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Škvor, Jan. Vliv patologického hráčství na životy gamblerů 

 

 

 Bakalářská práce Jana Škvora se zabývá životními příběhy gamblerů. Student zkoumá 

vliv závislosti na životy hráčů a jejich blízkých. Práce je založena na sociálně 

antropologickém výzkumu se současnými i bývalými gamblery, student si přitom položil dvě 

výzkumné otázky: „Jak gambleři vnímají svoji závislost, identitu a jaké si vytváří iluze? „Jak 

gambleři popsali zlom, kdy se z nevinné hry pro zábavu stala chorobná závislost?"(str. 10). 

Stanovené výzkumné otázky považuji za vhodné stejně jako výběr, aplikaci a poctivý popis 

metodologie. 

 Celá práce je logicky a přehledně strukturována. Po představení výzkumného 

problému a metodologie se student zabývá stadii rozvoje patologického hráčství, motivacemi 

hráčského chování a herním prostředím heren a kamenných poboček. Student v práci zdařile 

propojuje informace z odborné literatury s poznatky z terénního výzkumu. Teoretické 

zakotvení práce a práci s odbornými zdroji považuji pro bakalářskou úroveň za dostačující. Za 

skutečně zdařilou považuji část, ve které student popisuje prostředí heren, kdy si všímá 

mechanismů, které mají dotyčné přimět ke hře a udržet je co nejdéle u ní - absence oken a 

hodin, způsob obsluhy a benefity poskytované hrajícím návštěvníkům. Z toho je zřejmé, že je 

student skutečně vnímavým pozorovatelem. Pozitivně také hodnotím to, že student dokázal 

v respondentech vzbudit skutečnou důvěru a díky tomu mu svěřili velmi osobní, citlivé a 

mnohdy dramatické životní příběhy. V přístupu k respondentům přitom při psaní student 

projevuje empatii. Za zdařilou také považuji kapitolu Iluze o hraní a příklady z terénu, ve 

které student na základě terénního výzkumu analyzuje třináct iluzí, které si gambleři při své 

závislosti vytvářejí. V interpretacích výpovědí by někdy bylo možné jít do větší hloubky. 

Zapracovat by také bylo možné na některých místech na jazykové stránce textu. 

 

Celkově považuji bakalářskou práci Jana Škvora za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 

 

         

V Praze 14. 8. 2017      PhDr. Tereza Hyánková, PhD. 


