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1. Úvod

1.1 Základní informace o klientovi

Jméno: Karel Sova

Věk: 56 let

Vzdělání: Vysokoškolské

Rodinný stav: Ženatý, dvě děti

Hlavní droga: alkohol

Drogová kariéra: Alkohol pije vydatně od svých 20 let, několikrát, především v mládí, zkusil 

marihuanu.

Sociální status: Nezaměstnaný, žije s manželkou, která ho živí.

1.2 Kontakt s klientem

S Karlem mě zkontaktovala jeho manželka, která se na mě obrátila s žádostí, jestli bych jejímu 

partnerovi nepomohl s výběrem vhodné léčby, protože všechny předcházející selhaly.

Na Karlově anamnéze je zajímavé sledovat genezi jeho závislosti na alkoholu a způsob, jakým se 

v průběhu let měnily vlivy determinující jeho abusus alkoholu (úspěch, debaklová období, 

diagnostikovaná porucha osobnosti).

1.3 Etická klausule

Všechna jména jsou pro účely kasuistiky pozměněné. Data jsou mírně časově posunutá. Jakákoliv 

spojitost obsahu a osoby s tímto jménem je čistě náhodná.

2. Anamnéza

2.1 Zdravotní anamnéza

Porod proběhl bez komplikací, až do věku 5 let Karel netrpěl žádnými onemocněními, které by 

vyžadovaly hospitalizaci. Poté se však u něj objevily časté laryngitidy, kvůli nimž dvakrát strávil 

několik dní v nemocnici. Od školního věku však už žádné problémy s dýcháním nemá. V osmi 

letech byl hospitalizován kvůli otravě anilínovými barvičkami, jimiž jeho otec nabarvil létajícího 

draka a Karel se jednu z ocasních mašlí pokusil pozřít. Absolvoval výplach žaludku a strávil dva 

dny v nemocnici.
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Ve 37 letech prodělal infekční mononukleozu, což mohlo mít společně s alkoholem vliv na pozdější 

problémy s funkcí jeho jater. Ve věku 56 let, měsíc před naším kontaktem, absolvoval komplexní 

vyšetření ve fakultní nemocnici. Stěžoval si na tlak a bolesti v levém podžebří. Výsledky vyšetření 

ukázaly na cirrhozu jater v pokročilém stádiu, portokavální anastomozy se zřetelnou caput medusae 

a chronickou pankreatitidu. Nyní má nařízenou speciální dietu a zákaz alkoholu, který však

soustavně porušuje.

2.2 Sociální anamnéza

Karel vychodil základní školu Vladivostocká s výborným prospěchem, od páté třídy měl na 

vysvědčení samé jedničky. Poté nastoupil na Gymnázium U Libeňského zámku, celé studium i 

maturitní zkoušku absolvoval s vyznamenáním.

Následně složil přijímací zkoušky studium žurnalistiky na Fakultě sociálních studií v Praze, kterou 

absolvoval s červeným diplomem. Domluví se třemi jazyky – rusky, německy a mongolsky. Jeho 

otec jako vysoce postavený člen KSČ pracoval v diplomatických službách a během pracovního 

pobytu v Mongolsku dojednal svému synovi stáž v Ulánbátaru, kde Karel jako začínající novinář

působil několik let ve funkci dopisovatele Rudého práva. Krátce před svým odletem do Mongolska 

vstoupil do KSČ.

Po svém návratu pracoval na vysokých funkcích v redakcích Rudého Práva a Práce. Po Listopadu 

89 však jako bývalý člen strany musel z oblasti celostátních deníků odejít a dva roky byl 

nezaměstnaný.

Poté vystřídal několik různě kratších epizod ve specializovaných časopisech či periodikách. 

Vzhledem k sílícím problémům spojeným se závislostí na alkoholu skončila většina jeho 

zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnavatele s odůvodněním, že si neplní své povinnosti. Jeho 

posledním působištěm byl jeden z erotických magazínů na českém trhu, nyní je dva roky na 

podpoře v nezaměstnanosti, občas napíše článek či překlad do některého z nízkonákladových

periodik.

Společně s manželkou Petrou žijí v třípokojovém panelákovém bytě na sídlišti Jižní město. Karel

využívá sociální dávky ke svým potřebám a k nákupu alkoholu, domácnost a jídlo platí manželka, 

která pracuje v jednom z celostátních rádií.

2.3 Rodinná anamnéza

Karel prakticky vyrůstal pouze s matkou, vzhledem k diplomatickým angažmá svého otce ho 

vídával velmi sporadicky. Podle jeho slov si stejně příliš nerozuměli, také kvůli tomu, že mezi nimi 
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byl dost velký věkový rozdíl. Naopak s matkou si tak vytvořili velmi blízký, až patologický vztah. 

Karel byl ve studiu i ve svém dalším profesním působení velmi úspěšný, což bylo jednou z příčin 

nekritického postoje matky vůči svému synovi.

Karlův otec zemřel v roce 1982 ve věku 66 let na infarkt, kromě toho trpěl osteoporózou. Matka 

zemřela v roce 1998 ve věku 72 let na selhání organismu v důsledku komplikací plynoucí z její 

těžké cukrovky. Kromě diabetes mellitus I. stupně neměla diagnostikováno jiné onemocnění. O 

problémech s alkoholem u někoho z členů rodiny si Karel nevzpomíná.

Se svou budoucí manželkou se seznámil už na fakultě žurnalistiky, po svém návratu z Mongolska se 

vzali. Spolu mají dvě děti Romana (ročník narození 1980) a Jana (1982). Oba synové už ve 

společné domácnosti nežijí a vzájemný vztah s otcem je spíše chladný.

Také s manželkou Petrou mají velmi chladný citový vztah a sexuálně spolu nežijí již několik let. 

Karel tvrdí, že už si spolu nerozumí. Ale jestli jsou problémy mezi oběma manžely způsobené jeho 

závislostí na alkoholu, to nedokáže posoudit.

Vzájemné manželské odcizení vyplývá i z rozhovoru s Petrou. Ta se za svého muže stydí a v bytě 

ho nechává jen z toho důvodu, že ho nechce nechat klesnout až na samé dno. Před dvěma lety 

navázal Karel ve svém zatím posledním zaměstnání, v redakci erotického časopisu, poměr se svojí 

třicetiletou kolegyní a od Petry se odstěhoval. Ta se nejdříve cítila zaskočená, ale asi po týdnu 

začala velmi kvitovat nečekaný zlom v její situaci.

Po dvou měsících se však zúčastnila zasedání Společenstva vlastníků bytových jednotek, jehož 

ústředním bodem bylo řešení problémů s bezdomovcem, který našel útočiště ve sklepě jejich domu. 

Aniž by cokoli tušila, jako členka výboru se zúčastnila zákroku proti nechtěnému rezidentovi. A 

spolu s několika sousedy objevila ve sklepě svého navrátivšího se manžela.

Před ostatními lidmi se cítila velmi zahanbená, přesto se po několika dnech váhání nakonec 

rozhodla vzít Karla zpět do svého bytu. Brzy se však vše vrátilo do starých kolejí a celý problém 

vygradoval v posledních měsících, kdy ji její manžel několikrát uhodil.

2.4 Drogová anamnéza

Alkoholu se poprvé napil ve svých patnácti letech, ale vydatně pije asi od dvaceti let. Od té doby 

užívá alkohol víceméně denně. Jeho klasickou denní dávkou byly tři, čtyři piva. Když se však sešel 

s kamarády, což se stávalo vzhledem k jeho životnímu stylu i několikrát týdně, tak byl schopen 

vypít i láhev vodky, svého oblíbeného tvrdého alkoholu. Přiznává, že postupem času začínal ztrácet 

nad pitím kontrolu a čím dál častěji se dokázal opít tak, že domů dorazil pouze s cizí asistencí.
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V posledních deseti letech však jeho tolerance k alkoholu klesá. Nyní si prý dá čtyři rychlá piva a

je, jak tvrdí, na „šrot.“

Někdy v šedesátých letech několikrát vyzkoušel marihuanu, ale nic mu to neříkalo. Považoval ji za 

hlavní znak tehdy velmi rozšířené subkultury, kterou opovrhoval.

2.5 Psychologicko-psychiatrická anamnéza

Karel se ze závislosti na alkoholu pokoušel léčit dvakrát. Před deseti lety byl hospitalizován v PL 

Bohnice, po měsíci však z léčby odešel na vlastní žádost. Během té doby mu však byla 

diagnostikována disociální porucha osobnosti, vyšetření ukázalo výrazně anetické rysy jeho 

osobnosti. Karel však tyto patologické rysy považoval za přirozenou součást své povahy a 

neshledával na nich nic nenormálního. Psychoterapii odmítl.

2.6 Kriminální anamnéza

Krátce po dovršení plnoletosti měl Karel poprvé konflikt se zákonem, když v opilosti se svými 

kamarády ukradl autobus a společně se projížděli v okolí Mělníka. Jejich jízda skončila v plotu 

jednoho rodinného domu. Karlův otec však tehdy využil svého vlivu a podařilo se synův trestný čin 

zahladit. Spolu se svými kamarády však Karel musel uhradit vzniklou škodu ve výši 100 000 Kčs.

Před soudem stanul až v roce 1995, kdy byl obviněn z ublížení na zdraví. Obvinění předcházel 

konflikt v jedné z restaurací, kdy Karel opět v opilosti napadl jednoho z hostů a několikrát jej udeřil 

půllitrem po hlavě. Od soudu odešel s podmíněným trestem odnětí svobody na 18 měsíců 

s odkladem na tři roky. Od té doby konflikt se zákonem neměl.

3. Klíčové body etiologie a patogeneze klientovy poruchy způsobené návykovou 

látkou na základě BIO-PSYCHO-SOCIÁLNÍHO modelu

Karlova alkoholová kariéra se dá rozdělit na tři fáze. Už v relativně nízkém věku byl Karel velmi 

úspěšný. Díky svému vzdělání, politické angažovanosti i otcovým konexím se brzy dostal na vrchol 

sociálního žebříčku. Vydělával relativně dost peněz, které mu stačily na nadstandardní životní styl. 

Jak Karel sám uvádí, k tomuto období alkohol prostě patřil. Měl pocit, že se mu vše daří a nic ho 

nemůže ohrozit. Když se napil, cítil maximální sebeuspokojení nad svými osobními úspěchy a 

kariérou.

Ve druhé fázi Karel pil, protože alkohol už byl součástí jeho života. Pracoval jako novinář, měl 

flexibilní zaměstnání, často si během práce odskočil se svými kolegy do blízké restaurace na dvě, tři 

piva. Nikdy se nezamýšlel nad tím, že by měla návyková látka patologický vliv na jeho somatické i 
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psychické zdraví. Problémy v práci neměl, a když někdy nezvládal své povinnosti, neplynuly mu 

z toho žádné sankce, protože jak říká - „chlastali všichni.“ To, že kvůli pití zanedbával manželku i 

své dva malé syny, si nepřipouštěl.

Po Listopadu 89 však přišel tvrdý pád na zem. Kvůli svému členství v KSČ přišel o práci, jeho 

dřívější přátelé se od něj odvrátili. Několik let se snažil s negativním zlomem ve svém životě 

bojovat, zároveň však rostla jeho frustrace ze sociálního úpadku. Vystřídal řadu zaměstnání, ale 

nikde nevydržel delší dobu.

Byl zvyklý na vedoucí pozice, na respekt a pozitivní hodnocení. Místo toho se musel smířit s hůře 

postavenými pozicemi a s nižším platovým ohodnocením. Také mu dělalo velké problémy vycházet 

s autoritami.

V obdobích nezaměstnanosti byl častěji doma, což zase přinášelo problémy a hádky s manželkou.

Zbyl mu pouze alkohol. Karel začal pít ještě víc než předtím a v posledních pěti letech byl střízlivý 

jen zřídkakdy. Pouze s několika pivy a panáky tvrdého alkoholu dokázal zapomenout na problémy a 

obtížnost své situace. V kontextu se svou poruchou osobnosti začal litovat sám sebe a obviňovat 

druhé za svých nezdarů.

4. Současný stav

Nyní je Karel dva roky nezaměstnaný. Žije ze státních sociálních dávek, které dostává ve výši 8660 

korun měsíčně. Ven z bytu vychází jen za tím účelem, aby si koupil lahvová piva. Jeho jedinou 

zálibou je sledování pořadů na dokumentárních kanálech kabelové televize.

S manželkou téměř nekomunikuje. Často propadá depresím a záchvatům sebelítosti. Petra se ho 

několikrát snažila přesvědčit k léčbě, jeho reakce však bývá, že stejně brzo umře, že už je to vlastně 

jedno.

Po vyšetřeních v nemocnici, které odhalilo především závažné poškození jaterních funkcí, však 

skutečně dostal obavy o vlastní život. Ústavní léčbu odmítá, ale souhlasil s tím, že si o možnostech 

terapie s někým promluví. Nyní už čtyři dny abstinuje. 

V současném stavu se dá u Karla diagnostikovat závislost na alkoholu (F10.2) a reziduální stav a 

psychotická porucha s pozdním začátkem (F10.7). Splňuje podmínky jak pro závislost, tak i pro 

přídavnou diagnózu: přítomnost poruchy osobnosti a nastupující alkoholické demence.

5. Návyková látka: alkohol

V České republice je konzumace alkoholu velmi často bagatelizována, což je příklad klienta Karla. 

Až při výrazném somatickém poškození přemýšlí nad tím, že by svou závislost nějakým způsobem 
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řešil. Nachází se v pokročilém stádiu, kdy se na něm projevuje nízká tolerance k alkoholu – stačí 

mu, aby vypil relativně nízké množství alkoholu a dochází k opilosti.

Během odvykacího stavu se Karlův abstinenční syndrom projevuje klasickými symptomy –

pocením, tachykardií, nevolností. Cítí touhu (často silnou, někdy přemáhající) se napít. Proto pije už 

od rána a po celý den si udržuje hladinu alkoholu v krvi (typ delta podle Jellinekovy typologie).

Alkohol obecně potencuje výrazné osobnostní rysy. V případě Karla to jsou projevy jeho disociální 

poruchy osobnosti. Výsledkem jsou stavy sebelítosti a občasné výbuchy agrese vůči svému okolí.

Dlouhodobý abusus alkoholu má vliv i na Karlovu psychické funkce. Alkoholová demence u něj 

souvisí s postupným zhoršováním paměti, úsudku a duševních schopností sloužících k zajišťování 

svých životních potřeb. Velmi časté jsou v jeho případě konfabulace, vzhledem ke svému vzdělání 

se evidentně velmi stydí za špatnou funkci své, především krátkodobé, paměti.

6. První rozhovor

S Karlem jsem se sešel na neformálním místě, při neformálním rozhovoru. Obrátil se na mě proto, 

že nepůsobím jako terapeut, ale mám znalosti ohledně nabídky služeb. Chtěl být nezávazně 

informován o alternativách, které v jeho případě připadají v úvahu.

S léčbou má velmi špatné zkušenosti: „Po tom, co jsem absolvoval, nevěřím, že mi někdo může 

pomoci.“

Přiznal, že ho výsledky testů jeho zdravotního stavu vyděsily. „Už dlouho jsem na sobě 

pozoroval, že alkohol má škodlivý vliv na moje zdraví. Ale nikdy jsem si nepřipouštěl, že jsem 

opravdu v ohrožení.“

Chce si dát do pořádku zdravotní stav a řešit své deprese jinak než alkoholem. V poslední době

v noci špatně spí, má opakující se sen, že padá někam do neznáma. Současný stav považuje za 

neudržitelný.

Po dvouhodinovém rozhovoru, kdy mu byly nabídnuty i jiné alternativy, než je ústavní léčba, 

souhlasil, že by mu ambulantní typ léčby mohl vyhovovat.

7. Léčebné intervence

Klient se poprvé léčil na oddělení Psychiatrické léčebny Bohnice v roce 1996. Léčba byla ukončena 

na jeho žádost po třech týdnech. Důvodem vypadnutí z léčby byl podle schématu CMRS nízký 

stupeň jeho vnitřní motivace a připravenosti k léčbě. Před vstupem, ani během léčby nikdo 

nepracoval s jeho motivací, což je na oddělení PLB standardní postup. V tomto zařízení se považuje 

motivovanost klienta jako samozřejmost.
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Karlovo chování od začátku neodpovídalo vnitřnímu řádu pavilonu, proto byl často sankcionován 

za drobné přestupky. Po třech týdnech přišla na ranní komunitě od jednoho z terapeutů velmi 

necitlivá intervence, kdy bylo Karlovi direktivně sděleno, že pokud se nechce přizpůsobit, tak může 

okamžitě odejít. Za půl hodiny na to Karel podepsal revers.

Při první Karlově léčbě se mělo postupovat přesně obráceně – v rámci motivačního rozhovoru 

pracovat s jeho odporem, vyjadřovat empatii a podporu, ale zároveň používat vytváření rozporu. 

Pokud by mělo dojít na konfrontaci, tak rozhodně použít podstatně sofistikovanější strategii.

Jediným výsledkem tak bylo, že Karlův faktor vhodnosti pro ústavní léčbu klesla na nulovou 

hodnotu.

Druhý pokus o léčbu klient absolvoval krátce po pokusu prvním. Od známého se doslechl o hnutí 

Anonymních alkoholiků a rozhodl se navštívit jedno z jejich setkání. Tento druh léčby si však 

vybral pro svou nenáročnost, ne kvůli vhodnosti léčby. Po dvou setkáních se se skupinou rozloučil, 

nevyhovoval mu náboženský podtext aktivit a Anonymní alkoholiky označil za sektáře.

8. Souhrn a rozvaha

Alkohol je pevně zasazen do Karlova životního stylu již od mladého věku. Karel ho využíval jako 

elevátor euforických stavů, nebo naopak jako antidepresivum po byť i malicherných problémech. 

Alespoň na nějaký čas se sklenicí v ruce zapomněl na tenzi způsobenou kupícími se problémy.

Alkohol se však řadí mezi depresanty, po jeho euforickém nástupu tak přicházely období deprese, 

které Karel řešil další skleničkou alkoholu.

Je potřeba nabídnout mu jiné alternativy, než je život s alkoholem. Vzhledem k jeho věku, 

somatickým komplikacím, sociálnímu postavení i postavení v rámci rodiny to však bude velmi 

těžké.

Karel je v současné době na Kole změny ve stadiu kontemplace, přičemž celý život se pohyboval 

ve fázi prekontemplace. Své problémy si nikdy nespojoval s alkoholem, také kvůli svým 

egocentrickým osobnostním rysům dával vinu svému okolí.

Jenže nyní na něj působí velmi výrazné okolnosti, které značně ovlivňují jeho doposud rigidní 

vnitřní motivaci. Strach o vlastní život většinou bývá tím nejsilnějším motivačním faktorem, 

zvlášť u osobností jeho typu.

Má za sebou dvě neúspěšná léčení, do ústavní léčby v žádném případě jít nechce. Dá se však 

předpokládat, že pouze v ambulantní léčbě abstinovat nevydrží, je indikován pro ústavní léčbu.

V jeho případě byl tedy ideální postup, kdy bude podstupovat ambulantní léčení jak na svou 

závislost na alkoholu, tak i na léčbu poruchy osobnosti (zejména formou psychodynamické terapie).
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Ideálem léčby s dvojím ohniskem je integrovaná terapie v jediném zařízení, nicméně například Eset 

help vyžaduje tříměsíční abstinenci. Řešením je tak ambulantní léčba jeho závislosti na alkoholu, 

tak i terapie ze strany psychiatra specializovaného na poruchy osobnosti. Důležité však je, aby oba 

odborníci měli informace o Karlově komorbiditě a léčebných postupech.

V ambulantní léčbě by se měli terapeuti zaměřit se na práci s jeho odporem formou motivačních 

rozhovorů. Je nutné vyhnout se konfrontaci, ale naopak díky konstruktivnímu rozhovoru (kladení 

otevřených otázek, reflektující naslouchání, parafrázování toho, co bylo řečeno, potvrzení, 

rekapitulace a přeinterpretování) zvyšovat vědomí o Karlových problémech a možnostech léčby. 

Důležité je i vytvoření terapeutického vztahu - u Karla je podstatná důvěra v odbornost terapeuta, 

kterou si spojuje s úspěšností léčby.

Současně je potřeba pracovat na posílení, či alespoň udržení Karlovy motivace. Kvůli svým 

zdravotním problémům je motivován, ale častým jevem u lidí se závažnými problémy je stadium 

akceptace svého zhoršeného zdravotního stavu a poté fáze rezignace. To by mohlo léčbu velmi 

zkomplikovat.

Stěžejním bodem ambulantní léčby by měly být individuální terapie, ale v Karlově případě by 

byly velmi přínosné i skupinové terapie. Emoční podpora, dodávání naděje i princip universality 

by měl pomoci při práci s jeho odporem.

Současně s tím by měla do ambulantního centra docházet i jeho manželka na rodinné terapie. 

Karel si je vědom, že Petra je jeho poslední záchranný bod, o který se může (zatím) opřít. I když 

v současnosti mají mezi sebou chladný citový vztah, Karel jí jako jedinému člověku stoprocentně 

věří.

Primárním cílem ambulantní léčby by měla být práce na Karlově faktoru vhodnosti k ústavní 

léčbě. Na druhou stranu je důležité dávat si postupné a především splnitelné cíle a rozhodně Karla 

do ničeho netlačit. 




