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VÝCHODISKA A CÍLE: Gamblerství je komplexní feno-

zdaleka nejen finanèní, ale spíše psychologickou a emoèní.

mén, na který se dá podívat z mnoha úhlù pohledu. Cílem

V hraní je pak za jistých podmínek pokraèováno i pøes to,

textu je nastínit na základì shrnutí poznatkù z již publiko-

že mùže pøekroèit rekreaèní užívání a stát se problémo-

vaných kvalitativních studií jevy a mechanismy, které se

vým. Toto pak má vliv nejen na hráèe samotného, ale i na

u hazardního hraní vyskytují. METODY: V èlánku byla

jeho sociální okolí. ZÁVÌR: Rovnováha je podstatný as-

provedena metasyntéza 34 kvalitativních studií tématu

pekt ve fenoménu gamblingu. Hazardní hraní je lék na ztrá-

gamblerství z let 1998–2015. Výsledky jednotlivých studií,

tu rovnováhy a zároveò rovnováhu v životì hráèù trvale

které se zamìøují na specifická témata spojená s hazard-

narušuje. Tímto se vytváøí kolo fungování, které nemá ani

ním hraním, byly zpracovány kvalitativními metodami ta-

konec ani zaèátek. Neustálé hledání a ztrácení rovnováhy

kovým zpùsobem, aby vytvoøily pøíbìh gamblingu.

pøináší vzrušení a napìtí do života.

VÝSLEDKY: Studie navzájem potvrzují své výsledky,
a vytváøejí tak celý pøíbìh hráèské kariéry. Hazardní hraní
pøináší hráèùm mnoho možností jak získat odmìnu, a to
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1 ÚVOD

Problematika hazardního hraní je v Èeské republice v posledních nìkolika letech aktuální a akcentované téma, ať v rovinì
veøejné, tak i odborné. Podle posledních výzkumù se odhaduje, že podíl osob v riziku v souvislosti s hraním sázkových her
dosahuje 4,5–5,0 % obecné populace ve vìku 15–64 let. Problémoví hráèi (tj. hráèi ve vyšším riziku vzniku problémù) tvoøí
1,7–2,3 % dospìlé populace a pøibližnì 0,6–1 % populace ÈR
ve vìku 15–64 let má závažné problémy s hazardním hraním
a je v riziku vzniku patologického hráèství (Mravèík et al.,
2014). Hazardní hraní v sobì zahrnuje široké množství hazardních her a aktivit. Jde o rùzná elektronická herní zaøízení
(dále EHZ), poker, loterie, losy, sázky a další. Všechny druhy
sázkových her jsou dostupné v online i offline podobách, nìkteré v legálních, jiné v nelegálních podmínkách. U hráèù
všech hazardních her se však pravdìpodobnì vyskytují nìkteré podobné charakteristiky a principy bez ohledu na typ hry.
Patologické hráèství patøí mezi návykové a impulzivní
poruchy. V diagnostických manuálech DSM 4 a MKN 10 bylo patologické hráèství zaøazeno mezi poruchy impulzivity.
V novém vydání DSM 5 a pøipravovaném vydání MKN 11
by mìlo být již zaøazeno mezi závislosti jako jediná nelátková závislost. Gamblerství vykazuje obdobné znaky jako jiné
závislostní chování, což bylo dostateèné potvrzeno i odbornými výzkumy (DSM 5, 2013). V anglosaské literatuøe bývají tyto znaky oznaèovány jako „tøi C závislosti“, a sice nutkání, nedostatek sebekontroly a pokraèování i pøes zpùsobené negativní dùsledky (compulsion, loss of control,
continued use despite negative consequences). Právì kvùli
tomu, že se u hazardního hráèství nejedná o závislost na
konkrétní látce, ho mnozí nepovažují za pøíliš legitimní problém (McCowan et Howatt, 2007). Jeden z pøístupù k hazardnímu hraní je totiž založen na domnìnce, že všichni lidé hrají
z vlastní vùle, což znamená, že hraní je jejich svobodné rozhodnutí. Je ovšem tøeba rozlišovat, kdy je hráèství jakýmsi
druhem zábavy a zcela pod jedincovou kontrolou a kdy se už
dá oznaèit za problémové nebo patologické, tedy mimo kontrolu hráèe (Øezáèová, Salivar et Vlasáková, 2010).
Zdá se, že gambleøi jsou èasto nejprve ovlivnìni sociologickými faktory jako napø. dostupností hazardu, postojem
a zvyky rodièù, pøátel a vrstevníkù, stejnì jako nedostatkem alternativních aktivit. V další fázi je zde øada faktorù,
které ovlivòují to, zda gambler u hraní zùstane. K posílení
tohoto chování pøispívají nìkterá kognitivní pøesvìdèení
hazardních hráèù a používání hazardní hry jako možnosti
útìku od každodenní reality. Aèkoliv není zcela jasné, jakými mechanismy se stane to, že nìkteøí lidé zaènou hrát
problémovì, je jasné, že trvalé hraní vede do zoufalé „spirály voleb“, kdy je v hraní pokraèováno zejména kvùli touze
vyhrát peníze, získat zpìt své ztráty a splatit dluhy (fenomén chasing loses). Gamblerství se tak stává komplexní
multifaktorovou aktivitou, která se pravdìpodobnì nedá
popsat jedinou teorií (Griffiths, 2002).
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V èlánku vám nabídnu možnost podívat se na problém
gamblerství v jeho šíøi a pestrosti. Na zaèátku je pøedstaven
zpùsob výbìru a zpracování èlánkù, které byly použity, a jejich pøevedení do koneèného textu. V centrální èásti textu
pak bude hazardní hraní zkoumáno z perspektivy atraktivity pro hráèe – ať už z pohledu toho, co pøináší pøímo pro nìj,
tak i z jeho dostupnosti a nízkoprahovosti. Dále pak budeme mluvit o mechanismech, které podporují zachování hraní, a jak se systém chová v pøípadì odhalení. Další nedílnou
souèástí pøíbìhu je to, jak se hazardní hraní projevuje v rodinném a sociálním prostøedí hráèe.
l

2 METASYNTÉZA

Cílem èlánku je popsat mechanismy, procesy a jevy spojené
s tématem hazardního hraní. Pøi zpracování tématu gamblerství jsem se rozhodla pro syntézu kvalitativních studií.
Inspirovala jsem se metodologií studie Douglase (2008) Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for
the decade 1996–2006. Tato metodologie byla zvolena proto,
že syntéza kvalitativních výsledkù je více vysvìtlující a mùže pomýšlet na rozšíøení pochopení fenoménu a zkušenosti
respondentù (Ring et al., 2011). Na rozdíl od bìžného narativního shrnutí jde o systematickou, srozumitelnou a opakovatelnou metodou, kterou lze popsat urèitou oblast.
V další èásti si mùžete pøeèíst design tvorby èlánku,
výbìr èlánkù pro zpracování, zpùsob analýzy a souhrn jednotlivých èlánkù.
l

2 / 1 Metoda výbìru èlánku

Na zaèátku byla stanovena kritéria pro zaøazení èlánku do
zpracovaného souboru. Základní podmínkou byl kvalitativní výzkum z oblasti gamblerství proto, aby zpracovaná syntéza pokryla široké spektrum fenoménu. Další podmínkou
pro zúžení a konkretizaci hledání bylo, aby èlánek publikovaný v recenzovaném èasopisu byl zamìøený na problém
z pohledu samotného hazardního hráèe èi jeho okolí (blízcí,
pøípadnì odborníci; psychologická perspektiva problému).
Èlánky byly vyhledány v odborných databázích
EBSCO, ProQuest, Sage Journal Online, JSTOR, SOCINDEX, SpringerLINK. Databáze byly vybrány na základì
výše stanovených pøedpokladù, tedy primárnì tak, aby šlo
o sociálnì zamìøené databáze. Základním vyhledávacím
mechanismem vyhledání byl požadavek na kvalitativní výzkum, který má ve svém abstraktu heslo „gambling“ v recenzovaném èasopise, dostupný v plnotextové podobì.
V další fázi pak byly vyøazeny ty èlánky, které nebyly
pùvodními kvalitativními psychologickými studiemi, nebo
byly komentáøi, rešeršemi apod. Tento proces probìhl v roce 2012, kvùli dlouhému procesu tvorby èlánku a recenznímu øízení bylo toto zopakováno na jaøe 2015, kdy byly doplnìny další èlánky a znovu zapracovány dle metodologie popsané níže. Pøehled èlánkù naleznete v tabulce 1.
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Tabulka 1 / Table 1
Pøehled èlánkù použitých pro metasyntézu
List of articles used for metasynthesis
autor/autorka/
autoøi

rok

název

téma

metody analýzy dat

Wedgeworth

1998

The reification of the „pathological“ gambler: An analysis of
gambling treatment and the application of the medical model
to problem gambling

gambling jako sociálnì
konstruovaný fenomén

grounded theory

Darbyshire et al. 2001

The Experience of pervasive loss: Children and young people zkušenost dìtí vyrùstajících v rodinì
living in a family where parental gambling is a problem
s gamblerem

obsahová analýza

Ricketts a
Macaskill

2003

Gambling as emotion management: Developing a grounded
theory of problem gambling

emoce, kontrola, cena za gambling

zakotvená teorie

Hagen et al.

2005

Stacking the odds: A phenomenological study of
non-problem gambling in later life

strategie, aby se z neproblem. hraní
nestalo problematické

fenomenologická
analýza

Schuell

2006

Machines, medication, modulation: Circuits of dependency
and self-care in Las Vegas

rovnováha jako zpùsob vyrovnání se pøípadové
s hraním
studie,etnografický
pøístup

Wood a Griffiths 2007

A qualitative investigation of problem gambling as an
escape-based coping strategy

gambling jako alternativní copingová zakotvená teorie
strategie

Li

2007

Women’s ways of gambling and gender-specific research

gambling z ženské perspektivy

Hong Chui

2008

True stories: Migrant Vietnamese women with problem
gambling in Brisbane, Queensland

zkušenost osamìlých žen gamblerek tematická analýza
z etnické minority

neuvedeno

Puiquette-Tomei 2008
et al.

Group therapy for women problem gamblers: A space of their zkušenost žen se skupinovou terapii
own

zakotvená teorie

Patford

2009

For worse, for poorer and in ill health: How women
experience, understand and respond to a partner’s gambling
problems

dùsledky pro vztah, pohled partnerek tematická analýza

Bradley

2009

Because it’s free poker! A qualitative analysis of free Texas
Hold’em Poker Tournaments.

poznání kultury turnajù, motivace
hráèù

Wiliiams
a Wolker

2009

gambling u pachatelù
Does offender gambling on the inside continue on the
outside? Insights from correctional professionals on gambling
and re-entry

categorical-content
analyzing

Binde

2009

Exploring the impact of gambling advertising: An interview
study of problem gamblers

vliv reklamy na hráèe

kódování pomocí Atlas.ti

Ferentzy et al.

2009

Changing spousal roles and their effect on recovery in
gamblers anonymous: GamAnon, social support, wives and
husbands

zmìna vztahu v prùbìhu léèby
a podpory

zakotvená teorie

Corney a Davis

2010

Female frequent Internet gamblers: A qualitative study
investigating the role of family, social situation and work

internet gambling u žen –
akceptovatelná forma gamblingu

tematická analýza

Valentine
a Hughes

2010

Ripples in a pond: The disclosure to, and management of,
problem Internet gambling with/in the family

vliv hraní na rodinu

pøípadové studie,
tematická analýza

Thomas a kol.

2011

Gambling and the multidimensionality of accessibility: More
than just proximity to Venues

dùležitost dostupnosti

tematická a
fenomenologická
analýza

Anderson et al.

2011

Familicide and suicide in a case of gambling dependence

impulzivita, vina, deprese
a sebevražda v kontextu gamblingu

pøípadová studie

neuvedeno

procedure

Siemens a Kopp 2011

The influence of online gambling environments on self-control gambling a sebekontrola

tématická analýza

Grifitths

2011

A Typology of UK slot machine gamblers:
A longitudinal observational and interview study

dovednost, zapojení a kontrola jako
podstatné rysy pro typologie hráèù

tematická analýza

Reith a Dobbie

2011

Beginning gambling: The role of social networks and
environment

vliv sociálního prostøedí na zaèátek
gamblerské kariéry

program Frame
(matrix-based approach)

Hing et al.

2012

A case study of gambling involvement and its consequences

gambling jako volnoèasová aktivita

tematická analýza

Oakes et al.

2012

A focus group study of predictors of relapse in electronic
gaming machine problem gambling

relaps – co pomáhá prevenci relapsu, tematická analýza,
co naopak vede k relapsu
zakotvená teorie

Reith a Dobbie

2012

Lost in the game: Narratives of addiction and identity in
recovery from problem gambling

dvojí identita hráèù v procesu
úzdravy

neuvedeno

McCormack a
Griffiths

2012

What differentiates professional poker players from
recreational poker players? A qualitative interview study

rozdíl mezi profesionálními
a rekreaèními hráèi

zakotvená teorie
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autor/autorka/
autoøi

rok

název

téma

metody analýzy dat

Gavriel-Fried
a Ajzenstadt

2012

Pathological women gamblers: Gender-related aspects of
control.

téma kontroly u žen hráèek

tematická analýza

Bouju et al.

2013

Texas hold’em poker: A qualitative analysis of gamblers’
perceptions

rozdíl mezi profesionálními
a rekreaèními hráèi

tematická analýza

Nixon et al.

2013

Female gambling, trauma, and the not good enough self:
an interpretative phenomenological analysis

vliv traumatu na gamblerské
mechanismy žen hráèek

IPA

Reith a Dobbie

2013

Gambling careers: A longitudinal, qualitative study of
gambling behaviour

støídání období v prùbìhu hráèské
kariéry

neuvedeno

Holdsworth et
al.

2013

Impacts of gambling problems on partners: partners’
interpretations

vliv na rodinu z pohledu partnerù

tematická analýza

Thomas et al.

2013

What influences the beliefs, behaviours and consumption
patterns of ‘moderate risk’ gamblers?

mechanismy gamblingu u hraèù
v nízkém riziku

otevøené kódování

Choong et al.

2014

The experience of recovering gamblers in Malaysia:
A phenomenological study

vliv na rodinu z pohledu hráèe

tematická analýza

Li et al.

2014

Why Chinese international students gamble: Behavioral
decision making and its Impact on identity construction

vliv prostøedí na vznik hraní

tematická analýza

Gavriel-Fried
et al.

2015

Normative identity construction among women diagnosed
with a gambling disorder

identita žen hráèek

tematická analýza

Velký èasový rozptyl èlánkù je zpùsoben hlavnì faktem, že pøevážná vìtšina nalezených výzkumù byla publikována až v roce 2012 a pozdìji. V prvním zpracování byl tedy zahrnut takto široký rámec z dùvodu dostateèné velikosti vzorku zpracovaných výzkumù.
l

2 / 2 Metoda analýzy

Jako hlavní metoda zpracování dat bylo vybráno klustrování (viz napø. Robson, 2002; Miovský 2006). Výsledky každé
studie byly okódovány, jednotlivé kódy pak shlukovány do
kategorií a podkategorií. Ty pak byly seøazeny takovým
zpùsobem, aby mohly vytvoøit pøíbìh a popis gamblerství
jako fenoménu. Po pøidání dalších výzkumù byly další kódy
znovu podrobeny analýze. To oèekávanì pøineslo nejen rozšíøení nìkterých kategorií, ale i jejich pøeskupení a vznik
nových kategorií.
l

2 / 3 Souhrnný popis èlánkù

V tabulce 1 najdete seznam jednotlivých èlánkù, které byly
podrobeny metasyntéze. Èlánky jsou øazeny dle data publikace. Kromì metody zpracování dat zde najdete i struèný
popis tématu, kterému se èlánek vìnoval.
Vìtšina výzkumù se tematicky vìnovala mechanismùm a rysùm hazardního hraní. Objevovala se témata spojená se zvládáním stresu a emocí (Ricketts et Macaskill,
2003; Schûll, 2006; Wood et Griffiths, 2007; William et Wolker, 2009; Hing et al., 2012; Weldgeworth, 1998; Anderson
et al., 2011) Dalším okruhem pak bylo zkoumání gamblingu
jako pøíhodného a dostupného média pøítomného v širší sociální zkušenosti (Binde, 2009; Thomas et al., 2011; Reith et
Dobbie, 2011). Specifická témata se pak objevují pøi zapojení hráèe do procesu hraní (Griffiths, 2011) a v prùbìhu jeho
hráèské kariéry (Reith et Dobbie, 2013).
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Také se zkoumá specifická podoba hazardních her
v online prostøedí (Corney et Davis, 2010; Siemens et Kopp,
2011). Necelá pìtina výzkumù také zkoumala téma gamblingu z perspektivy žen hráèek a jejich unikátní perspektivy, èastým tématem pak byla identita a dvojí odsouzení právì pro jejich genderovou identitu (Li, 2007; Hong Chui,
2008; Piquette-Tomei et al., 2008; Corney et Davis, 2010;
Gavriel-Fried et Ajzenstadt, 2012; Nixon et al., 2013;
Gavriel-Fried et al., 2015)
Oblastí zájmu je také to, jak si hráèi udržují kontrolu
nad hraním (Hagen et al., 2005), co hraje roli v tom, zda se
stane z hráèe rekreaèní, profesionální nebo problémový
hráè (McCormack et Griffiths, 2012; Thomas et al., 2013),
a co se dìje v prùbìhu procesu pøestávání s hraním (Reith et
Dobbie, 2012; Oakes et al., 2012a, b).
Dùležitou souèástí je také to, jaké dopady má hráèské
chování na jeho rodinu a blízké, a to jak na celý sociální systém (Valentines et Hughes, 2010; Ferentzy et al., 2011;
Choong et al., 2014), tak i na jednotlivce – dìti, partnery
(Darbyshire et al., 2001; Patford, 2009; Holdsworth et al.,
2013).
V další èásti vám pøedstavím výsledky jednotlivých
studií, zpracovaných tak, aby tvoøily co nejucelenìjší mapu
problematiky gamblerství. Nejprve se podíváme na to, jaké
benefity hazardní hraní pøináší a èím mùže být tolik lákavé,
jakou roli v tomto hraje dostupnost, jak vypadají negativní
dùsledky gamblerství a jakým zpùsobem je možné pracovat
s tím, když se hraní stává problémovým. V poslední èásti
pak budeme mluvit o vlivu hazardního hraní na širší sociální prostøedí hráèe.
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3 POPIS VÝSLEDKÙ

Aèkoli se jednotlivé výzkumy na problematiku dívají z rùzných úhlù a perspektiv, jednotlivé výsledky na sebe navazují a tvoøí tak pestrou mozaiku obrazu gamblerství. Hráè
se zapojuje do hazardního hraní z rùzných dùvodù – aby nìco získal nebo aby se od nìèeho rozptýlil. Tento mechanismus je možné udržet v bezpeèné rekreaèní rovinì. V pøípadì
(ne)pøíznivých podmínek má však potenciál stát se problémovým. V takovém pøípadì pak pøestává být pouze zvládacím mechanismem, ale nabourá fungování hráèe jak po
stránce osobní, tak i sociální.
Hazardní hraní na zaèátku vždy hráèi pøináší nìjaký
benefit. Ať už je na vìdomé, èi nevìdomé úrovni, je pak silným motorem k tomu, aby v jednání bylo pokraèováno
i v pøípadì, že se zaènou vyskytovat nebo pøevažovat negativní dùsledky. Nyní se budeme vìnovat hazardnímu hraní
jako zvládacímu mechanismu, který pomáhá naplnit naše
nejrùznìjší potøeby.
l

3 / 1 Gambling jako zvládací mechanismus

Hazardní hraní je hráèi používáno z celé øady dùvodù, které
lze slouèit do dvou témat: gambling jako útìk a gambling jako terapie. Tyto dvì oblasti jsou vzájemnì propojené, zapadají do sebe a ve své podstatì od sebe nejdou oddìlit. Gamblerství jako forma útìku mùže souèasnì být i formou terapie, léku na problém. A to tím, že umožòuje úlevu od
nejrùznìjších problémù èi nepøíjemného emoèního prožívání. Stejnì jako hazardní hraní coby terapie je svým zpùsobem útìk, útìk od toho, co nefunguje, k tomu, co funguje.
Podstatný je pohled samotných gamblerù, kteøí své hraní
vnímají jedním nebo druhým zpùsobem. Podle toho je pak
také referováno v jednotlivých výzkumech.
Gambling jako zpùsob útìku je princip, který je
èasto pojmenován pøímo respondenty ve vìtšinì výzkumù,
zvláštì tìmi, kteøí již za sebou mají nìjaký zpùsob léèby èi
terapie (Hagen, Nixon et Solowoniuk, 2005; Wood et Griffiths, 2007; Li, 2007; Hong Chui, 2008; Patford, 2009; Binde, 2009; Corney et Davis, 2009; Anderson, Sisask et Vaernick, 2011). Jednou z možností útìku je pozmìòování nálady (Wood et Griffiths, 2007; Siemes et Kopp, 2011). Pokud
chce hazardní hráè zmìnit svùj stav prožívání, obvykle to
zahrnuje nìjaký zpùsob oddálení od reality. To mùže být dosaženo buï zvýšením hladiny vzrušení, adrenalinu (Hagen,
Nixon et Solowoniuk, 2005; Wood et Griffiths, 2007; Hong
Chui, 2008; Binde, 2009), nebo pøijetí pøedstavy o sobì jako
o úspìšném hráèi, který splatí všechny své dluhy a bude
respektovaný (Bradley, 2009). Nìkteøí hráèi dosáhnout pøi
gamblingu takové úrovnì vzrušení, kdy zažívají psychologický „rauš“ (high). Ten mùže být jak stimulující, tak relaxující (Binde, 2009). Tyto protichùdné stavy jsou èasto dvì
strany jedné mince. Tlak mùže být relaxující vyplnìní èasu,
odhání nudu a/nebo odsouvá pozornost od problémù hráèe
(Corney et Davis, 2009). Hraní pak pøináší úlevu od nekom-

fortního pocitu, který pøichází z neuspokojivé reality. Mùže
jít o rùzné životní situace, jako napøíklad špatný zdravotní
stav, nehodu… Ženy hráèky mluvily také o útìku od chování jejich partnerù, kteøí je bili nebo napøíklad užívali návykové látky (Li, 2007; Hong Chui, 2008). V dalších fázích se
pak hraní mùže stát odosobnìním a útìkem od problémù, honìním za výhrami. Je to také zpùsob, jak utéct
a vyhnout se øešení svých problémù, i útìk od pøevzetí
odpovìdnosti.
Hazardní hraní lze oznaèit za jednu z copingových
strategií zvládání stresu (Wood et Griffiths, 2007). Aèkoliv
hráèi vìdí, že další hraní nevyøeší jejich situaci, utíkají od ní
k hraní. To je umí na krátkou dobu odstøihnout od jejich
starostí, jelikož dokáže zmìnit náladu a prožívání. Pomáhá
také zablokovat negativní prožívání nebo utéct do jiné reality, reality hraní. V hraní je pokraèováno èasto i pøesto, že je
jasné, že nevyøeší dlouhodobé problémy (Wood et Griffiths,
2007; Li, 2007; Wiliams et Wolker, 2009).
Tento princip úzce souvisí s tím, že je hazardní hraní
ze své podstaty emocionální záležitostí a zkušeností (Ricketts et Macaskill, 2003). Byly zjištìny rùzné typy efektu
spojených s emocemi. Pro strategie útìku jde hlavnì o odstøihnutí, útìk od emocí. Gambleøi, kteøí mluví o používání
hraní k odstøihnutí emocionálních stavù, èasto vykazují
nízkou toleranci k emocionálnímu diskomfortu a obecnì
nízké vnímání kontroly svého chování. Spouštìèem hraní se
tak stává interpersonální konflikt nebo stresové situace.
Hráèi se zaberou do hry, a tak mohou zapomenout. Pro tyto
hráèe je tìžké pøestat, jelikož nemají kontrolu nad spouštìèi v podobì negativních emocí.
Gamblerství jako copingová strategie a emoèní podstata hazardního hraní velmi úzce spjata s jeho pojetím jako terapie. Nìkteøí hráèi identifikují trauma, které vede
k poškozenému sebeobrazu, nebo pokøivený sebeobraz jako
takový, jako nevìdomý motiv pro hraní hazardních her (Nixon et al., 2013).
Existují možnosti, jak zaplnit nìkterou z mezer v životì hráèe (Corney et Davis, 2009; Wood et Griffiths, 2007; Li,
2007). Jde napøíklad o použití hraní jako zpùsobu socializace, která jinak v životì chybí (Corney et Davis, 2009; Li,
2007, Hong Chui, 2008; Bradley, 2009). Pro nìkteré mùže
být prostøedí hazardní hry jediným sociálním kontaktem.
Ostatní hráèi jsou sice spíše vnímáni jako známí než jako
kamarádi, je to ale možnost jak nebýt zcela izolován. Hraní
jako zpùsob socializace je zmiòován pøevážnì u seniorù
a žen, kteøí jsou jinak izolováni (etnické minority, mateøská
dovolená; Li, 2007; Hagen, Nixon et Solowoniuk, 2005;
Bradley, 2009). Tento mechanismus je typický pro hraní
v casinech a pro online hraní (chaty; Bradley, 2009; Siemes
et Kopp, 2011). Nìkterá prostøedí umožòují necítit se sám
a pøitom nebýt v reálném, nìkdy ohrožujícím kontaktu s ostatními (Nixon et al., 2013). Gambling je vnímán také jako
nadìje na lepší život získaný pøípadnou výhrou, kterou si
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nìkteøí nedokáží zajistit vlastním pøièinìním. Mùže být také používán jako odmìna za nìco, co se povedlo (Li, 2007).
Pro nìkoho je hazardní hraní zpùsob, jak se cítit úspìšný a schopný – získat pozornost a respekt jako úspìšný
gambler, hráè. Tento aspekt je velmi specifický pro pokerovou hru (Bradley, 2009). Pøínosy gamblingu spojené s emocemi jsou vzrušení, pocit úspìchu a úèinnosti. Gambling jako vzrušení mùže být spjat s klasickým podmiòováním chování. Spouštìèem pro další hraní je pak nuda nebo potøeba
opakovat to, na co jsem zvyklý. Hraní se pak stává jakousi
denní rutinou (Corney et Davis, 2009; Shûll, 2006; Wiliams
et Wolker, 2009). Zároveò je kladen dùraz na expertnost
a schopnost získat peníze (Bradley, 2009; Siemes et Kopp,
2011). To pak mùže vést k situaci, kdy gambler prohraje peníze a opakovanì se je snaží získat zpátky, aby se vyhnul
pocitu neúspìchu, a dostává se do bludného kruhu.
Gambling pøináší mnoho rùzných možností a benefitù,
pokud je provozován. Zároveò má takové vlastnosti a charakteristiky, které ho èiní snadno dostupným. Dostat tyto
odmìny je pak velmi jednoduché a pohodlné.

zardního hraní skrze své sociální okolí a sítì – rodinu, pøátele, komunitu. Zde se uèí, jak v tìchto systémech fungovat,
a posiluje se jejich chování (Reith et Dobbie,2011; Thomas
et al., 2013).
S dostupností úzce souvisejí otázky úèinnosti reklamy
spojené s gamblerstvím. Hráèi nevnímají, že by kvùli reklamì na hernu, jackpot, apod. byli ovlivnìni k tomu, aby zaèali hrát. Velký dopad má reklama a viditelnost heren ve chvíli, kdy chtìjí problematiètí hráèi omezit své hraní, anebo
zcela pøestat. Reklama pak láká k pokraèování hraní, pøipomíná jim problém a zhoršuje celou situaci. Hráèi pak musí vymýšlet strategie, jak se vypoøádat nejen se samotným
hraním, ale i s reklamou na hazardní hraní – jak se vyhýbat
upoutávkám, spamovým emailùm, reklamì na internetu
apod. (Binde, 2009). Pøítomnost reklam v bìžném sociálním
prostøedí souèasnì poukazuje na normativnost takového
chování, a tedy bìžnou souèást zkušenosti ve spoleènosti.
Kromì dostupnosti, pøíhodnosti a øady pozitivních
pøínosù s sebou gambling pøináší i øadu negativních
konsekvencí.

l

l

3 / 2 Atraktivnost a dostupnost gamblingu

Pøitažlivost gamblingu je úzce spjata s jeho dostupností,
a to jak místní, èasovou, osobní, sociální i finanèní (Thomas
et al., 2011). Dostupnost je vždy vnímána jako obzvláštì
problematická pro problémové hráèe, kteøí chtìjí své chování zmìnit (Siemes et Kopp, 2011; Thomas et al., 2011).
Pokud jsou herny v blízkosti, jsou snadnou volbou,
zvláštì pokud jsou blízko práce, nákupních støedisek nebo
samotných domù hráèù. Èasová dostupnost pak souvisí jednak s otvírací dobou, ale také s možností online hraní a sázení. Finanèní dostupnost znamená, že je možné hrát za
rùzné èástky, jak za hotové peníze, posílat peníze z úètu,
pøes bankovní kartu (Siemes et Kopp, 2011; Thomas et al.,
2011).
Dostupnost zároveò úzce souvisí se sebekontrolou. Ta
se lépe buduje u offline hraní, protože se zde lépe nastavují
zábrany a pomùcky proto, aby hráè nemohl hrát (Siemes et
Kopp, 2011).
Sociální a osobní dostupnost je spojená s individuálním vnímáním. Hraní mùže být vnímáno jako souèást širší
sociální zkušenosti. Pro nìkteré mùže jít o atraktivní zábavu, která je lehce dostupná, a odmìna z hraní, vzrušení nebo výhry je ihned dosažitelná (Thomas et al., 2011). Také
pøináší lehce a rychle další výhody již popsané výše (gamblerství jako útìk a terapie). Sociální dostupnost znamená
také sociální akceptovatelnost. Ta je zvláštì vysoká u specifických forem hazardního hraní, jako jsou sportovní sázky,
poker a další. Toto vše naznaèuje, že se jako gambleøi nerodíme, ale stáváme se jimi komplexními procesy, které se
nám dìjí v našem životì – pozorováním, facilitací a uèením.
Hráèi používají mechanismy, které jim fungují a pøinášejí
úlevu do jejich života. Vìtšina hráèù je uvedena do svìta ha-
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3 / 3 Dùsledky a cena gamblingu

Gambling s sebou nese následky, a to finanèní, vztahové
a emocionální (Wiliams et Wolker, 2009; Valentine et Hughes, 2010; Ricketts et Macaskill, 2003). Finanèní ztráty se
hráèi snaží nahradit dalším hraním, kontrolou svého chování, lhaním, pùjèkami nebo kriminálním chováním (Corney
et Davis, 2009; Binde, 2009). Vztahové ztráty jak pøátel,
partnerù/partnerek a dìtí jsou výrazným prvkem pøi uvìdomìní si rizikovosti jednání. Hráèi mají pocit, že zanedbávají své rodiny a dìti (Patford, 2009). Nìkteré ženy mají pocit, že jsou špatné matky (Li, 2007; Patford, 2009,
Gavriel-Fried et Ajzenstadt, 2012). Emocionální ztráty jsou
spojené s obìma oblastmi. Èasto jsou spojeny zvláštì s neschopností kontrolovat své chování (Wiliams et Wolker,
2009; Patford, 2009). Jelikož jsou spouštìèe èasto spojeny
s emocemi, vyžaduje velké úsilí je pøekonat. Tuto kontrolu
hráèi spojují s pojmy jako síla, stabilita, zapojení a závislost
(dependence). Vliv hraní je pozorován i vùèi zamìstnání,
kdy sami pociťují sníženou kvalitu práce (Ricketts et Macaskill, 2003). Èasto se objevují také sebevražedné myšlenky (Anderson, Sisask et Vaernick, 2011). Toto vše pak mùže
vést k rozhodnutí hráèù nìco na své situaci zmìnit a zaèít
dìlat nìkteré vìci jiným zpùsobem.
l

3 / 4 Snaha získat kontrolu

Pokud následky pøekroèí nìjakou hranici, hráèi se snaží
pøevzít nad situací kontrolu. A to buï tím, že se pokoušejí
skonèit s hraním, nebo hrát kontrolovanì. Nìkdy se o kontrolované hraní snaží pøedem, pokud jsou si vìdomi toho, že
hraní mùže být problém (Corney et Davis, 2009; Hagen, Nixon et Solowoniuk, 2005; Siemes et Kopp, 2011; Wiliams et
Wolker, 2009). Nìkteøí hazardní hráèi se dokáží buï zcela
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udržet ve formì rekreaèního hraní, pøípadnì se u nich vyskytují jen nìkteré rizikové znaky. Jiní dokáží hrát takovým
zpùsobem, který pro nì mùže být devastující. (Hing et al.,
2012). Zdá se, že vìtšina hráèù nehraje problematicky celou
svou kariéru, ale spíše se støídají období, kdy se mìní i zpùsob nakládání z hazardním hraní (Reith et Doubie, 2013).
Pravdìpodobnì existují rozdíly mezi rekreaèními
a problémovými hráèi. Rekreaèní hráèi mají stabilní osobní
a profesní situaci, ve které se cítí spokojeni. To zpùsobuje,
že hazardní hraní mùže zùstat pouze jedním z ostatních koníèkù. U problémových hráèù pak zabírá mnohem více èasu,
než by bylo adekvátní vùèi rodinnému, sociálnímu a profesnímu životu (Bouju et al., 2013; McCormack et Griffiths,
2012; Hing et al., 2012). Velká èást hráèù si ponechává, aèkoliv sama chce pøestat, nìkterá pøesvìdèení o hazardní
høe – napøíklad, že je možné vyhrát, jde o dovednost, jen jim
se to nedaøí (Choong, 2014).
Pokud hráèi vidí své hazardní hraní jako jakkoli problémovì, mají tøi možnosti, zkusit hrát kontrolovanì, zcela
pøestat, nebo ve svém chování nadále pokraèovat.
3 / 4 / 1 Kontrolované hazardní hraní
Kontrolované hraní mùže mít nìkolik podob. Na zaèátku
má více hráèù pocit, že mají systém, který jim pomùže, nebo
že to ještì mají pod kontrolou nad svým hraním. Ale èasto je
to spíše iluze kontroly (Hagen, Nixon et Solowoniuk, 2005;
Binde, 2009).
Daleko lépe se vytváøejí hranice pøi klasickém offline
hraní (Siemes et Kopp, 2011), jelikož z pohledu hráèù poskytuje více možností zábran a kontroly. A pøi tom online
prostøedí má potenciál nastavení sebeomezujících mechanismù pøímo na hráèských úètech. Základním mechanismem pro kontrolované hraní je dát si finanèní a èasové limity. Nìkomu pomáhá hrát ve spoleènosti, kdy je více pod
kontrolou. Také pomáhají místní hranice – chodím hrát jen
do urèitého podniku nebo naopak v nìkterých nehraji. Vše
vyžaduje aktivní plánování.
3 / 4 / 2 Pøestávání s hazardním hraním
Podobnì to funguje i v pøípadì léèby nebo snahy pøestat
s hraním sázení. Opìt pøicházejí èasto omezení finanèní a jiné, se kterými pomáhá i rodina a které pomáhají zmìnit zabìhlé mechanismy. Buï hráè musí držet svou motivací
a pøesvìdèení, že toto chování nechce, nebo již není možné,
nebo potøebuje hledat jiné mechanismy jak zvládat životní
situace a své prožívání.
Nìkteré charakteristiky gamblerství pravdìpodobnì
hrají svou roli v tom, jak se jednotlivým hráèùm daøí získat
nebo udržet si kontrolu nad svým chováním. Mohly by to
být schopnost (ability – jak úspìšný je gambler ve høe), kontrola (jak se kontroluje pøi samotné hazardní høe) a èas
strávený hraním (frekvence návštìv a délka pobytu v herním prostøedí). Zdá se, že ti, kteøí vìnují hazardnímu hraní

velký èas, mají velké schopnosti a kontrolu, dokáží pøi uvìdomìní si problému hrát kontrolovanì, zatímco u tìch, kteøí vykazují nízkou úroveò kontroly, je nutná „abstinence“
(Griffiths, 2011).
Pøi procesu úzdravy je zásadní téma relapsu, pøíprava
na nìj, jeho zvládnutí, èi nezvládnutí. Existují faktory, které pøedcházejí potenciálnímu relapsu. Mùže jít o nutkání,
kognitivní aspekty jako myšlenky na hraní, zabìhnuté mechanismy, nízká kvalita vztahù a pobídky ke gamblingu ve
vnìjším prostøedí (reklama, prostøedí herny, sportovní zápas, kamarádi, atd.; Oakes et al., 2012a). Hlavní zdrojem
podpory pro prevenci relapsu je proces, kdy má hráè komplex dùvodù a motivù, proè ve svém hraní nechce pokraèovat. Je také hluboce pøesvìdèen o tom, že zmìna je možná.
To ovlivòuje každou potenciální epizodu relapsu, ale zároveò na ní není závislé. To znamená, že pøestože mùže dojít
k uklouznutí v podobì dalšího hazardního chování, nic to
nemìní na rozhodnutí hráèe pøestat a vytrvat ve svém zámìru. Mechanismy, které pomáhají hráèi ve zvládnutí nutkání jít si zahrát, jsou takové, které ho odvedou od sekvence
mentální a behaviorální události, kterou jsou s ním spojeny.
Tyto mechanismy mohou být velmi individuální podle povahy hráèe a druhu hazardní hry (Oakes et al., 2012b).
l

3 / 5 Blízcí hráèù a hráèek

Gamblerství neovlivòuje jen samotného hazardního hráèe,
ale je provozováno v síti dalších vztahù, a tedy výraznì
ovlivòuje blízké osoby v jeho okolí, pøedevším rodinu. Ta je
pak nucena se s celou situaci vyrovnat a nìjakým zpùsobem
vstøebat do svého dalšího fungování.
3 / 5 / 1 Odhalení
Gambleøi velmi èasto tají své hraní a stydí se za nìj. Sama
rodina musí èasto odhalit problém. Pokud sami hráèi øeknou o svém problému, bývají donuceni okolnostmi, nejèastìji finanèními. Pøiznání èasto pøináší úlevu pro samotné hráèe, necítí se pak na problém sami a pomáhá jim to èást odpovìdnosti pøesunout na další lidi. Lidé, kteøí se to dozvídají
jako první, bývají partnerky, matky a sourozenci. Pøed širší
rodinou je èasto situace utajována. Èást rodiny, která
o problému ví, pak vytváøí nový systém fungování (Patford,
2009). Rodina zároveò hraje velmi dùležitou roli pøi motivaci pro zmìnu chování hazardního hráèe (Choong et al.,
2014).
Hazardní hraní je èasto výrazným prvkem hrajícím roli v sociálním a rodinném systému, ať už se o nìm rodina dozví ve chvíli, kdy už se jedná o závažný problém, nebo je
to akceptované trávení volného èasu, které s sebou obèas
pøinese nìjaké nepøíjemné dùsledky.
3 / 5 / 2 Vytvoøení systému okolo hazardního hraní
Gamblerství jako diagnóza nebo nemoc mùže být vnímáno
jen jako sociální konstrukt, který pomáhá hráèùm a rodi-
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nám, aby se mohli se situací vyrovnat a orámovat ji. Jde
vlastnì o pøíbìh závislosti, který pomáhá celé rodinì pøijmout situaci, zarámovat si a vysvìtlit, co se stalo a co je potøeba udìlat pro to, aby svému blízkému pomohli (Wedgeworth, 1998). V procesu získání kontroly a úzdravy se èasto
objevuje téma identity a vyrovnání se s tím, jak zaøadit
gambling a své hráèské já do svého sebeobrazu
(Gavriel-Fried et Ajzenstadt, 2012,; Gavriel-Fried et al.,
2015; Reith et Dobbie, 2012).
Rodina pomáhá hráèùm èasto tím, že jim pomùže s jejich dluhy a závazky. Také pomáhá nastavit a držet pravidla, aby ve svém chování nepokraèovali. Rodinní pøíslušníci
pak mìní hesla u poèítaèových úètù, kontrolují peníze apod.
Hráè se pak dostává trochu do role dítìte, o které je tøeba
peèovat. Celý systém stojí na vzájemné dùvìøe, èi spíše zpoèátku nedùvìøe. Zdá se, že v prùbìhu èasu jsou rodiny ménì
ochotné bezvýhradnì dùvìøovat hráèi a zcela se oddat systému, který pomáhá hráèi s nehraním. A to nejen v rámci
èasu jednotlivce, ale také v èase celkovì. V souèasnosti myslí více rodin na sebe samotné, než aby vše obìtovaly tomu,
aby pomohly hráèi (Valentine et Hughes, 2010; Patford,
2009). Nejde totiž jen o hráèe, hraní nemìní pouze rodinný
systém jako celek, ale i samotné jedince v nìm.
3 / 5 / 3 Vliv na život blízkých
Hraní má na blízké velmi podobné následky jako na samotné hráèe. Pøicházejí o finanèní a èasto i existenciální jistoty.
Sny, které mìli, se èasto rozplývají a místo toho se stávají
peèovateli o hráèe a celou rodinu. Ztrácejí vlastní život, tak
jak ho chtìli a pøedstavovali si (Valentine et Hughes, 2010;
Patford, 2009).
Finanèní dopady na partnery mohou být podstatné
a dalekosáhlé. Nìkteøí partneøi jsou nuceni pøijmout další
zamìstnání k pokrytí nákladù na domácnost a splacení dluhù souvisejících s hazardním hraním. Jiní pøicházejí o své
úspory, domy, vìci a zavedené zpùsoby života. Partneøi zakoušejí také celý rozsah emocionálních dopadù, které jsou
stejnì znièující. Objevují se lži, nepoctivost a utajování
problémù. Chování hazardních hráèù mùže vytváøet znaènou úzkost, ztrátu dùvìry a pocit zrady. Tyto zkušenosti
podrývají sebeobraz a sebevìdomí blízkých hráèù, a tak vytváøejí další konflikty v rámci jejich vztahù. Když se všechny tyto dopady spojí, mohou mít vážné dopady na duševní
a tìlesné zdraví. Tyto výzvy mohou pak vést k rozchodùm
nebo rozvodùm (Holdsworth et al., 2013).
Pokud se rozhodnou zùstat, pak jejich život minimálnì
po urèitou dobu podléhá hraní blízkého. Pøebírají odpovìdnost (partnerky, dìti i rodièe) a stávají se tak peèovateli
o hráèe. Tato oblast je zkoumána hlavnì z pohledu partnerek hráèù. Musí øešit, jak se chovat k partnerovi, jak naložit
se ztracenou dùvìrou. Pokud jde o partnerky, musí se rozhodnout, zda s partnerem zùstanou, nebo odejdou. Jde o jakousi psychologickou hranici, kterou ženy vnímají. Dùležité
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pro jejich rozhodnutí je, zda vìøí, že se zlepší situace nebo se
pro nì zmírní stres a dùsledky vyplývající z hraní partnera.
Partnerky vidí zmìnu chování hráèù k dìtem i kamarádùm
i v širším sociálním kontextu a jsou nuceny se k tìmto pozorovaným zmìnám nìjak postavit. Jedna vìc je zvládnutí samotného gamblingu a pomoci vytvoøení systému popsaného
výše. Druhou stránkou je pak zvládnutí sebe sama – jak
zvládnout stres, chování s okolím, komu o svém problému
øíci, aby napø. neodradili blízké, že o tom poøád mluví. Musí
si vymyslet vlastní zvládací strategie jak se s celou situací
vyrovnat a dostat svùj život do rovnováhy (Valentine et
Hughes, 2010; Patford, 2009). Všechny tyto skuteènosti vedou k velkému narušení dùvìry a akcentují nutnost zamìøovat se pøi léèbì a poradenství pøi problémovém hazardním hraní nejen na samotné hráèe, ale i jejich rodiny a celý
sociální systém.
l

4 DISKUSE

Bìhem tvoøení textu vycházejícího z jednotlivých výzkumù
se v každém z témat vynoøovalo v jednotlivých oblastech
a kategoriích téma rovnováhy. Zároveò se mi nepodaøilo
rovnováhu umístit jako samostatnou kategorii, jelikož bez
dalších témat nedává smysl jako taková. Vnímám ji na pozadí celého systému hraní. Gamblerství jako útìk i jako terapie znamená, že hraní dodává do života hráèe nìco, co mu
pomáhá fungovat v životì a tím získat rovnováhu. Za rovnováhu mùžeme považovat i situaci, kdy jde o získání více
vzrušení do života. Je to nìco, co v životì hráèe chybí.
Na druhou stranu gamblerství svými dopady rovnováhu rozhazuje, zvláštì pokud není drženo v hranicích. Výsledkem je pak snaha získat kontrolu a rovnováhu do celého
systému, a to buï opuštìním samotného chování, anebo
kontrolovaným hraním. Problémové hazardní hraní se tedy
vlastnì mùže stát takovým sebepohánìcím systémem.
V jedné rovinì dostává do rovnováhy tím, že mùže dodat to,
co chybí (viz gambling jako zvládací mechanismus), zároveò
ale svými dùsledky život hráèe mùže výraznì zkomplikovat
a pøinést diskomfort, tedy ho z rovnováhy vykolejit. Systém
tak pohání sebe sama a podporuje se tak v pokraèování.
Nìkteré teoretické modely gamblingu (Blaszczynski,
2002; Ricketts et Macaskill, 2004) pøedpokládají, že komplikace jedince pøi zvládání emocí pomáhají zapoèetí hráèského chování a pokraèování v nìm. V souvislosti s hazardním
hraním pak mùžeme mluvit o emoèní inteligenci a self-efficacy (vìdomí vlastní úèinnosti).
Nižší emoèní inteligence je spojena s problémovým
hraním (Kaur et al., 2006). Emocionální inteligence zahrnuje vnímání emocí, používání emocí k usnadnìní procesu
rozhodování, porozumìní emocím a regulaci emocí (Mayer
et al., 2004). Toto pak mùže pravdìpodobnì hrát roli jednak
pøi volbì hazardního hraní jako zvládacího mechanismu (aè
èasto pravdìpodobnì nevìdomého) pro zvýšení sebevìdomí
nebo jiných nepøíjemných emoèních stavù. Vyšší emoèní in-
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teligence je spojena s lepší schopností opravy nálady
(Schutte et al., 2002) a lepší kontrolou impulzù (Schutte et
al., 1998). Jedinci s vyšší emocionální inteligencí mají více
sebedùvìry nebo self-efficacy, a tedy jsou schopni se úspìšnì vypoøádat s životními pøekážkami bez pøiklonìní k závislostnímu chování (May et al., 2003). Emoèní inteligence
spolu spolu se self efficacy mohou hrát zásadní roli v tom,
zda jedinec dokáže udržet své hraní jako koníèek nebo jen
s minimální mírou rizik, a také pøi zvládání bažení (Chan,
2004).
Zdá se, že dùležitým aspektem pøi hazardním hraní je
vìdomí jedince o svých emocích a práce s nimi. To mùže být
spojeno i s gamblingem jako nástrojem získání nadìje na
lepší život nebo lepší postavení, prestiž (pøedstavy o sobì jako úspìšném hráèi). Nízké self-effifacy s sebou nese pøesvìdèení, že jedinec nemá vlastní zdroje dosáhnout, co potøebuje. Hazardní hraní nabízí možnost zdánlivì jednoduché
a rychlé cesty, jak toho dosáhnout. Tato iluze nemusí být rozeznána právì kvùli malému pøístupu k vlastním emocím
a procesùm (nižší emoèní inteligence).
U hazardních hráèù se èasto objevuje jakýsi udržovací
mechanismus, který pomáhá zùstávat v zajetých kolejích.
Toto je jedna z podmínek, která pomáhá splnit znaky závislosti. Také je to úzce spjato opìt s tématem rovnováhy, jejího ztrácení a opìtovného nalézání (nebo alespoò snahy o její
nalezení). Nejde však jen o ztrátu finanèní, která je popsána
fenoménem chasing loses. Na stejném principu mùže fungovat napøíklad potøeba vidìt se jako úspìšný nebo uznávaný
hráè. S cílem dokázat, „že na to fakt mám“, mùže hráè neustále pokraèovat v hazardním hraní a tím si opakovanì dokazovat, že tomu tak není. Tyto opakující se mechanismy se
mohou dostat do takové intenzity, že je pak tìžké identifikovat, zda je to tentýž mechanismus, který jedince pøitáhl
k hazardnímu hraní na zaèátku.
Dostupnost a atraktivnost hazardního hraní má vliv
na samotnou podobu hraní, stejnì jako na snahu získat
kontrolu. Vìtší dostupnost má také èásteènì vliv na zvìtšení rozsahu samotného hraní, když je pro hráèe více po ruce.
Problém také nastává ve chvíli, kdy chce gambler své hraní
kontrolovat. Èím vìtší je dostupnost (finanèní, prostorová,
èasová), tím obtížnìjší je pro hráèe toto zvládnout a klade to
na nìj vìtší nároky. Hazardní hraní je jednoduchou a nízkoprahovou možností, jak získat celou paletu odmìn. Tím je
dostupná i pro širší spektrum lidí. Dostupnost v širším slova smyslu je èím dál vìtším benefitem hazardního hraní,
a to hlavnì s rozvojem internetového hazardního hraní. Online prostøedí umožòuje hrát nejen z jakéhokoli místa a v jakémkoli èase, ale je i více spoleèensky akceptovatelnìjší, jelikož je vytrženo z prostøedí heren, hospod a noèního života,
a v podobì napø. kurzových sázek se stává souèástí každodenního života (Licehammerová, 2015).
Téma rovnováhy pak nacházíme i v kontextu celého sociálního systému rodiny. Pokud není hazardní hraní zaml-

èováno, funguje jako podstatný prvek v celém systému a nastavuje pravidla a fungování rodiny. Hráè nebo hráèka mají
èasto v rodinì roli tzv. èerné ovce a urèují jasné role, které
rovnováhu podporují. Velkou roli pro destabilizaci rodiny
pak zde pravdìpodobnì hraje finanèní aspekt vìci, který
ohrožuje celou rodinu, èasto i existenciálnì. Role hraní
v udržování rovnováhy mùže pak být èasto viditelná ve
chvílích, kdy se hazardní hráè rozhodne pro léèbu a zaène
své chování a èasto i roli, mìnit.
Rovnováha se zdá vlastnì samozøejmým a podstatným
aspektem ve fenoménu gamblingu. Gambling je lék na ztrátu rovnováhy a zároveò rovnováhu v životì hráèù trvale narušuje. Tímto se vytváøí kolo fungování, které nemá ani konec ani zaèátek. Neustálé hledání a ztrácení rovnováhy pøináší vzrušení a napìtí do života.
Z pohledu léèby závislosti èi problematického hraní
mùže být tento model užiteèný pro pøemýšlení o podobì léèebného plánu. Každý hráè má trochu jiné motivace a odmìny, které mu hraní pøináší. Pokud se dá na hraní dívat jako
na neustálé ztrácení a nalézání rovnováhy, pak nahlédnutí
individuálního systému hráèe mùže pomoci najít možnosti,
èím je možné hraní kompenzovat.
l

5 ZÁVÌR

V èlánku bylo nastínìno, jak mohou vypadat mechanismy
spojené s fenoménem hazardního hraní a jak na sebe nasedají. Na zaèátku èlánku, stejnì jako na zaèátku kariéry hráèe, mùžeme najít všechny lákavé možnosti, které hazardní
hraní pøináší a nabízí. Jsou to napøíklad odstøihnutí se od
emocí, nebo naopak jejich rychlé nabuzení formou vzrušení,
zvýšení sebevìdomí, dodání nadìje apod. Hazardní hraní
nabízí získat tyto odmìny pohodlnì kvùli svoji dostupnosti
a široké paletì možností. Vždy však zde hrozí riziko, že se
hazardní hraní dostane mimo kontrolu hráèe, což s sebou
nese dùsledky nejen pro nìj, ale èasto i pro celý systém jeho
rodiny. Zdá se, že hazardní hraní má potenciál rozvíjet takové procesy, které hráèùm zdánlivì pomáhají zvládat
problémy, ale zároveò je udržovat. Mùžeme pak vidìt jasný
závislostní potenciál tìchto mechanismù.
Domnívám se, že s rozvojem nových hazardních her,
zvláštì v internetovém prostøedí, je nutné myslet na to, že
hazardní hraní nabízí mnoho možností jak se zde realizovat
a naplòovat své potøeby, a to velmi dostupným zpùsobem.
S rozvojem technologií a vývojem vnímání hazardních her
ve spoleènosti se mohou zásadním zpùsobem mìnit i charakteristiky a znaky gamblerství. To mùže být pøedmìtem
dalších studií, spolu s rolí gamblingu v širším rodinném
systému.
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