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1 Úvod  

Metodika, kterou držíte v ruce, je výsledkem fungování projektu „První pomoc pro 

patologické hráče a jejich rodiny“, který byl realizován v Brně od května 2011 do dubna 

2014. Během svého vzniku metodika prošla podobným vývojem, zrovna tak jako samotná 

služba a její pracovníci. 

Cílem bylo především zachytit zkušenosti z práce s klienty – zachytit vývoj služby, 

charakteristiku klientů, možné intervence – co a kdy funguje, co je pro hráče i jejich blízké 

důležité, aby se ve své situaci mohli zorientovat a posunout dál. Vedle této roviny jsme 

postupem času začali vnímat potřebu přiložit k našim subjektivním poznatkům také 

základní teoretický rámec v oblasti gamblingu a procesních závislostí obecně. To především 

z toho důvodu, aby případný čtenář měl k dispozici základní přehled v dané problematice, 

kterou dále popisujeme více z osobní nepřenosné zkušenosti jednoho projektu. Tato 

teoretická část celou metodiku uvozuje. 

Aby pro nás metodika nebyla pouze záznamem o naší práci, a zároveň byla prakticky 

využitelná z hlediska běžného fungování programu, bylo nutné sjednotit ji s požadavky 

zákona o sociálních službách.  

Tato kapitola navazuje na úvodní teoretický rámec, a poté plynule přechází v praktickou 

část. 

Přestože byla tato metodika vytvářena pro potřeby konkrétního projektu, přáli bychom si i 

věříme, že může být inspirací i pro jiné služby, které se rozhodnou problematikou 

patologického hráčství zabývat. 
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2 Teoretický rámec problematiky hazardního hráčství 

Než se dostaneme k samotné metodice a naší zkušenosti, rádi bychom na začátku 

definovali, co je to (patologické hráčství). Následně si pak povšimneme některých vzorců 

hraní, základních možností pomoci. Dotkneme se možné léčby hráčů. 

2.1 Diagnostika  
Patologické hráčství je definováno jako časté, opakované epizody, které dominují v životě 

jedince a vedou k poškození sociálních, pracovních, materiálních a rodinných hodnot a k 

zadlužení (Smolík, 2004). Diagnózu patologické hráčství a jeho kritéria můžeme najít v 

diagnostických manuálech a to buď Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), který se používá  

v Evropě, nebo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zažitý v USA. 

Podle MKN 10 používaný v ČR jsou[A1] projevy pro patologické hráčství tyto (F 63.0): 

a) V období nejméně jednoho roku se vyskytnou dvě nebo více epizod hráčství. 

b) Tyto epizody neznamenají pro jedince žádný zisk, ale pokračují navzdory osobní 

nepohodě a narušování fungování v denním životě. 

c) Jedinec popisuje obtížně kontrolovatelné intenzivní puzení k hraní a sděluje, že 

není schopen zastavit hráčství svojí vůlí. 

d) Zaujetí myšlenkami na hru nebo představami o okolnostech spojených s touto 

činností. 

DSM IV je mezinárodně používaný diagnostický manuál Americké psychologické společnosti 

(APA). Je podrobnější, a tudíž je široce používán. Patologické hráčství je definováno 

splněním alespoň 5 z 10 bodů. 

Zaujetí hráčstvím (např. snaha o znovuprožití minulých hráčských zkušeností, následků 

hazardu nebo plánování nového hazardu nebo přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na 

hraní) 

a) Potřeba hrát se stále většími částkami peněz 

b) Opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit, nebo se vzdát hraní 

c) Neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní 

d) Hraní jako způsob útěku od problémů nebo snaha zbavit se dysforické nálady, např. 

pocitu bezmoci, viny, úzkosti, deprese 

e) Po prohře peněz ve hře se často další den vrací, aby je znovu získal („hon“ za 

penězi) 

f) Lže členům rodiny, terapeutům nebo jiným, aby zastřel rozsah svého hráčství; 

g) Páchá nelegální činy, jako padělání, podvody, krádeže nebo zpronevěry, aby získal 

peníze na financování hráčství 

h) Hráčstvím ohrozil nebo ztratil významné přátele, práci nebo příležitost ke vzdělání 

a kariéře 

i) Spoléhá na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanční situaci způsobenou 

hráčstvím 

Tato kritéria daleko více podporují rozpoznání procesů, které se u hráčů vyskytují. 

Zaměřuje se více na kvalitativní popsání zhodnocení gamblerství. 

Diagnóza patologického hráče by neměla být udělena, pokud má jedinec zároveň 

psychotickou diagnózu. Samotný výskyt hraní, který splňuje jeho kvalitativní znaky, však 

nalezneme i u lidí s takovýmito onemocněními. 
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Hraní je podle obou manuálů považováno za poruchu impulzivity. V odborné diskuzi se o 

problémových formách hraní stále více uvažuje jako o nelátkové závislosti (viz 

připravovaná nová verze manuálu DSM V). Podobným způsobem se profilují i pomáhající 

služby pro hráče, které vznikají na podobných principech a ve stejných organizacích jako 

služby pro uživatele drog. I přestože gamblerství není vázáno na konkrétní látku, vykazuje 

stejné znaky jako chemická závislost. V anglosaské literatuře bývají tyto znaky označovány 

jako „t ři C závislosti“ (compulsion, loss of control, continued use despite negative 

consequences), a sice nutkání, nedostatek sebekontroly a pokračování i přes způsobené 

negativní důsledky. Toto je patrné zejména v kritériích DSM-IV. 

2.1.1 Rozdíly v diagnostice – problémové hraní vs. patologické hráčství. 
Můžeme mluvit o patologickém hraní (compulsive gambling, pathological gambling) nebo 

hraní problémovém. Problémové hraní je častěji používáno ve smyslu, kdy je hraní 

vnímáno jako problematické a to většinou hráčem samotným. Může však jít i o blízké 

hráče, kteří to takto vnímají. Rozdělení mezi hraním problémovým a patologickým je 

určeno spíše úhlem pohledu na samotné hraní. 

Patologické a problémové hraní jako pojmy mohou být často i volně zaměňovány. Pokud 

ale chceme rozdělovat, pak problematické hraní může být vnímáno jako širší pojem hraní 

patologického. Každé patologické hraní je současně problémové. Ale ne všechno 

problémové hraní musí být patologické. O patologickém hraní mluvíme, pokud hráč splní 

kritéria pro tuto diagnózu. Ačkoliv i tak zde může být rozdíl mezi vážností situace, jak je 

vidět na výše zmíněných kritérií. British Gambling Prevalence Survey (2010) používá 

definici problémové hraní tak, že z manuálu DMS musí splňovat minimálně 3 znaky 

(patologické hraní 5 znaků). 
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2.2 Znaky a vzorce patologického hráčství. 
K porozumění patologickému hraní můžeme použít i kritéria z diagnostického manuálu 

DSM, který hráčství popisuje kvalitativně z hlediska psycho-bio-sociálního pohledu (viz 

výše). 

Znaky a vzorce hráčství jako fenoménu můžeme najít v jednotlivých výzkumech, 

Licehammerová (nepub.) provedla metasyntézu kvalitativních studií zabývající se 

problematikou gamblingu. 19 článků bylo analyzováno podle zakotvené teorie, která byla 

vytvořena do následujícího diagramu: 

  

Obr. 1 – Diagram rovnováhy 

Rovnováha se vlastně jeví jako samozřejmý a podstatný aspekt ve fenoménu gamblingu. 

Gambling je lék na ztrátu rovnováhy a zároveň rovnováhu v životě hráčů trvale narušuje. 

Tímto se vytváří kolo fungování, které nemá konec ani začátek. Neustálé hledání a ztrácení 

rovnováhy přináší vzrušení a napětí do života. Prunner (2008) popisuje, že hráči mohou být 

označováni jako lidé s poruchou kontroly impulsivity. Mluví však o tom, že se u nich 

impulsivita projevuje možná jen v oblasti gamblingu.  

Gambling je zároveň způsob, jak rychle a hned získat odměnu, kterou hráči chtějí. Může to 

tedy platit i více obecně. Tento princip nasedá na vytvořený model. 

2.2.1 Gambling jako útěk 
Gambling jako způsob útěku je princip, který je často pojmenován přímo respondenty ve 

většině výzkumů, zvláště těmi, kteří již za sebou mají nějaký způsob léčby či terapie 
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(Hagen, Nixon & Solowoniuk, 2005; Wood &Griffiths, 2007, Jun Li, 2007; Wing Hong Chui, 

2008; Patford, 2009; Binde, 2009, Corney & Davis, 2009;Anderson, Sisask & Vaernick, 

2011). Jednou z možností útěků je pozměňování nálady (Wood &Griffiths, 2007;Siemes & 

Kopp, 2011). Toto obvykle zahrnuje nějaký způsob oddálení od reality, kterého bylo 

dosaženo buď zvýšením hladiny vzrušení (Hagen, Nixon & Solowoniuk, 2005; Wood 

&Griffiths, 2007; Wing Hong Chui, 2008; Binde, 2009), nebo přijmutí fantasie o sobě jako o 

úspěšném hráči, který splatí všechny své dluhy a bude respektovaný (Bradley, 2009). Pro 

některé je nutkání pro hraní zvýšení jejich úrovně vzrušení do bodu, kde zažívají 

psychologický „rauš“ (high). Ten může být jak stimulující, tak relaxující (Binde, 2009). 

Tyto protichůdné stavy jsou často dvě strany jedné mince.  Popisující tlak pak může být 

relaxující vyplnění času, odhání nudu a/nebo odsouvá pozornost od problémů hráče 

(Corney & Davis, 2009). Pak jim nutkání přináší úlevu od nekomfortního pocitu, který 

přichází z neuspokojivé reality. Může jít o různé možnosti - například zdravotní stav, 

nehoda…  

Ženy hráčky mluvily také o útěku od chování jejich partnerů, kteří je bili nebo například 

užívali návykové látky, alkohol nebo kombinaci obou (Jun Li, 2007; Wing Hong Chui, 2008). 

V dalších fázích se pak hraní může stát odosobněním a útěkem od problémů, honěním za 

výhrami. Je to také způsob jak utéct a vyhnout se řešení svých problémů a útěk od 

převzetí odpovědnosti. 

Emoce jsou součástí každého lidského prožívání. Gambling je ze své podstaty emocionální 

záležitostí a zkušeností (Ricketts & Macaskill, 2003). Byly zjištěny tři typy efektu spojených 

s emocemi. Pro strategie útěku je hlavně odstřihnutí, útěk od emocí. Odstřihnutí od 

ostatních, nepříjemných emocionálních stavů z gamblingu nebo gambling mající efekt na 

odstřihnutí od nepříjemných obav. Gambleři, kteří mluví o používání hraní k odstřihnutí 

emocionálních stavů, také často vykazují nízkou toleranci k emocionálnímu diskomfortu a 

obecně nízké vnímání kontroly u chování. Spouštěčem hraní se tak často stává 

interpersonální konflikt nebo stresové situace. Hráči se často zaberou do hry a tak mohou 

zapomenout. Pro tyto hráče je těžké přestat, jelikož nemají kontrolu nad spouštěči v 

podobě negativních emocí. 

Gambling jde označit jako jednu ze stragií ke zvládání stresových situací (Wood &Griffiths, 

2007). Ačkoliv hráči vědí, že další hraní nevyřeší jejich situaci, utíkají od ní k němu, jelikož 

na krátkou dobu je odstřihne od jejich starostí, jelikož jim dokáže změnit náladu 

prožívání. Pomáhá jim zablokovat negativní prožívání nebo utéct do jiné reality, reality 

hraní. Gamblingu je pokračováno i přes to, že je jasné, že nevyřeší dlouhodobé problémy 

(Wood &Griffiths, 2007; Jun Li, 2007;Wiliams &Wolker, 2009). 

2.2.2 Gambling jako sebeterapie   
Jednou z možností je zaplnění mezery v životě hráče (Corney & Davis, 2009; Wood 

&Griffiths, 2007; Jun Li, 2007) buď jako vyhnutí se nudě (Corney & Davis, 2009) nebo 

používají hraní jako způsob socializace (Corney & Davis, 2009; Jun Li, 2007, Wing Hong 

Chui, 2008; Bradley, 2009), která jim jinak v životě chybí. Pro některé hráče toto znamená 

jediné sociální kontakty. Ostatní hráči jsou vnímáni jako známí než jako kamarádi, je to 

možnost, jak nebýt zcela izolován. Hraní jako způsob socializace je zmiňován převážně u 

seniorů a žen, které jsou jinak izolované (etnické minority, mateřská dovolená; Jun Li, 

2007; Hagen, Nixon & Solowoniuk, 2005; Bradley, 2009). Je typický pro hraní v casinech a 

pro on-line hraní (chaty, Bradley, 2009; Siemes & Kopp, 2011). Pro někoho může sloužit 

jako zaplnění propasti, někdo se potřebuje cítit úspěšným – získat pozornost a respekt jako 

úspěšný gambler, hráč. Tento aspekt je velmi specifický pro pokerovou hru (Bradley, 
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2009). Gambling je vnímán také jako naděje na lepší život získaný případnou výhrou. 

Gambling jako odměna za něco, co se jim povedlo (Jun Li, 2007). 

Přínosy gamblingu spojené s emocemi jsou vzrušení a pocit úspěchu a účinnosti. Gambling 

jako vzrušení, může být spjat s chováním klasického podmiňování. Spouštěčem pro další 

hraní je pak nuda nebo potřeba opakovat to, na co jsou zvyklí. Hraní se pak stává jakousi 

denní rutinou (Corney & Davis, 2009; Dow Shuell, 2006; Wiliams &Wolker, 2009). Z tohoto 

pohledu jde pak zároveň o hraní jako útěk i terapii. V případě pocitu úspěchu je opět 

důležitý prvek vzrušení a nabuzení. Zároveň je kladen důraz na expertnost sebe jako hráče 

a schopnost získat peníze (Bradley, 2009; Siemes & Kopp, 2011). Toto pak může vést k 

procesu, kdy gambler prohraje peníze a opakovaně se je snaží získat zpátky, aby se vyhnul 

pocitu neúspěchu. Tím se dostává do bludného kruhu. 

2.2.3 Dostupnost 
Přitažlivost gamblingu je úzce spjatá s jeho dostupností – a to jak místní, časovou, osobní, 

sociální i finanční (Thomas & all., 2011). Dostupnost je vždy vnímaná jako obzvláště 

problematická pro problémové hráče, kteří chtějí své chování změnit (Siemes & Kopp, 

2011; Thomas & all., 2011). Pokud jsou herny umístěny v blízkosti denně užívaných míst, 

jsou snadnou volbou, zvláště pokud se nachází blízko práce, nákupních středisek nebo 

samotných domů. Finanční dostupnost znamená, že je možné hrát za různé částky, jak za 

hotové peníze, posílat peníze z účtu, přes bankovní kartu. Časová dostupnost jednak 

souvisí s otvírací dobou, ale také s možností on-line hraní a sázení (Siemes & Kopp, 2011; 

Thomas & all., 2011). Sebekontrola je lepší u off-line hraní, lépe se budují obrany a 

pomůcky proto, abych nemohl hrát (Siemes & Kopp, 2011). 

Sociální a osobní dostupnost je spojená s individuálním vnímáním. Hraní může být vnímáno 

jako součást širší sociální zkušenosti. Pro někoho jde o atraktivní zábavu, která je lehce 

dostupná a odměna z hraní, vzrušení nebo výhry je ihned dostupná (Thomas & all., 2011). 

Také přináší lehce a rychle další výhody již popsané výše (gambling jako útěk a terapie). 

S dostupností úzce souvisí otázky účinnosti reklamy spojené s gamblingem. Hráči 

nevnímají, že by kvůli reklamě na hernu, jackpot apod., byli ovlivněni k tomu, aby začali 

hrát. Velký dopad má reklama a viditelnost heren ve chvíli, kdy chtějí problematičtí hráči 

omezit své hraní, anebo zcela přestat. Reklama pak láká k pokračování hraní, připomíná 

jim problém a zhoršuje celou situaci. Hráči pak musí vymýšlet strategie, jak se vypořádat 

nejen se samotným hraním, ale i s reklamou na gambling – jak se vyhýbat upoutávkám, 

spamovým emailům, reklamě na internetu apod. (Binde, 2009).  

2.2.4 Důsledky a cena gamblingu 
Gambling sebou nese následky a to finanční, vztahové a emocionální (Wiliams &Wolker, 

2009; Valentine & Hughes, 2010; Ricketts & Macaskill, 2003). Finanční ztráty se hráči snaží 

nahradit dalším hraním, kontrolou svého chování, lhaním, půjčkami nebo kriminálním 

chováním (Corney & Davis, 2009;Binde, 2009). Vztahové ztráty přátel, partnerů / 

partnerek a dětí. Hráči mají pocit, že zanedbávají své rodiny a děti (Patford, 2009). 

Některé ženy mají pocit, že jsou špatné matky (Jun Li, 2007; Patford, 2009). Emocionální 

ztráty jsou spojené s oběma oblastmi. Často jsou spojeny zvláště s neschopností 

kontrolovat své chování (Wiliams &Wolker, 2009;Patford, 2009). Jelikož jsou spouštěče 

často spojené s emocemi, vyžaduje se velké úsilí je překonat. Tuto kontrolu hráči spojují s 

pojmy jako síla, stabilita, zapojení a závislost (dependece). Vliv hraní pozorují i na své 

práci, kdy sami pociťují její sníženou kvalitu (Ricketts & Macaskill, 2003). Často se objevují 

také sebevražedné myšlenky (Anderson, Sisask & Vaernick, 2011). 
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2.2.5 Získat kontrolu 
Pokud následky překročí nějakou hranici, hráči se snaží převzít nad situací kontrolu. A to 

buď tím, že se pokouší skončit s hraním, nebo hrát kontrolovaně. Někdy se o kontrolované 

hraní snaží předem, pokud jsou si vědomi toho, že hraní může být problém (Corney & 

Davis, 2009; Hagen, Nixon & Solowoniuk, 2005; Siemes & Kopp, 2011; Wiliams &Wolker, 

2009). 

Kontrolované hraní může mít několik podob. Na začátku má více hráčů pocit, že mají 

systém, který jim pomůže nebo, že to ještě mají pod kontrolou nad svým hraním. Ale často 

je to spíše iluze kontroly (Hagen, Nixon & Solowoniuk, 2005; Binde, 2009). Daleko lépe se 

dělají hranice při klasickém offline hraní (Siemes & Kopp, 2011). Základním mechanismem 

je dát si finanční a časové limity. Někomu pomáhá hrát ve společnosti, kdy je více pod 

kontrolou. Také pomáhají místní hranice – chodím hrát jen do určitého podniku nebo 

naopak v některých nehraju. Vše vyžaduje aktivní plánování. 

Podobně to funguje i v případě léčby nebo snahy přestat s hraním sázením. Opět přicházejí 

často omezení finanční a jiné, s kterými pomáhá i rodina, který pomáhají změnit zaběhlé 

mechanismy. 

2.2.6 Blízcí hráčů a hráček 

Odhalení 
Gambleři velmi často tají své hraní a stydí se za něj. Sama rodina musí často odhalit 

problém. Pokud sami hráči řeknou o svém problému, bývají donuceni okolnostmi, 

nejčastěji finančními. Přiznání často přináší úlevu pro samotné hráče, necítí se pak na 

problém sami a pomáhá jim to část odpovědnosti přesunout na další lidi. Lidé, kteří se o 

tom dozvídají jako první, bývají partnerky, matky a sourozenci. Před širší rodinou je často 

situace utajována. Část rodiny, které o problému ví, pak vytváří nový systém fungování 

(Patford, 2009). 

2.2.7 Vytvoření systému okolo hraní 
Gambling jako diagnóza nebo nemoc může být vnímán jen jako sociální konstrukt, který 

pomáhá hráčům a rodinám, aby se mohli se situací vyrovnat a orámovat ji. Jde vlastně o 

příběh závislosti, který pomáhá celé rodině přijmout situaci a zarámovat si ji a vysvětlit, 

co se stalo a co je potřeba udělat pro to, aby svému blízkému pomohli (Wedgeworth, 

1998). 

Rodina pomáhá hráčům často tím, že jim pomůže s jejich dluhy a závazky. Také pomáhá 

držet a nastavit pravidla, aby ve svém chování nepokračoval, mění hesla i počítačových 

účtů, kontrolují peníze apod. Hráč se pak dostává trochu do role dítěte, o které je třeba 

pečovat. Celý systém stojí na vzájemné důvěře či spíše zpočátku nedůvěře. Zdá se, že v 

průběhu času jsou rodiny méně ochotné se zcela oddat systému, který za každou cenu 

pomáhá hráči s nehraním, a bezvýhradně mu důvěřovat. A to nejen v rámci času 

jednotlivce, ale také v čase celkově. V současnosti myslí více rodin na sebe samotné, než 

aby vše obětovali tomu, aby pomohli hráči (Valentine & Hughes, 2010;Patford, 2009). 

2.2.8 Vliv na život blízkých 
Hraní má na blízké velmi podobné následky jako na samotné hráče. Přicházejí o finanční a 

často i existenciální jistoty. Sny, které měly, se často rozplývají a místo toho se stávají 

pečovateli o hráče a celou rodinu. Ztrácejí vlastní život, jak ho chtějí a představovali si. 

Pokud se rozhodnout zůstat, pak jejich život minimálně po určitou dobu podléhá hraní 

blízkého. Přebírají odpovědnost (partnerky, děti i rodiče) a stávají se tak pečovateli o 

hráče. Tato oblast je zkoumána hlavně z pohledu partnerek hráčů. Musí řešit, jak se chovat 
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k partnerovi, jak naložit se ztracenou důvěrou. Pokud jde o partnerky, musí se rozhodnout, 

zda s partnerem zůstanou, nebo odejdou. Opět je to o nějaké míře, kterou ženy vnímají. 

Důležité je, zda věří, že se zlepší situace, nebo se pro ně zmírní stres a důsledky 

vyplývající z hraní partnera. Partnerky vidí změnu chování hráčů k dětem i kamarádům i v 

širším sociálním kontextu a jsou nuceny se k těmto pozorovaným změnám nějak postavit. 

Jedna věc je zvládnutí samotného gamblingu a pomoci vytvoření systému popsaného výše. 

Druhou stránkou je pak zvládnutí sama sebe – jak zvládnout stres, chování s okolím, komu 

o svém problému říci, aby např. neodradili blízké, že o tom pořád mluví. Musí si vymyslet 

vlastní zvládací strategie, jak se s celou situací vyrovnat a dostat svůj život do rovnováhy 

Valentine & Hughes, 2010; Patford, 2009). 

Mimo odborných služeb, existuje i řada svépomocných aktivit, které mohou hráči využít. 

Jde převážně o svépomocné skupiny a svépomocné weby. Svépomocné skupiny jsou 

vytvořeny a organizovány samotnými hráči bez účasti odborníků. Členství není 

stigmatizující, protože si zakládá na anonymitě členů a demokratických principech. 

Členové se zásadně oslovují pouze křestními jmény a dodržují tak anonymitu členů 

(Nešpor, 2006). Svépomocné skupiny překonávají nesouměrnost vztahu mezi odborníkem a 

klientem. Člen něco přijímá a současně poskytuje, a proto ho zbavuje pocitů bezmoci a 

závislosti. Získané odhalení je základním zdrojem naděje pro členy svépomocných skupin a 

pověřuje ke zvládnutí těžké životní situace. Lidé, které pojí zkušenost s daným 

problémem, si nemusejí vysvětlovat, co problém obnáší a jaké následky z něho plynou 

(Havránková, 2003). Od ostatních členů je možné získat konstruktivní srovnání a inspiraci 

takovým způsobem, který odborníci zvenku nemohou poskytnout (Kratochvíl, 2009). Ve 

svépomocné skupině mají mladší členové vzory ve služebně starších, starší předávají 

zkušenosti mladším členům. Všichni účastníci sdílejí své problémy, dávají rady a návody a 

pomáhají získávat vnější zdroje pomoci. Společně prožívají i radostné chvíle (oslavují spolu 

narozeniny, povýšení v práci a další úspěšné životní změny). Členové poskytují zpětné 

vazby, které pomáhají jedinci se zorientovat v jeho životní situaci. Selhání není důvod k 

vyloučení ze skupiny, ale bez ohledu na neúspěch člen zůstává ve skupině a je 

povzbuzován a chválen za ochotu zkoušet obstát znovu (Hartl, 1997). 

Anonymní Gambleři (Gamblers Anonymous) vznikli po vzoru organizace Anonymních alkoholiků 

(AA) v USA. Na základě setkání dvou mužů, kteří prožili zdrcující problémy a neštěstí v 

důsledku patologického hraní. Začali se scházet, a jak plynuly měsíce, ani jeden se k 

hazardní hře nevrátil. Dospěli během svých debat k závěru, že proto, aby předešli recidivě, 

musí dosáhnout určitých povahových změn u sebe samých, aby se jim to podařilo a převzali 

duchovní principy, které používají tisíce lidí překonávající jiné závislosti. Slovo „duchovní“ 

vyjadřuje ty rysy lidské mysli představující její nejvyšší a nejkrásnější kvality jako 

laskavost, velkorysost, poctivost a pokoru. Cítili také, že k tomu aby si udrželi vlastní 

abstinenci je životně důležité poselství naděje předávat jiným patologickým hráčům. 

První setkání Anonymních Gamblerů se uskutečnilo v pátek 13. září 1957 v Los Angeles v 

Kalifornii. Od té doby toto společenství stále roste a přibývá skupin po celém světě. 

První „čistokrevné“ společenství v ČR z řad samotných gamblerů, bez intervence 

psychiatrických léčeben, Anonymních Alkoholiků či jiných podpůrných institucí, vzniklo dle 

pravidel AG v Brně dne 17. ledna 2008. Od té doby se konají mítinky pravidelně každý 

čtvrtek včetně svátků a prázdnin. V roce 2010 bylo zaregistrováno na centrále ISO 

Gamblers Anonymous USA. Do současnosti využily služeb brněnských Anonymních Gamblerů 

stovky hráčů a hráček. Trpělivost a vytrvalost na nové cestě přinesla své výsledky přibližně 

po roce, kdy se podařilo vybudovat stabilní jádro. Členská základna se nadále rozrůstá a 

přináší poselství Anonymních Gamblerů: uzdravení, povzbuzení, pomoc těm, kteří skutečně 
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touží opustit svět hazardních her a sázek i lidem, kteří by chtěli budovat AG v místě svého 

bydliště (http://anonymnigambleri.cz). 

  

Svépomocné weby jsou buď provozované samotnými hráči, případně jsou iniciovány 

odborníky. Hráčské weby fungují na podobném principu jako svépomocné skupiny. Jde o 

místo, kde hráči sdílí své zkušenosti, plány, trápení a vzájemně se podporují, např. 

www.gambling.wbs.cz. 

Svépomocné weby iniciované odborníky kromě toho, že chtějí poskytnout podobný prostor, 

také často poskytují odborné informace a návody pro hráče i jejich blízké. Hráči zde 

mohou najít inspirace, jak mohou přestat sami, jak poznají, jestli už jejich hraní 

překročilo hranici např. závislosti, jak vypadá kontrolované hraní a podobně. Např. 

www.problemgambling.cz, nebo (www.)gambling.podaneruce.cz. 

Pro základní orientaci v možnostech odborné pomoci můžeme rozdělit typy služeb na 

pobytové a ambulantní. Přístup k pomoci a léčbě je pak individuální nebo skupinový. 

Pobytová léčba může být v psychiatrické nemocnici, nebo psychiatrickém oddělení při 

všeobecných nemocnicích, také v terapeutické komunitě, která je ochotná přijmout klienty 

i s touto diagnózou (nejen pokud jde o diagnózu druhotnou). Většina zdravotních služeb 

přijímá gamblery v rámci svých AT oddělení, nebo oddělení, kde se léčí neurotická 

onemocnění. Specifický program a skupiny pro patologické hráče najdeme v PN  Kroměříž, 

PN Opava, případně v PN Bohnice. Každá nemocnice má specificky upravený a nastavený 

program léčby. Ve většině případů se sestává z režimové léčby, skupinové a individuální 

terapie a ergoterapie. Trvání léčby bývá 2–3 měsíce. 

Ambulantní léčba může probíhat v nejrůznějších prostředích: ve zdravotnických zařízeních, 

neziskových organizacích a soukromých praxích; klienti také mohou absolvovat konzultace 

/ sezení u psychiatrů, psychologů, terapeutů nebo poradců. Podoba léčby pak může být 

velmi různá podle přístupu odborníka. Může jít o krátkodobé poradenství, které základně 

hráče zorientuje v možnostech léčby a způsobech, jak je potřeba změnit své chování 

směrem ke gamblingu. Může jít také o střednědobou nebo dlouhodobou terapii, která 

kromě samotného hraní často řeší i další psychické, sociální a vztahové témata. Hráč pak 

mění svůj život jako celek. 

Individuální léčba může vypadat různě podle přístupu odborníka nebo zařízení, ale také podle 

preferencí a potřeb klienta. Na začátku léčby se klasicky řeší více praktické věci týkající se 

chování, zvláště na rovině chování a myšlení. Postupem času se zaměřuje na další procesy 

a emoce. Typickými tématy, které se řeší, jsou stud, vina, důvěra, trpělivost, ale také 

zoufalství a sebevražedné myšlenky. 

Skupinová psychoterapie je hojně využívanou metodou práce, stejně jako v léčbě ostatních 

závislostí. Má svoje místo v léčbě ambulantní, pobytové a také v rámci doléčování. 

Skupinové práci často může předcházet individuální práce, protože vyžaduje vyšší 

motivovanost a jasné rozhodnutí k abstinenci. Ukazuje se jako dobrý způsob, pokud hráči 

chtějí řešit pouze hraní nebo již mají po léčbě. Skupina umožňuje pravidelně docházet a 

udržovat se v léčbě nebo doléčování, i když klienti aktuálně třeba nepotřebují nic řešit. 

Připojují se pak k tématům ostatních. Jde o prostor, kde mohou hráči o svém problému 

mluvit volně a bez následků. Mohou hledat možnosti řešení svých problémů a inspirují se z 

řešení a procesů ostatních. Na začátku abstinence může být inspirací vidět ostatní, které 

jsou v léčbě déle a daří se jim. 
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Gambleři se také mohou odkazovat na další služby, které znají, nebo nemohou najít jiní 

služby zabývající se problematikou gamblingu. Může jít o poradny pro manželství a rodinu, 

psychology, linky důvěry a internetové poradny, ale také kontaktní centra pro drogové 

uživatele. Zde často dostanou pouze základní informace nebo zprostředkování léčby. 
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3 Základní filosofie a koncepce služby 

3.1 Koncepce služby 
Služba je součástí komplexního systému péče v působnosti jedné organizace, případně 

funguje jako samostatná organizace s funkční provázaností na další odborná zařízení a 

organizace. Služba je poskytována jako zdravotní a/nebo sociální služba. 

V komplexním systému péče může služba navazovat na všechny ostatní typy služeb a může 

být také první pacientovou / klientovou adiktologickou službou, předchází doléčovacím 

programům, střednědobé či dlouhodobé ústavní léčbě, zpravidla i dalším druhům služeb. 

Ambulantní služby jsou různorodé a jejich profil vychází z místních potřeb a podmínek. 

Na rozdíl od služeb kontaktních center se v ambulantní léčbě obvykle vyžaduje, aby 

pacient / klient nebyl aktuálně pod vlivem návykových látek. Zpravidla v ní neprobíhá 

výměna injekčního materiálu. 

Cílová skupina: Osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé 

návykových látek, závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, absolventi ústavního 

léčení, patologičtí hráči a osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinní příslušníci 

a partneři těchto cílových skupin.  

3.2 Poslání 
Poskytovat dlouhodobě udržitelné profesionální adiktologické služby pro hazardní hráče a 

jejich blízké reflektující potřeby klientů, odborné veřejnosti a společnosti na území města 

Brna a celého Jihomoravského kraje. 

3.3 Cíle 
 Mapovat problematiku hazardního hráčství v Brně a Jihomoravském kraji 

 Vytvoření metodického materiálu programu pro hazardní hráče a jejich blízké 

 Poskytovat profesionální ambulantní služby hazardním hráčům a jejich blízkým 

 Testovat možnosti aplikace nekonvenčních principů práce s cílovou skupinou 

 V zájmu cílové skupiny podněcovat spolupráci napříč poskytovateli sociálních služeb 

v Brně a JmK 

3.4 Cílová skupina 
 Hráči, hazardní hráči (hraní automatů, kurzovní a jiné sázení a další hazardní hry) 

 Lidé s kombinovanými obtížemi a diagnózami (hazardní hra spojená například s 

užíváním návykových látek (alkohol, nelegální drogy) nebo psychiatrickými 

diagnózami) 

 Lidé s jiným závislostním chováním (např. hrání online her, nakupování, internet) 

 Osoby blízké výše vyjmenovaných skupin klientů 

 

3.5 Principy služby 

Odbornost, efektivita 

Klademe důraz na kvalitu pracovníků, kteří se neustále vzdělávají ve svém oboru. 

Zajímáme se o aktuální vývoj oboru jak v ČR, tak v zahraničí. Pravidelně reflektujeme a 

vyhodnocujeme naší práci při intervizích a supervizích. Sdílíme své zkušenosti s kolegy v 

oboru. 
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Transparentnost 

Chceme svým klientům zveřejňovat to, jak o celé problematice přemýšlíme a jak 

pracujeme. Je pro nás důležité, aby klienti věděli, co se děje v procesu spolupráce a 

našem vzájemném vztahu. 

Dostupnost 

Z důvodu dostupnosti poskytujeme služby anonymně a bezplatně. Zároveň vycházíme 

klientům vstříc časovou flexibilitou a dalšími možnostmi komunikace (e-mail, chat, Skype, 

telefon, možnost konzultace v prostředí jiného zařízení).   

Bezpečí, vstřícnost, přátelskost 

Při poskytování služeb je pro nás důležitý individuální akceptující přístup ke každému 

klientovi. Pracovník i klient se společně domlouvají na jasně daných právech a 

povinnostech, které vedou k bezpečí a kvalitě vzájemné spolupráce. Ta mohou být v 

průběhu spolupráce vzájemně upřesňována. 

  

  



14 
 

4 Etapy spolupráce s klientem  

To, jak klient prochází programem, má určitý průběh. Od navázání kontaktu a první 

setkání, přes uzavírání kontraktu a individuální plánování, hodnocení a revidování 

kontraktu až po ukončování spolupráce. Platí to především pro dlouhodobou spolupráci, ale 

i pro krátkodobé intervence.   

4.1 Navázání kontaktu   
První komunikace s klientem probíhá nejčastěji po telefonu, někdy prostřednictvím e-

mailu, nebo chatu. Klient získá kontakt na nás na našem webu 

www.gambling.podaneruce.cz, od jiných organizací, s nimiž spolupracujeme, z 

informačního letáku, od svých známých atp. 

Někdy se neozve přímo on sám, ale objednává ho jiná osoba, obvykle to jsou rodiče nebo 

partner/ka. V tom případě se ujišťujeme, zda dotyčný hráč skutečně má sám zájem přijít, 

nebo je to spíše zájem jeho blízkých. Pro práci na změně chování a případné zahájení 

léčby je obvykle příznivější první varianta. Někdy však klient sám o odbornou pomoc 

nestojí tolik jako jeho okolí. Pracujeme s jeho motivací i v tomto stádiu a nabízíme jeho 

blízkým, aby přišli společně s ním.  

Snažíme se vyjít klientům vstříc v tom, že termín první návštěvy domlouváme v co 

nejkratším možném termínu, obvykle do týdne. K návštěvě u nás klienti nepotřebují žádné 

doporučení. 

4.2 Úvodní setkání a posouzení klientova stavu 
První konzultace jsou hlavně o navázání kontaktu mezi terapeutem a klientem, vytvoření 

dobrého „pracovního společenství“ a vztahu založeném na vzájemné důvěře. Pro klienty 

jsme my i prostředí, v němž pracujeme, něco nového, co v nich může vzbuzovat různé 

obavy, proto jim někdy pro uvolnění napětí a zmírnění jejich úzkosti pomáhá dát úvodnímu 

setkání určitou strukturu. Říci např., kolik máme času a navrhnout, jak by sezení mohlo 

probíhat, čemu se zde dnes můžeme společně věnovat.  

Po úvodním představení a domluvě o průběhu našeho prvního setkání, dáváme klientovi 

dostatek prostoru pro to, abychom ho vyslechli, doptáváme se na okolnosti, které ho k nám 

přivedly. Zajímáme se o něho, o jakého člověka jde, jeho životní příběh, osobní historii, i v 

jakém stadiu se nyní nachází. Zajímá nás, jak do jeho života zasahuje hraní či sázení a jak 

ho ovlivňuje, ale i co dalšího je pro něj kromě hraní či sázení v životě důležité. Vnímáme 

osobu klienta nejen jako hráče či sázkaře, ale jako člověka v jeho celistvosti. Problém, se 

kterým klient přichází, se proto nesnažíme chápat jako nějaký vyčleněný a ohraničený 

příznak či nemoc, ale nahlížíme ho v širším kontextu. Nesoustředíme se jen na to, co je 

„porouchané“, na jeho slabá místa, ale i na jeho silné stránky, na to, co zvládá, co se mu 

daří. Prozkoumáváme jeho vlastní zdroje i to, jakou má podporu ve svém okolí. To jsou 

východiska, z nichž můžeme začít úspěšnou spolupráci.  

Na prvních setkáních kromě základních údajů o klientovi a jeho situaci detailně zkoumáme, 

jak vypadá jeho hraní. Ptáme se klienta na historii hraní – kdy poprvé hrál, co ho k tomu 

vedlo, za kolik to bylo peněz, jaký to byl zážitek? Zjišťujeme, jak pokračovala jeho 

„hráčská kariéra“ dále, zda se způsob či intenzita hraní v čase měnily. Kdy nastal „zlomový 

bod“ a klient nad hraním ztratil kontrolu?  Odkdy považuje hraní za problematické? Stalo 

se v jeho životě něco, odkdy se hraní zhoršilo (vztahy, práce…)?  

Ptáme se také na to, jak obvykle vypadá klientova hráčská epizoda. Kolik obvykle za večer 

prohraje; jaká je minimální potřebná částka ke hraní; co se stane, když mu při hraní 
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dojdou peníze? Kam obvykle chodí hrát – je to jedno místo či několik, je mu jedno, kde 

hraje? Jak vypadá užívání psychoaktivních látek při hráčských epizodách?  

Nedílnou součástí mapování hráčské problematiky je také dotazování se na finanční a 

materiální situaci klienta. Za kolik peněz v jednom dni nejvíce hrál? Kolik peněz celkově 

prohrál za svou „hráčskou kariéru“? Jak na hraní získával peníze? Má dluhy? Pokud ano, 

splácí je? Jaká je jeho současná finanční situace? Jak dokáže hospodařit s penězi? Má 

přístup ke svému účtu, hotovosti, případně kdo jeho finance spravuje?    

Ptáme se také na klientovy předchozí pokusy přestat hrát. Pokoušel se někdy sám hraní 

omezit, jak dlouho to vydržel? Kdo z jeho blízkých o hraní ví, jak a kdy se to dozvěděli? 

Jaký k jeho problému zaujali postoj a jak jsou zapojeni do řešení situace? Už se někde 

léčil? Pomohla mu léčba? Jak dlouhé bylo jeho nejdelší období abstinence a co mu 

pomáhalo nehrát? Co se stalo, že se k hraní opět vrátil? Kdy hrál naposledy? Má myšlenky 

na hru, bažení? Jak je zvládá? Jaká je jeho představa změny v návykovém chování – chce 

zcela abstinovat; hraní na nějakou dobu přerušit nebo omezit, hrát kontrolovaně? 

Mapujeme také klientovu motivaci ke změně. Jaké má klient důvody pro to, aby návykové 

chování měnil? Jsou to spíše vnější okolnosti, tlak ze strany jeho blízkých, zaměstnavatele, 

finanční tíseň nebo ho již hráčský život nenaplňuje, brání mu v uskutečnění svých cílů a je 

v rozporu s jeho vnitřním přesvědčením? V jaké fázi se jeho uvažování o změně nachází? 

Přichází klient již rozhodnutý s hraním / sázením přestat nebo změnu teprve zvažuje?  

Někdy využíváme k přesnějšímu posouzení závažnosti hraní či sázení dotazníky (např. South 

Oaks Gambling Screen, Problem Gambling Severity Index). Naším cílem je zjistit vzorce a 

scénáře hraní u konkrétního klienta. Pomáhá nám to pak spolu s klientem najít a nastavit 

pravidla, která ho posílí v rozhodnutí nehrát. Úkolem terapeuta v této fázi je klienta 

podpořit v jeho snaze ke změně ve svém chování a dodat mu odvahu, že to zvládne.  

 

Shrnutí, čemu věnujeme pozornost na prvním sezení: 

 navázání vztahu s klientem v atmosféře důvěry a bezpečí 

 vyslechnutí klienta, jeho příběhu a role hraní v něm 

 mapování klientovy motivace ke změně, posilování jeho sebedůvěry, že žádoucí 

změnu chování zvládne 

 mapování nastavení klienta pro vzájemnou spolupráci, jeho očekávání a potřeby 

4.3 Vstup do programu a uzavírání dohody o spolupráci 
Po úvodním posouzení klientova stavu společně s klientem projednáváme jeho vstup do 

programu a vyjasňujeme si podmínky spolupráce. Může proběhnout i několik sezení, než 

dohodu o spolupráci s klientem uzavřeme (obvykle 1– 3 sezení). Snažíme se to dělat co 

nejdříve to je možné, ale současně to neuspěchat a dát klientovi šanci vše si důkladně 

promyslet.  

Je pro nás důležité, aby se klient pro vstup do programu rozhodl sám na základě všech 

potřebných informací1. Proto klientovi vysvětlujeme, jak naše služby fungují a dáváme mu 

prostor pro otázky. Uzavření kontraktu je potom vlastně informovaný souhlas klienta s tím, 

                                            
1 Pro tento účel jsme vytvořili leták (viz příloha 1), který klientům dáváme při prvním setkání. V 
něm se klienti seznámí se základními informacemi o organizaci konzultací, zabezpečení důvěrných 
informací, postupu v krizových situacích, základními pravidly programu atp. 
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že za daných podmínek a se znalostí všech podstatných informací bude využívat nabízených 

služeb. 

Při kontraktování s klientem si vyjasňujeme, jak budeme společně pracovat, co od toho 

klient očekává, jakého cíle chce s využitím našich služeb dosáhnout. 

Formální část kontraktu 

Součástí kontraktu je domluva ohledně toho, jak často bude klient docházet, jak dlouho 

budou sezení trvat, kde budou sezení probíhat, jak budou zabezpečeny důvěrné informace 

týkající se klienta, jak bude probíhat zrušení či změna termínu sezení, omlouvání se, kdo 

další se bude podílet na jeho léčbě (blízcí, psychiatr, jiná organizace atp.).   

Obsahová část kontraktu 

Někteří klienti mají už na začátku spolupráce docela jasno v tom, co chtějí změnit ve svém 

životě, chování, postojích, mají určitý cíl. Jiní nemají tak jasno, co vlastně od nás chtějí, 

nebo se jim to těžko pojmenovává. I to je v pořádku, počáteční kontrakt může být „pouze“ 

o pojmenování problému, jeho zkoumání, zaměření spolupráce, k čemu by měla vést.   

V ideálním případě by měl klient po uzavření dohody o spolupráci odcházet s tím, že má 

jasnou představu o tom, co se bude dále dít, mít pocit důvěry k terapeutovi, věřit, že je 

schopen mu pomoci a že docházení do programu mu bude stát za jeho osobní „vklad“ 

(dojíždění, čas, úsilí…).   

4.4 Vytváření individuálního plánu léčby  
Spolupráce s klientem probíhá podle jeho individuálního plánu léčby. Ten se odvíjí se od 

počátečního kontraktu, který jsme s klientem uzavřeli a který potom společně v průběhu 

spolupráce hodnotíme a revidujeme. Individuální plán obsahuje, co budeme dělat, co se 

má stát, k jaké změně v chování či postojích klienta má dojít. Společně s klientem 

formulujeme cíl, kterého chce s naší pomocí dosáhnout. Aby bylo možné posoudit pokrok / 

změnu, je potřeba, aby cíl byl pokud možno co nejvíce konkrétní. Jak sám klient pozná, že 

žádoucí změna nastala? Jak to poznají jeho blízcí? 

Součástí individuálního plánu je i to, jakým způsobem budeme na dosažení klientových cílů 

pracovat. Mluvíme s klientem o tom, jaká forma léčby by mu nejvíce vyhovovala, v úvahu 

ale bereme i posouzení podoby a rozsahu jeho hraní / sázení, stupně závislosti, jeho 

celkového stavu, motivace. V rámci našeho programu tedy konkrétně s klientem 

projednáváme možnost zahájení individuální nebo skupinové psychoterapie (v případě 

volby individuální psychoterapie také jak často bude na individuální konzultace docházet), 

využití sociálního a dluhového poradenství, případně zapojení dalších odborných služeb. 

Důležité je také stanovit si termín společného zhodnocení postupu a stavu klienta. To 

znamená, po jak dlouhé době budeme společně posuzovat posun klienta v jeho cílech. 

Projednáváme s klientem i rizika, která by z jeho strany mohla vést k neúspěchu. Jak by si 

klient mohl pokazit svůj úspěch v dosažení cílů? Které nouzové úniky by si mohl otevřít, 

aby nebyl úspěšný? Jak tyto nouzové úniky uzavřít, aby jimi klient z průběhu cesty neunikal 

k obvyklým scénářům prohry? 

Klient také může stanovit, kteří další lidé z okruhu jeho blízkých osob se budou procesu 

individuálního plánování účastnit (např. rodiče, partner). Snažíme se vytvořit takové 

podmínky, aby členové rodiny (nebo jiné důležité blízké osoby) mohly být klientovi 

zapojeny ku pomoci podle jeho potřeb. Změna v klientově chování se totiž může 

promítnout i do jejich osudů a vztahů, přinést jim přechodně i určitou zátěž. To můžeme 

ošetřit tak, že s nimi o tom budeme mluvit. 
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Trvání potřebného kontaktu a společné práce není pevně dané, průběžně ho konzultujeme 

s klientem v rámci hodnocení a revidování individuálního plánu. Závisí na tom, jaké bude 

pracovní společenství, klientovo odhodlání, jeho postoj k léčbě a další okolnosti, ze 

kterých ne všechny lze plně ovlivnit. 

Za podstatné považujeme, aby byl individuální plán každého klienta jedinečný, tj. šitý na 

míru přímo jemu podle jeho individuálních potřeb a podporoval ho v dosažení jeho / jejich 

cílů. 

Kazuistika – 1. část 

Libor (25 let) dostal kontakt k nám od své bývalé partnerky, která se s 

ním rozešla kvůli hraní. Od dětství se pohyboval v prostředí, kde byly 

automaty, před třemi lety je začal hrát se svými kamarády, často v 

opilosti. Byla to pro něj zábava i adrenalin, za večer byl schopen prohrát 

stovky až tisíce korun. Po roce už hrál 2–3x týdně, prohrál třeba i 10 tisíc 

Kč za den. Když o tom řekl partnerce, tlačila na něj, aby přestal. Vydržel 

to ale vždycky nejdéle dva týdny. Když ho pak jednou u automatu 

přistihla, rozešla se s ním. Teď už víc než měsíc nehraje, splácí svůj dluh 

a doufá, že se k němu bývalá partnerka vrátí. Ví, že jí dost ublížil, 

hlavně tím, že jí lhal. Vrátil se ke svým starým zájmům, které kvůli hraní 

opustil. Uvědomuje si, že mohl spadnout kvůli hraní mnohem níže a to 

nechce. Má své plány do budoucna, chce něco v životě vybudovat, něčeho 

dosáhnout. Libor se zdá být motivovaný k práci na sobě, nabízené služby 

se mu zamlouvají a rád by docházel. Libor má nyní tyto cíle: 1) 

abstinovat od hraní hazardních her a sázení, 2) splácet své dluhy, 3) být 

upřímný ke své expartnerce. Bude docházet na individuální psychoterapii 

jednou týdně, po pěti sezeních zhodnotíme plnění jeho individuálního 

plánu. 

4.5  Hodnocení a revize individuálního plánu 
Vždycky po určité době spolupráce se s klientem zastavujeme a ohlížíme za tím, jakou 

cestu klient ušel. To dělá s klientem jeho klíčový pracovník2, společně hodnotí plnění 

individuální plánu. Děje se tak vždycky po určitém počtu sezení, na kterém se dohodnou. 

Poprvé to bývá obvykle asi po pěti sezeních, při delší spolupráci např. po deseti či více. 

Klient ví předem o tom, že na sezení se budeme věnovat hodnocení a revizi jeho léčebného 

plánu. Vracíme se k cílům, které jsme si na začátku spolupráce stanovili a mluvíme s 

klientem o tom, jestli v nich došlo k nějakému posunu. Probíráme, co pro dosažení cílů 

klient udělal, co se mu dařilo a co ne. Věnujeme se také naší vzájemné spolupráci ve 

vztahu terapeut – klient, jak klientovi vyhovuje podoba a průběh sezení, náš styl práce, jak 

se zde cítí, co mu na sezeních schází, co by chtěl změnit, jaké momenty pro něj byly 

významné a zlomové atp. 

Některým klientům stačí několik sezení, aby se ujistili ve svých postojích nebo získali 

potřebné informace, dovednosti atp., jiní při hodnocení a revizi individuálního plánu 

nacházejí další důležitá témata, kterým by se mohli v terapii věnovat. Pokud se klient 

rozhodne pokračovat v léčbě, revidujeme počáteční kontrakt, klientovy cíle a hovoříme o 

jejich případných změnách. Spolupráce pak pokračuje dál. 

                                            
2 Každý klient má svého klíčového pracovníka, který posuzuje jeho stav a plnění léčebného plánu. 
Popisuje aktuální vývoj „případu“, shrnuje dosavadní vývoj, dokumentuje důležitá fakta. Průběh 
léčebného procesu pracovník konzultuje podle potřeby na týmových intervizích (ty probíhají 1x 
týdně) a na týmových supervizích (probíhají 1x za dva měsíce). 
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Kazuistika – 2. část  

Po prvních pěti sezeních hodnotíme s Liborem plnění jeho individuálního 

plánu.  

1) Po celou dobu naší spolupráce se Liborovi dařilo abstinovat od hraní 

automatů. Myšlenky na hraní ani bažení už nemá, cítí k tomu spíše 

nechuť. Zpočátku se snažil hernám vyhýbat, teď už zvládá být v hospodě, 

kde jeho kamarádi hrají. Stále se potýká s výčitkami za to, že hrál. 

Uvědomil si, jak je silný, když se mu podařilo přestat hrát. Jako 

důležitou vnímá pomoc druhých −  kamaráda, přítelkyně a terapeutky.  

2) Co se týče hospodaření s penězi, Libor má dluh již téměř splacen, ale 

nedaří se mu nic ušetřit, celou výplatu utratí. Za dva měsíce bude mít 

dluh splacen, chtěl by potom začít šetřit, možná s pomocí matky či 

partnerky, která se k němu vrátila. Sám to nikdy neuměl. 

3) Vůči partnerce je upřímný, říká jí vše. Je to pro něj samotného 

jednodušší, že nemusí vymýšlet žádné lži.  

Libor má zájem dále docházet na individuální psychoterapii v delších 

intervalech (1x za dva týdny), domlouváme se na dalších pěti setkáních. 

Potom zváží, že by začal chodit na podpůrnou skupinu pro hráče a 

sázkaře. Jeho cílem je udržet dosaženou změnu − abstinenci od hraní 

hazardních her a sázení. Co mu ještě nejde, je hospodaření s penězi, 

chtěl by se to naučit. Doporučuji Liborovi, aby si zapisoval své výdaje, 

měl o nich přehled a naučil se odložit okamžité uspokojení svých potřeb, 

nekupovat si hned vše, po čem zrovna zatouží. 

 

 

4.6  Přerušování a ukončování spolupráce s klientem 
Naše spolupráce s klientem může být přerušena z různých důvodů. Je důležité o tom s 

klientem mluvit, co jej vede k tomu, že docházení do programu chce přerušit, jaké má k 

tomu důvody (např. klientova hospitalizace, pracovní vytížení, pobyt v zahraničí atp.) a 

společně o nich diskutovat. Dohoda o přerušení terapie obsahuje domluvu, na jak dlouho 

bude přerušena, kdy a kdo bude koho kontaktovat.   

Ukončení spolupráce s klientem může mít několik podob. 

4.6.1 Ukončení ze strany klienta 
Někteří klienti se po prvním či několika málo sezeních na sjednanou schůzku nedostaví a 

nemáme s nimi další kontakt. Proto ani nevíme, co je k tomuto kroku vedlo. Možná již 

dostali to, co potřebovali, možná měli o našich službách jinou představu, možná nebyli 

ještě ve fázi, kdy byli připraveni svůj problém s hraním řešit.  

Už při prvních kontaktech klienty ujišťujeme, že se na nás mohou kdykoliv znovu obrátit, 

že mají dveře otevřené. Někdy to může být i terapeut, kdo je aktivní a klientovi se ozve, 

když klient na domluvenou konzultaci nepřijde. Většinou to děláme u dlouhodoběji 

docházejících klientů, u kterých není obvyklé nepřijít a/nebo při obavě o klientův stav. 
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Jelikož je docházení do programu dobrovolné, klient může kontrakt kdykoliv ukončit na 

základě svého rozhodnutí. V ideálním případě by to měl řešit osobně se svým terapeutem, 

který klienta upozorní na možná rizika jeho rozhodnutí, nicméně klientovo rozhodnutí plně 

respektuje. K ukončování spolupráce obvykle vyhrazujeme celé sezení, aby byl čas uzavřít, 

co je třeba. 

 

Kazuistika – 3. část 

Od sezení, kdy jsme s Liborem hodnotili plnění jeho individuálního 

plánu, chodí Libor méně často, než jsme se domluvili (1x za tři týdny). 

Dál abstinuje, bažení nemá, a do míst, kde jsou automaty, nechodí. Má 

větší kontrolu nad svými financemi, hlídá si, za co utrácí, schovává si 

účtenky. Peníze utrácí hlavně za dárky pro partnerku a za společné 

výlety. Partnerka mu zase začíná věřit. Jednou Libor na domluvené 

sezení nepřišel. Vzhledem k tomu, že se mu dařilo dobře a jeho stav se 

stabilizoval, nemám o něj obavy a nechávám kontakt na něm. Ví, že 

kdyby chtěl, může se na nás znovu obrátit. 

  

4.6.2 Doporučení jiné vhodnější formy léčby / pomoci 
U klientů, kteří hrají dlouho a intenzivně, a/nebo se potýkají se silným bažením po hře a 

nedaří se jim přestat s hraním, je na místě zvážit pobytovou léčbu. Proto se snažíme ty 

klienty, kterým se pomocí ambulantní léčby nedaří abstinovat, nasměrovat do 

psychiatrických nemocnic. 

Dáváme jim informace o podmínkách a průběhu léčby v psychiatrické nemocnici, hovoříme 

s nimi o tom, co by jim mohla pobytová léčba přinést, snažíme se snížit jejich obavy z ní. 

Pouze určitá část klientů však tuto možnost využije. Mnozí klienti naše ambulantní služby 

vyhledávají už s tím, že do psychiatrické nemocnice jít z různých důvodů nechtějí nebo 

nemohou (kvůli zaměstnání, studiu, splácení dluhů, rodině atp.). 

V případě, že se klient pro léčbu v psychiatrické nemocnici nakonec rozhodne, pomáháme 

mu zjistit termín možného nástupu a dáváme mu písemné doporučení. Po ukončení 

pobytové léčby má klient možnost opět nás kontaktovat a využít ambulantní následné 

péče.  

Kromě pobytové léčby klientům doporučujeme i jiné formy pomoci jako je svépomocná 

skupina Anonymní gambleři nebo specifické odborné služby, které v rámci programu sami 

neposkytujeme. 

4.6.3 Ukončení vzájemnou dohodou 
K ukončení spolupráce vzájemnou dohodou může dojít tehdy, když se klient rozhodne v 

hraní pokračovat a není aktuálně motivován svůj problém řešit. V tom případě mu je 

nabídnuta možnost ozvat se tehdy, až bude sám chtít a naši pomoc potřebovat. Pokud 

klient nechce řešit svůj problém nyní, neznamená to, že tomu tak bude někdy v budoucnu.  

K ukončení spolupráce vzájemnou dohodou dochází také tehdy, když klient dosáhne 

stanovených cílů. V ideálním případě se mu daří abstinovat, zvládá čelit rizikovým 

situacím, dokáže si poradit s bažením nebo bažení ani nemá tak časté a silné, má splaceny 

své dluhy nebo na tom pracuje, obnovil vztahy se svými blízkými, našel si jiné (zdraví 

prospěšné) aktivity atp. Zkrátka se naučil dovednostem, díky nimž již naše služby 
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nepotřebuje. To je i naším cílem, nečinit naše klienty závislými na naší pomoci, ale 

podporovat je k tomu, aby posílili své kompetence a naučili se zvládat své problémy sami.   

  

4.6.4 Ukončení ze strany pracovníka / zařízení 
Ze strany zařízení může být poskytování služby ukončeno předčasně v případě, že klient 

nedodržuje dohodnuté podmínky spolupráce. V praxi dochází k takovému ukončení 

spolupráce velmi výjimečně. 
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5 Základní programy v práci s hazardními a patologickými hráči 

5.1 Individuální práce s hráči – terapie a poradenství  
Pro popsání práce s klienty jsme pracovně rozdělili naše činnosti do několika kategorií. 

 jednorázové poradenství a podpora 

 krátké intervence 

 dlouhodobá práce (dlouhodobé poradenství nebo terapeutická práce) 

5.1.1  Jednorázové poradenství a podpora 
Náš projekt nese název První pomoc pro patologické hráče a jejich rodinné příslušníky. A 

toto přesně vystihuje to, co při prvotním kontaktu poskytujeme. Někdy tento kontakt 

přeroste v dlouhodobou spolupráci, což je většinou naším cílem. Ale musíme počítat také s 

tím, že opravdu jde jen o jednorázovou záležitost. Jednak může první kontakt často 

naplňovat kritéria krizové intervence (viz kapitola Krizová intervence). V prvním setkání 

chceme hlavně podpořit klienta v jeho rozhodnutí situaci řešit, ať již vychází z vnitřních 

popudů a nespokojenosti nebo z vnějších tlaků. Nabízíme prostor mluvit o tom, o čem 

nemůže mluvit nikde jinde a pochopení k jeho problému, které často jinde nedostává. 

Zároveň nabízíme možnosti léčby a pomoci, ať už té, kterou můžeme poskytnout my, nebo 

o v jiných zařízeních, tak otevíráme prostor, který může a nemusí využít. Chceme, aby 

klienti věděli, že se mohou ozvat kdykoli, kdy budou chtít a potřebovat. 

Důležitou součástí je předání informací, které klient nemá. Velmi často v takových 

případech odkazujeme na svépomocný web, kde jsou tyto informace k dispozici, a klienti si 

je mohou v klidu prostudovat. Také nabízíme možnost s řešením dluhů, viz kapitola 

Sociální práce. 

Petra, 38 let přivádí jeho partnerka. Zjistila, že hraje, zatím nic nedluží. 

Manželka alespoň o ničem neví, i když vyjadřuje o tomto pochybnosti. 

Petr hraje asi 15 let, podle něj to má pod kontrolou. Říká, že to asi není 

úplně dobré, ale nemyslí si, že by potřeboval někam chodit, natož na 

léčbu. Na sezení se tedy bavíme, jaké jsou možnosti, kdyby se rozhodl s 

tím něco dělat, nebo mu to samotnému nešlo a jak si může pomoci sám. 

Oba dostávají kontakty na nás a odkaz na svépomocný web, kde najdou 

řadu informací. Snažíme se najít dohodu a pravidla, se kterými budou 

odcházet. Vědí, že v případě potřeby se mohou oba ozvat. 

5.1.2 Krátká intervence 
Na začátku projektu se nám stávalo, že velká část klientů již po 3. – 5. sezení nepřišla. 

Hodně jsme přemýšleli o tom, čím to je. Vysvětlujeme si to tak, že jsou často tlačeni 

okolnostmi k vyhledání pomoci a po prvotním ošetření již nejsou tolik motivováni 

pokračovat ve spolupráci. Okolnostmi mohou být dluhy, tlak rodiny, začínající problémy v 

práci apod. Zvolili jsme proto strategii, kdy se během těchto prvních sezení snažíme 

předat všechny informace, které považujeme za podstatné a zásadní. 

Možná ještě podstatněji vnímáme naši snahu, aby klient věděl, že se může na nás kdykoli 

obrátit znovu, až bude potřebovat, ať již naše spolupráce skončí jakkoli. Snažíme se proto 

navázat dobrý vztah a být hodně přijímající a akceptující. Neznamená to ovšem, že 

bychom nedávali hranice a nekotvili klienta v realitě. 

Rozhodli jsme se více strukturovat první sezení, poskytnout základní informace s vědomím, 

že to může být i poslední setkání. Výsledkem je, že už na prvních setkáních je více vidět, k 
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čemu naše setkání jsou. Je možné se třeba před koncem sezení ptát s čím potřebují dnes 

odejít. Na prvních sezení se ne vždycky stihne probrat vše, co by klient rád. Toto může 

zvýšit jeho spokojenost s průběhem prvního setkání a tak i pravděpodobnost, že se vrátí. 

Po půl roce od doby, kdy jsme s těmito opatřeními začali, buď přišli na jednorázové 

poradenství, nebo počet intervencí byl deset a více. Na jedné straně jde o praktické 

informace týkající se možností léčby a pomoci, vodítka pro zhodnocení vlastního stavu a 

situace, a zároveň také jakési základy bezpečnějšího hraní – když už musí hrát, tak ať 

chrání alespoň v minimální míře sebe i svou rodinu. 

Ivan, 35 let pracuje jako řidič autobusu, již několikrát sáhl i na peníze z 

tržby. Přichází spolu s partnerkou a bratrem. Sám teď přestal, hrál v 

jediné herně, kde byl on i bratr se domluvit, aby ho vyhodily, jelikož je z 

menšího města, docela dobře to funguje. Přišel několikrát na sezení, 

které si domlouval tak, aby mu vyhovovali na přestávky v práci. Sám 

nevidí moc problém, potřebuje hlavně uklidnit svoje blízké. Sezení vnímá 

jako možnost ventilace, vše se daří a vlastně ho moc věcí nepálí. Po pěti 

sezeních se již neozývá pro termín dalšího setkávání.  

5.1.3  Dlouhodobá práce 
Pokud klienti stojí o ambulantní léčbu, snažíme se navázat dlouhodobou terapeutickou 

spolupráci. Práce s klientem je pak velmi individuální podle jeho potřeb a aktuální situace. 

Vše záleží na individuální historii hráče a na tom, co pro něj hraní znamená. Pokud hráč má 

velké potíže s abstinencí, pak na začátku se zaměřujeme na to, aby prodlužoval dobu 

nehraní. Zároveň řešíme věci za tím, aby to pro něj bylo snazší.   

Pokud se daří dlouhodoběji nehrát nebo alespoň snížit hraní na únosnou míru, pak dále 

řešíme další problémy pojící se s jeho situací samotnou a také s jeho hraním. Na začátku 

práce je zásadní navázat vztah a zaměřit se také na to, co si klient odnáší ze sezení. 

Na začátku práce se zaměřujeme především na to, jak přestat hrát a zastavit aktuální 

chování. Používáme podobné postupy, jako když pracujeme s prevencí relapsu (viz níže).  

Klient – pan Pavel, 31 let, hrál automaty téměř deset let. Nemá dluhy, 

ale poslední dobou prohrál vždy téměř všechny své peníze, které vydělal. 

Přichází poté, co o víkendu prohrál již poněkolikáté celou výplatu. 

Během prvního sezení popisuje fyzickou nevolnost ze sebe samotného a 

nutnost nějaké změny – už se nechce točit v kruhu. Domlouváme se na 

tříměsíční docházení při frekvenci jednou týdně s možností dalšího 

prodloužení.   

Pan Pavel se během hráčské kariéry pokoušel přestat již několikrát, 

nikdy však nevydržel déle, než půl roku. Popisuje, že mu hraní vždy 

chybělo, život neměl náboj, nebylo se na co těšit. Největší změnou 

oproti minulosti je fakt, že se s hraním svěřil přítelkyni. To v minulosti 

nikdy neudělal a také kvůli tomu přišel o několik vztahů. Přítelkyně sice 

zpočátku reagovala polekaně, ale zároveň se jí vyjasnily některé 

nepochopitelné situace z minulosti, které s panem Pavlem prožila.  

Nechce jej opustit a má v ní podporu pro léčbu. 

Během prvních tří sezení se věnujeme především řešení praktických 

komplikací „abstinence“. Pan Pavel měl své hraní spojené v každém 

městě vždy s konkrétním podnikem, někde dokonce s konkrétním 

kamarádem, se kterým v daném místě vždy chodil hrát. Bavíme se tedy o 
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tom, jak se těmto místům, resp. Lidem vyhnout. Nejčastěji pomáhá 

odklad, který je někdy i nechtěný, jako např. čekání v koloně – racionální 

úvaha, pokud je na ni čas, vítězí. Během těchto prvních týdnů si 

uvědomuje a hovoří o tom, jak jeho abstinence nekoresponduje s dalšími 

věcmi v jeho životě – sice nehraje, ale drží to jaksi „na sílu“ a nic dalšího 

kolem v životě se nemění. Nejvíce to pociťuje ve vztahu a soužití s 

přítelkyní Janou – vznikají konflikty, že nepomáhá, je nečinný, nedělá, 

nezabezpečuje materiálně. 

Témata, která odráží konflikty ve vztahu, přibývají – nabízím tedy 

společnou konzultaci s přítelkyní, která se odehrála jako páté sezení. 

Zpětně toto sezení hodnotí jako důležité v tom, že si otevřeně vyříkali, 

co komu vadí na společném soužití. Ve druhém a třetím čtvrtletí 

spolupráce se pak k tomuto sezení opakovaně vrací, stejně jako k 

pokrokům ve vztahu a v soužití. S odstupem hodnotí, že vlastně nejtěžší 

ve vztahu bylo překonat jakousi lenost, pohodlnost. Začíná se objevovat 

téma úklidu pokoje – jak toho skutečného, doma, tak zabydlení nějakého 

vnitřního pokoje, kde bude pořádek. 

Toto téma se pak průběžně také objevuje až do konce spolupráce. Pavel 

začíná podnikat více věcí, ve kterých se realizuje. Hraje divadlo, za 

peníze, které by dříve prohrál, si koupi kameru (chtěl to udělat už 

několik let) a natáčí filmy. Hodně se vracíme zpět k téměř deseti letům 

hraní – vzpomíná na tuto dobu v dobrém. Hraní ho bavilo, nelituje této 

životní etapy. Vzpomíná na hraní jako na milenku, která byla krásná a 

vášnivá, ale které už nepodléhá, i když občas ucítí její parfém. 

Od čtvrtého měsíce spolupráce rozvolňuje na frekvenci jednou za 14 dní, 

v posledním čtvrtletí pak již pouze jednou za tři týdny. Ke konci již 

hodně rekapitulace, jak v oblasti vztahů, ve vztahu k práci, k hraní. 

Ukončuje některé dlouhodobé činnosti, které se s ním táhnou z 

minulosti, naplno se věnuje věcem, které jej baví, ale nezatěžují. 

Loučíme se s nabídkou případné konzultace v případě potřeby. Pan Pavel 

si sám říká o kontakt na nějakého soukromého psychoterapeuta, má 

zájem o další rozvojovou psychoterapii.  

 

5.1.4 Prevence relapsu: 
Jako základní pro prevenci relapsu považujeme to, že se otevřeně s klienty bavíme o tom, 

že k relapsu dojít může, dochází a jde o přirozenou součást léčby. Klienti zvláště při 

prvním pokusu o léčbu nebývají připraveni slyšet, buď že už nikdy hrát nebudou, nebo že 

se může stát, že uklouznou a zahrají si. Často klientům říkám, že budeme všichni šťastní, 

pokud od této chvíle nebudou hrát. Když dojde k další hráčské epizodě, je důležité se tím 

nenechat zcela rozházet, mluvit o tom a poučit se z toho propříště. Základním našim cílem 

tedy je hrát co nejméně často za co nejméně peněz (aby to nebylo tolik ohrožující). 

Bavíme se o potencionálně nebezpečných situacích a rozebíráme je a konkrétní možnosti, 

jak v tu chvíli zareagovat. Případně zda není možné jim zcela předcházet. Úplnému 

návratu k hraní / sázení či uklouznutí často předchází myšlenky na hru, které jsou stále 

vtíravější a nepříjemné napětí zintenzivňují. Důležité je tyto myšlenky zastavit nebo si v tu 

chvíli jasněji uvědomit, proč hrát nechtějí. 
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Je možné nabízet např. tyto možnosti a techniky: 

 Rozpoznat a identifikovat důvod proč se cítíte tak, jak se cítíte. 

 Odejít z dané situace. Opusťte dané místo, projděte se. 

 Pozitivně myslet, ocenit se. Vytvořte si lísteček, kde budete mít napsané výhody ze 

současné situace, kdy nehrajete. Důvody proč nehrát, co tím získáváte. Zároveň si 

můžete říct, např.: „Vydržel/-a jsem už 14 dní nehrát, jsem dost silný/-á na to, 

abych to zvládl/-a i teď.“ 

 Setkat se s přáteli, rodinou, někým blízkým komu důvěřujete. Můžete jim říct, že se 

nyní necítíte dobře, nebo si jen tak popovídat a přestat myslet na hraní. Jedná se o 

tzv. zastavení myšlenek na hru, s převedením na něco jiného. 

 Mít možnost někomu blízkému zavolat (přátelům, rodině). Můžete jim říci, že se 

nyní necítíte dobře, nebo si jen tak popovídat a přestat myslet na hraní. 

 Zaměstnat se – začít uklízet, číst si, jít se osprchovat apod. Důležité je nezůstat na 

jednom místě s tím, že se necítíte příjemně, ale začít něco dělat a odreagovat se. 

 Naplánujte si náhradní aktivitu, která Vás zaměstná a zároveň naplní Vaše potřeby v 

daný moment, kdy se chuť dostaví nebo dostavuje např. v určitý den a hodinu. 

 Mít svůj talisman, deník či jiný symbol připomínající Vaše odhodlání nehrát. Velmi 

se nám osvědčilo mít kalendář, kam si hráči vyznačují různými symboly, barvami 

dny kdy ne- / hráli. Vizualizace pokroku a procesu může být velmi názorná a 

motivující. 

 Nepřipomínat si prožitky, které jsou spojené s hazardem, zejména ne výhry. 

 Pozorovat své myšlenky jako pasivní pozorovatel a nereagovat na ně. 

 Pořád si připomínat výhody nehraní/nesázení nebo v ohrožující situaci nevýhody 

hazardu. 

 Přeladit své myšlenky a to prostřednictvím relaxace, cvičení, jógy, koupele, sauny, 

pobytu v přírodě, spánku, léčivých rostlin, sportu atd. 

 Nabídnutí lepší možnosti pro sebe a to volbou četby, jídla, kutilství, kultury atd. 

 Nezatěžovat se zbytečnými starostmi o tom, jak vydržím žít bez hazardu a říct si, 

že abstinuji právě dnes. 

 Opakované připomínání svých předsevzetí (např. „Nehrát je výhodné.“) 

 Když se vyskytnou nepříjemné myšlenky, které ohrožují vaše bezpečí, můžete se 

zaměřit na bezpečné myšlenky, obecně řečeno můžete využít princip opaku. 

 Vydržet. Chuť na hru zmizí. Mnohdy trvá jen několik sekund nebo minut. Důležité je 

nepodlehnout prvním impulsům. Mějte na vědomí, že jak chuť přišla, tak i odejde. 

5.2  Práce s rodinami 
Práci s rodinami považujeme v našem zařízení za velmi prospěšnou součást práce s klienty, 

kteří často bydlí ve společné domácnosti s rodiči, příp. sourozenci. Vzhledem k jejich 

anamnéze bývá toto soužití velmi problematické. Klienti jsou zároveň ve věku, kdy je 

výrazná potřeba odpoutávat se od rodičovských autorit, ale zároveň potřebují finanční a 

materiální podporu nebo mají vlastní rodiny, kterou jsou na nich závislé. Toto vše vytváří 

specifika rodinné terapie. 

Část rodičů projevuje mnohem větší ochotu k spolupráci než jejich děti, mají tendenci je 

kontrolovat a i jinak za ně přejímat zodpovědnost. 

Často se ovšem setkáváme se zcela opačnou tendencí rodičů, a to odmítáním jakékoliv 

spolupráce. Jedná se o rodiče, kteří by raději umístili své dítě do dlouhodobé ústavní nebo 

komunitní léčby, tím celý problém považovali za vyřešený. Do druhé skupiny patří i rodiny, 
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kde se vyskytují různé patologické vazby a případná spolupráce s terapeuty by mohla tyto 

okolnosti odhalit. 

Většina našich klientů však po prodělání léčby zůstává ve své původní rodině, vrací se do 

školy nebo zaměstnání a s rodinou jsou v denním kontaktu. 

  

Častá podoba prvního kontaktu: 

V případě gamblerů jsou blízcí a rodina velmi aktivní. Typický první kontakt s hráčem 

vypadá tak, že zavolá rodinný příslušník či blízký se souhlasem hráče. Ten se často stydí 

nebo nemá kuráž k takovému kroku. Na první sezení přichází pak hráč/-ka s partnerem, 

partnerkou, rodiči. Není tedy výjimkou, že na první setkání jsou 2–3 lidé. 

Obvykle mluví daleko více rodina, přestože se konzultanti snaží, aby zazněl hlas hráčů, 

kteří byli více či méně přivedeni. Snažíme se nejdříve ptát hráčů, s čím přišli, jestli vědí, 

proč jsou tady, případně co by tu chtěli. Otázku volíme také podle toho, co již víme a kdo 

byl iniciátorem schůzky. 

Rodina velmi rychle ventiluje svůj úhel pohledu. Na společném sezení se jednak snažíme 

dát této ventilaci prostor, aby došlo k uvolnění napětí. Zároveň však nechceme, aby se ze 

sezení nestalo obviňování hráče/hráčky. Toto klade velké nároky na konzultanta / 

konzultantku, i proto je vhodné, aby na rodinných sezeních byli přítomni 2 konzultanti (viz 

níže). 

  

5.2.1 Zkušenosti s uspořádáním sezení 
Nejdříve jsme zkoušeli konzultovat ve dvojici, abychom měli větší prostor k tomu mluvit s 

jednotlivými účastníky sezení jednotlivě a pružněji reagovat na jejich potřeby a vývoj 

sezení. To nefungovalo a cítili jsme se při sezení nekomfortně a dlouho jsme museli s 

kolegou komunikovat, co se stalo a jak to udělat příště. Nakonec jsme se rozhodli takto 

dále nepokračovat a pracovat jednotlivě. Při zpětné reflexi jsme zjistili, že hlavní problém 

byl nedostatek důvěry mezi pracovníky. Pokud terapeut pracuje sám, má jednotný přístup 

a má situaci pevně v rukou. Pro práci s klienty je klíčové, aby terapeut / konzultant 

důvěřoval sám v sebe, v intervence, v to, co dělá. S dalším kolegou jsme znovu začali 

konzultovat společně. Hlavní věc, co je jinak je právě to, že si navzájem věříme. Práce ve 

dvojici je pak daleko jednodušší a bezpečnější. Níže se pokusíme představit jaké má podle 

nás výhody a nevýhody práce ve dvojici a samostatná práce s celou rodinou. 

Samostatná práce s rodinou 

Výhody: 

 konzultant má pevně v rukou svoji práci 

 konzultant ví, co chce říci a konzistentně může mluvit s klienty 

 Nevýhody: 

 pokud chce konzultant mluvit s jednotlivými členy samostatně, pak musí klienty u 

sebe „prohazovat“ a nechat je čekat v čekárně 

 Je nutné rozdělovat pozornost na všechny zúčastněné. Je náročné hlídat sám, kolik 

času kam věnujete a zároveň být s klienty. Zvláště u úvodních setkání potřebují 

blízcí často ventilovat, co se stalo a jak to prožívají. Hráč/-ka pak opakovaně 

poslouchá, co již zná a není tolik prostoru slyšet, co se vlastně stalo. 
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 Lehčeji vzniká pocit aliance konzultanta s jednou stranou proti druhé. 

  

Práce ve dvojici při práci s rodinou nebo skupinou klientů 
Výhody: 

 Možnost rozdělení rolí; jeden z konzultantů má více aktivní roli, řídí sezení a je tam 

více pro rodinu. Také více myslí na systém jako celek. Druhý se doptává hráče 

(potencionálního klienta), když rodina mluví, dívá se na něj a sleduje, co se děje. 

Je tam více s ním. Podle našich zkušeností si pak hráč vybírá tohoto konzultanta pro 

individuální práci. Druhý se také více zaměřuje na proces, který se při sezení děje. 

 Pokud se to při konzultaci jeví jako vhodné, je možné rozdělit po čase konzultaci a 

mluvit zvláště s hráčem / hráčkou a rodinou. 

 Konzultanti se mohou o sebe vzájemně opřít v obtížných situacích v průběhu sezení 

(např. citlivé téma konzultanta, vztek nebo bezmoc v konzultaci) 

Nevýhody: 

 Konzultanti si musí navzájem důvěřovat. Na začátku sezení je dobré si ujasnit, jak 

by mohlo sezení probíhat, co od něj očekáváme, co víme. Pokud už některý z nás 

pracuje s někým, pak si sdělíme nutné informace apod. Na konci sezení se pak 

bavíme o tom, co se na sezení dělo, co fungovalo, co příště udělat jinak. 

 Sezení ve 4 a více lidech je náročné na pozornost a energii. Je náročné hlídat, co se 

děje, neskákat si do řeči apod. 

Pokud to dovolují naše kapacity a možnosti snažíme se konzultovat s rodinou ve dvojici. V 

případě, že to není možné, pokusíme se zařídit věci tak, abychom se vyvarovali pocitů 

aliance a nevyváženosti. V případě prvních kontaktů oslovujeme nejdříve toho, kdo byl na 

sezení přiveden, kdo ho neinicioval a zeptat se, s čím přišel, co mu bylo řečeno a co čeká. 

Sezení více strukturujeme. 

Hlavní roli při práci s rodinou vidíme v tom, že pomáháme rodině i našemu klientovi 

utvářet velmi konkrétní dohody, které jsou pro všechny strany akceptovatelné a pomáháme 

jim tak více stabilizovat situaci a pomalu vytvářet znova často ztracenou důvěru. Důležité 

je ubezpečit se, že obě strany dohodu chápou stejně a je naprosto jasné, jak to bude 

fungovat. Dohoda by neměla být příliš omezující, aby mohla být dlouhodobě udržitelná. 

Neustále se bavíme i s klientem, který dochází na sezení, ať již to je hráč nebo blízký, jak 

tyto dohody fungují v praxi a jestli není třeba je měnit. Podporujeme rodinu v komunikaci. 

Blízkým je vždy nabídnuto využití našich služeb a docházení k jinému terapeutovi než k 

tomu, který pracuje s hráčem / hráčkou. Blízcí tuto možnost spíše nevyužívají, když už tak 

jednorázově. Často je situace vnímána tak, že problém je na straně hráče / hráčky a tedy 

není třeba, aby něco řešili oni. 

  

5.2.2 Poradenství pro rodiny 
Rodiny často přichází bezradné v tom, co mají dělat a jak pomoci sobě. Často také 

potřebují poznat, jak chránit sebe. Klíčová je otázka důvěry. 

Velmi častá otázka, kterou slýcháváme je: Jak můžu (nebo jak jsem mohl/-a) poznat, že 

můj blízký hraje? 
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Bohužel na tuto otázku není možné dát jednoduchou odpověď. Existují některá vodítka, 

podle kterých můžete poznat, že se něco děje, ale těžko říci, zda jde opravdu o hraní nebo 

váš blízký užívá například návykovou látku anebo má třeba i další jiné problémy: 

 lhaní 

 chybí peníze 

 pozdní příchody, nedokáží vysvětlit, kde trávili čas 

 nervóznost, úzkosti 

 nespolehlivost, nedodržování dohod a slibů 

Nejde ale o velmi konkrétní znaky, jestli jde opravdu o gamblerství. Partnerky hráčů si 

často například mysleli, že je partner podvádí, je jim nevěrný. Příbuzní dokáží poznat 

pouze to, že je něco špatně.  

Blízcí hráčů a hráček potřebují často převážně informace o tom, co mají dělat a co mají 

očekávat. Snažíme se podat níže uvedené informace.  

Co můžete čekat od partnera / partnerky, pokud zjistíte, že hraje? 

Většina hráčů lže, mlží nebo nesdělují všechny informace o tom, co se děje. Nemusí to 

dělat jen proto, aby vám ublížili, ba naopak často chtějí ušetřit své blízké toho, aby se 

trápili. Také se stydí a nejsou schopni přijmout důsledky svého jednání. Je na vás, zda 

hráči budete věřit. Někdy se hodí využít i přísloví: „Důvěřuj, ale prověřuj. I když svému 

blízkému věříte, nedělejte takové kroky, které mohou ohrozit vás. Důvěra se lehko ztrácí a 

těžko buduje a toto bude jistě velká zkouška. 

Hraní nebo sázení je opakující se činnost, na kterou je člověk zvyklý a nějak mu funguje, 

proto pokud nebude nucen k tomu, aby toto chování změnil, nemá moc důvodů jej změnit. 

Každý tento důvod potřebuje jinak silný. Někomu stačí již to, že nemá tolik času na rodinu 

a přichází o peníze, někdo potřebuje až exekuci, ztrátu rodiny nebo práce. 

Pokud se člověk do hraní dostane včetně dluhů a finančních problému, stojí ho myšlení na 

hru, jak sehnat peníze na hraní a jak nahradit peníze, které pohrál apod. Velmi mnoho 

času, proto je ve stresu a podrážděný, což ale zároveň může znamenat to, že se nenudí a 

je to svým způsobem velmi zajímavý a naplněný život (ačkoli to může znít paradoxně). 

Hraní je pro některé hráče něco tak skvělého, vzrušujícího, riskantního, přinášejícího 

vzrušení a adrenalin, že je těžké se toho vzdát. Často jsou přesvědčeni, že nic to nedokáže 

nehradit. 

Jak se chová abstinující hráč 

Pokud se váš blízký rozhodl skončit s hraním / sázení. Rozhodl se, že udělá významnou 

změnu ve svém životě. A to není snadné. Je potřeba se připravit na to, že jedna změna, 

často takováto významná, ovlivní i další oblasti života. 

Udělat takovou závažnou změnu není jednoduché zvládnout a ustát. Váš blízký může být 

pod tlakem, nervózní, podrážděný nebo bez nálady. Nebo se mu mohou střídat nálady plné 

nadšení a optimismu s pocity beznaděje a nevěření si. Každý to může mít trochu jinak. 

Změny se nemusí týkat jen hraní, možná přijdou i takové, které nečekáte a které vám 

nebudou úplně vyhovovat. Je důležité spolu hodně mluvit a domlouvat se, co je jinak a jak 

spolu teď žít a vycházet. 

Všechny níže popsaná doporučení by se dala shrnout pod jedno souhrnné: 
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Když nehraješ, budu tě podporovat. Když hraješ, chráním sebe a nemůžeš ode mě podporu 

očekávat.  

Některá další doporučení: 

Pokud to je možné, věřte svému blízkému. Na druhou stranu pokud máte pochybnosti, 

máte právo se ptát a chtít vědět co se děje. Najít v tomto rovnováhu není jednoduché a je 

potřeba o tom komunikovat a najít si cestu. 

Držte jasná pravidla a dohody, to samé vyžadujte i od blízkého – hráče. Nebojte se velmi 

konkrétně domlouvat pravidla společného fungování, co očekáváte a potřebujete. 

Takováto pravidla můžete klidně i sepsat. Ujistěte se, že všichni víte, na čem jste se 

přesně dohodli. 

Nevyčítejte, co bylo. I když je to někdy těžké se nevracet k tomu, co bylo a zranilo nás, 

určitě není nutné neustále vyčítat minulost. Vyříkejte si to, domluvte se, co to pro vás teď 

znamená a co očekáváte. 

5.2.3 Další možnosti zapojení rodiny do procesu 
Kromě konzultací na začátku sezení, také po individuální práci zvou klienti spolu s námi své 

blízké, abychom řešili věci, které se týkají jich a je potřeba jejich spolupráce. Klasicky 

nastavení fungování, řečení o čem se bavíme a uvažujeme. 

Sezení potom zařizujeme stejně jako v případě prvních konzultací. Předem konzultace 

plánujeme tak, aby bylo možné přizvání druhého konzultanta. Zvláště po společné práci s 

klientem se chceme vyhnout situaci, že by naopak partneři nebo rodiče měli pocit, že jsme 

se s klientem na ně domluvili a aby nebyli na sezení sami. Do sezení ale jdeme s tím, o 

čem by se mělo bavit, co je důležité a co od něj obě strany čekají.  

Pokud s partnery pracujeme paralelně, s případným společným sezením jednou za čas, je 

možné využít společné sezení také jako závěrečné, kdy se zhodnotí dosavadní proces a 

vyjasní další fungování. 

Kazuistika: žena hráčka 

Ivana, 36 let, začala hrát automaty se svým bývalým přítelem, se kterým 

měla vztah asi 10 let. Přítel byl alkoholik a podporoval ji v tom, ať se 

zabaví na automatech a netahá ho domů. S tímto životním stylem jim 

oběma začali vzrůstat dluhy. Klientka od něj odešla za prací jako 

společnice, prostitutka, aby vydělala na své závazky. V této práci si 

zvykla na vysoké příjmy, mohla si koupit, co chtěla. Bohužel ale dluhy 

moc neplatila. Impulzem pro vyhledání pomoci byla prohra velké částky z 

poslední zakázky, po které již chtěla s prací prostitutky skončit. 

Nový partner o práci ví a přál si, aby s tímto zaměstnání skončila. Když 

se dozvěděl o problémech s automaty, nabídl jí, že jí bude zpravovat 

peníze a může bez nákladů bydlet u něj. Ivana se vrací ke své původní 

profesi. 

Na začátku spolupráce dochází k exekuci. V průběhu spolupráce se 

ukazuje nestandardní chování na straně partnera – vynucuje si sex, 

jelikož má „předplaceno“, klientka si musí říkat o svoje peníze na 

základní potřeby (jídlo, hygiena, doprava), v případě hádky jí bere 

všechny peníze, klíče, cigarety, protože to není její, ale jeho. Pokud by 

od něj chtěla odejít, tak po ní chce peníze za nájem, jídlo a další věci, 
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které jí koupil, jinak tvrdí, že jí tím pomáhá. Vyhrožuje, že pokud ho 

nechá, dojde do současné práce, kde všem řekne, co dříve dělala. V 

průběhu spolupráce se tedy pracuje nejen na problému hraní, ale na 

tématu domácího násilí. Gambling a minulost klientky jsou používány 

jako páky pro vydírání a „ochočení“. 

  

Ze zkušenosti z léčby ženy hráčky často začali hrát se svými bývalými 

partnery nebo pracují v prostředí, kde se automaty vyskytují (servírky, 

uklízečky…). 

  

Karel, 28 let, vyhledal pomoc poté, co poprvé prohrál celou svoji 

výplatu. Hraje asi 7 let, běžně hraje asi za 1000–5000,- Kč. Obvykle hraje 

asi 3krát týdně, nejdéle vydržel nehrát asi 14 dní a to před 4 lety. 

Pracuje jako krupiér. V práci nehraje pouze výjimečně, také to nemají 

povoleno. Běžně hraje ale po cestě z práce, po cestě domě. Hraní ho 

baví, je to vlastně jeho koníček. Je pro něj lákavá možnost výher, líbí se 

mi to pozlátko okolo a také mu pomáhá v odreagování. Hraje 30 minut až 

1,5 hodiny, klidně otočku jen za 5 korun, rád si prohraje. Má manželku a 

dvě děti. Žena o hraní ví, nijak na něj netlačí. Dluhy nemá. 

Spouštěčem může být také nuda v práci a přímý výhled na automaty a 

ostatní, jak hrají. Po tříměsíční spolupráci se mu stále nedaří abstinovat. 

Pokud přijde bažení, moc nebojuje, nechce dělat žádné výrazné směry. 

Tématem se stává jeho motivace. Práci měnit nechce, nic jiného nedělal 

a toto mu vynáší slušné peníze. Nakonec souhlasí, že pokud v příštích 3 

měsících nevydrží nehrát alespoň 3 týdny, začne si hledat nové 

zaměstnání. 

5.3  Práce se specifickými tématy a skupinami 

5.3.1 Sázení 
Zpočátku jsme se „sázkaři“ pracovali stejně, jako s ostatními typy hráčů. To se ve své 

podstatě nezměnilo, vyvinul se však náhled a očekávání na / od této specifické skupiny. Z 

našich zkušeností se zdá, že sázkaři, kteří se s námi dostávají do kontaktu, mají za sebou 

zpravidla delší sázkařskou kariéru, nežli např. gambleři, nebo online hráči.  

Lze to vysvětlit tím, že se jim dařilo sázení delší čas utajovat před rodinou, nebo že 

negativní dopady sázení pro samotného sázkaře na sebe nechaly čekat delší dobu. Sázkař 

tak přichází v podstatě ve stejné situaci, jako gambler, trvalo mu však zpravidla delší 

dobu, nežli se do ní dostal. U sázení zároveň může přijít větší šok, resp. rozčarování, „kam 

až sázení zašlo“. Déle zde může přetrvávat domněnka, že mám vše pod kontrolou, 

předpoklad, že sázkař svými vědomostmi a zkušenostmi může více ovlivnit výhru, než u 

jiných sázek a loterií, se v důsledku obrací proti sázkaři. 

Z praktických okolností problematiky sázení se v konzultacích často dostáváme k řešení 

sledování sportu, které bylo se sázením úzce spjato. Klienti s tímto ale nemívají problém, 

zpravidla ukončí spíše sledování výsledků z různých sportů, na které sázeli, ale své 

oblíbené sportovní přenosy sledují dál bez nutkání k sázení a většího rizika relapsu. Tento 

bod může být naopak pro klienty velmi pozitivní a ve změně upevňující – zjišťují, že si 

dokáží vychutnat např. fotbalový zápas bez adrenalinu zvýšeného sázkou na dané utkání. 
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Zmíněné vyvinutí náhledu a očekávání od práce se sázkaři znamená především vědomí, že 

individuální práce se sázkaři může trvat delší dobu a může se jednat o více „mravenčí 

práci“, vývoj zde bývá méně dramatický a překotný, nežli u ostatních typů hráčů. To může 

zvláště vynikat po úvodu spolupráce, který naopak bývá stejně dramatický, jako např. u 

gamblerů. Vstupuje-li pracovník do spolupráce se sázkařem s tímto vědomím, může se 

vyvarovat přehnaným očekáváním, či zklamání, že se klientova situace nemění, anebo 

mění velmi pomalu. Tím samozřejmě zvyšuje kvalitu vztahu a vzájemné spolupráce. 

Honza, 38 let, kuchař, již od střední školy provozoval kurzové sázení. V 

posledních letech to přestal mít pod kontrolou, nadělal si dluhy a rozešla 

se s ním dlouhodobá přítelkyně. V posledních týdnech po rozchodu s 

přítelkyní se několikrát výrazně opil. Honzovi nabídla pomoc sestra, u 

které může bydlet, spravuje mu teď peníze. Chce, aby přestal sázet, 

splácel dluhy a nepil. Honza s tím souhlasí, protože ví, že potřebuje 

pomoc. Jeho dluhy jsou asi 100 000,- Kč, z toho asi 40 000 příbuzným a 

známým, zbytek VZP a dopravní podnik. 

K sázení docházelo pravidelné při sledování sportovních zápasů s 

kamarády v hospodě. Vždy se pohyboval ve sportovním prostředí. Sázení 

na zápasy pro něj znamenalo jakýsi adrenalin, navíc spojený se 

společností. 

I když by Honza ze začátku léčby chtěl nejraději splatit všechno teď 

hned, velkými tématy jsou trpělivost a zodpovědnost, pomalu se dostává 

do běžného života. Čím dál více naráží na spolužití se sestrou, která má 

přesnou představu o tom, jak by se měl chovat. Chce, aby úplně přestal 

se sportem, abstinoval i od alkoholu, což je pro něj neakceptovatelné. 

Honza se ihned, jak je to možné, stěhuje ke kamarádovi. Postupně 

zjišťuje, že je pro něj možné sledovat sport a chodit na zápasy i bez 

sázení. Při živých zápasech omezil alkohol. Našel si cestu a v ní 

pokračuje. Napravil vztahy s bývalou přítelkyní. 

  

5.3.2 Specifika práce s on-line hráči 
U této specifické skupiny hráčů je nejmarkantnější rozdíl oproti ostatním v rizikovosti 

kontaktu s internetem (Wood&Griffin, 2007; Thomas & all., 2011; Valentine & Hughes, 

2010).   

Tuto skutečnost ztěžuje fakt, že většina těchto klientů samozřejmě potřebuje využívat 

internet v každodenním životě v práci, i v soukromí. Ve většině případů byl kontakt s naší 

službou iniciován rodinou, nebo blízkými hráče poté, co problém s online hraním / sázením 

vytanul na povrch. 

U těchto hráčů jsme se rovněž zřejmě nejčastěji setkávali s dalšími pokusy o hraní / sázení 

na internetu a s jeho utajováním. To samozřejmě nelze vyloučit nikdy. V tomto směru se 

nám opakovaně vyplatilo kladení důrazu na důvěru a kvalitu terapeutického vztahu. V praxi 

to znamenalo opakované zdůrazňování toho, že jsme tu pro klienta a nemůžeme si vždy 

ověřovat, zda nám říká pravdu, či nikoli – ale že jenom pokud vůči nám bude otevřený, 

můžeme reálně pracovat na změně. 

Vedle této elementární důvěry se zde jako nesmírně důležitá jeví spolupráce s rodinou a 

blízkými hráče, nezřídka také s jeho zaměstnavatelem. Blízcí si opět zaslouží 
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terapeutickou pozornost stejně, jako samotný hráč. Poradenské intervence pak směřovali 

především k tomu, jak nastavit komunikaci s hráčem k co největší transparentnosti. Dále 

pak praktické řešení přístupu k internetu, pravidel jeho využívání apod. Blízcí hráče také 

mohou v tomto směru komunikovat se zaměstnavatelem, je však důležité zvážit možné 

negativní dopady takové komunikace pro hráče. Další komplikací, se kterou jsme se setkali, 

je o poznání horší výpočetní gramotnost blízkých oproti hráči samotnému. Zde může 

pracovník sám poskytnout základní informace, případně může s blízkými mapovat, zda je v 

jejich okolí někdo, kdo by jim mohl s technickou stránkou věci pomoci. Pokud nikdo takový 

není, může mít zařízení navázaného takto zdatného člověka, se kterým je možné sjednat 

společnou konzultaci, zejména v úvodu spolupráce. 

5.3.3 Specifika práce s hráči s duální diagnózou 
Pokud mluvíme o duální diagnóze, myslíme tím gamblerství a především schizofrenii a 

schizotypní poruchy. Samozřejmě se pak setkáváme i s hráči, kteří mají některou z poruch 

osobnosti nebo některé neurotické onemocnění. Ačkoliv tato práce má svá specifika a 

přizpůsobujeme pak spolupráci s těmito klienty, nejedná se o tolik odlišnou práci. Za 

duální diagnózu nepovažujeme gamblerství a další závislost.  

Pro tyto klienty je hraní možnost socializace, možnost zlepšení životní úrovně nebo trávení 

volného času. U lidí s další diagnózou často dochází kvůli dluhům k omezení způsobilosti k 

právním úkolům v oblasti financí jako prevenci zabránit alespoň prohlubování negativních 

důsledků. 

Jako klíčové pro úspěšnou spolupráci je navazování vztahu, toto trvá podle naší zkušenosti 

déle. Na začátku kromě velmi praktických intervencí vedoucí k eliminaci hraní, spíše se 

běžně bavíme o klientově životě, co má rád, jak se mu daří, co ho zajímá. Rozhovory jsou 

daleko více v přátelské atmosféře než pracovní, terapeutické. Navázání důvěry je potřebné 

zejména k velké podezřívavosti a úzkostnosti spojené s jejich diagnózou. Osvědčuje se nám 

v přátelském duchu zejména začínat a ukončovat sezení. 

Také i průběh práce na zvládnutí hraní modifikujeme, aby byl pro klienty zvládnutelnější. 

Na místo širokého výběru možností hledáme spíše několik osvědčených a jednoduchých 

možností. Můžeme pracovat s domácími úkoly a také konkrétními návody v podobě 

tištěných materiálů určených pro klienty.  Daleko méně se bavíme o tom, jaké jsou příčiny 

hraní a jaké se dějí procesy při tom, když hrají nebo se do herny dostanou. Toto se 

neukázalo jako efektivní. Daleko více se nám osvědčilo pracovat na konkrétních 

možnostech, jak se vyhnout hernám, udělat pojistky a záchranné sítě ve chvílích hraní. 

Také se nám osvědčilo nezahlcovat možnostmi a nedávat tak široký výběr, jak se běžně 

snažíme, ale spíše několik osvědčených a jednoduchých možností. Daleko více pracujeme s 

domácími úkoly a také konkrétními návody, které dáváme na čtení s sebou domů, také s 

knihou dr. Nešpora Už jsem prohrál dost. S klienty pak probíráme, co je v knize oslovilo, co 

by chtěli použít, co jim naopak nesedí apod. Pro naše jiné klienty bývá kniha méně 

akceptovatelná. 

Tomáš, 55 let, má diagnózu schizofrenie. Začal hrát asi před deseti lety, 

kdy se rozváděl. Hrál asi 3 roky, ale stihl prohrát 2 byty. Hrál pravidelně 

a za velké částky, například celou výplatu. Poté byl na 3 měsíční 

hospitalizace v PL, po které 6 let nehrál. Před dvěma roky opět začal, 

kamarádka chtěla ukázat, jak se to hraje. Hodil tam peníze, prohrál a od 

té doby opět hraje pravidelně. Pomoc vyhledává na žádost maminky, s 

kterou žije, a organizace, kde využívá služby sociální rehabilitace. 
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Tvrdí, že prohrává jen peníze, které má navíc, ale praktiky to 

představuje jeho celý invalidní důchod, jelikož nepřispívá matce na 

nájem, jídlo. Matka mu kupuje i cigarety, pokud si prohraje peníze. 

Tomáš si běžně půjčuje na hraní od kamarádů. 

I když Tomáš na každé konzultaci všechno odkývá, nedělá žádné 

praktické kroky proto, aby nehrál. Nakonec se matka rozhodne dát synovi 

nějakou hranici, že když se nepůjde léčit, tak se musí odstěhovat. Tomáš 

odchází do PL, odkud je po měsíci vyhozen, protože odešel z areálu do 

herny. O propuštění neinformuje ani jednu organizaci, kam docházel. 

Matka není schopna dodržet nastavené hranice, takže se vše opakuje. Po 

půl roce končí stejně i další léčba v odlišné PL. Tomáš sám není 

motivovaný změnit svojí situaci, matka odmítá nastavit pevné hranice, 

omlouvá syna i jeho nemocí a chce, aby mu pomohli lidi okolo něj. 

5.4 Krizová intervence (KI) 
Krizová intervence je přístup, který často při práci s hráči a jejich rodinnými příslušníky 

používáme a potřebujeme. Příchod krize bývá často právě ten důležitý moment, kdy se 

rozhodnou vyhledat pomoc. Vnímáme, že je důležité pomoci zvládnout krizovou situaci, 

protože dobře zvládnutá krize může pomoci správně nastartovat motivaci ke změně, léčbě 

a ukázat naději na to, že jejich situace má řešení. Jako důležité momenty KI vidíme v tom, 

že můžeme být podporou a ukázat možné cesty, které sice nebudou jednoduché, ale 

existují. 

5.4.1 Specifika krizové intervence u problematiky gamblerství 
V případě gamblingu hrají důležitou roli dvě věci. První z nich je, že jde velmi často o 

peníze, hráči i jeho rodina jsou ohroženi existenciálně, nejen chováním, ale velmi jasnými 

a často bolestivými a velmi pociťovanými důsledky. Zároveň pokud chce hráč toto změnit, 

nachází se v situaci, kdy je jasné, že následky svého jednání bude nést často mnoho let, 

někdy i do konce života.  

Gambling je také pro mnoho příbuzných hráčů stále takové nepochopitelné strašidlo. To 

znamená, že moc nechápou, proč hráč vůbec hraje, co mu to přináší a proč je tak těžké 

přestat. Drogy se v tuto chvíli vlastně zdají pochopitelnější. Zároveň hraním kromě sebe 

ničí a ohrožuje i rodinu (opět peníze). 

Snažíme se, aby výsledkem krizové intervence bylo, že klienti mají pocit, že jejich situace 

má řešení a alespoň přibližnou představu o tom, jak by takové řešení mohlo vypadat. 

5.4.2 Krizová intervence u hráčů 
Hráči velmi často v akutní krizi nepřichází, ale objevuje se až v průběhu spolupráce. Hráči 

/ hráčky totiž často poprvé přijdou ihned potom, co se rodina poprvé nebo opakovaně 

dozvídá, že zase hrají. Najednou skončila past hraní a lhaní a dochází k úlevě. K vyhrocení 

prožívání a ke krizi pak dochází často až ve chvíli, kdy si uvědomí možné důsledky toho, 

když s hraním nepřestanou nebo ve chvíli, kdy se nedaří. Důležitým faktorem je také 

přítomnost dluhů a závazků, zvláště ve chvíli, kdy jsou natolik veliké, že jde o mnohaleté 

nebo celoživotní splácení. 

Důležitými body je nechat ventilovat a definovat klienta, co je hlavní problém, který ho 

tíží. Zde se nedá nikterak zobecňovat, jelikož u každého jde o jinou věc. Co někdo vůbec 

neřeší, pro někoho dalšího je naprosto závažnou skutečností. 
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Je důležité se u hráčů při sebemenším náznaku či podezření na sebevražedné myšlenky na 

toto doptat a učinit to tak veřejným. Sebevražedné myšlenky se objevují velmi často, ale 

trvá dlouho, než se opravdu vyjeví. Lepší je nepodceňovat a raději zmapovat situaci – 

zjistit akutnost a aktuálnost sebevražedných myšlenek, jejich konkrétnost. Je dobré udělat 

s klientem dohodu o tom, že si nic neudělá po dobu naší spolupráce a že mi řekne, kdyby 

se takovéto myšlenky vrátili. 

Zvláště dluhy a finanční záležitosti se často jeví jako nepřekonatelný problém, který nemá 

řešení. Zde pomáhá ukotvení v tom, že existuje řešení a že na tom budeme spolu pracovat 

(se sociálním pracovníkem). 

5.4.3 Krizová intervence u blízkých 
Při práci s blízkými má první kontakt (krizová intervence) tyto úkoly. Samozřejmě ne vždy 

použijeme všechny: 

 Ventilace – gambling je velmi často téma, za které se lidé stydí, a proto o něm 

nemluví. Nemluví o něm raději ani sami mezi sebou. Potřebují často vyjádřit to, jak 

trpí tím, že jejich blízký hraje. 

 Informace, poradenství – blízkým často chybí informace o tom, co vůbec znamená, 

že někdo hraje, má dluhy a jaké jsou možnosti léčby. Ujasnění si těchto věcí samo 

o sobě může vést ke zklidnění situace 

 Podpora, potvrzení – Podporu často blízcí potřebují v několika směrech. Důležité je 

pro ně potvrzení, že situace je zvládnutelná. Zároveň potřebují potvrzení, že 

mohou chránit i sebe a vymezit se vůči chování hrajícího. 

  

Telefonická krizová intervence 

U telefonického kontaktu je důležité, zda se jedná o klienty v dostupnosti naší služby či 

nikoli. 

Začátek rozhovoru je vždy stejný (samozřejmě pokud nejde jen o prosté objednání na 

konzultaci). Na začátku poskytneme ventilaci a sami se zorientujeme v základním 

problému. Klienti často sami řeknou, zda jsou z blízkosti a stojí o konzultaci (a)nebo, že 

jsou zdaleka a je to pro ně komplikovanější (b). 

a) Přestože na začátku například rodinný příslušník říká, že chce přijít s hráčem a relativně 

rychle se dostaneme k domluvě na případné schůzce, volající je často plný emocí a 

informací, které ze sebe potřebuje dostat. Často je velmi obtížné dostat se ke slovu. Je 

pochopitelné, že zvláště rodinný příslušník chce být slyšen. V tomto případě se snažím dát 

najevo, že volajícího slyším a říci mu, že situace má řešení, ale asi bude lepší, když se o 

tom pobavíme osobně. Neodmítám ho, ale zároveň nemám ambici řešit situaci po telefonu. 

Pokud si nejsem jistá, zda dostal všechny potřebné informace do domluvené schůzky, 

raději se doptávám.  Ptám se, zda to počká, případně se snažím nabídnout nejbližší možný 

termín na osobní setkání. 

b) V tomto případě jde o „klasickou“ telefonickou intervenci. Na začátku opět dochází 

často k ventilaci emocí a podpoření volajícího v tom, že udělal velký a důležitý krok tím, 

že volá. Při mapování situace se snažím zaměřit hlavně na to, co je teď nejpodstatnější a s 

čím potřebuje volající odejít (tedy zakázku). Velmi často jde o volání o pomoc a cílem tedy 

je odkázat na blízkou službu v okolí, případně informovat o možnostech léčby obecně. Při 

odkazování využíváme zejména mapu pomoci ze svépomocného webu. Vždy je nabídnuta 
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možnost, že kdyby se něco dělo, mohou se ozvat znovu, jak již telefonicky nebo e-mailem. 

Také pro další informace odkazujeme na svépomocný web. 

5.5 Zkušenost se intervencemi pomocí aplikace Skype  – Chat a volání 
Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc klientům, rozhodli jsme se zkusit nabízet intervence pomocí 

Skype – jak telefonické, tak chatové. Naším hlavním záměrem bylo udělat službu zase o 

kousek nízkoprahovější. Tento způsob komunikace sebou přináší několik výhod. 

 Časová dostupnost 

 Nezávislost na místě 

Klient nemusí složitě cestovat, pouze si vyhradí minimální čas pro konzultaci. 

 Anonymita 

Klient si může zvolit jakýkoli nick, nemusí být ani vidět. V případě chatu neznáme ani hlas, 

pohlaví, atd. 

 Kontakt na zkoušku 

Jde o velmi bezpečný způsob, jak si otestovat službu. 

Od hovorů jsme čekali, že mohou sloužit jako první kontakt na vyzkoušení služby, který je 

současně zadarmo. Jelikož někteří odborníci nabízejí konzultace přes Skype i dlouhodobou 

práci, domnívali jsme se, že můžeme možná tímto způsobem poskytnout služby i tam, kde 

se jiné služby pracující s gamblery nevyskytují, nebo v případě, že existují jiné závažné 

důvody, které znemožňují setkávání tváří v tvář (komplikovaná pracovní doba, nemožnost 

dojíždění, V možnosti chatu jsme viděli hlavní velkou možnost anonymity. Chat umožňuje 

klientovi, aby měl velkou moc a kontrolu nad interakcí s odborníkem. Sám si určuje, co 

sdělí a řekne, může kdykoli bez jakýchkoli následků opustit konverzaci. Toto mu může 

pomoci cítit se v bezpečí. Velkým tématem v případě gamblerů je stud za své chování a 

situaci. Někdy je jednodušší něco napsat než říci. Slova toho snesou více. Podobně může 

fungovat také e-mail. Oproti němu ale chat přináší odpověď tady a teď bez dlouhého 

čekání na reakci. Klient má také možnost začít jakkoli. Nemusí popisovat celý svůj 

problém, ale napsat cokoli a počkat na reakci. Např. už nevím, jak dál. Potřebuju pomoc.  

U chatu se nám potvrdilo přesně to, co jsme očekávali. Klienti si mají možnost službu 

vyzkoušet, mohou začít jakkoli naši konverzaci. Je to pro ně komfortní první způsob, jak se 

se službou seznámit. Mohou rozptýlit své pochybnosti a obavy. Velkou nevýhodou chatu je 

časová náročnost práce. Předání informací i samotná práce je oproti jiným způsobům práce 

– internetovým, telefonickým, přímým – výrazněji časově náročnější. 

Hovory nám opět slouží jako první kontakt a i způsob domluvy konzultace. Případně 

pomůžeme také najít a zprostředkovat vhodnější službu v okolí bydliště klienta. Dokážeme 

také poskytnout základní informace, poradenství a podporu. Jde pak vlastně o jakousi 

formu telefonického poradenství se specializací na problematiku gamblingu. 

Když jsme se pokoušeli o dlouhodobější práci pomocí Skype, nebyli jsme moc úspěšní. 

Nejde ani o telefon, ani o přímý kontakt. Chybí oční kontakt, jelikož se můžeme dívat buď 

na monitor, nebo do kamery. Také neverbální znaky komunikace jsou těžké na čtení a 

dešifrování. Při běžné komunikaci i to, jak sedíme, naše gesta vytváří vzájemný vztah a 

pole, které jsou v tuto chvíli nezachytitelné. Možná i z tohoto důvodu se hůře drží 

pozornost a tudíž je rozhovor více vyčerpávající. Stojí nás víc úsilí sledovat proces, být tu s 

klientem. I z tohoto důvodu je obtížná práce s emocemi v jako běžném kontaktu. Oproti 
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telefonickému kontaktu je zde zase moc podnětů, které se špatně reflektují. Možností pak 

může být zaměření se pouze na ty, které nám poskytuje hlas, tedy běžný telefon. 

Z naší zkušenosti není klasická dlouhodobá práce s klientem, která by měla větší charakter 

léčby, možná. To, co si dokážeme představit při realizaci je, základní informace a 

poradenství. Případná dlouhodobá práce formou systematického vedení a podpory by měla 

být možná.  

Zavedení Skype nám přijde jako prospěšné, klienti mají pocit, že mají více možností. 

Mohou si otestovat nás a naši práci, přístup. Jen je třeba zkusit, co reálně můžeme 

nabídnout a co ne. Nechceme slibovat vzdušné zámky a i naše otevřenost má svoje 

hranice. 
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6 Podpůrná skupina 

Měli jsme v péči najednou dlouhodoběji více klientů, a proto jsme se rozhodli zkusit otevřít 

podpůrnou skupinu. Našim původním záměrem bylo otevřít skupinu již v září 2012, nakonec 

se to povedlo až od ledna 2013. Šlo o polo uzavřenou skupinu. Tedy bylo možné kdykoli se 

do skupiny přidat, zároveň ale nemohl přijít každý z ulice. Bylo potřeba projít vstupním 

pohovorem a zavázat se minimálně ke 2 měsíčnímu docházení.  

Zpočátku jsme měli hodně volné nastavení. Chtěli jsme, aby klienti utvářeli skupinu spolu s 

námi. O skupině jsme často mluvili na intervizích a supervizích. Rozhodli jsme se, že 

skupina se koná vždy, při jakémkoli počtu klientů, kteří dorazí. Toto klientům velmi 

vyhovovala, cítili se pak ve skupině bezpečněji. Skupina se velmi dobře rozběhla, ačkoli se 

dlouhodobě počet členů ustálil na 6.  

Vše fungovalo až do září. Sami jsme cítili, že nastavení skupiny se pomalu vyčerpalo, 

dynamika klesala, ale všichni rádi chodili. Začali jsme vymýšlet způsob, jak začít více 

pracovat se vztahy ve skupině, více s dynamikou a jít hlouběji za téma samotného 

gamblingu. V tu chvíli ale i skupina sama začala dávat najevo, že něco nefunguje, začali se 

hromadně omlouvat a dostávali přednost pracovní a jiné povinnosti. Rozhodli jsme se v tu 

chvíli skupinu ukončit a sloučit skupinu se stávající podpůrnou skupinou pro látkové 

uživatele. Většina klientů z hráčské skupiny dlouhodobě fungovala a udělali na sobě za tu 

dobu velký kus práce, proto jsme se rozhodli na ukončení spolupráce, s nabídkou 

případného přestupu do druhé skupiny. Klientům se to moc nelíbilo, byli na skupinu zvyklí a 

pořád tvrdili, že je pro ne důležitá a budou chodit. Stejně na poslední setkání všichni 

nedorazili. Snažili jsme se skupinu řádně zakončit, vykomunikovat a zpracovat.  

 A co jsme si tedy odnesli z naší zkušenosti se skupinou? 

 Je lepší mít předem nastavená pravidla a vlastní zakázku od skupiny, nejen pro 

klienty, ale i za terapeuty, službu. 

 Po zkušenostech preferujeme spíše časově ohraničenou skupinu. 

 Hledáme možnosti, jak v rámci polootevřené skupiny více pracovat se skupinovou 

dynamikou a jak zabezpečit, že s každým nově příchozím nezačínáme odznovu. 

 V budoucnu chceme raději otevírat skupiny pro všechny klienty terapeutického 

centra, nejen pro hráče. Domníváme se, že pak je větší možnost dostat se i za téma 

samotného hazardu. 

 Otevřenost ohledně procesů, komunikace i toho, co může všechno přijít, se nám 

vždy vyplatila. 

 Pokud vás zajímá příběh skupiny tak trochu jinak, přečtěte si o něm v příloze č. 4 
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7 Sociální práce 

Při sociální práci s hráči se v praxi setkáváme zejména se dvěma skupinami klientů. První, 

která je v podstatě schopna své dluhové, pracovní a další sociálně-právní závazky řešit. 

Druhá skupina pak zpravidla nejen, že své problémy v sociální oblasti nijak neřeší, ale 

zároveň ani neví, v jaké šíři jsou jimi objektivně zasaženi. Samozřejmě mezi těmito dvěma 

skupinami je mnoho „mezičlánků“, obvykle se ale klient chýlí více k jedné, či druhé 

skupině. 

7.1 Práce s dluhovou problematikou 

7.1.1 Specifika práce s hráči 
Při sociální práci s hráči vycházíme z faktu, že část klientů ukončuje docházení do pěti 

sezení, ať už je primární zakázka jakákoli. Na samotnou intervenci tedy nemusí být mnoho 

prostoru. Při sociální práci proto vnímáme jako nezbytné informovat klienta hned poté, co 

je definována jeho zakázka, o průběhu spolupráce, jednotlivých krocích a předpokládané 

délce. Podrobný kontrakt uzavřený hned během prvního sezení zvětšuje pravděpodobnost 

jeho naplnění. 

Klient by měl především vědět, kolik konzultací v jakém časovém horizontu alespoň 

přibližně povede k řešení jeho situace. To samozřejmě nelze vždy přesně odhadnout, ale 

bezpodmínečně by měl klient odcházet s vědomím a úkoly, které má do příští konzultace 

splnit. Z tohoto pohledu je přínosné naplánovat termín další konzultace v takovém 

intervalu, aby klient mohl reálně přijít s hmatatelnými výsledky (například výpisem od 

soudu). Samotné řešení dluhové situace klienta se pak dá rozdělit do následujících etap: 

Mapování situace 

Aby bylo z čeho vycházet při plánování nejvhodnějšího postupu, je bezpodmínečně nutné 

zmapovat detailně klientovu situaci. To znamená počet věřitelů, dlužné částky a stav, ve 

kterém se vymáhání dané pohledávky nachází. Klient může čerpat ze tří zdrojů – vlastní 

paměť, dopisy od věřitelů a výpis z podatelny okresního soudu dle klientova bydliště. 

Tento úkol se dá stihnout během týdne, do další konzultace. 

Stanovení adekvátního postupu 

Existuje několik možností, jak postupovat při řešení dluhové situace. Pro každého klienta 

může být v různé situaci vhodnější jiný. Nejdůležitější však je aktivní jednání s věřiteli. 

Lze použít například žádostí o odklad splátek, odpuštění úroků, splátkový kalendář, odklad 

exekuce, zrušení exekuce, vyškrtnutí věcí ze soupisu, oddlužení. Někdy může být zvolení 

některé z variant zcela zřejmé jako nejvhodnější, jindy může jít o velmi těžké 

rozhodování. V takových případech máme možné sjednat společnou konzultaci s 

právníkem, který pomůže adekvátní postup zvolit. 

 Samotné řešení 

 Poté, co je zvolen adekvátní postup řešení klientovy situace, existuje opět několik 

scénářů, podle kterých se může klientova situace odvíjet. Klienti nadále svoji situaci řeší 

zpravidla sami podle naplánovaného postupu, s možností jednotlivé kroky průběžně 

konzultovat, případně zůstávají nadále v kontaktu s právníkem, či jinou odbornou službou, 

na kterou námi byli po kompletaci jejich dokumentace odkázáni (občanská poradna). 

Další pokračování, postřehy, možnosti 

Poté, co se „sanuje“ klientova sociální situace, případně poté, co je nastartováno její 

řešení, případně je již vyřešena, nabízí se možnost, aby sociální práce přešla v 

poradenství, či v práci terapeutickou. Při sociální práci se nám osvědčila úzká spolupráce s 
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rodinou a blízkými klienta. Klientovo okolí může mít nezastupitelnou roli při plnění 

jednotlivých kroků, ať už po stránce motivační, nebo kontrolní. 

7.1.2 Specifika práce s rodinnými příslušníky 
Jak již bylo zmíněno výše, klientovi blízcí mohou hrát nezastupitelnou roli při řešení jeho 

situace. Zároveň je však jimi to, co se děje, vnímáno velmi citlivě a pomoc blízkému je pro 

ně zpravidla velmi zatěžující. Je proto velmi důležité věnovat těmto lidem stejnou 

pozornost, jako hráči samotnému. Nejde pouze o samotné nastavení hranic a pravidel vůči 

blízkému, ale také o pochopení a „emoční opečování“. V praxi to může znamenat 

například to, že blízcí mají svého samostatného pracovníka, který se jim výhradně věnuje 

nezávisle na práci jiného pracovníka s hráčem, včetně možnosti např. telefonicky 

konzultovat jednotlivé situace, které se aktuálně mezi konzultacemi udají. 

7.2 Zkušenosti s terénní prací 
Terénní práci v přirozeném prostředí hráčů jsme zvolili jako metodu, jejímž 

prostřednictvím jsme chtěli získat jakési „informace a dojmy ze zákulisí“. Vycházeli jsme z 

předpokladu, že do ambulance projektu se dostane specifická část hráčů, která má již na 

svoji situaci kritičtější pohled, některé informace může filtrovat, fabulovat či 

bagatelizovat. Vedle subjektivní zkušenosti z fungování heren a života hráčů bylo cílem 

terénní práce definovat též praktické poznatky z hráčské subkultury pro přímou ambulantní 

práci. Zkušenosti s terénní prací v rámci projektu se dají rámcově rozdělit na čtyři druhy: 

 Nezúčastněné pozorování 

 Oficiální oslovování personálu heren 

 Neoficiální / neformální rozhovory s personálem heren 

 Přímá práce s hráči v hernách 

Nezúčastněné pozorování 

Tato metoda je založena na trávení času v hernách, kde je zároveň možnost samostatného 

posezení a sledování provozu zařízení – pohyb lidí, komunikace, emoce, hráčské návyky, 

stereotypy, apod. 

Výhody: Nabízí se tu možnost sledování hráčů a celého prostředí herny skutečně očima 

zvenčí, při jejím přirozeném koloritu. I když zpravidla netrvá dlouho, než začne být 

pozorovatel okolnímu prostředí nápadný, je i tento krátký časový úsek vypovídající a 

podnětný. 

Nevýhody: Člověk „zvenčí“ do prostředí herny příliš nezapadne, je na první pohled zřejmé, 

že sem nepatří. Do herny se nechodí „na kafe“, natož na limonádu. Do herny se chodí hrát. 

Kdo nehraje, působí podezřele, okolí si jej po chvíli začne všímat – lhostejno, zda se jedná 

o jednotlivce, nebo skupinu. Velmi proto záleží i na výběru samotného podniku. Relativně 

příznivě se jeví podniky, které nejsou primárně herny, ale je zde alespoň několik 

automatů. Naproti v typických hernách a kasinech je nezúčastněné pozorování takřka 

nemožné. 

Poznatky: Základní poznatek a dojem, který pobyt v hráčském prostředí zanechává, by se 

dal definovat jako „stres tady a teď“. Chování hráčů je velmi podobné, ať již o takové, 

kteří prohrají 100,- Kč za pět minut, nebo o takové, kteří tu stráví několik hodin a prohrají 

desetitisíce. Po prohrání poslední vsazené částky nastává jakýsi zmatek, ruch, neklid. 

Velmi zkratovitě vyhlížející jednání zpravidla končí opuštěním podniku. To je doprovázeno 

ohlížením po ostatních, jakoby dotyčný hledal jakousi pospolitost, pochopení, možná 

útěchu. 
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Dalším zajímavým opakujícím se fenoménem se zdá být něco jako „společné prožívání“. 

Zvláště v menších hernách působí hrací přístroje jako svého druhu „sociální lubrikant“. 

Hráči si automaticky tykají (podobně jako třeba vodáci, běžci…). Pokud někdo právě hraje, 

je běžné, že si zcela cizí lidé přisednou a prožívají celou hru s ním, jako se „starým 

známým“. Radí, chválí, kritizují. Po prohrání vkladu se zpravidla opakuje stejný scénář, 

jako když hraje osamocený hráč. 

Někteří hráči, kteří navštěvují  prostředí heren a kasin, zase působí dojmem, jako by sem 

chodili „do školy, či do zaměstnání“. Tento dojem umocňuje zejména fakt, že si sem 

někteří nosí svačiny zabalené v ubrousku a igelitovém sáčku, stejně jako nutnost zazvonit u 

vchodu a nechat se vpustit personálem přes zamřížovaný vestibul. V některých hernách pak 

funguje servis pití zdarma pro hráče (čaj ve várnici na chodbě…?). 

Oficiální oslovování personálu heren 

Cílem této metody mělo být získání informací o hráčské subkultuře a prostředí „z druhé 

strany“. Stavíme se tím v podstatě do partnerské roviny: „pracujeme s hráči, pomohlo by 

nám, kdybychom se s Vámi mohli chvíli bavit o tom, jak to tady chodí, případně zde nechat 

nějaké letáky“. Chtěli jsme získat informace o věkové struktuře hráčů, o jejich sociálních 

návycích, sociologickém složení, denním režimu. Tento přístup se však ukazuje jako velmi 

naivní. Personál větších řetězců je evidentně školen (možná i sledován), jak má jednat s 

kýmkoli zvenčí, kdo zde nechce utrácet peníze. Nejčastější odpovědí je strohé ukázání na 

dveře. Rovněž jsme se setkali i s odvoláváním na etiku – „nebudeme vám nic říkat, 

chováme se eticky vůči našim klientům“. 

Větší prostor pro komunikaci je opět v menších podnicích. Zde i personál bývá méně 

„loajální“, „rozumější,“ „lidštější“. 

Výhody: Jako výhoda se tento přístup ukazuje pouze v mizivém procentu heren – a sice 

tam, kde je „neloajální personál“, takový, který se např. nudí a je rád, že má společnost, 

případně má sám zkušenosti s hráčstvím u sebe, nebo ve svém okolí a tato problematika jej 

zajímá. Tyto výjimky jsme zaznamenali výhradně v malých hernách. Výjimečně lze takto 

narazit i na hernu, která je spolupráci nakloněna, ale to lze i všemi dalšími způsoby. 

Výhodou tohoto přístupu v přeneseném smyslu slova pak je skutečné „setkání se s realitou“ 

světa hazardního průmyslu. Stoprocentní marketing a „firemní kultura“ dohnaná do 

extrému v detailní instruktáži i toho „nejposlednějšího“ pracovníka. Člověk zvenčí nemá 

šanci, jsme výběrová skupina, která mezi sebe pustí jenom toho, koho chce, tzn. toho, kdo 

u nás bude utrácet peníze. Prohrané peníze jsou vlastně něco jako velmi drahá vstupenka 

do uzavřeného klubu. 

Nevýhody: Nevýhody byly do značné míry popsány již výše. Především jde o naprostou 

neakceptaci jakékoli spolupráce ze strany herního průmyslu. Představením se a sdělením 

poslání se v drtivé většině diskvalifikujeme z jakéhokoli dalšího hovoru a možnosti 

pozorovat dění. 

Poznatky: zřejmě nejzásadnější poznatek z přímého oslovování heren se jeví zřetelná 

izolace prostoru heren reprezentovaná v tomto případě profesionálně chladným, školeným, 

odcizeným, loajálním či zastrašeným personálem. 

Neformální rozhovory s personálem heren 

Tato metoda má stejný cíl, jako oficiální oslovování personálu. Mění se pouze rámec, 

kterým k němu chceme dospět. Stavíme se do role obyčejných návštěvníků herny, kteří se 

přišli pouze občerstvit, nebo např. na někoho čekají. Při pobytu na baru se pak dáváme do 

řeči s personálem zařízení. Tento přístup se jeví jako velmi efektivní v malých hernách, 
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kde je zároveň možnost běžného posezení a personál tak není navyklý nehrající hosty 

rovnou vykazovat. 

Výhody: možnost neformálního rozhovoru s personálem heren – oproti oficiálnímu 

oslovování jsou pracovníci rádi za zájem, stejně jako za určitou roli odborníka, do které 

jsou tímto zájmem vystaveni. Touto metodou jsme se dozvěděli nejvíce informací o 

fungování heren a hráčů, pracovníci zpravidla sdělovali své vlastní zkušenosti a postřehy, 

příběhy. 

Nevýhody: může fungovat jistá bariéra při zapojení se do hovoru s obsluhou – dilema dvojí 

role, nutnost hraní a určité přetvářky, větší časová náročnost – situace si vyžaduje splynout 

trochu s prostředím, rozhovor se musí v herně doslova „odsedět“. 

Poznatky: personál se při neformálním rozhovoru dostává do jakési družně odborné role, 

která jej zpravidla vede k popisování zákulisních informací (hernu živí dva až tři hráči, 

kteří zde měsíčně prohrají např. 50000,- Kč, hráč hraje průměrně hodinu, nezávisle na 

vsazené částce, apod.), nebo k líčení jednotlivých příběhů. Vyplatí se odhodit „profesní 

znalosti“ a ptát se čistě jako laik, který o problematice nic neví, zajímá se a diví se. 
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8 Spolupráce v síti služeb 

8.1 Navazování kontaktů a síťování 
Na začátku projektu jsme začali navštěvovat a oslovovat organizace v rámci města Brna, 

které se s touto cílovou skupinou setkávají. V rámci těchto schůzek jsme představovali naši 

nově vznikající službu, ptali jsme se na potřeby organizací a na to, jak vnímají potřeby 

svých klientů, a mapovali tak situace v městě Brně, abychom na toto mohli reagovat naší 

nabídkou. Oslovili jsme primárně organizace pracující s celými rodinami a to jak s běžnými 

rodinami, tak v rámci vyloučených lokalit, organizace pracující přímo s lidmi z vyloučených 

lokalit, služby pracující s dalšími závislostmi. 

Většina organizací uvítala především možnost odkazovat klienty s problémy s hazardním 

hraním k nám v případě, že je osloví a nevyhovují jejich cílové skupině. 

Některé organizace uvítali možnost získat od nás informace o fenoménu gamblingu a jak 

oni sami mohou na toto reagovat, pokud se s tímto problémem setkají. U těchto organizací 

pak proběhli vzdělávací semináře na toto téma.   

8.2 Předávání a sdílení klientů s dalšími odborníky a organizacemi 
I když část našich klientů přichází na doporučení jiného zařízení nebo odborníka, nedochází 

k faktickému předání. Klienti nás kontaktu jí sami a sami nás informují o dosavadní historii 

řešení jejich problému. V případě nutnosti se souhlasem klienta kontaktujeme například 

psychiatra klienta kvůli konzultaci současných potíží. 

Předání klientů se uskutečnilo se službou Drogové služby ve vězení. 

Pracovnice s námi nejdříve probrala, zda jde o klienta, kterého můžeme 

přijmout a následně s ním probrala, kam ho posílá a co od nás může 

čekat. Klient se sám ozval. Rozhodli jsme se nezískávat informace o práci 

před tím. Pokud bychom se takto rozhodli, nejdříve bychom toto 

konzultovali s klientem. 

Klienty sdílíme jednak se spolupracující AT ambulancí, kde pracuje psychiatr a také se 

Sdružení Práh, který pracuje s klienty s psychotickými onemocněními. 

Jedním z možných způsobů, jak spolupráci nastavujeme pouhé informování, že je možné 

využít i těchto služeb. Toto uplatňujeme zejména ve spolupráci s AT ambulancí nebo i 

dalšími psychiatry. V případě potřeby se souhlasem klienta konzultujeme možná témata: 

například otázky spojené s medikací. Podobně na nás mohou odkazovat další organizace, 

pokud toto není nárok na klienta. Důležité je, že víme, jaké služby klient využívá, aby se 

naše práce nedublovala, ale doplňovala se. 

Jiná situace nastává, pokud chce být organizace informována o spolupráci. Nejprve jsme 

první schůzku domlouvali společně, abychom nastavili spolupráci a domlouvali jsme se na 

pravidelných společných schůzkách. Tato situace nebyla pro nás komfortní, protože 

najednou nebylo jasné, které dohody jsou pro nás prioritou. Nebylo jasné, jak být s 

klientem a při tom neporučit dohody ze společné schůzky. Zároveň se stávalo, že klient 

neměl jasno v tom, že jsme dva rozdílné subjekty. 

Po dlouhém rozmýšlení a diskusím jsme se rozhodli pro jiný model. Jednou možností je, že 

klient přichází sám a uzavírá sám s námi dohodu o spolupráci. Pak jen jednou za čas 

píšeme na žádost klienta další organizaci zprávu, že klient dochází a zda spolupracuje. 
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Pokud klient souhlasí, další možností jsou i společné schůzky, kde se domlouvají pravidla 

fungování. Ke spolupracující organizaci je přistupováno tak, jako by šlo o blízkého klienta. 

Tedy jasně se domluví, co od něj požadují i ve vztahu docházení k nám a využívání naší 

služby, ale je jasné, že toto není požadavek naší služby. Také se domluvíme, jaké 

informace smíme sdílet a předávat. Důležité je nastavit podmínky tak, aby byli jasné a 

bylo zřejmé všem zúčastněním, v jakých hranicích se pohybujeme. 
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9 Závěr: reflexe procesu, výstupy, zkušenosti 

Společně s projektem „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ jsme coby 

pracovníci strávili téměř čtyři roky. Celý projekt procházel neustálým vývojem a my s ním. 

Měnili se pracovníci, testovali se různé přístupy v práci s klienty, poskytovali jsme různé 

služby v různých prostředích. 

Individuální konzultace, rodinné konzultace, skupinová sezení, konzultace v přirozeném 

prostředí klientů, sezení venku, konzultace i výzkumná práce přímo v hernách, Skype 

poradenství, sociální práce, poradenství, terapie. Mohli jsme poznávat mnoho hráčů 

automatů, sázkařů na kurzové sázky, online hráčů a sázkařů, několik hráčů počítačových 

her, obchodníky na burze, hráče rulety. Klienti dovlečeni blízkými, nemající žádný 

problém, klienti na pokraji finančního i lidského krachu, kteří přišli sami… Vše okolo se 

měnilo, ale postupem času jsme si začali uvědomovat, že jedna konstanta zůstává. Jsou jí 

klienti, kteří stále přicházejí, ať už s jakoukoliv pohnutkou, z jakéhokoliv důvodu. Přichází 

člověk, setkáváme se spolu, ať chceme, nebo ne, ovlivňujeme se a působíme na sebe. 

Různost je obrovská a neexistuje univerzální instrument, který lze vytáhnout z rukávu a 

nabídnout řešení. 

Stále více jsme zjišťovali a dále se utvrzovali v přesvědčení, že nejdůležitějším konceptem 

naší práce je, že neexistuje žádný koncept univerzální.[A30] Resp. utváří se s každým 

klientem zvlášť, a to navíc nejen na začátku spolupráce, ale poté neustále v jejím celém 

průběhu, protože nikdy nepřijde stejný člověk. I my jsme vždy trochu jiní, a tak zůstává 

opět jediné - důvěra, že jsme schopni s každým klientem v průběhu celé spolupráce věřit, 

že jsme společně schopni najít a dosáhnout stavu, který on bude vnímat jako rovnovážný. 

Pro někoho tento stav může být naprostá abstinence, pro někoho kontrolované hraní, 

někdo možná zjistí, že chce vlastně ještě hrát. Tento popis je jakýmsi základním 

odrazovým můstkem, který s každým klientem zvlášť hledáme, nebo znovu a znovu 

nalézáme. 

Ani tato metodika není tedy sborníkem návodů a zaručených kroků k naprosté abstinenci a 

nekončícímu štěstí. Je to mnohem spíše soubor našich postřehů z naší cesty s našimi 

klienty, popis, jak my jsme se snažili s nimi potkat. V textu se střídají různé styly, metody, 

slovníky… stejně jako jsme se v průběhu těch čtyř let měnili my a naši klienti. Pokud bude 

alespoň některá její část někdy někomu inspirací, splní účel. 
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11 Přílohy 

11.1 Průběžné zprávy 
naleznete on-line zde: http://gambling.podaneruce.cz/kontakt/evaluacni-zpravy/ 

 

11.2 Příběh skupiny 
Dlouho jsem přemýšlela, jak předat příběh naší skupiny. Vnímala jsem ho jako velké 

dobrodružství. Rozhodla jsem se předat ho jinak – tak, aby byla patrná atmosféra a proces, 

a nejen pouze holá fakta. 

Pohodlně se usaďte a poslechněte si, jak se to všechno seběhlo. 

Bylo, nebylo, byla jedna chaloupka Elysium a v ní se scházela taková malá skupina lidí, 

vlastně spíše skupinka. A tito lidé pomáhali ostatním překonávat různé své zvyky a 

zlozvyky, které se na ně v průběhu jejich životů nabalili. Rada starších, která se starala o 

více takových domečků a sdružovala je pod názvem Sdružení Podané ruce, jednou 

vzkázala, že by se v Elysiu mohli více zaměřit na lidi, kteří se perou s Gamblingy. Ale 

pokud nevíte, co je to Gambling, povím vám to . Gambling je zvláštní rasa skřetů, orků, 

goblinů… prostě něco mezi tím. A tyhle potvůrky ať už malé nebo velké, mají jednu velmi 

otravnou vlastnost, moc rádi se perou. A z nějakého vlastně ne moc pochopitelného 

důvodu pro běžného chasníka, někteří nedokážou odolat a prostě se s nimi do boje pustí. 

Někdy je to jen pár štouchanců a nic moc se neděje. Někteří se ale dokážou poprat nejen 

do šrámů, kousanců, krvavých škrábanců, ale někdy až do „polomrtva“. Každého na tom 

baví něco jiného, někoho to nebezpečí, vzrušení. Někteří si tím chtějí vydobýt postavení a 

slávu, někdo čeká, že mu přinese štěstí a spokojenost. Ač to většina království neschvaluje, 

pouští se do této kratochvíle ledakdo, od bohatého kralevice až po „nejposlednějšího“ 

žebráka v království. 

Ale vraťme se k našemu příběhu. Když zpráva od rady starších přišla, nenastalo v Elysiu 

žádné velké zděšení. Však to byli zkušení průvodci a bylo to něco, co už dělali, jen se to 

teď přestali bát hrdě vzkazovat do světa. Sehnali si další posily a pustili se do díla. 

Pracovali, jak byli zvyklí. S každým, kdo se na ně obrátil, se setkávali a pomáhali mu 

odolat vábení Gamblingů a najít si jinou cestu. Postupem času však čím dál víc byli v 

pokušení zkusit, jestli by náhodou pro některé jejich lidičky nebylo lepší a možná 

zajímavější se na toto dobrodružství vydat spolu. Přemýšleli hlavně o takových, kteří se již 

pomalu vraceli ke svým starým domovům a řemeslům a také na ty, pro které nebyla práce 

jen se svým průvodcem, nudila je a možná jim připadala i zbytečná a tak raději utíkali 

zpátky ke svým známým bojům a vábení. A tak se rozhodli, že začnou pomalu svolávat 

hordu statečných, kteří si troufnou jít na skupinovou výpravu za poznáním. Trvalo to déle, 

než předpokládali. Ale o 4 měsíce později hned na úsvitu nového roku se to podařilo. 

Poprvé se všichni sešli pospolu v kruhu a začali si vyprávět své životní dobrodružství a 

příběhy, aby zjistili, co společného mají. Jaké bylo jejich překvapení, že spousta věcí je 

spojuje skoro jako bratry, zatímco některé se mohou zdát naprosto rozdílné. Jakoby to 

nebyl stejný Gambling, se kterými se prali. Tak to samozřejmě bylo. 

 A tak začalo dobrodružství poznání sebe, svých vlastních motivů, proč Gambling byl pro ně 

tak vyzývavý a nemohli si pomoci. Možná počátku ani nedoufali, že na setkání začnou 

chodit rádi a že jim poskytne podporu a poznání, po kterém toužili. Na začátku do kruhu 

chodili více z povinnosti, kvůli tomu, aby dokázali sobě i svým rodinám, že už jsou opět 

těmi správnými muži. Ano, byli to jen muži. Přestože v bojování s Gamblingy nalézají 

http://gambling.podaneruce.cz/kontakt/evaluacni-zpravy/
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potěšení také ženy, ačkoli v menší míře, žádná z nich nechtěla toto sdílet s ostatními. Snad 

stud jim nedovolili sdílet toto přímě s ostatními. 

A tak šel čas, dva společníci, kteří na začátku přišli, už se někdy neukázali. Snad se jim 

daří dobře. Ale z těch 5 lidí a 2 průvodců, kteří se sešli napoprvé, 3 vytrvali – Milan, s jasně 

nastavenými pravidly a neoblomně nalajnovanou cestou, Lukáš, který již před rokem v 

Elysiu štěstí zkoušel a s novým nadšením se vydal znovu na cestu, a Jirka, který měl za 

sebou řadu eskapád, v Elysiu, i jinde a situace se zdála po rocích a rocích stále stejná. Na 

začátku jara se postupně přidali další dva – Mirek, bodrý a optimistický, který chce rodině 

ukázat, že již nezklame, a Roman, energický, vznětlivý, který už sám na sobě kus práce 

udělal. A opět jich bylo pět. Každý jiný, každý s jiným přístupem. Navzájem se 

podporovalo mládí a zkušenost, trpělivost a bouřlivost, jasná pravidla a trnitě hledaná 

cesta. A všechno to fungovalo. Se začínajícím létem se kroužek rozrostl o Jirku Druhého, 

který po dlouhém času, kdy s pokušením začít si zase s Gamblingy dokázal bojovat zcela 

sám, nevydržel při náporu jiných zkoušek a tak se hned ozval, aby sobě i nově vzniklé 

rodině dokázal, že vše zvládne, a Martin, který již delší dobu bojoval sám, ale kromě 

podpory teď hledal i důkaz pro soudce a úřady, že vše funguje. Dva další zároveň přestali 

na společné setkání chodit. Roman našel pro sebe novou obživu, spravil svoje vztahy, a tak 

se s ním ostatní rozloučili s radostí a lítostí najednou. Příběh Jirky byl trochu jiný. 

Nevydržel snad ani týden a vždy nějakého toho Gamblinga vyhledal, aby se s ním trochu 

porval. Někdy více někdy méně. Ostatní ho ze začátku chtěli podpořit, později už si nebyli 

jistí, zda opravdu chce skončit tolik, jak se tváří. Průvodci měli podezření, jestli nechodí 

na společná setkání dělat jen sám sobě alibi, že se vlastně snaží, i když se nic neděje. 

Nakonec odešel sám s tím, že se vrátí, až bude trochu úspěšnější. V parném létě nás 

opustil Jirka druhý ze stejně radostných důvodů jako Roman, dostalo se mu cti povýšení do 

vyššího stavu, ale s tím spojené povinnosti mu již nedovolili se dále pravidelně setkávat. 

Ale také přibyl Richard, který přinesl úplně nové informace o nových mutacích Gamblingů, 

které je možné u sebe nosit v malé krabičce a polibosti se s ními poškorpit skoro kdykoli a 

kdekoli. 

A vše začalo fungovat. Všichni společně zvládli najít si svou cestu, zvládli spolu rozchody se 

svými ženami i narození dětí. Stali se z nich nejen společníci, ale i přátelé. A pak se to 

stalo. Zrovna ve chvíli, kdy se průvodci pomalu začali připravovat na to, že je možná využít 

sílu celého společenství a vydat se i do dalších dobrodružství a témat, než jsou jen 

Gamblingové, začalo se něco dít. Najednou volali jiné povinnosti, tu jiná výprava zlákala, 

tu zavolala rodina. Průvodci si lámali hlavy, co se stalo. Je to tím, že všichni již dokázali, 

co chtěli? Možná je to tím, že nic dalšího se nedělo? Možná dobře nenastavili to, co se dá 

dělat potom? Teorií bylo mnoho. Po dlouhém debatování rozhodli, že možná již skupina 

splnila svůj účel a rozhodli se o tom všechny informovat. Tu zvedla se vlna nevole a bylo 

potřeba více setkání, aby se vše vyříkalo, ukončilo a domluvilo se jak dále. Vše dobře 

dopadlo a všichni se rozešli s potřesením ruky zase ke svým domovům. A co teď dál? Snad 

každý bude se vzpomínkou na ten rok, co byli spolu vzpomínat. A průvodcové teď už vědí, 

jak příště budou skupinu zakládat, jak lépe pravidla zahrnouti a také možná nejen pro ty, 

co s Gamblingi bojují. 

Mgr. Šárka Licehammerová 
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11.3 Leták “První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny” 
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11.4 Leták harm reduction 
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11.5 Leták na svépomocný web 

 

 

11.6 Leták skupina 
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11.7 Komiks a pracovní listy 
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