PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Informovaný souhlas s využitím informací ze
strukturovaného rozhovoru zaznamenaného pro účel
zpracování bakalářské práce s názvem
Klient a jeho cesta terapeutickým kontinuem služeb – rozšířená kazuistika

Informace získané rozhovorem s klientem budou využity ke zpracování bakalářské práce
vedené PhDr. Jiřím Librou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Bakalářská práce je
psána na oboru adiktologie Adélou Mádlovou.

Já …………………………………………………

Souhlasím se zaznamenáním rozhovoru a využitím získaných informací o mé osobě za
účelem zpracování bakalářské práce. Dále souhlasím s nahlížením do dostupné zdravotnické
dokumentace v nezbytně nutném rozsahu. Byl jsem seznámen s cílem a záměrem závěrečné
bakalářské práce a úpravou osobních údajů tak, aby byla zajištěna má anonymita.

V: ………………………………
Dne: …………………………..

Podpis: ……………………………

Příloha č. 2
PODROBNÁ KAZUISTIKA - KLIENT 1
Rodinná anamnéza
Matka (54 let), celý život se živí jako prodavačka. Nyní trpí kardiovaskulárním
onemocněním. Klienta vždy podporovala, ať už se nacházel v jakékoli životní situaci. Klient
maminku velice miluje a má strach, že o ni přijde.
Otec (†34 let), alkoholik, zemřel na vážná zranění po autonehodě. Klient si na otce
nevzpomíná, byl velice malý, když od nich otec odešel a poté se s ním nevídal.
Otčím (54 let), též dost holduje alkoholu, nevlastním otcem je od klientových dvanácti let.
Nikdy spolu moc nevycházeli kvůli jeho chování k matce a mladšímu bratrovi.
Starší bratr (34 let), nyní je s klientem v kontaktu a snaží se ho podporovat. Má již svou
vlastní rodinu a s manželkou vedou bistro v menším městě na severu Čech.
Mladší bratr (18 let), sportovec, nemá s klientem žádný vztah, klienta zavrhl již v dětství,
nestýkají se.
Osobní anamnéza
Klient se narodil do úplné rodiny, maminka se starala jak o něj, tak i o staršího bratra se
kterým společně vyrůstali. Otec, náruživý konzument alkoholu od rodiny odešel, když bylo
klientovi pět let. Matku i děti po konzumaci alkoholu fyzicky napadal. Matka otci trpěla jak
alkohol, tak nevěru i fyzické násilí, jelikož finančně zajišťoval celou rodinu a chod
domácnosti. Po odchodu otce se rodina ocitla ve finanční tísni a matka byla nucena hledat
nového otce pro své děti. Začala pracovat jako prodavačka a snažila se dětem zajistit vše
potřebné. Po letech přivedla do rodiny nového partnera, který se však chlapcům moc
nezamlouval, protože byl až příliš podobný jejich otci. Domácnost se po čase rozrostla
o nového člena, který byl středem pozornosti. Klient se dostal k drogám již v mladém školním
věku, nejspíše proto ani nedostudoval. Dost experimentoval a naučil se vydělávat hraním
hazardních her, prostitucí a prodejem drog. Pod vlivem drog objevil svůj talent pro malování
a nyní je malování, hlavně žen, jeho jediným koníčkem. Zálibu též nachází v ženách,
především prostitutkách, se kterými se „na svobodě“ stýká nejvíce. Považuje je za svou další
závislost a náplň svého života.
Zdravotní anamnéza
V raném dětství neměl klient nijak závažné zdravotní problémy, kromě klasických dětských
nemocí, jako jsou například plané neštovice a další. Zhruba ve dvanácti letech si zlomil při
sáňkování pravou ruku a zlomenina musela být sešroubována.
V roce 2005 byla klientovi zjištěna hepatitida C, kterou získal kvůli sdílení injekčního náčiní
při aplikaci drogy. Léčbu interferonem nastoupil až ve výkonu trestu, v dubnu roku 2016.

Testy na HIV v roce 2005 byly negativní. Jiné zdravotní komplikace klient nemá a žádné léky
kromě interferonu neužívá.
Psychologicko-psychiatrická anamnéza
Ve dvanácti letech se klientův život začal měnit. Získal nového otce, kterého nenáviděl
a musel se začít pořizovat jeho pravidlům a výchově. Pomalu se začal začleňovat do
společnosti kamarádů, kteří měli podobnou rodinnou situaci, a trávil s nimi spoustu času na
ulici, aby se nemusel vracet brzy domů. Říká, že zkoušel zahánět vnitřní zlost
a nevyrovnanost pitím alkoholu a kouřením marihuany, což ho spojovalo s kamarády.
Postupem let však začal experimentovat i s jinými návykovými látkami, což ho nakonec
dohnalo k závislosti, a tím spojenými psychickými problémy. U psychologa nikdy nebyl, ani
jako malé fyzicky týrané dítě, ani jako dospívající či dospělý muž.
Za svůj život klient prodělal nespočet toxických psychóz. Předávkoval se pervitinem
a popisuje halucinace, sugesce, že ho sledují policisté a lidé v okolí, vidiny a slyšeny. Klient
též popisuje pocity beznaděje a ztrátu smyslu života. Nikdy se však nepokusil o sebevraždu.
V určitých chvílích si klient začal uvědomovat, že je toho na něj příliš a rozhodl se, že se chce
jít léčit. Některá jeho přesvědčení však netrvala dlouho, jiná ho zase posunula o kus dál.
S psychiatrem se klient poprvé setkal až při substituční léčbě metadonem.
Klientovi byla v psychiatrické léčebně diagnostikována porucha F 19. 2 - poruchy duševní a
poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných psychoaktivních látek. Syndrom
závislosti
Sociální anamnéza
S učením klient vážné problémy nikdy neměl, na základní škole patřil mezi průměrné žáky.
Základní školu ukončil bez problémů. Po absolvování základní školy nastoupil na střední
odborné učiliště a chtěl se vyučit lakýrníkem. Bohužel již v té době začal experimentovat
s drogami a odešel po neúspěšném dokončení prvního ročníku. Poté klient nastoupil na jiné
učiliště a snažil se na přání maminky vyučit pekařem. Na učilišti vydržel však jen čtyři měsíce
a poté školu opustil. Stále se stýkal s kamarády ze základní školy, se kterými si utvářel různé
návyky. Jiné kamarády, než uživatele, klient nemá a nikdy neměl. Říká, že o ně ani nikdy
nestál.
Partnerské vztahy navazoval vždy velice dobře, v kolektivu uživatelů byl oblíbený. Jeho
první láskou byla studentka gymnázia, která byla členkou kamarádského kolektivu klienta.
Později též uživatelka. Vztah ukončila ona, kvůli klientově nevěře. Poté, zhruba po půl roce,
začal klient vyhledávat pouze příležitostné vztahy s vyzývavými dívkami, což se mu velice
zalíbilo. Další jeho láskou byla a stále zůstává jeho velice dobrá kamarádka, která se živí
prostitucí. Hovoří o ní jako o kamarádce, ne jako přítelkyni, i když zmiňuje, že ji miluje, ale
vzhledem k jejich povahám a životnímu stylu jsou kamarádi.

Klient nikdy nepracoval. Finance si obstarával prostitucí, krádežemi, později i výrobou
a distribucí drog. Jak sám říká, finančně nikdy nestrádal a pokud ano, vždy mu vypomohla
maminka. Své dluhy klient nemá zcela zmapované, ale při posledním zjišťování měl dluhy
zhruba okolo 500 000 Korun. Dluží dopravním podnikům, pojišťovně a poškozeným
v souvislosti s jeho trestnou činností.
Trestně-právní anamnéza
Klient se dostal poprvé do konfliktu se zákonem již ve třinácti letech, kdy byl přistižen při
krádeži drobných věcí v obchodě. Postupem let se mu adrenalin spojený s krádežemi začal
líbit a v dospělosti drobné krádeže přerostly v krádeže financí a poškozování majetku.
Vězněn byl celkem čtyřikrát a dohromady byl ve výkonu trestu odnětí svobody deset let.
Odsouzen byl vždy za krádeže, i když páchal i jinou trestnou činnost, za kterou souzen nikdy
nebyl. Tato trestná činnost se týká především výroby a distribuce pervitinu, dále distribuce
subutexu a benzodiazepinů. Poprvé byl ve výkonu trestu odnětí svobody v roce 2005 na
jeden rok, podruhé nastupoval do výkonu trestu v roce 2007 na tři roky, potřetí v roce 2011
na čtyři roky a nyní je ve výkonu trestu od roku 2016.
Nyní má klient jeden rok do výstupu. Klient hovoří o tom, že si je vcelku jist, že se do vězení
vrátí, jelikož si neumí představit, že by se obešel bez páchání trestné činnosti. Hovoří
především o krádežích peněz, které mu přináší určité vzrušení a uspokojení. Vypráví o
situacích, kdy chodil po ulici s několika tisíci v peněžence, ale i přesto měl nutkavou potřebu
zajít do obchodu či přepadnout člověka na ulici jen aby mohl ukrást pár stovek korun.
Další vývoj
S klientem jsem se poprvé setkala na své odborné stáži ve věznici na specializovaném
oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou požíváním omamných
a psychotropních látek na konci minulého roku. Osobně s klientem v kontaktu nejsem, ale
mám možnost se na klienta informovat prostřednictvím terapeutického týmu na
specializovaném oddělení, nebo opět navštívit věznici a s klientem se setkat osobně. Dle
dostupných informací se klient stále nachází ve výkonu trestu a pomalu se připravuje na
výstup, který ho čeká na konci listopadu tohoto roku. Klient si bude vyřizovat sociální
příspěvky a plánuje se po propuštění vrátit do rodného města, s čímž mu bude nápomocná
maminka. Klient prozatím nemá v plánu docházet nikam na léčení.
Závěr a shrnutí
Klient vyrůstal v neúplné rodině s maminkou a starším bratrem. V pubertálním věku získal
nevlastního tatínka, kterého neměl rád a nedokázal se podřídit jeho autoritě. Začal se vzpírat
a bojoval s nepříznivou situací v rodině pomocí sdružování se s kamarády na ulici a v ruchu
velkoměsta. Zálibu si nacházel v alkoholu a kouření marihuany, což se postupně rozvíjelo
v experimentování s různými návykovými látkami. V souvislosti s užíváním drog klient začal
páchat i trestnou činnost, kvůli níž strávil podstatnou část svého života ve vězení.

PODROBNÁ KAZUISTIKA - KLIENT 2
Rodinná anamnéza
Matka (56 let), krom problémů s pamětí je zcela zdravá, jako babička vychovává dva syny
klienta. S klientem udržuje pravidelný kontakt, podporuje ho a pomáhá mu s finančními
problémy.
Otec (†41 let), alkoholik, zemřel na rakovinu žaludku, měl i vážné zdravotní komplikace
spojené s alkoholismem, především cirhózu jater.
Starší bratr (34 let), v minulosti byl uživatelem návykových látek, nikdy se neléčil, abstinuje
od narození svého prvního syna (nyní již osm let). Má svou vlastní rodinu, ženu a dva syny.
Občas užívá marihuanu.
Starší sestra (32 let), uživatelka návykových látek, žije odděleně od rodiny a s nikým se
nestýká.
Starší syn (3,5 roku), klient je nevlastním otcem, ale osvojil si ho. S matkou syna se
seznámil ještě před jeho narozením, a kvůli lásce k partnerce přiznal otcovství.
Mladší syn (1 rok), klient je jeho biologickým otcem. Oba synové nyní žijí u matky klienta,
babičky, která je vychovává. Matka synů je uživatelka, která o syny nejeví zájem.
Osobní anamnéza
Klient vyrůstal jako nejmladší dítě ve stínu svých sourozenců, kteří si ho v dětství dobírali
kvůli jeho vzhledu, konkrétně odstátým uším, brýlím a rovnátkům. Klient uvádí, že měl oporu
pouze v mamince, která se mu snažila vynahrazovat zlomyslné sourozence a otce, který si ho
nevšímal. Byl tedy upřednostňovaný a rozmazlovaný maminkou, kvůli čemuž si sourozence
více znepřátelil.
Když bylo klientovi dvanáct let, jeho otec zemřel a maminka se zhroutila a uzavřela se.
Najednou klient neměl nikoho, kdo by se mu věnoval a podporoval ho. Problémy v rodině se
odrazily na klientově chování a též školním prospěchu. Kvůli nevhodnému chování obzvláště
ve škole, byl klient dokonce i v nápravném zařízení a péči psychologa.
K drogám se klient poprvé dostal již na základní škole, kde začal experimentovat
s marihuanou. Později vyzkoušel i pervitin a heroin.
Zdravotní anamnéza
V dětství klient netrpěl žádnými závažnými zdravotními komplikacemi. Teprve až v dospělosti
klient prodělal operaci tukové podkožní bulky a operaci očí, trpěl krátkozrakostí. V současné
době je zdravý a žádné léky neužívá. Byl testován na HIV i hepatitidu C a vše bylo negativní.
Jediné, co klienta nyní trápí je zvýšené vypadávání vlasů, což dle lékaře může mít spojitost
s alkoholismem.

Psychologicko-psychiatrická anamnéza
Po smrti svého otce a následné odtažitosti matky, začal mít klient problémy v sociální sféře.
Ve třinácti letech začal užívat marihuanu, čímž se začal vyčleňovat z dosud známého
kolektivu spolužáků. Podpora a pozornost matky pro něj byla klíčovým faktorem k udávání a
udržení alespoň průměrného tempa ve školním prostředí. Cítil se osaměle a vyhledával
pozornost mezi lidmi, kteří ho viděli takového, jaký je. Okolnosti, které této situaci
předcházely, změnily klientovo chování jak v rodině, tak ve třídním kolektivu. Klient začal
projevovat vulgarity k učiteli a budoval si své postavení mezi spolužáky pomocí jejich šikany.
Kvůli tomu se později, v patnácti letech, ocitl v péči psychologa v nápravném zařízení.
V dospělosti se během léčení setkal s psychologem i psychiatrem v rámci ambulantní léčby,
dále pak s psychoterapeutem v terapeutické komunitě. Klientovi byla diagnostikována
porucha F 19. 2 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním více drog a jiných
psychoaktivních látek. Syndrom závislosti.
Sociální anamnéza
Na prvním stupni základní školy byl klient průměrným žákem, později, v šesté třídě začal
mít problémy s prospěchem i chováním. Sedmou třídu opakoval dvakrát. Po základní škole
nastoupil na střední odborné učiliště a chtěl se vyučit číšníkem. Školu bohužel opustil již
v prvním pololetí prvního ročníku.
Klient nebyl nikdy oficiálně zaměstnán, od třinácti let se živil prodejem marihuany a později
prodejem jiných drog, pracoval pouze ve výkonu trestu odnětí svobody.
Za životní lásku považuje svou bývalou přítelkyni, se kterou dodnes udržuje kamarádský
vztah. V minulosti byla též uživatelkou návykových látek, nyní abstinuje a má svou rodinu.
Před čtyřmi lety se seznámil s matkou svého syna, která v té době byla těhotná, a společně
užívali pervitin. Klient se o ženu staral během těhotenství a po porodu si osvojil její dítě a
přiznal otcovství. O pár let později mu žena dala i druhého syna. Klient s matkou svých dětí
nežije. Žena je nadále uživatelkou drog a jakékoli léčení odmítá. O děti zájem nejeví a žije na
ulici se svým současným přítelem. Klient uvádí, že ke konci jejich vztahu začala být žena
hrozbou nejen pro něj, ale i pro oba syny. Údajně měla klientovi vyhrožovat v kuchyni
s nožem v jedné ruce a novorozeným dítětem v druhé, čímž se snažila dosáhnout finanční
pomoci. Oba dva syny má nyní v péči babička, matka klienta.
Finance si klient obstarával prodejem marihuany, pervitinu a extáze. Dluhy klienta se
pohybují okolo 100 000 korun. Dluží především soudům a pojišťovně.
Mezi klientovy záliby patří hlavně zahradničení, čemuž by se chtěl po propuštění z výkonu
trestu plně věnovat. Realizovat toto přání bude však složité, jelikož v domě, který klient
zdědil po svém otci, a kde by chtěl do budoucna žít i se svou matkou a oběma syny, nyní žije
jeho starší sestra, uživatelka.

Trestně-právní anamnéza
Klient byl odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody celkem dvakrát. Pokaždé byl souzen
kvůli výrobě a distribuci omamných a psychotropních látek. Klient uvádí, že se jiné trestné
činnosti nikdy nedopustil. Poprvé nastoupil do věznice v devatenácti letech a propuštěn byl
ve čtyřiadvaceti letech. Vězení opouštěl se soudně nařízenou ambulantní léčbou.
Podruhé nastoupil výkon trestu ve dvaceti sedmi letech a propuštěn bude za tři roky, tedy
v jednatřiceti letech. Dohromady tedy klient bude devět let ve vězení za výrobu a distribuci
drog.
Další vývoj
S klientem jsem se poprvé setkala v rámci své odborné stáže na konci roku 2016. Na
specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním
omamných a psychotropních látek pobýval několik měsíců a dle dostupných informací se
klient na specializovaném oddělení stále nachází.
Klient má v plánu po ukončení výkonu trestu nastoupit léčbu v terapeutické komunitě,
kterou si bude zajišťovat před výstupem z věznice. O pomoc se zprostředkováním léčby bude
klient žádat personál věznice.
Závěr a shrnutí
Klient již od malička vyžadoval větší pozornost, především od své matky a později od lidí, ke
kterým z nějakého důvodu vzhlížel. Po smrti otce přišel o pozornost matky a snažil se na sebe
upozornit změnou chování, které přerostlo v rizikové chování spojené s užíváním drog a
páchání trestné činnosti. Svou zálibu našel v konzumaci alkoholu a užívání pervitinu. Kvůli
užívání návykových látek a s tím spojenou trestnou činností, strávil poměrnou část svého
života ve vězení. Během uplynulých let, kdy klient užíval, se stal dvojnásobným otcem. Jeho
synové jsou pro něj nyní novou nadějí a zároveň motivací, proč by rád svůj život změnil.

PODROBNÁ KAZUISTIKA - KLIENT 3
Rodinná anamnéza
Otec (†42 let), zemřel, když byly klientovi čtyři roky. Klient ho měl nalézt na půdě
oběšeného. Spáchal sebevraždu kvůli neúnosné finanční situaci. Zadlužil sebe a celou rodinu
kvůli závislosti na hazardních hrách.
Matka (†47 let), zemřela, když bylo klientovi devět let. Dle klienta trpěla kardiovaskulárním
onemocněním a zemřela udušením. Klient měl maminku velice rád a dodnes se
nevzpamatoval z její smrti.
Starší bratr (44 let), v minulosti se stýkali, nyní už o sobě přes deset let nevědí.
Starší bratr (46 let), od malička o bratrovi klient neslyšel.
Strýc (59 let), bratr matky se o klienta staral po ztrátě obou rodičů zhruba jeden rok, poté,
co nezvládal klientovu výchovu, svěřil dítě zpět do dětského domova.
Nevlastní matka (†56 let), otcova bývalá přítelkyně si klienta adoptovala, když mu bylo
dvanáct let. Zemřela na rakovinu slinivky v osmnácti letech věku klienta.
Osobní anamnéza
Klient byl nejmladším dítětem v rodině. Věkový rozdíl mezi ním a bratry byl deset a dvanáct
let, tudíž se sourozenci neměl vrstevnické vztahy. Otec od rodiny odešel na popud matky
kvůli hraní automatů, když byly klientovi tři roky. Odstěhoval se k přítelkyni, se kterou žil
v jejím domě. Když byli klientovi čtyři toky a byl u svého otce přes víkend, údajně ho měl
nalézt na půdě oběšeného. Jak jsem již zmiňovala, klientův otec spáchal sebevraždu, kvůli
neúnosné finanční situaci způsobenou jeho hazardním hraním automatů.
Klient tedy zůstal sám s maminkou a bratry. Kvůli dluhům byla rodina nucena se
přestěhovat do malé chatky na samotě v lese bez elektřiny. Když bylo klientovi devět let, žil
na chatě už sám s maminkou. V zimě zapadali sněhem a bylo obtížné se dostat do nejbližšího
města. Klientova matka trpěla kardiovaskulárním onemocněním, které ji ohrožovalo na
životě. Jelikož bylo v tuto roční dobu vcelku nemožné zajistit matce lékařskou péči, zemřela
na následky svého onemocnění a udusila se. Klient popisuje, jak držel svou matku v náručí,
když umírala a posléze pobýval v chatce tři dny s jejím mrtvým tělem, než přijel na návštěvu
strýc a odvezl ho k sobě domů.
Klient pobýval zhruba rok u svého strýce, který měl již svou vlastní rodinu a klienta
přehlížel. Trauma, které si klient prožil, na něm zanechalo následky, což se odrazilo i v jeho
problémovém chování. Strýc nezvládal chování chlapce a umístil ho do dětského domova, ze
kterého byl chlapec přeřazen do diagnostického ústavu.
Ve dvanácti letech si klienta osvojila otcova bývalá přítelkyně, která se snažila klientovi
vynahradit matku. Klient popisuje, že s nevlastní maminkou byl velice spokojený a měl ji moc

rád. Když bylo klientovi osmnáct let, nevlastní maminka mu zemřela na rakovinu slinivky.
Klient, ač plnoletý se najednou ocitl sám bez blízkých a rodinného zázemí. Opustil střední
školu a začal žít po ubytovnách a později u kamarádů, se kterými se v té době seznámil. Začal
užívat heroin a později i pervitin.
Zdravotní anamnéza
Klient popisuje, že v dětství prodělal operaci slepého střeva, zhruba v osmi letech věku.
Dále měl zlomenou pravou horní končetinu a pravou dolní končetinu. V dětství též trpěl
častými angínami a běžnými dětskými nemoci.
Byl testován na hepatitidu C i na HIV a výsledky byly negativní.
Psychologicko-psychiatrická anamnéza
Po smrti maminky se klientovo chování značně změnilo. Strýc, který ho měl v péči,
nezvládal jeho výchovu, a proto byl klient umístěn do dětského domova, a poté do
diagnostického ústavu, kde se poprvé setkal s psychologem. Klient uvádí, že se psycholog
snažil pracovat s klientem na potlačovaném traumatu spojeném s matčinou smrtí.
Další psychologickou a psychiatrickou péči klient využil až v souvislosti s léčbou závislosti.
Poprvé v roce 2006, kdy se předávkoval pervitinem a prodělal toxickou psychózu, díky které
si uvědomil, že by se chtěl léčit. Klient uvádí, že dohromady prodělal tři toxické psychózy,
první v roce 2006, další v roce 2011 a 2014, které nastaly ve výkonu trestu odnětí svobody.
Klientovi byla diagnostikována porucha F 15. 2 - poruchy duševní a poruchy chování
způsobené užíváním stimulancií. Syndrom závislosti
Sociální anamnéza
Na základní škole byl klient průměrným žákem. Po smrti matky se však jeho studijní
výsledky zhoršily a byl nucen čtvrtou třídu opakovat. V šestnácti letech byl přijat na střední
hotelovou školu, kterou si vysnil. Nevlastní matka ho podporovala a společně se věnovali
studiu cizích jazyků. Klient se dále věnoval i sportu, především fotbalu, ale pouze rekreačně.
Dále měl zálibu v zimních sportech, jako je lyžování či jízda na běžkách. Po smrti nevlastní
matky, ve druhém ročníku střední školy, ukončil studium a do školy se již nevrátil. Na veškeré
koníčky zanevřel a z peněz, které mu zůstaly po nevlastní matce, využil na dočasné bydlení
po ubytovnách, kde se seznámil s nynějšími kamarády, kteří ho přivedli nejdříve k heroinu,
později i k pervitinu. Od devatenácti let klient bydlel buď u kamarádů, nebo byl na ulici.
Klient oficiálně zaměstnán nikdy nebyl, využíval pouze občasných brigád za dob studia jako
číšník či pomocná síla v kuchyni. Ve výkonu trestu odnětí svobody pracoval dohromady pět
let.
Finance si klient obstarával prodejem drog a drobnými krádežemi. Dluhy klienta se
pohybují okolo 170 000 korun. Klient dluží především soudům.

Partnerské vztahy klient snadno nenavazoval. Nikdy neměl dlouhodobý vážný vztah
a uvádí, že nikdy nebyl zamilovaný. Ve svém životě měl tři sexuální partnerky. Všechny tři
ženy jsou uživatelkami pervitinu a klient popisuje jejich vzájemný vztah jako kamarádský.
Trestně-právní anamnéza
Klient strávil celkem osm a půl roku ve výkonu trestu odnětí svobody a nyní mu zbývá pět
let do výstupu z vězení. Stráví tedy dohromady třináct a půl roku ve věznici. Klient byl
odsouzen kromě distribuce drog také za krádeže, kterých se dopouštěl v souvislosti se svou
drogovou kariérou a tíživou životní situací. Poprvé byl klient odsouzen k výkonu trestu za
krádeže na šest měsíců ve dvaceti letech. Poté byl odsouzen k výkonu trestu ve čtyřiadvaceti
letech na 24 měsíců, v sedmadvaceti letech na pět let a nyní je ve věznici již jeden rok a pět
let mu do ukončení trestu zbývá.
Další vývoj
S klientem jsem se poprvé setkala v rámci své odborné stáže na konci roku 2016. Na
specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním
omamných a psychotropních látek pobýval pár měsíců a dle dostupných informací se klient
na specializovaném oddělení stále nachází.
Klient má v plánu po ukončení výkonu trestu nastoupit léčbu v psychiatrické léčebně, ve
které před lety neuspěl, a kterou si vybral právě proto, aby si dokázal, že je natolik silný
a nyní zde léčbu úspěšně dokončí.
Závěr a shrnutí
Klient měl velmi těžké a traumatizující dětství. Jako dítě byl svědkem smrti obou rodičů,
následně ho vlastní strýc umístil zpět do dětského domova a poté co našel mateřskou lásku a
rodinné zázemí u nevlastní matky, ztratil kvůli rakovině i ji. Jako dítě či dospívající se o drogy
ani návykové látky nikdy nezajímal. Jak jsem se již zmínila, nikdy neměl potřebu
experimentovat s tabákovými výrobky či marihuanou.
Klient podlehl skupinovému nátlaku a touze opět někam patřit v době své plnoletosti, kdy
se mu jeho dosavadní život převrátil naruby. Stal se uživatelem heroinu, později i pervitinu,
který se stal jeho primární drogou. V souvislosti s finanční situací se klient dostal do konfliktu
se zákonem a stráví přes třináct let ve vězení.
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Rodinná anamnéza
Otec (†44 let), zemřel, když bylo klientovi sedmnáct let při dopravní nehodě.
Matka (†54 let), zemřela, když bylo klientovi dvacet devět let. Klient byl ve výkonu trestu
odnětí svobody a neví, na co jeho matka zemřela.
Starší bratr (39 let), živí se jako podnikatel, nyní jsou v kontaktu.
Starší sestra (37 let), žije na druhém konci republiky, nestýkají se.
Starší sestra (36 let), uživatelka pervitinu, v minulosti velmi blízký vztah, nyní už se
nestýkají.
Mladší sestra (30 let), uživatelka návykových látek, nestýkají se.
Mladší bratr (28 let), uživatel návykových látek, nestýkají se.
Dcera (14 let) – s dcerou ani s její matkou se klient nestýká.
Dcery, dvojčata (8 let)- dcery má klient se svou manželkou, se kterou již léta nežije, a nyní
se nestýkají.
Osobní anamnéza
Klient pochází z úplné rodiny, je prostředním dítětem mezi pěti sourozenci. Nejbližší vztah
měl ke své mamince a starší sestře, která pro něj byla vzorem. Své dětství klient nepopisuje
jako šťastné. Na základní škole byl šikanovaný a později, když získal potřebnou sílu a
sebevědomí, stal se agresorem sám, což se odrazilo nejen na jeho školním prospěchu, ale i
na vzájemných vztazích se spolužáky. Po smrti svého otce ztratil klient i jeho sourozenci
autoritu v rodině a každý z dětí si začalo „jít svou vlastní cestou“, popisuje klient. Na učilišti
začal experimentovat s různými návykovými látkami a páchat trestnou činnost v podobě
drobných krádeží. K pervitinu, jako k primární droze, ho přivedla jeho starší sestra. Nejvíce ve
svém životě klient lituje toho, že se pohádal se svou maminkou před nástupem do výkonu
trestu a než se s ní stačil usmířit a omluvit se, maminka zemřela a klient se s ní nemohl
rozloučit.
Zdravotní anamnéza
Klient trpěl v dětství častými bronchitidami, kvůli kterým byl neustále hospitalizován
v nemocnici. Tato situace se kolem dvanácti let věku zlepšila.
V sedmadvaceti letech byla klientovi diagnostikována hepatitida C, která byla následně
léčena interferonem. Klient byl též testován na HIV, které bylo negativní.
Nyní je klient bez vážných zdravotních komplikací, v současnosti neužívá žádné léky a cítí
se zdráv.

Psychologicko-psychiatrická anamnéza
Klientova první zkušenost s psychologickou péčí byla již na základní škole v deseti letech,
kvůli šikaně, které se na něm dopouštěli spolužáci. Následně na to byl klient přeřazen do jiné
třídy, kde se situace zlepšila. O tři roky později se kvůli své agresivitě opět dostal do péče
školního psychologa.
V dospělosti se klient s žádným psychologem ani psychiatrem nesetkal, vyjma
terapeutického programu na specializovaném oddělení, kde s terapeutickým týmem pracuje
na své závislosti.
V souvislosti s užíváním pervitinu klient prodělal jednu toxickou psychózu, která postupně
sama odezněla, a klient odbornou péči nevyhledal.
Klient trpí poruchou F 15. 2 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním
stimulancií. Syndrom závislosti.
Sociální anamnéza
Na základní škole klient nevynikal. Jeho studijní výsledky byly podprůměrné. Ve čtvrté třídě
byl šikanovaný třídním agresorem především kvůli barvě pleti a špatné mluvě, konkrétně
koktání. O tři roky později, když klient získal potřebné sebevědomí a fyzickou sílu, začal být
agresorem sám a snažil se vydobýt si ve třídě respekt násilím. Klient též uvádí, že cítil úlevu,
když se touto cestou mohl spolužákům pomstít.
Na středním odborném učilišti, kde se klient vyučil truhlářem, začal experimentovat
s marihuanou a jinými omamnými látkami. Střední odborné učiliště úspěšně dokončil.
Po dokončení školy klient vyhledával pracovní příležitosti v podobě příležitostných brigád,
především výškové práce či montáže oken. Oficiálně zaměstnán byl později u svého bratra ve
firmě, kde pracoval na pile. Poté co byl nucen od bratra odejít kvůli své závislosti na
pervitinu, obstarával si finance krádežemi a násilnými trestnými činy. Dluhy spojené se
životním stylem klienta činí zhruba 40 000 korun, především za pobyty ve vězení.
Partnerské vztahy klient navazoval snadno. Hovoří o čtyřech životních partnerkách. Svou
první přítelkyni poznal klient v devatenácti letech. Byla to též uživatelka pervitinu a stýkali se
spolu především za účelem sexu. Přítelkyně však otěhotněla a porodila klientovi dceru.
O rok později byl klient nucen nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody a žena odmítla
čekat na klientovo propuštění. Od té doby klient svou dceru a její matku párkrát navštívil, ale
nyní se již nestýkají. Ve čtyřiadvaceti letech klient poznal svou druhou životní partnerku na
rodinné oslavě bratrancových narozenin. O rok později se klient oženil a žena mu porodila
dvě dcery. V devětadvaceti letech se klient seznámil s oslnivou, o dvacet let starší ženou,
která řídila vlastní podnik v horách, takzvaný „ veselý dům“. Kvůli dostupnosti pervitinu a
finančnímu zázemí, které tato žena nabízela, klient opustil svou ženu. V jedenatřiceti letech
se klient zamiloval do bývalé partnerky svého bratra, sociální kurátorky, se kterou má bratr
osmiletého syna. Doposud jsou s klientem partneři.

Trestně-právní anamnéza
Klient se poprvé ocitl ve výkonu trestu odnětí svobody v jednadvaceti letech. Byl odsouzen
za krádež a násilnou trestnou činnost na dvacet čtyři měsíců. Po výstupu z výkonu trestu byl
klient necelé tři roky na svobodě, přičemž dále páchal trestnou činnost ve spojitosti
s užíváním pervitinu a tíživou finanční situací.
Podruhé klient nastoupil k výkonu trestu v sedmadvaceti letech, opět na dva roky. Nyní je
klient již dva roky ve vězení, z čehož zhruba rok pobývá na specializovaném oddělení.
Naposledy byl klient odsouzen na sedm let, tudíž z výkonu trestu bude propuštěn zhruba
v devětatřiceti letech. Klient byl vždy odsouzen za majetkovou trestnou činnost, či za
násilnou trestnou činnost.
Další vývoj
S klientem jsem se poprvé setkala v rámci své odborné stáže na konci roku 2016. Na
specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou chování způsobenou užíváním
omamných a psychotropních látek, kde pobýval již zhruba rok a dle dostupných informací se
klient na specializovaném oddělení stále nachází.
Klient nemá v plánu po ukončení výkonu trestu se dále jakkoli léčit. Věří si natolik, že je
odhodlaný se sám postavit své závislosti a za podpory svých blízkých dokázat změnit svůj
životní styl. Klient by rád navázal vztahy se svými dcerami a do budoucna by si přál zplodit
syna, který by nesl jeho jméno. Za pomoci svého bratra se klient plánuje vrátit do práce
k pile, kterou mu pod podmínkou abstinence přislíbil.
Závěr a shrnutí
Jako dítě se klient potýkal s pocitem méněcennosti způsobeným šikanou. Nahromaděná
frustrace se později projevila agresivitou vůči ostatním lidem, aby dosáhl pocitu
zadostiučinění. Jako prostřední dítě mezi pěti sourozenci nikdy nevynikl a pozornost, kterou
jako dítě potřeboval, nacházel pouze u maminky a starší sestry. Dle klienta, po smrti otce
postrádal v rodině mužský vzor a pevnou ruku. Klient je po celý život pod vlivem žen, které se
v jeho životě objevily. Jako dítě a dospívající vzhlížel ke své starší sestře, která ho přivedla ke
konzumaci alkoholu a později i k užívání pervitinu. Postupem času se klientovo jednání
přizpůsobovalo potřebám partnerek.

Příloha č. 3

Seznam otázek pro klienty na specializovaném oddělení:
Záchytné body při rozhovoru s klienty
-

Jak a kdy probíhalo vstupní vyšetření ve službě, kterou jste využil?

-

Byla s Vámi ve službě uzavřena dohoda či smlouva o poskytování odborných služeb
v písemné či ústní podobě?

-

Byl s Vámi v léčbě sestaven individuální léčebný plán?

-

Účastnil jste se aktivně na určení cílů své léčby?

-

Byly podle Vás stanovené cíle realizovatelné?

-

Dokážete popsat stanovené cíle?

-

Byly Vaše aktuální potřeby v léčbě naplněny?

-

Byl dle Vašeho názoru typ a forma odborné služby pro Vás v aktuální životní situaci
vhodný?

-

Máte pocit, že služby, které jste využil, mezi sebou spolupracovaly?

Příloha č. 4
Písně, které si klienti specializovaného oddělení složili a zpívají je za doprovodu kytary při
uvítacím a rozlučkovém rituálu.

Uvítací rituál – píseň
1. Tak Tě u nás vítáme, v klubu divných týpků,
kteří budou rodinou na nemalou chvilku.
2. I když budeš mít na nás zlost, my srovnáme Tvou závislost.
Tak se drž a naslouchej, a život si dohromady dej.
3. Tak Tě u nás vítáme, v klubu divných týpků,
kteří budou rodinou na nemalou chvilku.

Rozlučkový rituál – píseň
1. Tak už se tu zase scházíme a s jedním se loučíme.
Jó kámo, byl si jeden z nás, teď přišel už Tvůj čas.
Ref: Tak se měj a pozor na sebe dej.
Tak se měj a pozor na sebe dej.
2. My přejeme Ti lepší časy, nezapomeň na naše hlasy.
Život bez drog lepší bude, jinak z Tebe nic nezbude.
Ref: Tak se měj a pozor na sebe dej.
Tak se měj a pozor na sebe dej.
3. Tak už padej rychle pryč, přišel čas se rozloučit.
Tak už padej rychle ven a něco si z písně vem.
Ref: Tak se měj a pozor na sebe dej.
Tak se měj a pozor na sebe dej.

