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Cílem bakalářské práce Lukáše Pavla bylo přinést poznatky o vlivu sportovního sázení na život lidí. Jejím 

ústředním tématem je především vznik závislosti na tomto sázení, a jaký dopad na život hráčů tato závislost 

má. Téma je velmi aktuální, protože s technologickými i legislativními změnami (rušením sázkových 

kanceláří a přesunem tohoto sázení na internet) se stává tento typ sázení dostupnější a sázkaři jsou více 

ohroženi závislostí a nemají kam uniknout. Lukáš Pavel se rozhodl svůj výzkum zaměřit na sázkaře, zjistit 

jejich pohled, jejich zkušenosti se sázením. Jako informanty využil jednak své známé, o nichž věděl, že 

pravidelně sází, ale podařilo se mu oslovit a získat další sázkaře, s nimiž se seznámil během výzkumu. 

Prostřednictvím výzkumu Lukáše Pavla se setkáváme také s pojmem „profesionální sázkař“ – je takto 

označen jeden z respondentů, jenž má sportovní sázení jako hlavní zdroj svých příjmů. Také oceňuji 

nápaditost a invenci studenta při pozorování terénu, v rozhovorech i ve způsobu, jakým o svém výzkumu 

vypovídá. O jeho zúčastněném pozorování vypovídá tento citát z předložené práce (kapitola Metodologie): 

„Po vstupu do sázkové kanceláře jsem se vždy choval jako běžný sázkař. Sedl jsem si ke stolu a procházel si 
kurzy. Aby to vypadalo ještě věrohodněji, čas od času jsem si i nějaký ten tiket vsadil. Pro zajímavost, ani 
jeden z vsazených tiketů mi nevyšel. V tomto prostředí nebylo složité navázat kontakt s potenciálními 
informanty. V této fázi výzkumu jsem byl v pozici zúčastněného pozorovatele. Prezentoval jsem se jako 
běžný sázkař, ale pokud došlo k přímému rozhovoru, vždy jsem novému informantovi ve zkratce vysvětil, za 
jakým účelem rozhovor povedeme“ (s. 13-14). 
 
Celkově je tato práce postavena na propojení kompilace relevantní literatury s vlastním výzkumem.  

Z literatury bych jmenovala především knihu Michala Horáčka Habitus hazardního hráče a dále několik knih 

z pera Karla Nešpora. Do vlastního výzkumu autor zahrnul jak pozorování (analýzu svého terénního deníku) 

tak i přiblížení sedmi různých případů – sázkařů (mužů) ve věku 24-53 let. Tito sázkaři jsou krátce 

představeni v kapitole 2.2 Informanti (s. 15-18) a na jejich případy a výroky autor průběžně ve své práci, 

především pak v kapitole 5 nazvané Vliv sázení na každodenní život sázkařů (s. 42-49), odkazuje. Za velmi 

zdařilé považuji pozorování a následnou analýzu prostředí sázkových kanceláří. Zde si autor všímá strategií, 

jimiž se snaží sázkové kanceláře sázkaře motivovat k dalším a dalším sázkám (tedy vyšším ztrátám peněz), 

ač se současně mohou obhajovat tím, že sázkaře upozorňují na znaky patologického hráčství. Na svých 

webových stránkách mají totiž zveřejněnou rubriku zodpovědného hraní (o ní však většina sázkařů 

z výzkumu ani neví a je velmi těžké ji nalézt) – více viz kapitola 3.6 Prostředí sázkových kanceláří (s. 27-29). 

 Student na začátku práce představuje svou hlavní výzkumnou otázku (Jakým způsobem se projevuje 

závislost na sázení v každodenním životě sázkaře? – s. 11) a šest podotázek. Na všechny tyto otázky přináší 

odpověď ve zmíněné kapitole 5. Jako vedoucí musím ocenit velké úsilí a poctivost, s jakou mi student 

průběžně předkládal své pokroky. Také mne těší, že výsledná podoba výzkumu vysoce překročila původně 

poměrně skromně plánovaný projekt. Předkládaná bakalářská práce je přehledně i logicky strukturovaná, 

psaná odpovídajícím jazykem, kompaktně (výzkum s teoretickými východisky jsou vhodně propojené). 

Úpravu hodnotím jako velmi dobrou, student též správně odkazuje, nejsem si vědoma žádných formálních 

nedostatků.  

Závěr:   Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm výborně. 

 


