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l

1 ÚVOD

l

1 / 1 Trend nástupu online hraní

V poslední dekádì prožívá hazardní trh pomìrnì zásadní
revoluci. Takzvané „land-based“ hazardní hraní (hraní v reálném prostøedí) stagnuje, zatímco masivnì roste hazardní
hraní skrze internet. Podle nejaktuálnìjší zprávy spoleènosti MarketLine (2016) vykazoval od roku 2011 do roku
2015 online hazardní trh složenou roèní míru rùstu 6,1 %.
Nejvìtší podíl na online hazardním trhu pøitom mìla v roce
2013 Evropa (47,6 %). V otázce her se jako nejlukrativnìjší
ukazuje trh s online sázením (vèetnì live sázení; v roce 2013
45,8 %). Druhým v poøadí je segment online kasino her
(20,9 %; MarketLine, 2015). Tento trend se zrcadlí i v tuzemsku. Podle údajù Ministerstva financí ÈR (2010–2015)
vzrostl mezi lety 2009 a 2014 objem prostøedkù prosázených online více než pìtinásobnì a podíl online kurzového
sázení na celkovém hazardním trhu v ÈR stoupl ze 4,6 % na
21,3 %. Podle Národního monitorovacího støediska pro drogy a závislosti (dále NMS) probíhá navíc pøibližnì polovina
online sázek na nelegálních webech – mimo kontrolu Ministerstva financí ÈR (NMS, 2015). Ve výroèní zprávì o hazardním hraní v ÈR v roce 2014 se dále doèteme, že „k velmi
výraznému nárùstu hraní online hazardních her v posledních 12 mìsících došlo mezi r. 2013 a 2014 u mužù a respondentù ve vìkové kategorii 15–24 let (z 2,5 % na 12,0 %)
a v kategorii 25–34 let (z 6,6 % na 21,2 %)“ (NMS, 2015, p. 67).
l

1 / 2 Cíle práce

Na uvedený trend jen s obtížemi reaguje výzkum tohoto
specifického zpùsobu participace. V øadì publikací se setkáváme s tvrzením, že online hazardní hraní je rizikovìjším
zpùsobem participace (napø. Griffiths & Barnes, 2008; Wood & Williams, 2007). Èasto však tato teze zùstává bez bližšího vysvìtlení, pøípadnì je vysvìtlena pouze parciálnì. Je
tak redukována komplexnost chápání problematiky spolu
s potenciálem vytváøení efektivních opatøení, která by vedla k minimalizaci škod.
Navzdory tomu nebyla nalezena dostupná pøehledová
studie, která by se pokusila podrobit tuto tezi kritickému
ovìøení a pøípadnì nabídla vysvìtlení. Proto je primárním
cílem práce na zmínìný deficit reagovat, tedy nabídnout
komparativní a integrativní pøehled aktuálních výzkumných zjištìní. Ty mohou posloužit k explanaci zmínìného fenoménu. Sekundárním cílem je poukázání na rezervy výzkumu v dané oblasti a jeho další možné smìøování.
l

1 / 3 Klasifikace excesivních
hazardních hráèù
Hazardní hraní se stane problémem pouze pro zlomek jeho
úèastníkù. Celosvìtové odhady prevalence patologického
hraní se pohybují okolo 2 % (Williams, Volberg & Stevens,
2012). Podle výsledkù souhrnné zprávy NMS je v tuzemsku
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pøibližnì 5,0 % dospìlé populace rizikovými hráèi. Zpráva
odhaduje, že jedna pìtina až jedna desetina z nich jsou hráèi patologiètí (NMS, 2015). Diagnostická kategorie „patologické hráèství“ je v MKN-10 definována jako „porucha spoèívající v èastých opakovaných epizodách hráèství‚ které dominují v životì subjektu na újmu hodnot a závazkù
sociálních‚ vyplývajících ze zamìstnání‚ materiálních a rodinných“ (WHO, 1992, p. 231). Klasifikaèní systém DSM 5
„Gambling disorder“ vede jako nelátkovou závislost (APA,
2013) a pracuje s mírou rizikovosti hazardního hraní. Rozlišuje hraní s nízkým, støedním a vysokým rizikem vzniku
závislosti. V øadì studií se dále setkáme s termínem „problémové hraní“. Neal, Delfabbro & O´Neil (2005, p. 5) navrhují konsenzuální definování problémového hraní jako aktivity „charakterizované obtížemi s limitovanými penìzi
a/nebo èasem stráveným hraním, která vede k nepøíznivým
výsledkùm pro hráèe, další osoby nebo pro komunitu“.
l

1 / 4 Výzkumná zjištìní vztahující se
k problémovému hazardnímu hraní
Výraz „hazardní hráè“ pøitom zastøešuje velmi heterogenní
soubor osob z hlediska demografických a osobnostních charakteristik, motivù k hraní a zpùsobù hraní, pøièemž všechny tyto faktory mají vliv na to, zda se hazardní chování rozvine do problémové podoby.
Typický hazardní hráè je muž støedního vìku. Hazardního hraní se však úèastní v podstatì všechny vìkové kategorie, stále èastìji hrají i nezletilí. Každá demografická kategorie má své preference (Stevens & Young, 2010).
Muži se spíše úèastní dovednostních her, ženy naopak
dávají pøednost loteriím nebo spoleèenským hrám (Ariyabuddhiphongs, 2012). Èastým motivem žen je zprostøedkování socializace (Bradley, 2009). Návštìvníky kasin jsou
pøedevším sociálnì silné osoby, u nichž je tato aktivita „sociálnì žádoucí“, nebo mladí lidé preferující aktivní hazardní
hraní (Thomas et al., 2011). Jako všeobecnì nejèastìjší motiv (obzvláštì u problémových hráèù) se ukazuje útìk nebo
únik (napø. Gupta & Derevensky, 1998; Wood & Griffiths,
2007). Toho je dosahováno korekcí nežádoucího emocionálního stavu (Ricketts & MacAskill, 2003), jež je zprostøedkována prožitkem disociace. Mezi èasté motivy patøí i možnost
rychlého zisku, šance nabýt spoleèenského postavení (zejména u dovednostních her) èi snaha vyplnit existenciální
prázdnotu (Ricketts & MacAskill, 2003; Thomas et al.,
2011). V prùbìhu hazardní kariéry se mohou ústøední motivy hraní promìòovat. Wood a Griffiths (2007) promìnu pøisuzují rùstu dluhu. Úvodní fáze je èasto spojená s výhrami.
Po ní následuje fáze proher a copingová strategie útìku.
Hráèi se dostávají do spirály: problémy – hraní jako zpùsob
„øešení“ – ještì vìtší problémy, což se pøelévá do fáze tøetí –
„fáze zoufalství“ (Lesieur & Custer, 1984). Tøetí fáze je již
spojena s egodystonním pocitem nutnosti hrát (Back, Lee
& Stinchfield, 2011).
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Hráèi v této fázi mají tendenci své hraní tajit a skrývat
(napø. Wood & Griffiths, 2007). Buï z dùvodu studu, nebo
ve víøe v øešení své situace vysokou výhrou (Corney & Davis, 2010; Valentine & Hughes 2009). Skrývání také mùže
vést k odmítání rozsahu problému (Corney & Davis, 2010).
Odhalení pøichází èasto ve chvíli, kdy hráè není schopen dále snášet napìtí a získá pocit, že došel na rozcestí (Kalischuk, 2010). Odhalení vìtšinou iniciuje buï hráè, nebo jeho
blízcí (Valentine & Hughes 2009).
Osobnostní charakteristiky se zkoumaly zejména
u hráèù, u nichž se hazardní hraní rozvinulo do problémové
úrovnì. Projevuje se u nich zejména nižší sebevìdomí, narušený sebeobraz, vyšší depresivita, úzkostnost, poruchy
koncentrace pozornosti, impulzivnost a maladaptivní copingové dovednosti (napø. Ariyabuddhiphongs, 2012; Will,
Derevensky & Gupta, 2010). Dospívající hráèi více riskují,
výše skórují v míøe impulzivity, vzrušivosti, extroverze. Vykazují také vyšší úzkostnost a nižší schopnost seberegulace,
mají poruchy sebepojetí a jsou ménì emocionálnì stabilní
(Derevensky, 2007). Èásteènou odpovìï na otázku, zda se
jedná o pøíèinu, nebo dùsledek problému, nabízí tzv. model
cesty. Ten rozlišuje hráèe bez predispozic, u nichž k rozvoji
problémovosti vede podmiòování, dále predisponované
a antisociální (Blasczynsky & Nower, 2002).
Nesporný pøínos ke studiu potenciálu rozvoje problémového hraní pøedstavuje studie Thomase et al. (2011),
která pøiblížila význam dostupnosti, pøièemž autor rozlišil
dostupnost místní, èasovou, osobní, sociální a finanèní. Význam dostupnosti potvrzují výsledky studie LaPlanteho,
Nelsona a Graye (2014) zamìøené na hloubku (èas) a šíøi
(poèet her) angažovanosti, kde oba faktory vykázaly významný vztah k rozvoji problémového hraní. Vyšší korelace
byly zaznamenány u šíøe participace.
Významný vliv na to, zda se hazardní hraní rozvine do
problémové podoby, má charakter her, v nichž se hráè angažuje. Nejvýznamnìjší aspekt hazardní hry zvyšující její potenciál k rozvoji problémového hraní je intenzita frekvence
zapojení (Griffiths, Parke, Wood & Parke, 2006). Riziko rozvoje závislosti zvyšují i potenciálnì návykové strukturální
charakteristiky podporující disociaci. Jde pøedevším o živé
barvy, zvuky, hudbu a svìtla (Derevensky, 2007). S uvedenými tvrzeními korespondují výsledky studie Bindeho
(2011), který srovnáním prevalenèních dat zjistil, že nejrizikovìjší je hraní videoloterijních terminálù (dále VLT)
a elektronických herních zaøízení (dále EGM). Podobnì rizikové se v jeho práci ukázaly být hazardní hry na internetu
a v kasinu.

l

2 METODOLOGIE

l

2 / 1 Systémová pøehledová studie
jako pøístup
Systematická pøehledová studie pøedstavuje „objektivní,
replikovatelné, systematické a komplexní pokrytí vymezené definované oblasti“ (Weed, 2006, p. 6). Práce reflektuje
manuál Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-Analyses (PRISMA) Statement (Moher, Liberati,
Tetzlaff & Altman, 2010), jehož cílem je standardizovat
kvalitu pøehledových studií a metaanalýz. Práce se snaží
postupovat v souladu s ním a nabídnout transparentní a detailní popis procesu sbìru dat a jejich zpracování.
l

2 / 2 Selektivní kritéria

Na základì cílù systematické pøehledové studie byla stanovena následující selektivní kritéria:
Inkluzivní kritéria:
1/ publikování empirických zjištìní odpovídajících alespoò
parciálnì výzkumnému zámìru,
2/ výzkumy publikované za posledních 10 let (reflektují dynamický vývoj v oblasti výzkumného zájmu),
3/ jazyky (AJ, ÈJ),
4/ práce publikovaná v recenzovaném akademickém
periodiku,
5/ definovaný výzkumný vzorek, v jehož rámci jsou rozlišovány skupiny online a offline hráèù,
6/ studie porovnávající skupiny online a offline hráèù,
7/ definovaný a detailnì popsaný výzkumný design (kvalitativní i kvantitativní).
Vyluèující kritéria:
8/ nedostateènì popsaný nebo nereprezentativní výzkumný
vzorek (napø. v dùsledku pøíliš úzce formulovaných výbìrových kritérií),
9/ u studií, které pracovaly se stejným vzorkem, bylo posouzeno, zda pøinášejí rozdílné poznatky (pokud ne, byla použita práce pøinášející širší a hlubší zjištìní).
l

2 / 3 Strategie a postup hledání a výbìru

Systematické vyhledávání zdrojové literatury bylo dvoufázové. První fáze byla realizována v prosinci 2015 vyhledávacím nástrojem EBSCO Discovery Service v databázích
dostupných pro Masarykovu univerzitu. Pro vymezení vyhledávané oblasti byly použity klíèové výrazy: „gambling“,
„online“, „internet“, „offline“ a „land-based“. U termínu
„gambling“ bylo urèeno, že musí být souèástí názvu èlánku,
zbylé výrazy byly vzájemnì prokombinovány. Probìhla tedy 4 vyhledávání omezená na recenzovaná akademická periodika publikovaná od roku 2005, psaná v anglickém jazyce. Po odstranìní duplicit bylo nalezeno celkem 398 studií.
Prostudování jejich názvù a abstraktù vedlo k identifikaci
38 studií, u nichž byla vyhledána fulltextová verze. V pøípadech, kdy nebyla pro Masarykovu univerzitu dostupná full-
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identifikace
screening

publikace, které splòovaly kritéria 1–4
a byla dostupná full-textová verze
(n = 35)

vhodnost

záznamy vyhledané v databázích
dle klíèových slov a kritérií
(n = 398)
publikace nesplòující kritéria 1–4
nebo nedostupné
(n = 363)

publikace splòující kritéria 1–4, pøidané
v rámci prostudování seznamu zdrojù
studií v (n = 9)

publikace, jejichž relevantnost byla
posouzena dle kritérií 4–10
(n = 44)

zaøazeno

publikace vyøazené po posouzení
relevantnosti dle kritérií 4–10
(n = 30)

publikace zaøazené do pøehledové studie
(n = 14)

Obrázek 1 / Figure 1
Proces vyhledávání
Searching process

textová verze, bylo k jejímu hledání využito nástrojù Google
Scholar a ResearchGate. U tøí studií se nepodaøilo vyhledat
fulltextovou formu.
S cílem rozšíøit výzkumný vzorek byly ve druhé fázi
kontrolovány seznamy literatury 35 potenciálnì relevantních prací. Bylo tak identifikováno dalších 9 studií splòujících kritéria 1–4. Ze 44 studií vzešlo 14 studií splòujících
všechna definovaná kritéria.
Proces hledání zachycuje graficky obrázek 1.
l

2 / 4 Práce s daty

U každé studie zaøazené do pøehledu byly zjištìny následující údaje: autor a rok publikace, zemì pùvodu, cíl(e), design, sbìr dat – zdroj a metoda, výzkumný vzorek, zpùsob
rozlišení online a offline hazardních hráèù, hazardní chování, hlavní zjištìní a hlavní limity práce. Následnì byly extrahovány veškeré výsledky studií odpovídající alespoò
parciálnì výzkumnému zájmu.
Za úèelem zvýšení pøehlednosti byla v tabulce 1 a ve
výsledcích sjednocena terminologie užívaná pro oznaèení
hráèù – pro hráèe hrající pøes internet je jednotnì užíváno
„online hráèi“, pro hráèe hrající ve stacionárních hazardních místech pak „offline hráèi“.
l

3 VÝSLEDKY

Souhrn výsledkù pøináší tabulka 1.
Sledované práce se zamìøují zejména na aspekty vztahující se k problémovosti poèínání participantù (1; 3; 6; 8; 9;
12; 13) a na sociodemografické charakterizování èi rozlišení
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obou táborù (1; 3; 7; 8; 9; 10/ 12; 11; 13; 14). Pozornost vìnují
i hazardnímu chování (4; 7; 8; 9; 10/12; 11; 13) a motivùm
participace v online èi offline formì hraní (1; 5; 10). Pozdìji
publikované práce sledují i rozdílnosti postojù obou skupin
k hazardnímu hraní (10/12; 11; 14). Dvì studie mj. zkoumají osobnostní profily èi psychopatologické rysy (7; 14). Studie 2 sleduje prožitek hráèù.
Odlišnostmi online a offline hazardních populací v demografických charakteristikách se ve výsledcích zaobírá
celkem 9 studií. Je proto možné sledovat jednotící linky
i rozpory v této oblasti. Veškeré studie se shodují, že u online hráèù je významnì vyšší zastoupení mužù. Pouze ve
dvou (7; 10) z osmi studií (3; 7; 8; 9; 10/12; 11; 13; 14) nebylo
prokázáno, že jsou online hráèi významnì mladší. Stejnì
tak se studie shodují, že online hráèi disponují vyšším vzdìláním (3; 7; 11; 13; 14). Výjimkou je studie 9, kde vztah nalezen nebyl. Ve studii 3 mìli online hráèi vyšší pracovní postavení. Práce 7, 8, 10/12 poukazují u online hráèù na vyšší
pøíjem. Výsledky studií 9 a 14 (hráèi online a offline kasina)
tento vztah nepotvrzují. Online hráèi také byli èastìji studenty (8; 9; 11) nebo zamìstnaní na plný úvazek (8; 10/12;
11). Nejednotnost panuje v otázce rodinného statusu online
hráèù. V nìkterých studiích byli èastìji single (7; 9; 11), nìkde nesezdaní (9; 11), nìkde v manželství (10/12). Zajímavý
údaj doplòuje studie 13. V té se online hráèi významnì èastìji považovali za profesionály èi poloprofesionály.
Pouze dvì studie zkoumaly osobnostní rysy, pøípadnì
psychopatologii respondentù. Studie 7 pro tento úèel zvolila
nástroje the Symptom Checklist – Revised (SCL-90-R) and

UK; Griffiths,
UK
Wardle, Orford,
Sproston & Erens
(2009)

UK; Cole, Barrett UK
& Griffiths (2011)

UK; McCormack & UK
Griffiths (2012)

UK; McCormack & UK
Griffiths (2011)

3

4

5

6

USA

USA; Cotte &
Latour (2009)

1

2

Pùvod
studie
Canada

Pùvod, autoøi,
rok publikace
Canada; Wood,
Williams &
Lawton (2007)

È.

List of studies

Seznam studií

Tabulka 1 / Table 1

kvantitativní – dotazník
zjišťující
socio-ekonomické
a demografické údaje
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kvalitativní –
polostrukturované
rozhovory
neuvedeno

dostupný náhodný vzorek
studentù East Midlands
university v UK

• stratifikovaný
reprezentativní náhodný
výbìr
• obeslání adres a následné
volání / vyplnìní online
• od 9/2006 po 3/2007

• inzerce v novinách
(odmìna 100 $)
• úèelové vzorkování dle
typu hry a preference (min.
90 % èasu jeden typ hry)

• reklama na hazardních
rozcestnících na internetu
• od 11/2003 do 1/2004
• metoda samovýbìru

Sbìr dat – zdroj, metoda

zjistit, jestli jsou rozdíly kvalitativní – rozhovory neuvedeno
+ dotazníky zjišťující
mezi online
problémovost hraní
problémovými hráèi
a offline problémovými
hráèi v jejich
zkušenostech
s dùsledky jejich
hazardního hraní ve
vztahu ke kvalitì života
a wellbeingu

zjistit motivaèní
a inhibièní faktory
k hraní online

srovnat experimentálnì experimentální (2×2
online a offline hazardní design)
chování pøi hraní rulety
a roli sociální facilitace
pøi online a offline hraní
rulety

srovnání hráèù, kteøí
hrají pøes internet
s tìmi, kteøí nehrají
prostøednitvím tohoto
média

kvalitativní – rozhovory
(rozbor vizuálních
obrazù se zadáním „co
pro Vás znamená
gambling“ +
polostrukturovaný
rozhovor)

smíšený – kvantitativní
i kvalitativní (dotazník
s uzavøenými otázkami
a otevøenou otázkou po
dùvodu preference)

1. zjistit, proè nìkteøí
hráèi preferují IG
2. porovnat hráèe
preferující online
a offline haz. prostøedí

1. zkoumání pocitù,
prožívání a vnímání
online hraní
2. zmìnu zážitku
a implikace pøesunu
hraní do online

Design

Cíl(e) studie

3 skupiny dle
sebehodnocení 1) internetoví hráèi
(hráli alespoò 1×
v posledním roce
online)
2) neinteraktivní
(hazardnì hráli v posl.
roce, ale ne online)
3) nehráèi (nehráli
v posledním roce)
experimentální
rozdìlení – všichni
participanti se
zúèastnili online
i offline verze, avšak
pouze jedné z verzí
osamocenì / v páru

• 15 problémových hráèù
(sebehodnocení)
• 3 online, 3 online i offline
a 9 offline
• 13 mužù, 2 ženy
• vìk od 27 do 57 (pr. 41 let)

neuvedeno
(pravdìpodobnì
sebehodnocení)

• 40 participantù
sebehodnocení (není
• 15 online hráèù, 14 offline hráèù, konkrétnì popsáno)
11 nehráèù
• z hráèù: 8 problémových,
7 ex-problémových, 3
profesionální, 11 neproblémových
• 14 žen, 25 mužù
• vìk od 19 do 58 (pr. 36)

• 38 participantù
• exp. rozdìlení – 19 online,
19 offline
• žádný problémový hráè (SOGS)
• 19 mužù a 19 žen
• pr. vìk 20,3 let

• 9,002 respondentù (52 %
návratností)
• 476 online hráèù, k ostatním
uvedeno „všichni ostatní hráèi ze
vzorku“
• demografické charakteristiky
uvádìny až dle dìlení on/offline
• nebyli zaøazeni hráèi národní
loterie pøes internet

Zpùsob rozlišení
on/offline
• 1,920 hazardních hráèù hrajících sebehodnocení –
(i) online
otázka po preferenci
• 1417 preferovalo / 503 nepreferovalo internet pøed offline
• 42,7 % ve støedním èi vysokém
riziku závislosti (CPGI)
• 56 % muži, 44 % ženy
• vìk od 18 do 84 (prùmìr 34)
• 87 % z USA, 10 % Canada, 3 %
jiné nár.
• 30 hráèù casino her
sebehodnocení –
otázka po pøevažujícím
• 10 preferovalo online casino,
módu participace
20 offline casino
• nikdo se neoznaèil za
problémového hráèe
• 15 mužù a 15 žen
• vìk od 23 do 77 (pr. neuveden)

Výzkumný vzorek

• malý výzkumný vzorek
• široká škála hazardních aktivit,
pøièemž každá hra mùže mít
odlišný efekt

zabývají se redukovanými
možnostmi zobecnitelnosti
výsledkù

• ekologická validita zjištìní –
hraní bez krytí reálnými penìzi
• možnosti generalizace –
specifický vzorek

• všichni respondenti mají první
zkušenost s offline hraním, což
mohlo ovlivnit jejich popis online
postøedí
• omezení vzorku o nevyhranìné
hráèe

• nereprezentativní vzorek
• nedefinování online hraní pro
part. (mohli se hlásit i hráèi demo
her)

• problémoví hráèi ménì èasto preferovali
online hraní
• nejèastìjšími dùvody preference online
hraní byly: pohodlí, snadnost, komfort,
dostupnost, ochrana soukromí a odpor
k offline hráèùm
• preferenci online hraní statisticky
významnì predikuje mužské pohlaví, fyzický
handicap a typ preferované hry
• hlavní vnímané rozdíly on/offline a offline
participace v oblastech sociální
propojenosti, anonymity a senzorické
haptické stimulace
• online hraní hráèi vnímají jako ménì
vzrušivé
• pocit kontroly – postrádání preferují hráèi
offline casina a vyžadují hráèi online casina
• hráèi online casina více reportovali
øevnivost a agresi
• offline hráèi prožívali únik z denního života
a online integraci hraní do denního života
• internetoví hráèi jsou spíše muži
(významnì více mužù online hráèù), mladí
(prevalence klesala s vìkem), single, dobøe
vzdìlaní a zamìstnaní v profesionálních
pozicích
• dle DSM-IV skórù jsou internetoví hráèi
èastìji „problémoví“

Hlavní uvedené limity studie

Hlavní zjištìní

• ti, co hráli online ruletu sázeli více žetonù
/ jeden spin a èinili rizikovìjší sázky, než ti,
co hráli offline
• ti, co hráli ve spoleènosti dalších hráèù,
sázeli více žetonù na jednu sázku a èinili
rizikovìjší sázky, než ti co hráli sami
• nejvyšší a nejrizikovìjší sázky byly
u tìch, kteøí hráli online a spoleènì
• nezjištìn efekt interakce soc. facilitace
a módu hry
hazardní aktivity (poèet participujících ze • hraní online primárnì z dùvodu vìtší
vzorku) – poker (11), blackjack (3), bingo možnosti hrát (pohodlí + hodnota za dané
(2), sportovní sázky (9), sázky na dostihy peníze, vìtší škála her, anonymita)
(12), EGM (2), loterie (4), ruleta (7), stírací • nehraní online zejména kvùli redukované
losy (1)
autenticitì (redukovaná realita, antisociální
povaha, užívání el. penìz, obavy
o bezpeènost internetu)
• všichni participanti (nejsilnìji online
hráèi) vnímají online hraní jako návykovìjší
hazardní aktivity (poèet participujících ze • online a offline hraní se pøíliš neliší
vzhledem k dùsledkùm na kvalitu zdraví
vzorku) – poker (2), blackjack (3), bingo
(2), sportovní sázky (7), sázky na dostihy a well-being
(10), EGM (2), ruleta (7)
• offline problémoví hráèi spíše reportují
pøíležitostní hraní a více z nich pracuje
v hazardním prùmyslu
• online hráèi více vnímají, že problémové
chování narušuje jejich práci

online a offline hraní rulety (s èipy
nekrytými reálnými penìzi participantù)

• sázení online (64 %), kurzové sázky na
terminálu (FOBT) (47 %), kasinové hry
(38 %), fotbalové sázky (27 %), chrtí
dostihy (24 %), hrací automaty (20 % ),
konì (17 %), stírací losy (13 %), bingo
(12 %), národní loterie (8 %)

• casino hry – obì skupiny nejèastìji
EGM a karetní/dovednostní hry
• hloubka – od nìkolik hodin mìsíènì po
1×/mìsíc

Hazardní chování
(typ hry, šíøe, hloubka)
• typy her nejèastìji hraných pøes
internet: VLT (40,9 %), karetní hry
(33,3 %), keno/bingo (14,4 %), sportovní
sázky (6,2 %) a kostky (2,7 %)
• hloubka u online hrèù – prùmìr 5 hodin
týdnì, medián 2 hodiny
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OSTROVSKÝ, O.

Austrálie

Austrálie;
Gainsbury et al.
(2015)

11

9

8

1) zjistit prevalenci
gamblingu mezi
dospìlými Australany
a vztah mezi rùznými
hazardními aktivitami
a interaktivními módy
pøístupu
2) srovnat online
a offline hráèe
vzhledem
k socio-demografickým
charakteristikám,
postojùm
a pøesvìdèením
o hazardním hraní

• zkoumat
charakteristiky online
hráèù a srovnat je
s charakteristikami
offline hráèù
• odhalit širší kontext
online hraní, postojù
a motivací k nìmu

Austrálie;
Gainsbury, Wood,
Russell, Hing, &
Blaszczynski
(2012)

10

Pùvod, autoøi,
rok publikace
Španìlsko;
Jiménez-Murcia
et al. (2011)

Pùvod
Cíl(e) studie
studie
Španìlsko srovnat online
patologické hráèe
s neonline
patologickými hráèi
v oblastech hazardního
chování,
sociodemografických
rysù, psychopatie
a osobnostních
charakteristik
Kanada; Wood & Canada
zkoumáno:
Williams (2011)
1) demografické
a zdravotní
charakteristiky
on/offline hráèù
2) prediktory online
hraní
3) herní vzorce online
hráèù
4) srovnání výdajù na
hraní u on/offline hráèù
5) srovnání úrovnì
problémovosti
on/offline hráèù
Kanada; Kairouz, Canada
• charakterizovat
Paradis & Nadeau
a srovnat
(2012)
socio-demografické
profily, herní vzorce
a úroveò závislostního
chování u dospìlých
hrajících a nehrajících
online
• zjistit, zda je
v populaci online hraní
spojeno s rizikovìjším
chováním než offline

7

È.

Výzkumný vzorek

• nejèastìjší hry (celkovì/online): online
sázky na dostihy (50,1 %/70,3 %), online
kurzové sázky (38,1 %/70,8 %), online
casino (15,8 %/100 %), online poker
(8,3 %/46,8 %)
• online hráèi hráli s vyšší frekvencí
(napø. dennì a èastìji hrálo 19,2 % online
hráèù a 1 % offline hráèù)
• online hráèi se úèastnili vyššího poètu
her (prùmìrnì 4,96 vs. 3,26 u offline)

• participace on/offline hráèù: loterie,
lotto nebo sázenky (67,6 / 67,2 %), stírací
losy (52 / 48,6 %), dostihy (psi nebo konì)
(64,2 / 30,7 %), EGM (43 / 28,4 %), sport.
sázky (54 / 15,9 %), keno (18,5 / 13,3 %),
casino stolní hry (28,6 / 11,4 %), poker
(19,9 /7 ,7 %), bingo (7,2 / 4,2 %) a sázení
na dovednostní hry (4,1 / 2,2 %)
• online hráèi hráli s významnì vyšší
frekvencí u kurz. sázek, dostihù, sázek na
dovednostní hry, keno a casino her
• online hráèi se úèastnili více aktivit
(prùmìr 3,6 vs. offline 2,3)

do 3 skupin dle
sebehodnocení:
1) online hráèi (hráli
interaktivnì alespoò
1× za posledních
12 mìsícù)
2) offline hráèi (hráli
v posledních
12 mìsících + ne
online)
3) nehráèi (nehráli
v posledních
12 mìsících)
pozn.: témìø polovina
interaktivních hráèù
preferovala offline
hraní

• pùv. vzorek 15,006
potencionálních respondentù
• 47,5 % mužù, 52,5 % žen (pùv.
vzorek)
• vìk od 18 do 100 (pùv. vzorek)
• do finálního vzorku zaøazeni
všichni online hráèi (n= 849)
a náhodnì vybraní offline hráèi
(n= 1,161)
• socio-demograf. charakteristiky
uvádìny separovanì pro on/offline
hráèe
• obyvatelé Austrálie

• náhodný telefonický
prùzkum na národním vzorku
(n= 15,006) dospìlých
Australanù
• od 11/2011 do 12/2011
• podmínka inkluze –
participace na hazardním
hraní v posledním roce

kvantitativní –
dotazníkové šetøení
o 10 sekcích (ve studii
zpracována pouze
demografie, hazardní
chování, hazardní
vzorce a preference,
postoj k hazardu
a užívání NL + duševní
zdraví)

• participace on/offline hráèù: loterie (77 /
92,9 %), poker (66,6 / 5,4 %), EGM (31 /
14,1 %), VLT (21,7 / 6,2 %), sport. sázky
(35,1 / 3,6 %), stolní hry (30,8 / 2,9 %),
karetní hry (19,5 / 4,2 %), dovednostní hry
(22,4 / 5 %)
• online hráèi èastìji reportovali hraní
všech typù hazardních her (výjimkou
loterie)
• online hráèi se hraní úèastnili s vyšší
frekvencí a strávili jím více èasu

• participace on/offline hráèù: loterie
(69,9 / 70,8 %), instantní výhry (60,7 /
57,4 %), dovednostní hry (napø. poker)
(59,3 / 28,6 %), EGM (53,2 / 49,5 %),
casino stolní hry (46,9 / 21,4 %),
sportovní sázky (41,6 / 13,6 %), dostihy
(26,2 / 9,3 %)
• online hráèi zapojeni do hraní hloubìji
(vìtší frekvence hraní)
• online hráèi zapojeni do širší škály
hazardních her (4,1 vs. 2,3 u offline)

Hazardní chování
(typ hry, šíøe, hloubka)
• participace offline hráèù – 91,1 % EGM;
13,6 % bingo; 8,1 % loterie a kurzové
sázky; 5,7 % casino hry; 3,2 % karetní hry
• participace online hráèù – 50,8 %
kurzové sázky; 31,7 % online casino hry;
41,3 % karetní hry

sebehodnocení –
pokud uvedli, že
v posledních
12 mìsících alespoò
jednou hráli online
jednu z nabízených
hazardních aktivit, byli
klasifikování jako
online hráèi (ostatní
offline)

sebehodnocení – dle
výbìru her, jichž se
úèastnili v posledních
12 mìsících (není blíže
specifikováno)

sebehodnocení –
pravdìpodobnì dle
preferované aktivity
(rozlišování není
popsáno)

Zpùsob rozlišení
on/offline
• sebehodnotící
dotazníky (blíže
nespecifikováno)
• uvádìjí, že žádný
z offline hráèù se
neúèastnil online hraní

• pùvodní vzorek 6682
• 4680 online hráèù a 2002 offline
• zkompletovalo 4724
respondentù (64,4 %)
• demografická data (poskytlo
5051 resp.)
• 86,3 % muži a 13,7 % ženy
• vìk od 16 do 100 (pr. 45)
• více než 1/2 pocházela z New
South Walesu nebo Queenslandu

• 8,567 respondentù (54,4 %
návratnost)
• 8,456 offline hráèù a 111 online
hráèù (z nich 92,8 % hrálo i offline)
• socio-demograf. charakteristiky
uvádìny separovanì pro on/offline
hráèe

• v rámci 1. fáze 6,010
(návratnost 45,6 %)
• v rámci 2. fáze 7,921
• celkem 13,931 respondentù
• 179 + 1,954 (2,133) online
hráèù a 5831 + 5967 (11, 798)
offline hráèù
• socio-demograf. charakteristiky
uvádìny separovanì pro on/offline
hráèe
• pùvod: 105 zemí (76,3 % USA;
9,6 % Kanada; 3,3 % UK)

• 1015 diagnostikovaných
patologických hráèù (vyhledali
léèbu)
• 962 ne-online a 53 online
patologických hráèù
• soci-demograf. charakteristiky
uvádìny separovanì pro on/offline
hráèe

• online prùzkum – baner na
webech vztahujících se
k hazardu (poskytovatelé,
podpora, sportovní) i FB
a Googlu
• probíhal od 12/2010 do
6/2011

• celopopulaèní
reprezentativní vzorek z roku
2009 (Quebeck)
• inkluze pøi uvedení hraní
min. jedné z pøedem
definovaných her
v posledních 12 mìsících

dvoufázový sbìr dat:
• 1. fáze: náhodný tel.
prùzkum od 1/2006 do
6/2007
• 2. fáze: online prùzkum
(baner na casinocity.com) od
6/2007 do 12/2007

• klinický vzorek – pacienti
Psychiatrického odd.
Univerzitní nemocnice
v Ballvitge
• sbìr dat od 1/2005 do
1/2009

Sbìr dat – zdroj, metoda

kvantitativní – dotazník
zamìøený na: hazardní
chování, postoje
k hraní, podrobnosti
online participace,
demograf. char.

kvantitativní – dotazník
zamìøený na hazardní
chování/vzorce, další
závislostní chování,
demografii

kvantitativní – dotazník
zjišťující: hazardní
chování; definování
hazardu; rezistence
vùèi hazardním
klamùm; problémovost
hraní (CPGI),
demografie

kvantitativní –
komplexní testová
baterie + dotazník na
socio.-demog.
charakteristiky

Design

• online hrají pøedevším muži, mladí lidé,
single nebo spolužijící (vs. offline hráèi více
v manželství) a studenti (offline více
v dùchodu) a výraznì více utráceli za hazard
• u vzdìlání a pøíjmù nebyl zaznamenán
signifikantní rozdíl
• hráèi pokeru mají nadmìrné zastoupení
mezi online hráèi a tendují k excesivnímu
užívání internetu
• online hráèi spíše než ti offline vykazují
rizikové chování – pití a užívání THC
• online hráèi vykazovali signifikantnì vyšší
skóre problémovosti (CPGI)
• meziskupinovì: nevýznamný rozdíl ve
vìku a útratì, online spíše muži ve svazku
(offline spíše rozvedení, rozešlí, nesezdaní),
spíše zamìstnaní na plný úvazek, mají vyšší
pøíjmy, více užívání alkoholu a drog
• online hráèi mají významnì pozitivnìjší
postoje k hazardnímu hraní
• motivace k hraní online: nemusí opustit
byt (54,9 %); 24/7 dostupnost (46,2 %); bez
davù lidí (31,4 %); bez nepøíjemných lidí
(29,5 %); vìtší soukromí a anonymita
(28,4 %); psychický komfort (28,5 %)
• inhibice hraní online: pøíliš pohodlné
(29,9 %), snadnost utratit více penìz
(27,8 %), 15 % postrádá sociální atmosféru
a vnímá vyšší riziko závislosti
• online hráèi vykazovali výraznì
pozitivnìjší postoje vùèi hazardnímu hraní
• online hráèi spíše muži, mladší, žijící
s partnerem a nesezdaní (kdežto offline
spíše manželé nebo ovdovìlí), s vyšším
vzdìláním a zamìstnaní na plný úvazek
nebo student (kdežto offline spíše na
èásteèný úvazek nebo dùchodce)

• online hráèi jsou 3-4× èastìji
problémovými
• online hráèi jsou stat. významnì muži,
mladší, single, s vyššími pøíjmy, studenti èi
zamìstnanci na plný úvazek
• online hráèi utrácejí více za hraní, užívají
více tabáku, alkoholu, lékù a drog a jsou
více komorbidní závislí
• pøi online hraní preferují muži kurz. sázky
a poker vs. ženy casino, loterie a bingo

• online patologiètí hráèi jsou èastìji muži,
vykazují vyšší úroveò vzdìlání,
socio-ekonomický status a utrácejí za
gambling více a více se zadlužují
• pøi srovnání on/offline skupin nezjištìny
rozdíly v prùmìrném vìku, patologiènosti
hraní (SOGS, DSM-IV), klinických
a psychopatol. (SCL-90-R) a osobnostních
charakteristikách (TCI-R)

Hlavní zjištìní

• vzorek výhradnì z domácností
vlastnících pevnou linku (možnost
zkreslení)

• sebevýbìr participantù
• nerozlišování mezi
frekventovanými
a nefrekventovanými online hráèi

vysoké zastoupení hráèù loterií –
analýza byla následnì realizována
bez nich, což vedlo k pøiblížení
prevalence participace offline
hráèù k hráèùm online u vìtšiny
typù her

• vzorek pouze z patologických
hráèù, kteøí vyhledali léèbu
• retrospekt. design
• nevyváženost vzorku z hlediska
preferované aktivity – online
kurzové sázky / offline EGM)

Hlavní uvedené limity studie

Austrálie;
Gainsbury,
Russell,
Blaszczynski &
Hing (2015)

Španìlsko;
Redondo (2015)
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Pùvod, autoøi,
rok publikace
Austrálie;
Gainsbury,
Russell, Hing,
Wood, &
Blaszczynski
(2013)

13

12

È.

kvantitativní –
dotazníky zjišťující
5 demografických
(pohlaví, vìk, pøíjem,
vzdìlání, velikost
bydlištì)
a 9 psychografických
promìnných (etická,
náboženská
a ekologická orientace,
nezdravé aktivity,
stupeò sociability,
význam rodiny,
tendence
k lehkomyslnosti,
stupeò impulzivity,
a úroveò dùvìry
v internet)

Design

• data získaná
prostøednictvím AIMC
Marcas (sekundární zdroj
dat) – souèást databáze
výzkumné agentury èítající
cca 36 tisíc kontaktù
• dotazník rozeslaný mailem
v roce 2010
• k vyplnìní dotazníku
motivováni odmìnou 50 

Sbìr dat – zdroj, metoda

• 10,409 validních odpovìdí
• 2197 offline hráèù, 114 online
hráèù
• 48 % mužù a 52 % žen
• rovnomìrné vìkové rozložení

Výzkumný vzorek

Hazardní chování
(typ hry, šíøe, hloubka)
• participace on/offline problémových
hráèù: sázení na dostihy (92,7/56 %);
sport. sázky (81,3/42 %), EGM
(72,1/82,8 %) a loterií (67,3/56,8 %),
instantních výher (50,5/50 %) a stolních
casino her (48,3/30 %) a pokeru
(38,9/15,6 %), bingo (9,2/8 %),
dovednostní hry (22,9/14,4 %), internet
casino hry (13,8/0 %)
• online hráèi se úèastní hazardu èastìji
než offline hráèi (výraznìjší rozdíl je
u problémových než rizikových hráèù)
• online hráèi se úèastní významnì více
aktivit ve srovnání s offline hráèi
(výraznìjší rozdíl je u problémových než
rizikových hráèù)

• participace on/mix/offline
problémových hráèù: stírací losy (32,6 /
56 / 57,7 %), loterie (73 / 84 / 85 %),
sport. sázky (64,8 / 77 / 30,6 %), dostihy
(psi èi konì) (55,1 / 77,7 / 37,4 %), bingo
(2,8 / 5,8 / 6,9 %), keno (9,4 / 36,3 /
26,1 %), poker (11,3 / 28,1 / 8,8 %),
casino stolní hry (12,8 /41 / 21,5 %),
dovednostní hry (3,9 / 9 / 6,1 %), EGM
(21,2 / 58,3 / 54,5 %)
• „mix hráèi“ se angažovali v nejširší
škále her a vykazovali nejvyšší skór
„problémovosti“
• internetoví hráèi se zapojovali do
nejmenšího poètu her a mìli nejnižší skór
„problémovosti“
sebehodnocení – hraní • zkoumání specifikováno pouze na hráèe
on/offline v období
loterií a casina
posledních 12 mìsícù • hloubka nesledována
(není blíže
• šíøka nesledována
specifikováno)

Zpùsob rozlišení
on/offline
• cílem studie je zjistit kvantitativní – online • online prùzkum – baner na • pùvodní vzorek 6,682
sebehodnocení –
rozdíly mezi
dotazník zamìøený na: webech vztahujících se
respondentù
pokud uvedli, že
problémovými
hazardní chování,
k hazardu (poskytovatelé,
v posledních
• z 4,185 (vyplnili PGSI dot.)
a rizikovými hráèi
problémovost hraní
podpora, sportovní) i FB
12 mìsících alespoò
vzešel finální vzorek 1,814
v rámci participace na (PGSI), problémovost a Googlu
rizikových èi problémových hráèù jednou hráli online
online a offline
hraní, demografie,
• probíhal od 12/2010 do
• 1,263 online hráèù a 551 offline jednu z nabízených
hazardním hraní (zvlášť interaktivní feedback 6/2011
hazardních aktivit, byli
hráèù
i dohromady)
• socio-demograf. charakteristiky klasifikování jako
• vedlejší cíle:
uvádìny separovanì pro on/offline online hráèi (ostatní
offline)
1. zkoumat, jak
hráèe
všechny formy
hazardního chování
a hazardní hry pøispívají
k problémùm s hraním
a zprùhlednìní faktorù
spojených s problémy
s online hraním
2. srovnání online
a offline hráèe
v otázkách hazardních
vzorcù, problémù
spojených s hazardem
a vyhledávání pomoci
zkoumat podskupiny
kvantitativní – dotazník • online prùzkum –
• 4,594 respondentù (68,7 %
sebehodnocení – na
hráèù k identifikaci
zamìøený pøedevším respondenti získáni skrze:
zkompletovalo dotazník)
škále 5 výrokù od „za
potenciálních rizik
na: hazardní
weby zamìøené hazardní
• 608 jen online, 2,570 mix, 1,416 posledních 12 mìsícù
spojených s rùznými
chování/vzorce,
hraní (53,9 %), FB (17,6 %), jen offline
jen online“, po „za
formami a zpùsoby
problémovost hraní
Google (6,3 %)
• socio-demograf. charakteristiky posledních 12 mìsícù
hazardu
(PGSI), demografii
jen offline“ – rozlišení
• realizace v roce 2012
uvádìny separovanì pro online,
na pouze online, pouze
v Austrálii
offline a mix hráèe
offline a hráèe hrající
v obou módech (mix)

Cíl(e) studie

Španìlsko 1. porovnat online
a offline loterijní /
kasino hráèe vzhledem
k demografickým /
psychografickým
znakùm, s cílem
identifikovat potenciální
rizikové faktory spojené
s vlastnostmi
internetových
hazardních hráèù
2. determinovat
kombinaci, která
nejlépe vystihuje rozdíly
mezi jednotlivými typy
hráèù, za úèelem
identifikace faktorù,
které, posuzované jako
celek, odráží nejvyšší
úroveò rizika

Austrálie

Pùvod
studie
Austrálie
• možnosti zkreslení vzorku
v dùsledku online výzkumu
(omezený dosah)
• definice online hráèù jako
kohokoliv, kdo hrál online
v posledním roce
• sportovní sázky se nedopatøením
nedostaly do výètu možných
hlavních èinitelù problémù
s hazardním hraním

Hlavní uvedené limity studie

• online hráèi vykazovali vyšší podíl mužù,
mladých a vzdìlaných, nižší úrovnì smìrem
k náboženství, ekologii a zdravotní péèi
a vyšší dùvìru v internet
• offline hráèi vykazovali vyšší úroveò
etických standardù, spoleèenskosti,
orientace na rodinu a šetrnosti k penìzùm
• typickým online loterijním hráèem je
podle regresivního modelu mladý muž
s vysokou úrovní vzdìlání a dùvìrou
v internet
• typickým online casino hráèem je podle
regresivního modelu mladý muž se sklony
k nehospodárnosti, dùvìrou v internet
a nižší úrovní sociability

• ve skupinách online a mix hráèù bylo
• samovýbìr respondentù
významnì více mužù, než ve skupinì offline • online prùzkum (omezený rozsah
hráèù
zábìru)
• offline hráèi nejstarší a „mix hráèi“
nejmladší
• offline nejèasti hráli EGM, mix pøedevším
internetové sport. sázky a dostihy
• online hráèi mají vyšší vzdìlání než offline
a mix hráèi

• internetoví hráèi byli mladší, zapojeni do
více hazardních aktivit a spíše sázeli na
sport – všechny uvádìné výsledky se
zvýrazòovaly s rostoucí rizikovostí hraní
• frekvence hraní zjišťována v rámci dílèích
hazardních aktivit – více online hráèù
(oproti offline) sází èastìji na sport
a psí/koòské dostihy, které nejèastìji
uvádìli jako pøíèinu problémù s hraním
a více offline hráèù (oproti online) hraje
EGM, které uvádìli jako pøíèinu problémù
s hraním
• offline hráèi ve srovnání s online hráèi
èastìji vyhledali pomoc kvùli problémùm
s hraním, ve vìtší míøe hodnotili zpìtnou
vazbu jako užiteènou a byli ochotní omezit
své hraní

Hlavní zjištìní
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the Temperament and Character Inventory – Revised
(TCI-R). Mìøení však nepøineslo žádné statisticky významné odlišnosti online a offline hráèù. Studie 14 sledovala nìkolik tematických oblastí u kasino hráèù. Online kasino
hráèi vykazovali nižší úroveò etických standardù, spoleèenskosti, orientace na rodinu a šetrnosti k penìzùm. Dále vykazovali nižší orientaci smìrem k náboženství, ekologii
a zdravotní péèi.
Motivaèní a inhibièní faktory online èi offline hraní
zjišťují primárnì studie 1, 5 a 10. Znaènou èást motivù k online hraní je možné zastøešit výrazem pohodlnost. Hráèi referují ve všech uvedených studiích o neomezené dostupnosti
(èasové i místní), pohodlí, snadnosti, komfortu. Dále kvitují
ochranu soukromí a anonymitu, reflektují a oceòují finanèní výhody online hazardu (napø. vyšší kurzy, nižší výdaje,
promo nabídky, demo hry). Ve studii 5 však byla hlavním
motivem vìtší pøíležitost hrát. S tím spojenou vìtší variabilitu online hraní uvádìjí jako motivaèní hráèi ve studiích 1
a 5. Nìkteré hráèe k hraní online motivuje i absence hluku,
kouøe, davù èi nepøíjemných lidí (1; 2; 10). Ve studiích 5
a 10, vìnujících se i inhibièním faktorùm, se výpovìdi hráèù
spíše doplòují. Shoda panuje v absenci sociální atmosféry
online hraní a vnímání vyššího rizika rozvoje závislosti
pøi užívání elektronické reprezentace penìz. Ve studii 5
hráèi zdùrazòovali redukovanou autenticitu hry a hovoøili
o obavì o bezpeènost internetu èi poskytovatele (zejména
hráèi offline). 29,9 % hráèù ve studii 10 uvedlo jako odrazující pøílišnou pohodlnost online hraní.
Prožitek online a offline kasino hazardních hráèù byl
pøedmìtem studie 2. Vnímání hraní v kasinu se lišilo zejména v otázkách sociálního kontaktu a anonymity. Nabídku èi absenci sociální propojenosti vnímají obì skupiny jako
pozitivum své preferované formy hraní. Podobnì je tomu
u anonymity. Ta online hráèùm umožòuje vytvoøit si fiktivní identitu a tøeba jí i uzpùsobit svùj styl hry. Kasino hráèi
naopak pracují na své reálné identitì a v kontaktu nacházejí žoviálnost a pocit sounáležitosti. Online kasino hraní je
hráèi popisováno jako ménì živé a akèní. Online hráèi referují o pocitech relaxace a odpojení se, pocitu pohodlí, bezpeèí
a kontroly. Offline naopak uvádìjí stav vzrušení a nekontrolovatelnosti, kterou pociťují už pøi anticipaci hraní. Respondenti naznaèují, že hraní doma vede k integrování hraní
do bìžného života, denní rutiny, kdežto offline hraní k vzdálení se od nich. V otázce smyslového vnímání je hlavní rozdíl spatøován v haptické stimulaci. Hráèi v online prostøedí
postrádají kontakt s žetony nebo penìzi, ale i kontakt s ostatními hráèi.
Studie 10 a 11 sledují rozdíl postojù hráèù k hazardnímu hraní. Shodnì reportují, že online hráèi mají vstøícnìjší
nebo pozitivnìjší postoj k hazardnímu hraní a jsou pøesvìdèeni, že jeho rizika nepøevažují nad benefity. Studie 10 také
uvádí, že významnì ménì online hráèù považuje hazardní
hraní za morální prohøešek a významnì více online hráèù
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zastává názor, že by mìly být všechny formy online hraní
legalizovány. Ve studii 6 byli online hráèi významnì ménì
kritizováni za hazardní hraní. Celých 71,2 % respondentù
ve studii 11 je pak pøesvìdèeno, že užívání bezhotovostních
operací nemá vliv na jejich „útratu“.
Hazardní chování hráèù reprezentuje pøedevším šíøka
a hloubka participace a volba hazardních aktivit. Studie
pøímo srovnávající participaci online a offline hráèù ve
svém vzorku shodnì reportují, že online hráèi se významnì
èastìji úèastní zejména sportovních sázek, pokeru a kasino
her (8; 9; 10/12; 13). Ve studii 8 vykazovali dokonce vyšší
úèast ve všech sledovaných typech her. Offline hráèi byli
èastìji úèastni pouze hraní EGM ve studiích 10/12 (stejný
vzorek). Širší zapojení online hráèù vykazovali v pìti ze šesti studií (8; 9; 10/12; 11; 13) sledujících tento aspekt. Ve
srovnání s offline hráèi se tedy úèastnili významnì více aktivit. Výjimkou je studie 13, která jako jediná rozlišovala
skupiny tøi – offline, „mix“ a online hráèe. Zde vykazovali
nejširší zapojení „mix“ hráèi a naopak nejnižší online hráèi.
Pøi sledování hloubky zapojení se liší výzkumný zájem studií. Studie 11 a 13 sledují frekvenci zapojení hráèù separovanì pro jednotlivé typy her. Studie 8, 9 a 10/12 zamìøené
na celkovou frekvenci zapojení nabízejí shodné tvrzení, že
se online hráèi zapojovali do hazardního hraní s vyšší frekvencí. Studie 9 navíc pøipojuje zjištìní, že hraním tráví více
èasu. U online úèastníkù studií 7, 8 a 9 bylo vysledováno riskantnìjší chování. Konkrétnì realizování vyšších sázek,
vyšší ztráty a vyšší dluhy. Experimentální design studie 4
prokázal vliv média (online èi offline) na výši sázek – významnì více a rizikovìji sázeli hráèi online rulety.
S rizikovostí èi problémovostí hazardního poèínání respondentù pracují ve svých výsledcích studie 3, 7, 8, 9, 12
a 13. Ètyøi z tìchto šesti studií prokázaly u online hráèù významnì vyšší problémovost. Výjimkou jsou práce 7 a 13.
Studie 7 nenalezla rozdíl v problémovosti online a offline
hráèù. Ve studii 13 byli nejproblémovìjší hráèi „mix“ a naopak nejménì problémoví hráèi ti, kteøí hazardnì hráli pouze v online prostøedí. Dotaz na hazardní aktivitu, která nejvíce pøispìla k problémùm s hraním, obsahovaly studie 12
a 13. Online hráèi (ve studii 13 i „mix“) nejèastìji uvádìli sázení na sport èi dostihy, offline hráèi EGM.
l

4 DISKUSE

Studie zaøazené do systematického pøehledu nabízejí spíše
støípky nežli komplexní obraz o online hazardním hraní.
Pøináší však øadu dùležitých zjištìní pomáhajících chápat
rizikovost online hazardního hraní i kritické zhodnocení výzkumu v dané oblasti.
l

4 / 1 Diskuse výsledkù zaøazených studií

Vyšší prevalenci problémového poèínání u online hráèù
uvádìjí kromì vìtšiny zkoumaných studií (3; 8; 9; 12) napøíklad také Griffiths a Barnes (2008), u populace online hráèù
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v ÈR obdobnì Mravèík et al. (2014). Zajímavou výjimkou
jsou v tomto ohledu zejména výsledky studie 13. Ta jako jediná rozlišuje skupiny „èistì“ online a „mix“ (ve vìtšinì ostatních studií tvoøí skupinu online hráèù i hráèi participující v obou prostøedích – viz tabulka 1). Mezi online hráèi bylo
v této studii pøekvapivì nejménì problémových a vykazovali nejnižší prùmìrný poèet her, jichž se úèastnili.
Je možné uvažovat o tom, že skupinu „mix“ hráèù tvoøí
hráèi predisponovaní nebo antisociální, jak je definuje model cesty (Blasczynsky & Nower, 2002). Pro ty pøedstavuje
internetové hazardní prostøedí prostor k rozšíøení hazardních aktivit a s ním spojený rozvoj problémového hraní
(LaPlante et al., 2014). Tuto úvahu podporují i motivy
k preferenci online hraní (napø. 5) a antisociálnì ladìné postoje hráèù (viz 14). Výsledek studií, které ve vzorku mezi
online hráèi uvádìjí i osoby participující v obou hazardních
prostøedích, tak mùže být výraznì zkreslen ve prospìch
vyšší problémovosti této skupiny.
Vysvìtlení vyššího výskytu problémovosti u online
hráèù je možné hledat i u dostupnosti online hraní. To je dostupné jak pro osoby pod vlivem alkoholu èi návykových látek, ale také pro nezletilé (u tzv. demo her dokonce legálnì).
Nižší vìk u skupiny online hráèù reportují nejen zkoumané
studie (viz také Derevensky, 2007; Giacopassi et al., 2006;
Shead & Hodgins, 2009). Náchylnost k tomuto druhu závislosti u dìtí a adolescentù naznaèují napøíklad studie Derevensky (2007) èi Giacopassi et al. (2006). Výzkumy navíc
naznaèují, že vystavení hazardu v mladším vìku zvyšuje
ohrožení problémovým hraním (Hardoon, Gupta & Derevensky, 2004; Shead, Derevensky & Gupta, 2010). Derevensky (2007) v tomto kontextu uvádí, že pøirozená dìtská soutìživost snadnìji pøechází v hraní hazardní, jehož rizika nejsou dìti schopny vyhodnotit (viz studie 10; 11). U mladších
kohort byl navíc prokázán vyšší potenciál k zážitku disociace (Garcia & Blaszczynski, 2006; Ross, Joshi & Currie,
1990), a tedy i depresi exekutivních funkcí (napø. Jacobs,
1988). Mladí a dospívající mohou být kromì soutìživosti
i náchylnìjší k nešetrnosti pøi zacházení s penìzi èi falešným kognitivním závìrùm. Pøíkladem budiž pøesvìdèení,
že bezhotovostní operace nemají vliv na zpùsob hraní (11).
Disponují také vyšší dùvìrou v internet (viz 14). Pøehlížení
rizik mùže kromì nízkého vìku participantù souviset také
s pocitem bezpeèí uvádìným ve studii 2. Výsledkem toho
mùže být pøehlížení a oddalování øešení pøípadných problémù s hraním. Ve prospìch této úvahy svìdèí zjištìní, že
nižší procento problémových online hráèù vyhledává pomoc (8).
Specifikem online hazardního hraní je možnost hrát
v soukromí a anonymitì. Online hráèi tuto možnost výraznì
oceòují (2) a prezentují ji jako významný motiv k online hraní (1; 5; 10; Griffiths & Barnes, 2008). Soukromí a anonymita se mohou podílet i na vytváøení pocitu bezpeèí a kontroly,
o nìmž referují online hráèi (2). Možnost vytváøet fiktivní
identity napomáhá rizikovìjšímu a agresivnìjšímu zpùso-

bu hraní a oddìlení své identity od pøípadných proher (Licehammerová, 2016). S anonymitou a hraním o samotì se pojí
i snadnìjší regulace možností sociální kontroly (10; Binde,
2011; Warle, 2007), pøièemž je známo, že problémoví hráèi
mají tendenci hrát více o samotì (Porter, Ungar, Frisch &
Chopra, 2004). Lze jej také integrovat do rutinního fungování a v poèáteèních fázích rozvoje problémové participace
nenarušit chod domácnosti (2). Pravdìpodobnì i z toho dùvodu se jeví jako sociálnì pøijatelnìjší (6). Schvalující èi odmítavý postoj sociálního okolí hráèe se pøitom ukazuje jako
významný faktor vzhledem k rozvoji problémové participace (Ariyabuddhiphongs, 2012).
V úvodu bylo naznaèeno, že dostupnost mùžeme v kontextu hazardního hraní chápat jako multidimenzionální
promìnnou mající rozmìr osobní (postoj okolí, zkušenosti,
zprostøedkování kontaktu), sociální, geografický a finanèní
(Thomas et al., 2011). Ve všech tìchto dimenzích pøedstavuje
internetové hraní krok smìrem k potenciálním úèastníkùm.
Hráè mùže hrát odkudkoliv, kde je signál internetu,
což se pravdìpodobnì projevuje na jednoznaènì prokázané
vyšší míøe participace ve všech typech rizikových hazardních her (8; 9; 10/12; 11) a vyšší frekvenci (8; 9; 10). Díky nižším provozním nákladùm navíc internet umožòuje
i sázky v minimální výši, vstupní bonusy nebo promo akce
(napø. 5). Nìkteré hazardní portály dokonce nabízejí takzvané demo hry (simulují hazardní hry bez užití finanèních
prostøedkù). Ty mají za cíl motivovat svými èasto nereálnými výherními pomìry k plnohodnotné participaci (Derevensky, 2007; Sevigny, Cloutier, Pelletier & Ladouceur, 2005).
Thomas (2011) pøitom èrtá mezi dostupností, pøedevším
geoèasovou, a rozvojem excesivního hraní – pøímou linku.
U online hraní zvyšuje potenciál jeho problémovosti
i možnost vyšší frekvence zapojení spolu s širší nabídkou
pøíležitostí v online hazardním prostøedí (napø. 4; 9; Griffiths & Barnes, 2008). Internet navíc umožòuje výraznou
manipulaci s potenciálnì návykovými strukturálními charakteristikami hazardních her (Griffiths et al., 2006). Je
pravdìpodobné, že k rizikovému chování pøispívá i nižší
vnímaná hodnota elektronických penìz (Binde, 2011; Griffiths et al., 2006; Mravèík et al., 2014).
Jako nejrizikovìjší online hazardní aktivitu hráèi
identifikují sázky na sport a dostihy (12; 13). Online kurzové sázení je pøitom pro kohortu tuzemských hráèù do 44 let
nejèastìjší hazardní aktivitou (NMS, 2015). Pravdìpodobnì nejrizikovìjší jsou v tomto ohledu tzv. live sázky (La
Plante et al., 2014), které nejenže nabízejí velmi vysokou
frekvenci participace, ale také kombinaci absorpce hazardní aktivitou i sportovní událostí.
l

4 / 2 Návrhy dalších výzkumù

Online hazardní hraní a jeho aktéøi se podle dostupných
poznatkù liší od hráèù hrajících offline. Je proto odùvodnìné vìnovat tomuto fenoménu dostatek výzkumné pozornosti.
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Zkoumanému souboru prací dominují studie vedené
kvantitativnì. Ty jsou spíše vhodné k potvrzování hypotéz
než k exploraci a generování poznání nezatíženého souèasnými znalostmi tématu. Další výzkum by proto mìl dbát na
zastoupení kvalitativnì, pøípadnì experimentálnì vedených projektù.
Budoucí výzkum online hazardního hraní by se mìl
snažit vyhnout øadì neduhù, s nimiž se výzkum hazardního
hraní potýká dlouhodobì. Patøí mezi nì odkázanost na
self-reporty hráèù a sebevýbìr participantù. Nereprezentativnost vzorku uvádí jako svùj limit øada zkoumaných studií (viz tabulka 1). Oba problémy pøitom elegantnì øeší napøíklad studie LaPlanteho et al. (2014), která pracuje s daty
poskytnutými sázkovou kanceláøí. Vzniká tak možnost sledovat reálné akce na úètech.
Další výzkum by mìl také sledovat a diskutovat možné
intervenující promìnné, což bylo v zaøazených studiích èinìno nedostateènì. Jedná se zejména o gender, vìk, typ hry,
šíøku a hloubku participace a užité diagnostické metody.
Zásadním a nepøíliš reflektovaným problémem, který
musí budoucí studie sofistikovanì øešit, je absentující èi
nejasné definování skupin online a offline hráèù a nejednotný zpùsob jejich rozlišení (viz tabulka 1). Stejné oznaèení
„online (èi offline) hráèi“ tak mohou nést skupiny definované rùznì, což znaènì komplikuje èinìní závìrù z dostupných výzkumných poznatkù. Rigoróznìjší definování vzorku by tomu mìlo pøedcházet. Výzkumy navíc naznaèují, že
populace pouze online hrajících hráèù se významnì liší od
skupiny participující v obou prostøedích (5; 10). Jedno
z možných øešení ukazuje studie 13, která hráèe dìlí na offline, online a mix – hráèe participující v obou prostøedích.

l

4 / 3 Limity práce

Devizu a zároveò limit práce pøedstavuje inkluzivní kritérium è. 5, které odfiltrovalo studie, jež nepracují se vzorkem
složeným z hazardních hráèù participujících v obou prostøedích. Cílem opatøení bylo minimalizovat možný vliv rozlièného kulturního kontextu na výsledky dílèích studií. Zaøazena tak byla pouze èást prací zabývající se online hraním.
Øada dalších však byla souèástí diskuse.
Rozsah práce neumožnil vìnovat více prostoru uvažování vlivu dílèích charakteristik vzorkù zkoumaných studií,
vèetnì kontextu jejich sociokulturního pùvodu. Je pøitom
známo, že podoba regulace hazardních her a zvyklosti v zemích, kde byly studie realizovány, je rozlièná (Volberg &
Williams, 2014). To s sebou pøináší omezení pro integrovatelnost výsledkù a jejich zobecnitelnost.
l

5 ZÁVÌR

Primárním cílem práce bylo nabídnout pøehled aktuálních
výzkumných zjištìní a ovìøit, pøípadnì vysvìtlit vyšší rizikovost online hazardního hraní. Vedlejším cílem bylo poukázat na rezervy a naèrtnout možný smìr dalšího výzkumu v dané oblasti.
Ke splnìní tìchto cílù posloužilo 14 studií publikovaných v recenzovaných èasopisech od roku 2005, které se tématem výzkumnì zabývají a jejichž vzorek se sestává z online i offline hráèù. Vyšší prevalence problémových hráèù
v populaci hrající (i) online byla podrobnì diskutována
a osvìtlována. Zároveò byla v rámci diskuse pojmenována
øada faktorù, s nimiž by budoucí výzkumy vìnující se online
hraní mìly pracovat, vèetnì poukázání na možná øešení.
Konflikt zájmù: Autor práce prohlašuje, že není v žádném
konfliktu zájmù.
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