyvatel

Extrapolace na poèet lékaøù

2012

2014

2012

2014

80 471

101 811

72 198

76 468

95% CI – dolní mez

64 975

82 865

59 158

62 454

95% CI – horní mez

95 967

120 757

85 239

90 483

Støední hodnota

8 261

10 828

10 889

11 660

95% CI – dolní mez

4 753

6 868

6 459

5 926

95% CI – horní mez

11 769

14 787

15 319

17 394

Støední hodnota

88 732

112 638

83 088

88 129

95% CI – dolní mez

69 727

89 733

65 617

68 380

95% CI – horní mez

107 736

135 544

100 559

107 877

Zdroje: Národní monitorovací støedisko pro drogy a drogové závislosti and INRES-SONES (2013), Národní monitorovací støedisko pro drogy a závislosti and
INRES-SONES (2015a)
Sources: National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and INRES-SONES (2013), National Monitoring Centre for Drugs and Addiction and INRES-SONES (2015a)

Tabulka 4 / Table 4
Distribuce rizika problémového hráèství podle vìku v Národním výzkumu 2012 a ve Výzkumu obèanù 2014, v %
Risk of problem gambling in different age groups according to National Survey 2012 and Citizen Survey 2014 (%)
Míra rizika

15–24 let

25–34 let

35–44 let

45–54 let

55–64 let

65 a více let

Nízké riziko (1–2 body)

4,8

2,5

1,8

1,8

3,3

n. a.

Støední riziko (3–7 bodù)

2,8

1,3

2,5

1,6

0,7

n. a.

Vysoké riziko (8 a více bodù)

0,3

1,3

1,1

0,0

0,2

n. a.

Celkem v riziku

7,9

5,1

5,4

3,4

4,2

n. a.

Nízké riziko (1 bod)

7,0

2,3

2,8

4,0

3,8

2,5

Vysoké riziko (2 body)

0,4

1,3

2,8

1,1

1,4

0,8

Celkem v riziku

7,4

3,7

5,7

5,1

5,1

3,3

Národní výzkum 2012 (PGSI)

Výzkum obèanù 2014 (Lie/bet)

Výskyt rizika problémového hráèství v r. 2012
a v r. 2014 podle typu her uvádí graf 2.
l

4 DISKUSE

Výsledné odhady jsou ovlivnìny volbou screeningových nástrojù použitých v prùøezových populaèních šetøeních.
Napø. PGSI, které bylo použito v Národním výzkumu 2012,
vede k relativnì vyšším odhadùm celkového rizika, ale souèasnì k nižším odhadùm nejvyššího rizika problémového
hráèství než jiné standardní nástroje, jako jsou SOGS nebo
nástroj založený na DSM. Stucki and Rihs-Middel (2007) ve
své metaanalýze dospìli k váženému prùmìru 3,0 % prevalence problémového a patologického hráèství (dohromady)
pøi použití SOGS (problémové hráèství 1,2 %, patologické
hráèství 1,8 %), 3,3 % pøi použití CPGI (2,4 % a 0,8 %)
a 3,1 % pøi použití DSM-IV (1,9 % a 1,2 %). Škála Lie/bet,
která byla rovnìž v ÈR použita v omnibusových šetøeních,
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umožòuje velmi hrubý odhad míry rizika. Srovnatelnost odhadù provedených rùznými nástroji je tedy velmi omezená.
Je rovnìž potøeba vzít v úvahu, že údaje pocházející z dotazníkových šetøení bývají zatíženy informaèní systematickou
chybou.
Podle škály PGSI odpovídal v r. 2012 podíl osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních her 5,1 % obecné populace ve vìku 15–64 let (7,4 % mužù a 2,8 % žen), z toho ve
støedním a vysokém riziku (problémového hráèství) bylo
2,3 % populace (4,1 % mužù a 0,6 % žen), z toho ve vysokém
riziku (patologického hráèství) 0,6 % (1,2 % mužù a 0,0 %
žen). Pøi extrapolaci na populaci ÈR ve vìku 15–64 let odpovídal poèet osob v riziku v souvislosti s hraním hazardních
her pøibližnì 365 tis. (297–433 tis.) osob, z nich pøibližnì
169 tis. (122–217 tis.) bylo ve støedním a vyšším riziku
(problémového hráèství), z nichž 43 tis. (19–67 tis.) bylo ve
vysokém riziku (patologického hráèství). Ve skupinì osob
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Graf 2 / Graph 2
Odhady míry problémového hráèství mezi hráèi v posledních 12 mìsících v r. 2012 (Národní výzkum 2012) a 2014 (Výzkumu obèanù 2014)
podle typù her, v %
Estimated prevalence of problem gambling in last-12-month gamblers in 2012 and 2014, by gambling activity (%)
Pozn.: Poèet respondentù (n) v jednotlivých kategoriích dosahuje v r. 2012 poètu 77 až 536, v r. 2014 107 až 662.
Note: The number of respondents (n) in the categories ranged from 77 to 536 in 2012 and from 107 to 662 in 2014.

ve vìku 15–34 let bylo celkem 6,2 % v riziku v dùsledku hraní hazardních her, pøièemž 2,7 % bylo v riziku vzniku problémového hráèství a 0,8 % v riziku patologického hráèství.
Pøi extrapolaci na poèet obyvatel to odpovídalo celkem
169 tis. mladých lidí v riziku, z toho 75 tis. osob ve støedním
a vyšším riziku a 22 tis. osob ve vysokém riziku vzniku patologického hráèství.
Z výsledkù z r. 2014 za použití Lie/bet škály vyplývá, že
v riziku (alespoò 1 bod na škále Lie/bet) se nacházelo celkem 4,9 % (95% CI: 3,9–5,9 %) èeské populace ve vìku
15 a více let (7,4 % mužù a 2,6 % žen), což po pøepoètu pøedstavuje pøibližnì 440 tis. osob, z toho 320 tis. mužù a 120 tis.
žen. Ve skupinì mladých dospìlých (15–34 let) je v riziku
problémového hráèství 5,3 % osob (140 tis.). V pásmu vysokého rizika (2 body v Lie/bet), tj. velmi orientaènì v pásmu
problémového hráèství, se nacházelo 1,4 % (125 tis.) dospìlých osob.
Odhad poètu problémových/patologických hráèù v ÈR
za r. 2014 z prùzkumu mezi lékaøi èiní 90–110 tis. osob
(1,0–1,2 %), z toho 11–12 tis. dospívajících; v r. 2012 to bylo
80–90 tis. osob (0,9–1,0 %), z toho 8–11 tis. dospívajících.
Odhady provedené v letech 2012–2014 tedy naznaèují,
že v riziku rozvoje problémového hráèství je v ÈR pøibližnì
5 % dospìlé populace (cca 450 tis.), z toho v pásmu problémového hráèství se nachází 1,5–2,3 % dospìlých osob
(130 až 200 tis.), z nichž 55–110 tis. (0,6–1,2 % èeské dospìlé
populace) tvoøí patologiètí hráèi. Pøibližnì ètvrtinu z nich
tvoøí ženy.
Je obtížné hodnotit trend výskytu problémového hraní
v ÈR v letech 2012–2014. Na základì výsledkù získaných
pomocí Lie/bet škály došlo ke zvýšení støedního odhadu
osob v riziku, ale vzhledem k šíøce intervalù spolehlivosti
odhadù nejsou zmìny v letech 2012–2014 statisticky významné. Støední odhad míry problémového hráèství v ÈR
z prùzkumu mezi lékaøi se mezi lety 2012 a 2014 rovnìž
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zvýšil, ale i zde jsou odhady zatíženy znaènou nejistotou vyjádøenou širokými intervaly spolehlivosti, které se pøekrývají. Je rovnìž potøeba vzít v úvahu, že prevalenèní odhady
získané prostøednictvím praktických lékaøù jsou založeny
na kvalifikovaných odhadech. Lze pøedpokládat, že rovnìž
zintenzivnìní odborné i veøejné diskuze na téma negativních dopadù hazardního hraní v ÈR, ke kterému v posledních letech došlo, vedlo ke zvýšené pozornosti a identifikaci
tìchto problémù také mezi klientelou praktických lékaøù.
Regionální rozdíly v rámci ÈR nebyly analyzovány, neboť kvalita a povaha dostupných dat regionální analýzu
neumožnila.
Vyšší podíl osob v riziku se nachází v nejmladší vìkové
skupinì 15–24 let. Tato skupina má však pravdìpodobnì
vzhledem k nízkému vìku a kratší hráèské kariéøe nejnižší
podíl osob ve vyšších pásmech rizika a nedošlo u nich prozatím k rozvoji silné hráèské poruchy. Oproti tomu ve skupinì
35–44 let je nejvíce hráèù v tìch nejvyšších rizikových
pásmech.
Výskyt problémového hraní se liší s ohledem na typ hazardní hry. Nejvyšší riziko rozvoje hráèské poruchy vykazuje hraní na EHZ – tøetina a více hráèù na EHZ je v riziku
rozvoje problémového hráèství. To je v souladu s údaji
o strukturních charakteristikách her a s empirickými daty
od léèených patologických hráèù v ÈR o hrách, v dùsledku
jejichž hraní došlo k rozvoji hráèské poruchy (Mravèík et al.,
2015). Kurzové sázky, live sázky a on-line hazardní hry vùbec však také vykazují nezanedbatelné riziko – v riziku je
nejménì ètvrtina jejich hráèù. Data je však potøeba interpretovat opatrnì vzhledem k nízkým poètùm respondentù
populaèních šetøení u nìkterých kategorií podle her. Nicménì také vzhledem k oèekávanému zvyšování dostupnosti
a míry on-line hraní lze oèekávat nárùst výskytu problémového hráèství s nimi spojených. Zdá se, že mladí muži jsou
zvláštì ohrožení hraním na internetu, neboť vyhledávají
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anonymní prostøedí a jsou náchylnìjší k nadmìrným sázkám v dùsledku ztráty pøehledu o èase bìhem hraní (Ejova,
2015).
l

vzestupu, a lze oèekávat také nárùst problémových forem
hraní s nimi spojených. Výsledky této práce by mìly pomoci
formulovat opatøení v oblasti politiky a zákonné regulace
týkající se hazardního hraní v ÈR.

5 ZÁVÌR

Od r. 2012 jsou k dispozici odhady výskytu problémového
hráèství v ÈR provedené standardními nástroji a srovnatelnými metodami. Odhad výskytu nejzávažnìjší formy hráèské poruchy (patologického hráèství) dosahuje až 1,2 %, což
je ve srovnání s úrovní v jiných evropských zemích nadprùmìrný výskyt. Problémové hráèství je v ÈR spojeno pøedevším s EHZ (tj. technickými hrami, laicky automaty), což
odpovídá jejich vysoké rizikovosti a nabídce v ÈR. Nelze
však podceòovat rizika ostatních her (pøedevším kurzových
sázek a on-line hazardních her), jejichž prevalence je na
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