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Postoje adolescentov k patologickému hráčstvu 

HALACHOVÁ Magdaléna, MICHALOVÁ Romana a ŽIAKOVÁ Eva 
  

Abstrakt 

Hlavným cieľom príspevku je popis existencie štatisticky významných rozdielov v jednotlivých 

zložkách postojov adolescentov o novodobej nelátkovej závislosti, patologickom hráčstve. 

Všetky predpoklady, vyslovené na základe odlišných nárokov zameraní jednotlivých škôl, sa 

štatisticky potvrdili vo všetkých troch zložkách ich postojov. Výsledky práce by preto mali byť 

základom pre nastavenie jednotlivých preventívnych programov zaoberajúcich sa touto 

sociálnou patológiou. 

Kľúčové slová: Patologické hráčstvo. Adolescencia. Postoje. 

 

Abstract 

The main aim of this paper is to describe the existence of statistically significant differences 

in the individual components of adolescents' attitudes about modern non-substance addiction, 

pathological gambling. All assumptions expressed under differing claims orientation of 

individual schools is statistically confirmed in all three components of attitudes. The work 

should therefore be the basis for setting individual prevention programs dealing with this 

social pathology 
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Úvod 

Profesionalizácia priemyslu zábavy na báze trhového systému u nás, rozšírila možnosti 

každému splniť prirodzené právo na modernú zábavu. Rozvíjajúca spoločnosť spôsobuje 

neustále zvyšovanie kriminality, konzumácii drog i rôznych iných patológií. Ďalším z týchto 

nebezpečenstiev sa stal gambling, s čím priamo súvisí rozvoj novodobej nelátkovej závislosti 

zvanej patologické hráčstvo. Týka sa hlavne mladých ľudí, preto je v tomto smere dôležité 

poukázať na skutočnosť, že aj keď sa hranie hier obvykle spája so zábavou či relaxom, na 

druhej strane predstavuje i možné riziko vzniku závislosti. Je potrebné tiež poukázať na 

súčasný stav tejto problematiky a následne hľadať efektívne možnosti predchádzania tomuto 

problému. 

1. Patologické hráčstvo 

V súčasnosti existuje čoraz väčšie množstvo výdobytkov techniky, ktoré sú pre moderného 

človeka prospešné pri zvládaní rýchleho tempa súčasného života. Čoraz častejšie sa už aj 

u nás stretávame s tzv. novodobými závislosťami, medzi ktoré zaraďujeme nie len nadmerné 

nakupovanie či problematické používanie telefónu, ale bez pochýb i patologické hráčstvo. 

(Benkovič 2007) I keď množstvo z nich nemá v súčasnosti všeobecne zaužívanú diagnostickú 

kategóriu, ich následky ako i prejavy sa približujú, častokrát sú totožné s prejavmi závilosti na 

drogách (Lichner 2014). Patologické hráčstvo je charakteristické nadmerným zaujatím hrou a 

nutkaním ku hre, bez ohľadu na nežiaduce následky takéhoto správania. Pri tejto poruche sa 

vyskytujú zmeny v oblasti psychiky, prežívania, uvažovania i konania. (Halgin, Whitbourne 

in: Vágnerová 2004) Hollander (in: Prunner 2008) charakterizuje patologické hráčstvo ako 

ochorenie sprevádzané poruchami kontroly impulzov, spojené s kompulzivitou. Hlavným 

znakom tejto poruchy je konštantné a sústavne sa opakujúce maladaptívne správanie. 

Následne dochádza k rozvráteniu osobných, rodinných i pracovných vzťahov. Ide 

o progresívnu a chronickú poruchu. Nedá sa jednoznačne určiť, za aký čas sa jedinec stane 

patologickým hráčom je, priemerne sú to však 1-3 roky. U detí a dospievajúcej mládeže je 

tento proces podstatne rýchlejší. Dokonca niekedy stačí niekoľko týždňov či mesiacov. Čím 
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skôr si hráč uvedomí nebezpečenstvo a možné riziko, tým je ľahšie s hrou prestať (Nešpor 

2006). Patologická hra začína nenápadne, ako i mnoho iných problémov. Zriedkavé hranie 

najprv neprináša väčšie riziko. (Nešpor 2006) Hranie, ktoré postupne prerastie až do 

závislosti, prirodzene vedie k zmene osobnosti. Hráč je často podráždený, nepokojný, 

precitlivený, uzavretý, vyhýba sa ľuďom. (Hupková 2011) 

Podľa Nešpora (2006) je hodnotenie vlastnej situácie z pohľadu patologického hráča 

ťažké. Domnieva sa, že objektívny niekedy nie je ani pohľad iných ľudí, žijúcich v blízkom 

okolí patologického hráča. Táto skutočnosť sa odvíja od toho, že buď nemusia patologickému 

hráčstvu rozumieť alebo nemajú k dispozícii všetky potrebné informácie. 

2. Utváranie postojov 

Práve v období adolescencie si dospievajúci utvára vlastnú novú dimenziu sebareflexie, 

percepcie a nepochybne i spôsob hodnotenia iných ľudí (Vašutová 2013). Petrová a kol. 

(2008) v tomto smere zdôrazňujú, že v období adolescencie je veľmi dôležité vytvorenie 

pocitu vlastnej identity, prijatie noriem spoločnosti, morálnych princípov ale i budovanie 

postupnej nezávislosti. V dnešnej spoločnosti sa považuje za rizikové hlavne oslabovanie 

systémov sociálnej kontroly. Problémový v tomto smere je znižujúci sa význam rodiny. 

(Matoušek 2005) Ondrejkovič (1999) tvrdí, že s mládežou je potrebné pracovať v každom 

smere. Využívať vedecké poznatky o procesoch, ktoré ovplyvňujú ich životné podmienky a 

odrážajú sa v správaní v škole, rodine, v práci, vo voľnom čase a následne ich aplikovať na 

prax. Na základe uvedeného, sociálna práca s mládežou spočíva na 4 princípoch. 

 Princíp partnerstva generácií. 

 Princíp solidarity a sociálnej spravodlivosti. 

 Princíp aktívneho alebo participatívneho občianstva. 

 Princíp zabezpečenia sociálnej a ekonomickej integrácie. (Ondrejkovič 1999) 

Uvedené princípy sa musia v prvom rade premietnuť do politiky pre mladistvých, 

každodennej výchovnej i sociálnej práce. V niektorých prípadoch sa dokonca uvádza, že to je 

jediná cesta, ako minimalizovať ohrozenie mládeže ako sociálnej skupiny, ako najúčinnejšie 

predchádzať a obmedzovať vznik neželaných javov, či už ich budeme nazývať sociálnou 

patológiou alebo sociálnou deviáciou mládeže. (Ondrejkovič 1999) Skácelová (in: Kalina 

2003) dokonca zdôrazňuje, že mladí ľudia ako cieľ preventívneho pôsobenia tvoria skupinu, 

ktorej by mala byť venovaná zvláštna pozornosť. Panáček (2013) sa domnieva, že rizikové 

faktory, ktoré ovplyvňujú dospievajúcich možno všeobecne rozdeliť do štyroch skupín, 

ktorými sú jedinec, rodina, školské prostredie a spoločnosť. V období adolescencie môže byť 

jedinec sám pre seba akýmsi rizikovým faktorom. Ide predovšetkým o osobnostné 

a charakterové vlastnosti, pohlavie, inteligenciu, etické hodnoty a tiež jeho mravný vývin. 

Naopak Vitek (in: Vašutová, Panáček a kol. 2013) zdôrazňuje, že za desaťročnú prax, 

špecializujúcu sa na trestnú činnosť mladistvých, dospel k záveru, že väčšina problémov 

dospievajúcich má svoj pôvod práve v ich rodinnom prostredí. Významnú úlohu pri 

začiatkoch hazardného hrania zohrávajú i rovesníci, spolužiaci a pod. (Hroncová 2004) Podľa 

Matouška (2003) najväčšiu dynamiku v raste kriminality mládeže majú veľké mestá, 

v ktorých bohatstvo neznamená len stabilitu, ale tiež výzvu a príležitosť pre páchanie trestnej 

činnosti, ktorú sa zatiaľ nedarí znižovať ani prevenciou ani represívnymi opatreniami. 

3. Výskum 

V popisovanej oblasti bol realizovaný kvantitatívny výskum na základe dotazníkového 

zisťovania. Pre zber údajov bol vytvorený autorský dotazník, ktorý bol respondentom osobne 

administrovaný. Nakoľko boli merané jednotlivé zložky postojov, v dotazníku mali aj 

pomerové zastúpenie v jednotlivých položkách, meraných prostredníctvom päť stupňovej 

Likertovej škály. Výber výskumnej vzorky bol zámerný a nenáhodný, pozostávajúci zo 
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študentov navštevujúcich gymnázium, strednú odbornú školu s maturitou a strednú odbornú 

školu učňovskú v Banskobystrickom kraji. Celkovo tvorilo výskumnú vzorku 181 

respondentov a respondentiek. Adolescenti boli do výskumu vybraní hlavne pre utváranie 

identity a samotných postojov práve v tomto období, čo je bez pochýb ovplyvňované 

sociálnym prostredím, ľuďmi, s ktorými žijú a to rodinou, autoritami, priateľmi či rovesníkmi, 

no v neposlednom rade médiami či novodobými technológiami. Výsledky boli následne 

spracované v štatistickom programe SPSS. Na základe analýzy rozptylu, resp. Anovy, sa 

poukázalo na štatisticky významné rozdiely v postojoch k patologickému hráčstvu medzi 

študentmi jednotlivých stredných škôl. Na spracovanie výsledkov boli  využitý i t–test. 

Výskum sa v prvom rade orientoval na existenciu signifikantných rozdielov  medzi 

študentmi všetkých troch typov škôl v kognitívnej, emocionálnej i konatívnej zložke. 

Výsledky sú spracované v Tabuľke 1. 

 
Tabuľka 1: Rozdiely v jednotlivých zložkách postojov 

Kognitívna 0,002** 6,482 

Emocionálna 0,013* 4,470 

Konatívna 0,009** 4,786 

 

 V každej zložke postojov existujú významné rozdiely. Z výskumu vyplynulo, že i keď 

študenti považujú patologické hráčstvo za nesprávne, ich konanie či emócie tomu často krát 

nezodpovedajú.  

 Primárnym cieľom výskumu bola snaha zistiť, existenciu rozdielov v zložkách postojov 

medzi adolescentmi jednotlivých typov škôl. Zistené výsledky, týkajúce sa kognitívnej 

zložky, reprezentuje Tabuľka 2. 

 
Tabuľka 2:  Rozdiely v kognitívnej zložke postojov v rámci rôznych typov škôl 

Škola N X 

Gymnázium 60 3,67 

SOŠ s maturitou 61 3,70 

SOŠ učňovská 60 3,32 

 V kognitívnej zložke postojov boli najvýznamnejšie rozdiely medzi Strednou odbornou 

školou s maturitou a Strednou odbornou školou učňovskou. Naopak, najmenšie rozdiely boli 

zistené medzi Gymnáziom a Strednou odbornou školou s maturitou. Na základe uvedeného 

možno konštatovať, že hodnotenie predmetu postoja, v našom prípade patologické hráčstvo,  

respondentmi Strednej odbornej školy učňovskej sa výrazne odlišoval od ostatných dvoch 

škôl. Predpokladáme, že táto skutočnosť môže byť vo veľkej miere ovplyvnená i tým, že na 

Strednej odbornej škole učňovskej sa vyučujú predmety zamerané hlavne na manuálne 

rozvíjajúce sa zručnosti a na jednotlivé typy prevencie nie je kladený taký silný dôraz. 

Zámerom výskumu bolo tiež zistiť, či existujú rozdiely v emocionálnej zložke postojov 

študentov medzi jednotlivými typmi škôl. Výsledky reprezentuje Tabuľka 3. 
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Tabuľka 3:  Rozdiely v emocionálnej zložke postojov v rámci rôznych typov škôl 

Škola N X 

Gymnázium 60 3,33 

SOŠ s maturitou 61 3,64 

SOŠ učňovská 60 3,31 

  

 Odpovede na položky ohľadom emocionality respondentov sa významne líšia na všetkých 

troch školách. Na základe zisteného možno konštatovať, že v emocionálnej zložke sa medzi 

študentmi Gymnázia a Strednej odbornej školy učňovskej neprejavili také významné rozdiely, 

ako v porovnaní týchto dvoch škôl s treťou, teda so Strednou odbornou školou s maturitou. 

Naopak, medzi Gymnáziom a Strednou odbornou školou učňovskou sa významné rozdiely 

v tejto zložke nepreukázali. Nemožno jednoznačne povedať, že študenti Strednej odbornej 

školy s maturitou hodnotia patologické hráčstvo ako menej závažné, jednoducho hodnotia 

patologické hráčstvo na základe svojich emócií alebo citového prežívania odlišným 

spôsobom. Môže to byť spôsobené tým, že ho nepovažujú za jednoznačne nemorálne, resp. si 

svoje postoje budujú preberaním názorov od ostatných. Najvýznamnejší rozdiel možno 

pozorovať medzi SOŠ s maturitou a SOŠ učňovskou. 

 Ďalšia tabuľka (Tabuľka 4) pojednáva o rozdieloch v konatívnej zložke postojov medzi 

jednotlivými typmi stredných škôl. 

 
Tabuľka 4:  Rozdiely v konatívnej zložke postojov v rámci rôznych typov škôl 

Škola N X 

Gymnázium 60 3,59 

SOŠ s maturitou 61 3,71 

SOŠ učňovská 60 3,28 

 Z uvedeného vyplýva, že najvýznamnejšie rozdiely sa prejavili medzi Strednou odbornou 

školou s maturitou a Strednou odbornou školou učňovskou. Naopak najmenšie rozdiely boli 

zistené medzi študentmi Gymnázia a Strednej odbornej školy s maturitou. Na základe zistení 

možno konštatovať, že tendencia konať, či reagovať určitým spôsobom, čo sa týka 

patologického hráčstva, najviac sa odlišovala medzi študentmi Strednej odbornej školy 

s maturitou a Strednej odbornej školy učňovskej.  

 Ako sme už spomenuli, prevencia má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu. Tokárová 

(2003) zdôrazňuje, že nepochybne najlepšou a najefektívnejšou prevenciou práve 

popisovaného patologického hráčstva, ako aj iných druhov závislostí či negatívnych javov, je 

nájdenie hodnotového životného zmyslu človeka v každej situácii. V nadväznosti na postoje 

adolescentov nás preto v tomto smere zaujímalo, koľko študentov by sa obrátilo na školského 
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sociálneho pracovníka v prípade, že by sa u ich priateľov alebo spolužiakov objavil problém 

s hraním hier. Obrázok 1 reprezentuje všetky odpovede študentov na túto otázku. 
 

Obrázok 1 Pomoc od školského sociálneho pracovníka 

 

 

 

 Možno konštatovať, že najväčšiu časť tvorili respondenti, ktorí nevedeli odpovedať na túto 

otázku, resp. nevedia, či by sa v prípade problému obrátili na školského sociálneho 

pracovníka. Pomerne veľkú časť tvorili študenti, ktorí by sa na školského sociálneho 

pracovníka obrátili. Za zmienku stojí aj 7% respondentov, ktorí by v prípade problému 

s hraním u kamaráta alebo spolužiaka sociálneho pracovníka určite neoslovili. V nadväznosti 

bolo zámerom taktiež zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v tejto súvislosti 

z hľadiska rodu. Odpovede boli spracované prostredníctvom t-testu, ktorého reprezentácia sa 

nachádza v Tabuľke 5. 
 

Tabuľka 5:  Obrátenie sa na školského sociálneho pracovníka 

 

 

 

 

Školský sociálny pracovník 

Rod N X t p(α) 

Chlapec 85 2,56 -2,88 0,001*** 

Dievča 96 3,06 

 Na základe zrealizovaného t-testu možno konštatovať, že existujú veľmi vysoko 

signifikantné rozdiely v postojoch chlapcov a dievčat. Z výskumu vyplýva, že dievčatá by 

skôr obrátili na školského sociálneho pracovníka ako chlapci. Naopak chlapci by sa v prípade 

objavenia problému s hraním u svojho spolužiaka či kamaráta obrátili skôr na určitého 

odborníka, kamaráta alebo rodiča. S týmto zistením vo veľkej miere môžu súvisieť výsledky 

ohľadom morálnosti hrania hier voči rodine. V tomto smere síce neboli zistené štatisticky 

významné rozdiely, no dievčatá považovali hranie hier za nemorálnejšie než chlapci.  

Záver 

 Cieľom tohto príspevku bolo predstaviť autorský výskum, ktorý sa zameriaval na postoje 

adolescentov k patologickému hráčstvu. Výskumom boli potvrdené všetky predpoklady, 
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vyslovené na základe odlišných nárokov zameraní jednotlivých škôl. Možno konštatovať, že 

študenti, navštevujúci jednotlivé školy, inak hodnotia patologické hráčstvo, odlišné sú ich 

emocionálne reakcie, ale aj spôsoby reakcií či tendencií konať spojené s touto poruchou. Pre 

zaujímavosť uvedieme komparáciu so španielským výskumom, realizovaným Ricardom 

Tejeiro Salguerom a Rosa Bersabé Moránom (N = 233 adolescentov). Dotazníkom chceli 

zistiť subjektívny pohľad respondentov na svoje hranie resp. hrávanie hier. Až 215 

respondentov (92%) odpovedalo záporne, teda nemyslia si, že majú problém s hraním. 

Naopak 18 respondentov, teda 8% opýtaných priznalo, že majú určitý problém s hraním hier. 

V našom výskume reprezentovalo záporne odpovedajúcich bolo 81% zúčastnených. Tých, 

ktorí odpovedali kladne tvorilo 19% respondentov z celej výskumnej vzorky. Na základe 

uvedeného vidíme významné rozdiely medzi autorským výskumom popisovaným v príspevku 

a uvedeným španielskym výskumom, v ktorom zdôrazňuje, že sebauvedomovanie, respektíve 

sebakontrola hrania hier z pohľadu samotného respondenta je základom v prevencii závislosti. 

Uvádzajú, že ak respondent sám zhodnotí svoju situáciu ako problémovú, percentá úspešnosti 

budú oveľa vyššie a výsledky budú efektívnejšie. Na základe toho možno pokladať za 

dôležité zavedenie školského časopisu v jednotlivých školách, a tiež realizovať rôzne besedy, 

voľnočasové aktivity a workshopy, a tým priblížiť študentom túto problematiku. Študenti sa 

dozvedia viac informácií a vytvoria si lepší obraz o patologickom hráčstve, možných rizikách 

a následkoch, ktoré táto závislosť spôsobuje. Taktiež spoznajú nových odborníkov venujúcich 

sa problematike, na ktorých by sa v prípade potreby mohli obrátiť.  

 Časť výskumnej vzorky tvorili študenti z Revúcej, pričom v blízkosti sa nachádza Odborný 

liečebný ústav Predná Hora, ktorý je zameraný na prevenciu patologického hráčstva. Keďže 

ústav poskytuje možnosť objednania odborných prednášok, vidíme obzvlášť efektívne 

využitie práve tejto možnosti prevencie. Adolescenti získajú mnoho odborných vedomostí, 

kde im priamo odborníci na rôzne závislosti priblížia aj osobné skúsenosti, ktoré nadobudli 

priamo pri práci s pacientmi. Predpokladáme, že by to malo obrovský vplyv na utváranie 

postojov adolescentov a na ich pohľad na problém závislostí.  

Na základe uvedeného možno povedať, že sociálna prevencia sa javí ako jedna z 

najúčinnejších metód ako predchádzať nežiaducim javom v spoločnosti a zároveň je 

základným nástrojom sociálnej práce (Mydlíková a kol. 2005). Príspevok poukázal na nutnosť 

prispôsobovať typy prevencie jednotlivým cieľovým skupinám a taktiež jej dôležitosť pri 

utváraní postojov adolescentov k jednotlivým patológiám. 
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