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Téma měsíce: Překonání KO série 
 

Také jste zaznamenávali či zaznamenávate tento stav: 
"Sakryš, už pátý proherní tiket za sebou. Nic, podám 
další." Následuje výběr nějakého nejbližšího zajímavého 
zápasu, rychlá sázka a sledování livescore.  
 
Tep se zvyšuje, napětí stoupá, ááááá bohužel další prohra. 
Krátký záblesk velkého vzteku, nejlépe něco rozbít nebo 
roztrhat. Ale co dál, další sázka ...  

 
Tak by se asi dal popsat stav KO série u mnoha rekreačních 
sázkařů :-)  

 
Pokusím se v tom rozběhnutém příběhu pokračovat.  
 
A přišla další sázka, další urputné sledování livescore, značné nervy, vysoký tep, můj favorit dostal právě branku, 
áááá, prásk, rána, zavřít notebook a jít na chvilku na vzduch. Po chvilce opět začne převládat to "gamblerské" já a 
je tady rychlý návrat k notebooku, zapnutí, rychle livescore a tlačit tip. Bohužel favorit prohrává a další sázka je 
KO. 
 
Častokrát to pokračuje až do stavu, kdy dojdou finance na sázkařském kontu. Fajn, máme přece platební kartu, 
šup a penízky jsou připsané a jdeme "gambleřit" dále. Často toto tempo sázek pokračuje až do bodu nula, tedy 
nula peněz na sázkařském kontě, nula peněz na běžném účtu. 
 
Tento příběh se netýká úplně nás všech, ale těch velkých gamblerů, kteří tyto stavy zažívají poměrně často, ale i 
těch malých gamblerů, kterým se tato situace stala párkrát za život. 
 

Trocha psychologie 
 
Pokud vezmu sázkaře podle pohlaví, dovolím si tvrdit, že "gamblerek" žen je mnohem méně než "gamblerů" mužů 
(% poměr). Může za to jejich mozek, odlišné fungování hemisfér mozku. 
 
Zatímco obyčejný muž pracuje vždy jen s pravou nebo jen s levou polovinou mozku, tak obyčejná žena používá 
vždy obě části mozku najednou.  
 
Kdo tento základní fakt nezná, doporučuji se více zajímat o mozkové hemisféry mužů a žen, pochopí mnohé, 
například z partnerských vztahů. V krátkosti levá hemisféra ovládá pravou část těla, je orientována na logické 
racionální myšlení, přesnost, matematiku, geometrii, konzervativnost, plánování, orientace na výsledek, 
organizaci a pořádek, práce/studium o samotě bez rušení. Pravá hemisféra ovládá levou část těla a funguje na 
emocích, kreativitě, umění, kráse, spontánním chování, chaosu (ale musí být krásný :-), práce/studium ve skupině 
formou diskuse při více činnostech najednou. Lze obrazně říci, že obyčejní muži více používají levou hemisféru a 
obyčejné ženy používají trochu více pravou hemisféru i když používají obě dvě najednou. 
 
Z pohledu sázek používání levé hemisféry (muži) značí ryze mužské vlastnosti = fakta, statistiky, klid na 
sledování zápasů, studium výsledků, nabídky, kurzů, informací a stanovení racionálních tipů založených na 
logice či statistice. A s tím jsou neseny i negativní vlivy = muži jsou orientováni na výsledek, na úspěch, 
případný neúspěch je ničí a chtějí ho rychle odčinit (rychlá náprava KO tiketu). V podstatě se dostanou do 
takové negativní smyčky ryze mužských myšlenek "jak být úspěšný, resp. jak přestat být neúspěšný" a ono to 
nejde a to vytváří KO sérii. 
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Ženy používají v sázkách více kreativitu, pocit, alternativu, umění, většinou vůbec nepracují se statistikami. A 
hlavně obyčejná žena není orientovaná na výsledek, není pro ni prioritou pouze vyhrávat. Oni priority možná 
ani nemají, protože oni mají celek. Vše co okolo sázení je, to je pro ně výsledek a odměna. Zatímco muže zajímá 
především výsledek a jak je v sázkách úspěšný. 
 
Rozdílné používání hemisfér u mužů a žen má následek v myšlení. Představte si, že tato čára  
je jedna myšlenka. Přesně jedna myšlenka na něco (např. zaplatit účet, dojít nakoupit, dívat se na televizi, vsadit 
na Liverpool, studovat kurzy, učit se, žehlit, vařit, ...). Prostě jen jedna myšlenka je přesně jedna čára. Logicky více 
myšlenek bude více čar. 
 
Ženské myšlení pak lze 
znázornit takto => 
 
Žena má v hlavě několik 
myšlenek najednou. Mnohdy 
desítky až stovky (např. vážné 
psychické problémy - deprese 
nebo naopak geniální 
manažerky velkých firem) 
různých myšlenek, vše souvisí se 
vším, vše je propojeno. A přesto 
žena vše zvládá a celkem jí to 
vyhovuje. Žena dokáže dělat 
několik činností najednou. 
 
 
 
 
 
 
Mužské myšlení pak lze znázornit takto => 
 
Muž má v hlavě většinou pouze jedinou 
myšlenku. Na tu se soustředí, občas se stane, že 
se setká s jinou či se míjí dvě či více myšlenek, 
ale po chvilce opět převládne pouze jedna 
jediná. Ale spíše je to sled myšlenek za sebou. 
Muž dokáže dělat obvykle pouze jednu činnost 
najednou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


