
HAZARDNÍ HRANÍ1  

 

příloha č. 7 - MPP pro rok 2016/17 

 

Jako hazardní hraní či hráčství lze označit jakékoliv jednání, které vyžaduje nevratné 

investice (peníze nebo jinou hodnotu) s vidinou zisku založeného na náhodě nebo nejistém 

výsledku. Ti, kteří hrají, získávají patologickou závislost na hře. S tím přichází a rostou 

finanční problémy, které se hráči snaží vyřešit další účastí na hře.2 

 

Poměrně novým a častým jevem u mladých lidí je on-line hazardní hra. On-line hraní je 

nebezpečné zejména proto, že může být provozováno dlouhou dobu velmi skrytě, je takřka 

všude dostupné, manipuluje se pouze s virtuálními penězi. Dalším rizikem je pouze formální 

kontrola minimálního věku 18 let (například kliknutí na prohlášení typu: „Ano, je mi více než 

18 let“). 

 

Hazardní hraní můžeme dále dělit na: 

1. Drobné neorganizované 

2. Legálně organizované 

3. Nelegálně organizované 

 

V České republice se užívá výrazu patologický hráč (gambler je slangové označení) 

 

Psychiatrická diagnóza  - CŘ (F63.0) - americká společnost - diagnóza (DSM-5) 

 

Fáze vývoje závislosti: 

1. Etapa: fáze výher 

2. Etapa: fáze proher 

3. Etapa: fáze zoufalství 

 

Možné příznaky hazardního hraní u žáka a související problémy: 

chlubení se hrou a výhrami, používání hráčského slangu, lhaní, utrácení peněz, záškoláctví, 

změny nálad, výbušnost, popudlivost, stranění se kolektivu, samotářství, uzavřenost, nízká 

sebedůvěra, myšlenky na hru, ztráta zájmu o koníčky, problémy doma i ve vztazích a v 

kolektivu, zhoršení prospěchu, krádeže doma a ve škole, psychosomatické projevy, deprese, 

úzkost, suicidiální myšlenky a tendence, užívání návykových látek, závislost na hraní 

počítačových her a na internetu, raná zkušenost s hazardní hrou, potíže s adaptací a pravidly, 

dluhy, finanční problémy, trestná činnost atp. 

                                                 
1 Hazardní hraní - příloha č. 21 - MŠMT - 2017 
2 Co vše může spadat pod hazardní hraní, definuje například Výroční zpráva o hazardním hraní v České 

republice v roce 2015 (Mravčík et al., 2016). Patří sem: peněžité nebo věcné loterie (losy), tomboly, číselné 

loterie a okamžité loterie, bingo, kurzové, dostihové a jiné sportovní sázky, sázkové hry v kasinu (ruleta, 

blackjack apod.), výherní hrací přístroje, sázkové hry provozované prostřednictvím centrálního a lokálního 

loterijního systému, karetní hry a sázkové hry na internetu. 

 



 

 

Pro  Protektivní faktory Ob     Oblast   Rizikové faktory 

- svědomitost 

- citová stabilita 

- sebeovládání 

- úspěch ve škol 

- realistický vztah k 

penězům, vážení si 

hodnoty peněz 

        OSOBNOST - vyhledávání nových a 

vzrušujících zážitků 

- impulzivita 

- hyperaktivita 

- poruchy chování či 

disharmonický vývoj 

- soutěživost 

- hraní počítačových 

(mobilních) her a trávení 

mnoho času na internetu 

- prožitá traumata 

- jiné psychické 

onemocnění 

- vysoká úroveň školy 

(kvalita výuky a 

absolventů) 

- vytváření příležitostí 

pro efektivní trávení 

volného času 

- včasná diagnostika a 

intervence 

- specifická prevence 

hazardního hraní 

- zapojování rodičů do 

preventivních aktivit 

          ŠKOLA - užívání návykových 

látek a hazardní hraní u 

spolužáků 

- absence preventivních 

programů nebo jen jejich 

formální plnění 

- malá či žádná nabídka 

smysluplného trávení 

volného času 

- malá kontrola nad 

užíváním informačních 

technologií žáky 

 

 

 

 

 

Doporučené 

postupy z 

hlediska 

pedagoga - 

školy 

(efektivní 

postupy by měly 

být evaluovány, 

založeny na 

vědecky 

ověřených 

datech….) vs. 

nevhodné 

postupy 

 

 

Vhodný přístup  

-  Identifikovat problém, citlivě na něho reagovat. Nebagatelizovat ho. 

- Zmapovat situaci ve třídě - prevalence, názory, informace o 

problematice.   

- Tvorba nástěnky nebo předání informací o rizicích, hráčských 

bludech, kontaktech na odbornou pomoc.  

- Zpracovat tématiku hráčství do tzv. minimálního preventivního 

programu školy. 

- Adekvátnost programu a intervencí ve vztahu k věku, potřebám a 

mentálním schopnostem dítěte. 

- Kontinuální proces programu, programy by na sebe měly navazovat. 

- Zaměření na změnu postojů a chování. 

- Živé interaktivní učení, podpora zájmu a zvědavosti vhodnými 

zábavnými metodami. 

- Využívání směrodatných vzorů, pokud možno z blízkého okolí. 

- Otevřená hodnotově orientovaná diskuse. 

- Realizaci programů navrhují a řídí kvalifikovaní interdisciplinárně 

orientovaní odborníci. 



- Zaměření se na témata, jako je způsob trávení volného času žáků a 

hospodaření s financemi. 

 

Nevhodný přístup 

- Bagatelizace problematiky (např. tolerovat karetní hru o peníze).  

- Odstrašování, triviální „Prostě řekni ne.“ 

- Jednorázové neinteraktivní akce, multimediální akce, divadelní a jiná 

kulturní představení bez návaznosti. 

- Zaměření pouze na poznatky. 

- Přednášková forma. 

- Jednorázové aktivity. 

- Neosobnost, formalismus, využívání atrakcí (např. ex-gamblerů).  

- Potlačování diskuze, nebo naopak „bezbřehost“ diskuse. 

- Amatérismus realizátorů, například výběr „spasitelů“ neškolených 

v primární prevenci. 

 

V mnoha ohledech je úspěšný preventivní přístup k hazardnímu hraní 

podobný přístupu k návykovým látkám.  

 

 

 

http://www.adiktologie.cz/cz/ 

http://www.nudz.cz 

https://www.ntu.ac.uk/staff-profiles/social-sciences/mark-griffiths 

www.gambling.podaneruce.cz 

http://www.drnespor.eu/ 

http://stopzavislosti.cz/ 

http://poradna.adiktologie.cz/ 

http://www.poradenskecentrum.cz/ 

http://www.magdalena-ops.eu/index.php/o-nas-menu/ke-stazeni/publikace.html 

http://www.sananim.cz/gambling-ambulance/co-nabizime.html 

http://pnz.prevent99.cz/sluzby 
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