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21. Přílohy

21.1. Kazuistiky

Kazuistika 1 – Hyperprotektivní rodič

Situace:
Cca 40letá atraktivní žena ve značkovém oblečení. S poradcem sedí v křeslech proti sobě v mír‑
ném úhlu. Žena drží na klíně sešit cca z poloviny popsaný a v ruce má tužku. Na obalu je sešit 
nadepsaný „Venda“. Proběhlo seznámení klientky s pravidly poskytování služeb (anonymita, 
čas, …). Žena se dále intenzivně dotazuje na drogové testy. Poradce dává informace (klientka 
si vše zapisuje do sešitu) a poněkud marně se snaží dotazovat na konkrétní situaci. Nicméně 
zjišťuje, že žena má 21letého syna Václava, který užívá pervitin.

Poradce (P): 
„Co vlastně s těmi testy chcete dělat?“

Klient (K): 
„Domluvili jsme se s Vendou, že ho budu testovat, aby nebral.“

P: „Domluvili jste se…, tedy on s tím souhlasí?“
K: Sebejistý úsměv. „Musí.“
P: „Jak to, musí? Čím jste to podmínili?“
K: „Prostě se bude testovat, jinak ho nebudu držet na škole.“
P: „Aha. A jemu na té škole záleží?“
K: „Je to prestižní škola. Jedna z nejlepších.“
P: „A záleží mu na ní?“
K: Pohoršeně. „No samozřejmě! Co by z něj jinak bylo? On je jinak úplně 

k ničemu a dobře to ví! Jenom ta škola ho může dostat nahoru!“
P: „Dobře. Domluvili jste se na testech. Mluvili jste taky o situaci, 

kdy se bude ochotně testovat, a přesto bude brát?“
K: „To je přece nesmysl. Je jasné, že nesmí brát. To ví.“
P: „A co když mu to nepůjde, může být třeba závislý?“
K: Sebejistý úsměv. „To už je zařízené. Na to se vás taky chci zeptat. Jestli 

vám to přijde dobré. Domluvila jsem se s kamarádem mého současného 
manžela, on je bývalý elitní voják. Venda u něj bude celé prázdniny 
na chatě a bude tam mít řád a pořádný dril. Budíček, večerka a mezi 
tím bude cvičit, makat, taky střílet, to ho bude bavit, a on už mu to 
ten známý vyžene z hlavy. Co myslíte? Zabere to? Určitě, ne?“

P: Zaskočeně polyká. „Aha, to…, jasně, no může to zabrat asi.“
K: „To jsem ráda, že si to myslíte.“ Zápis do sešitu.
P: „Ale, no, víte, jde o to, čeho vlastně chcete dosáhnout.“
K: Překvapeně. „No aby nebral, ne?“
P: „A proč nemá brát?“
K: Posměšně. „No protože je to špatný, ne?“
P: „A proč je to špatný?“
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K: Přidává na hlase. „Co to říkáte? Ten pitomec je už teď 
úplně k ničemu a drogy ho úplně zničí!“

P: „Podruhé říkáte, že váš syn je úplně k ničemu. 
Nejde spíš o to, aby byl ‚k něčemu‘?“

K: „No samozřejmě.“ Zkoumavý pohled.
P: „Když si představíme, že ten prázdninový výcvik bude plně funkční, že 

zabere, že splní svůj účel, k čemu takové výcviky jsou, co bude z Václava?“
K: „Nechápu.“
P: „Poslušný robot. Nemyslíte?“
K: Mlčí, upřeně se dívá na poradce, chvěje se.
P: „O to vám nejde, ne? I když tak nebude brát.“
K: Sklopí oči, tiše: „Ne, to ne.“
P: „Přijde mi, že dospělý člověk by se měl umět rozhodovat 

a měl by umět nést zodpovědnost za svá rozhodnutí.“
K: Zavírá sešit a uklízí ho do kabelky, slzy v očích. 

Tiše: „Myslíte, že to dělám špatně?“
P: „Nevím, jestli špatně.“ Podává kapesníčky. „Děláte pro syna 

hrozně moc. Jenom si nejsem jistý, jestli je to to, co chcete. Jestli 
chcete syna, který bude poslušným dítětem, nebo syna, který 
bude mužem i s tím, že bude dělat špatná rozhodnutí.“

K: „To druhé. Samozřejmě. Ale… to je přece strašně těžké.“
P: „Je. Strašně. Chcete s tím pomoct?“
K: „A můžete mi s tím vůbec pomoct?“
P: „Rád se o to pokusím.“

Následuje domluva několika dalších setkání.

Kazuistika 2 – Rodič racionální, ale neinformovaný

Situace:
Muž (cca 50 let), žena (cca 40 let) a poradce sedí v konzultační místnosti. Proběhlo seznámení 
klientů s pravidly poskytování služeb (anonymita, čas, …).

Poradce (P): 
„Co pro vás můžu udělat?“

Klientka (Kž): 
„Přišli jsme kvůli synovi. Začal brát pervitin. Tady,“ ukazuje 
na muže „s bývalým manželem jsme se domluvili, že se 
zajdeme poradit, protože nevíme, jak postupovat.“

Klient (Km): 
„Syn žije s matkou, já se s ním občas vidím. Mám 
partnerku a malé dítě, ale snažím se tady Jiřině s klukem 
pomáhat. A on už to vážně přehání, tak jsme tady.“

P: „Máte nějakou představu, co byste si odtud chtěli odnést?“
Kž: „No nějakou radu, co dál, co s ním máme udělat.“
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Km: „Jiřina Vojtu testuje, já nevím, jestli je to k něčemu dobrý, co myslíte?“
P: „Aha, tak mohli byste mi nejdřív říct, co se děje a co už děláte 

a jak to funguje? Pak bychom společně hledali nějaké alternativní 
možnosti, a já vám nějaké ty rady zkusím dát, ano?“

Km: „Tak jo.“
Kž: „No dobře. Vojtovi bude 19, asi před rokem začal kašlat na školu, 

až ho vyhodili, teď je v dílně u táty, ale moc tam nechodí.“
Km: „Aspoň tejden už nepřišel a předtím sporadicky.“
Kž: „Začal na mě bejt sprostej, pořád, abych mu dala peníze. Kamarádka mi 

řekla, abych mu udělala test. Tak jsem mu ho dala, ani neprotestoval. Vyšel 
pozitivní na pervitin a Vojta řek, že pervitin bere. Už prý aspoň dva roky. 
A že už chtěl stejně přestat, tak že toho rovnou nechá. Jenže příští test byl zase 
pozitivní, že prý neví, jak se to tam dostalo, no a už jsme udělali asi pět testů 
a všechny pozitivní. Nakonec řek, že brát chce, a že s tím nic nenadělám. Táta 
mu drží místo v té dílně, na to ale taky kašle, někde lítá po nocích, přes den 
spí. A minulý týden se mi ztratily nějaké šperky po babičce. Musel to být on, 
ale popírá to. Pořád mu domlouvám, aby se srovnal, i tady bývalý manžel, 
jako táta, mu domlouvá, párkrát se už chytli, div se neseprali, ale pořád to 
nikam nevede. Řekla jsem, že ho vyhodím, když nezačne aspoň normálně 
chodit do práce, ale úplně na mě kašle. Tak co s ním? Já už fakt nevím.“

P (na oba): 
„Takže když to shrnu, syn bere pervitin, nepopírá to, 
do školy nechodí a do práce taky ne. Je to tak?“

Kž: „Přesně.“
P (na Kž): 

„Z čeho žije? Vaříte mu? Kupujete mu oblečení?“
Kž: „No jasně, on by sám nic neměl.“
Km: „Já říkal, že v tom je problém, vždyť on vlastně všechno má a nic nemusí.“
P (na Km): 

„Může to být problém, ale to ještě uvidíme.“
P (na Kž): 

„A vy děláte to, že ho testujete, přičemž testy jsou pozitivní, 
domlouváte mu, vyhrožujete vyhazovem, který pak stejně 
neprovedete, a práci má u táty, kam stejně nechodí.“

Kž: „Je to tak. A je to pořád stejný. Vůbec nic nepomáhá. Asi to děláme blbě, co?“
P (na Kž): 

„Děláte to, co je pro rodiče přirozený, snažíte se ho chránit. Jenomže jste už 
sami zjistili, že tahle cesta nějak nepřináší to, že by se změnil k lepšímu, ne?“

Kž: „To ne. Ale jak to dělat jinak? Já o něj nechci 
přijít. Vyhodit ho. To je přece hrozný.“

Konzultace pokračuje dál v podobném duchu, výsledkem je domluva, že Kž přijde znovu za tý‑
den a přinese sepsaná pravidla, za nichž je ochotná syna nechat nadále bydlet u sebe. Také se 
pokusí sepsat si konkrétní obavy a strachy související s případným odchodem syna z domova. 
Km se domluvil s Kž, že ji bude ve vymáhání dodržování pravidel podporovat a také ji podpoří, 
pokud dojde k situaci odchodu syna z domova.
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Kazuistika 3 – Rodič bezbranný

Situace:
Žena (55 let, ale vypadá mnohem starší). Sedí s poradcem v konzultační místnosti. Sedí schou‑
lená na kraji křesla. Po seznámení s pravidly poskytování služeb vypověděla poradci příběh. 
Má 30letého syna, uživatele heroinu (drogy bere cca od 15 let). Syn nepracuje, byl několikrát 
trestán, doma je střídavě velmi milý a velmi agresivní. Vyžaduje po matce peníze, jídlo atd., 
občas ji uhodí, je hrubý a sprostý. Pokud má syndrom z odnětí, posílá matku nakoupit Subutex 
na černém trhu pod pohrůžkou fyzického násilí. Na začátku se poradce dotazoval na situaci, 
pak během vyprávění tiše poslouchal.

Klientka (K): 
„No a minulý týden jsem se po letech viděla se sestřenicí, všecko jsem 
jí to takhle povídala a ona mě poslala sem, že mi pomůžete. Já nevím, 
nezlobte se, vy jste určitě odborník, ale s tímhle už asi nic nenadělám. 
Jen aby si Jarda (syn‑uživatel) neublížil ještě víc. Vždyť on už má ruce 
samé boláky a nohy taky. Co bych pro něj mohla udělat, nevíte?“

Poradce (P): 
„Moc vám děkuju za důvěru, se kterou jste mi to všechno vypověděla. 
Asi to nebylo lehké. Ptáte se, co byste mohla pro syna udělat. Kdyby 
tady seděl váš syn, nabídl bych mu různé služby, které by mu pomohly, 
pokud by chtěl. Ale sedíte tu vy a musím říct, že mám dojem, že pro 
syna děláte skoro víc, než je v lidských silách. Jak se vlastně máte?“

K: „No to víte, jsem unavená, skoro pořád. Peníze sháním, jak se dá, mám 
už tři zaměstnání. A stejně je to pořád málo. Ale nějak vyžijeme.“

P: „A nevadí vám, že na vás syn vlastně parazituje?“
K: „Hm. No on je ale někdy moc milý. To mě vždycky obejme a řekne ‚maminko, 

mě tak mrzí, co ti dělám‘. A já cítím, že to opravdu myslí vážně. To se 
vždycky chce polepšit. Léčit se, pracovat, aby mi pomohl splácet dluhy.“

P: „Máte dluhy?“
K: „Máme. Hodně. Jarda si vždycky někde popučuje.“
P: „Takže jsou to jeho dluhy.“
K: „To jo. Ale splácíme to, jak se dá.“
P: „Neměl by své dluhy splácet on?“
K: Smutné pousmání. „On přece nemá z čeho.“
P: „A není to jeho problém?“
K: „Jsem přece jeho máma.“
P: „To jste a musí to pro vás být těžké. Vidět syna, jak 

se ničí a jak bez mrknutí oka ničí i vás.“
K: „Ba ne, jemu je to moc líto.“
P: „Ale nesnaží se to změnit.“
K: Pokrčí rameny.
P: „Vy byste to chtěla změnit?“
K: „No jéje. Kdyby Jarda začal pracovat, pořídil si 

rodinu. Chtěla bych taky jednou vnoučata.“
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P: „Máte prostě normální potřeby, jako každá máma dospělého dítěte. 
Jenže Jarda se zdá být spíš dítě než dospělý. Nemyslíte?“

K: „To jo. Pubertu měl docela dobrou, i když už tehdy začínal brát. Ale 
pak se to zhoršilo. To ty drogy. On by jinak byl moc hodnej.“

P: „Víte, z vašeho povídání na mě padá tíha a beznaděj. Cítíte jí taky?“
K: „No vždyť jsem říkala, že s tím nic nenadělám. Nezlobte 

se, já jsem nechtěla zdržovat.“ Zvedá se.
P: „Ne, tak jsem to nemyslel. Posaďte se, prosím, ještě.“
K: Sedá si, ale postojem těla je na odchodu.
P: „Myslel jsem to tak, že to máte opravdu hrozně těžké. A když to řeknu 

úplně narovinu, váš syn mě děsně štve, že s vámi takhle zachází. Ale 
taky cítím zlost na vás, že si to necháte líbit a ještě ho obhajujete. To, co 
jste tu popisovala, je domácí násilí. A je to trestný čin. Víte o tom?“

K: Tiše. „Přece bych na něj nevolala policii. Na vlastní dítě.“
P: „Proč ne? Říkala jste, že už seděl. Nic nového by to pro něj nebylo.“
K: „Jenže… Já vím, v tom kriminále se vždycky spravil, byl 

vždycky mnohem zdravější, když se vrátil…“
P: „No vidíte. Ale ono jde hlavně o to, že tak, jak žije – bere drogy, 

páchá trestnou činnost, napadá vás, žije možná proto, že vlastně 
nemusí vůbec nic měnit. Protože vy jste vždycky nablízku, postaráte 
se, zařídíte… Neumožňujete mu vlastně být takový jaký je?“

K: „To on říkal mockrát, že za to můžu já.“
P: „Počkejte, to neříkám, zodpovědnost za sebe má jen on, ale ptám se, 

jestli vlastně vy nevytváříte svou péčí takové prostředí, že ani ve svých 
třiceti letech nemusí být dospělý a může si dál žít jako dítě. Bez závazků, 
bez přijímání zodpovědnosti, bez povinností a taky bez svobody 
volby, možnosti růstu, bez možnosti utvářet svůj život podle svých 
představ. Bez nutnosti nést následky svého jednání, kromě situací, kdy 
ho zavřou, a bez možnosti se z těch následků pro příště poučit.“

K: Tiše. „Myslíte, že mu vlastně ubližuju?“
P: „Připadá mi to tak. A hlavně ubližujete sobě. A protože jste 

máma, syn si z vás bere příklad. A ubližuje si taky. A vám.“
K: Tiché slzy. „Asi… možná máte pravdu. Nevím.“

Do konce konzultace pak dochází k domluvě na dalším setkání.

Kazuistika 4 – Rodič neorientovaný

Situace:
Muž a žena (oba cca 50) – manželé. Bydlí na samotě a obhospodařují spolu statek. Mají tři děti. 
Syn Karel (30) vystudoval zemědělskou školu, má ženu a dvě děti – bydlí na samotě s rodiči 
a je považován za nástupníka otce na pozici statkáře. Dcera Tereza (28) vystudovala práva, 
bydlí a pracuje v Praze (ona přiměla rodiče k návštěvě zařízení a domluvila ji). Syn Jakub (21) 
bydlí s rodiči, ale objevuje se jen občas – nedokončil střední školu a již dva roky pobývá spíš 
po kamarádech a po přítelkyních, obvykle v okolních vesnicích. Nepracuje, peníze vymáhá 
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od matky, na kterou bývá slovně agresivní. Matka peníze poskytuje. Jakub má možnost kdykoli 
dostat najíst a má k dispozici svůj pokoj. Otec s Jakubem nekomunikuje. Poradce seznámil 
klienty s pravidly konzultace, matka mluvila o situaci, otec mlčel.

Poradce (P): 
„Popsala jste mi vaši situaci, co pro vás tedy můžu udělat?“

Klientka (Kž): 
„Já nevím, dcera říkala, že byste nám mohli pomoci.

P: „Přišli jste do drogového zařízení. Máte tedy dojem, že 
chování Jakuba je způsobené užíváním nějaké drogy?“

Kž: „Terka říkala, jako dcera, že určitě něco bere. Nějaký ten 
pervitin. Dneska to prý ti mladí berou všichni.“

Klient (Km): 
„My nejsme svatí, taky jsme pili a někdy to s námi 
bylo těžké, ale tohleto…“ Kroutí hlavou.

Kž: „Syn říkal, ten starší, že to snad dokonce prodává. Já to 
neznám, nevím, k čemu je to dobré, ale není to trestné?“

P: „No pokud prodává pervitin, tak je to trestný čin, to je 
pravda. I samotné držení, jako když to má u sebe.“

Km: „Ježíš, to je syčák. Víte, já když slyším, co dělá mámě, teď tamto 
a ještě je z něj kriminálník… Já bych ho nejradši…“

Kž: „Táta se musí strašně držet. On by ho zabil, kdyby se dostali 
do křížku. Kuba to ví, taky se mu vyhýbá, co může.“

Km: „Proč to dělá, tohleto? Co na tom má?“
P: „Počkejte. Máte tedy podezření, že Jakub užívá 

pervitin. Rozumím tomu dobře?“
Kž: „No Terka říká, že jí to sám řekl. Když spolu mluvili. Víte, pane 

doktore, naše děti měly vždycky dobré vztahy. Vždycky si rozuměly. 
Pomáhaly si. Ale Terka i Karel začínají být na Jakuba naštvaní, jak 
vidí, co nám dělá, zvlášť teď… Milada říkala, že Karel na Jakuba 
dost nadával, ale teď už jenom mlčel, viď?“ Obrací se na muže.

Km: „No jo. Já vážně nechápu, jak to mohl udělat. Můžete 
mi to nějak vysvětlit, pane doktore?“

P: „Já teď popravdě moc nevím, kde jsme se octli. Mimochodem, 
nejsem doktor, ale magistr. Milada je kdo?“

Kž: „No to je Karlova žena. Promiňte, pane doktore, 
já už z toho všeho mám taky zmatek.“

P: „Mám dojem, že naznačujete, že se něco neobvyklého stalo. Proč jste 
vlastně přišli zrovna teď a ne před měsícem nebo za měsíc? Co se stalo?“

Km: „Tady žena mu, jako synovi, odmítla dát peníze a…“
Kž: „Neodmítla, já jsem zrovna neměla u sebe…“
Km: „No dobře. Prostě mu nedala peníze, které chtěl a on 

zapálil stodolu. Skoro nám od toho chytil i barák.“



117

P: „Aha. A co jste udělali?“
Kž: „Zavolala jsem tady manželovi, Karel byl naštěstí doma, a uhasili jsme to.“
P: „Já myslel se synem, s Jakubem, co jste udělali.“
Kž: „No on utek’.“
Km: „Já bych ho snad zabil.“
P: „No a potom? Volali jste policii?“
Kž: „Na Jakuba? Ne, to ne. Pár dní byl pryč. Stalo se to před týdnem. Teď 

je dva dny doma. Zavře se u sebe v pokoji a zajde se jen najíst.“
P: „Aha. Ta stodola, to musela být velká finanční ztráta, ne? Navíc se to tak 

nějak nedělá. Zapalovat rodičům stodolu. Co jste mu na to řekli?“
Km: „Já jsem s ním nemluvil. Já na to nemám. Asi bych ho zabil.“
Kž: „No on se vrátil, když manžel nebyl doma. Tak jsem hned začala, 

jak si to představuje a jestli si uvědomuje, co mohl způsobit a on 
na mě začal křičet, ať mu dám pokoj, a že jsem, s prominutím, 
píča, a zavřel se do pokoje. Karel by mu možná něco řekl, ale už 
toho má taky plné zuby, tak jenom mávl rukou. Terezka, jak se to 
dověděla, nás hned hnala sem. Že si máme domluvit konzultaci.“

P: „To mi připomíná, že jsme se vlastně pořád ještě nedomluvili, co bychom 
vám tady mohli poskytnout. Vaše povídání mě tak strhlo, že bych vám 
nakonec snad jenom poděkoval za důvěru a poslal vás domů. Tak se 
pojďme vrátit na začátek, já vám řeknu, co vám můžu poskytnout, a vy 
mi řeknete, co z toho si myslíte, že by se vám mohlo hodit. Souhlasíte?“

Kž: „Necháme to na vás, pane doktore.“
P: „Tak jsem to nemyslel. Jde mi spíš o dospělou domluvu, při které srovnáme 

to, co potřebujete s tím, co tady umíme. Kdybyste se jenom vypovídali a já 
bych na vás pak vysypal pár rozumů, mohlo by se stát, že odtud odejdete 
a za chvíli zjistíte, že jste tu byli úplně zbytečně a vůbec nic jste nedostali.“

Km: „To je dobrý, pane doktore. Já jsem pro.“
Kž: „Já samozřejmě taky. Bětka říkala, že prý existují nějaké testy. To taky děláte?“

Na konci konzultace klientský pár děkuje za pomoc, ale poradce má, přes všechnu snahu, 
pocit, že poskytl jen možnost se vypovídat. Předal pár informací o pervitinu, o drogových služ‑
bách a právních souvislostech, ale nepovedlo se mu v komunikaci smysluplně nastolit otázku 
zodpovědnosti syna a zodpovědnosti rodičů, potřeby vytvoření a dodržování pravidel soužití 
apod. Nebylo dosaženo konkrétní dohody o další pomoci, nicméně klienti si na konci setkání 
domluvili telefonicky návštěvu u dcery s tím, že si s ní o všem promluví a případně se poradci 
ozvou, že by dorazili znovu i s dcerou.

Kazuistika 5 – Partner se silnou vazbou

Situace:
Klientka (cca 30 let) a poradce sedí v křeslech proti sobě v mírném úhlu. Proběhlo seznámení 
klienta s pravidly poskytování služeb (anonymita, čas, …). Klientka seznámila poradce se 
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situací: manžel asi 5 let občasně užívá pervitin, obvykle při „tahu“ s kamarády cca 1× až 
2× do měsíce. Obvykle se při tom na 3 až 5 dní „vytratí“. Mají pětileté dítě. Klientka pracuje, 
manžel před šesti měsíci ztratil práci kvůli opakovaným absencím.

Poradce (P): 
„Máte nějakou představu, co bych pro vás mohl udělat?“

Klientka (K): 
„Moc nevím, ale potřebuju prostě poradit, co mám dělat. Pracuju, 
starám se o dítě, doma dělám úplně všechno. A už nemůžu. Usínám 
za chůze, kolikrát už nemám peníze na jídlo a musím si půjčit od našich 
a oni už mi mockrát říkali, že to dlouho zvládat nebudou.“

P: „Chápu tedy dobře, že manžel nijak neparticipuje na domácnosti, 
na finančních příjmech, nebo na péči o dítě?“

K: „Ale jo, to on někdy s Terezkou jde třeba do parku a tak.“
P: „Kdy byl naposled?“
K: „No… nějak v létě…“ Konzultace probíhá začátkem prosince.
P: „Takže s ní vlastně nikam nechodí, ne?“
K: „Hm. Ale uspává, to jo.“
P: „Jenom orientačně, kdy naposled?
K: „No… Máte pravdu. Vlastně se o ní nestará vůbec. 

Ale já si o to prostě neumím říct.“
P: „Pojďte se vrátit k domluvě, co pro vás můžu udělat. Říkala jste 

‚poradit, co mám dělat‘. Popsala jste mi situaci, ze které pro mě 
vyplývá, že kromě pětiletého dítěte máte na starost ještě jedno, 
dospělé, kterému poskytujete veškerý servis. Je to tak?“

K: Mlčí… „Vlastně trochu ano. Je to takový puberťák. To 
je taky to, co se mi na něm líbí. On dokáže najednou 
vymyslet nějakou blbost a je s ním pak sranda.“

P: „A stačí to ke spokojenému soužití?“
K: „Asi ne. Taky to nebývá často. Většinou na mě křičí. Když něco není po jeho.“
P: „A to bývá často?“
K: „Docela jo, ale já už ho provokuju. Vždycky začnu, že 

by si měl najít práci a tak. A to ho rozčilí.“
P: „Hm. Já mám dojem, že váš manžel pro vás není moc partner, co?“
K: „To vůbec.“
P: „Co s tím děláte?“
K: „No nevím. Asi nic.“
P: „Říkala jste, že pět let bere. Vlastně někdy od narození 

dcery, ne? Celou dobu jste s tím nic nedělala?“
K: „On bral asi už dýl. Nevím. Když měl práci, dával mi aspoň nějaké 

peníze. Ale doma nefungoval nikdy. Já jsem to ani nevyžadovala.
P: „To mi připomíná, teď se na domácnosti finančně nepodílí?“
K: „Ne. Je nezaměstnaný.“
P: „To jste říkala, ale má nějaké dávky, ne?“
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K: „To vůbec nevím. Mně nic nedává.“
P: „Aha. Trochu to shrnu. Máte manžela, který moc není doma, když je, tak 

na vás křičí, peníze nenosí, o dítě se nestará. Je s ním ale občas sranda.“
K: „Hm. To zní divně.“
P: „Přijde mi, že jste to tak popsala.“
K: „To jo, je to tak.“
P: „Co jídlo, oblečení, hygiena… Jak si to pořizuje a za co?“
K: „Jí doma, když je na tahu, tak nevím. Oblečení mu kupuju. 

A normálně se meje, on není bezdomovec.“
P: „Takže ho vlastně ještě k tomu živíte, šatíte, platíte vodu, kterou spotřebuje…“
K: „No to jo. On se ale snaží. Ale já už na to nemám energii.“
P: „Že nemáte energii, to se nedivím. A jak se snaží?“
K: „Říká, že přestane brát, najde si práci…“
P: „Říká. Dělá pro to něco?“
K: „Nevím. Asi ne.“
P: „Máte nějaké nápady, co byste s tím chtěla dělat?“
K: „Kamarádka říkala, ať se rozvedu. Poslala mě sem, že mi to určitě vysvětlíte.
P: „Takže kamarádka by chtěla, abych vás přiměl k rozvodu?“
K: „No. Říkala, že to mám udělat co nejdřív.“
P: „Co vy na to? Chcete, abych vás ukecal?“
K: „Já nevím. Já bych chtěla, aby Terezka měla mámu 

i tátu. Ale musel by se změnit.“
P: „Myslíte, že se změní?“
K: „Nevím. Snažím se tomu věřit.“
P: „Máte nějaký důvod tomu věřit?“
K: „Asi ne.
P: „Z toho, co říkáte, mám stejný dojem. Můžete čekat na manželovu změnu. 

To je vaše volba. Nebo můžete zkoušet měnit na své straně. Já vás ale nebudu 
přemlouvat k rozvodu. To opravdu není můj úkol. Navíc to zdaleka není 
jediná změna, kterou můžete udělat. Na jedné straně čekání, jestli se manžel 
změní, na druhé straně rozvod a i ten může mít různé formy, může přinést 
různé změny, nebo taky žádné. Navíc může být někde mezi prostor pro změny, 
které nejsou tak radikální. Můžeme je spolu hledat. Můžeme hledat, co byste 
vlastně chtěla. Pro své dítě, pro sebe, pro svůj vztah. Mohlo by to mít smysl?“

K: „Určitě.“
P: „Jenom mě napadá, říkala jste, že už nemůžete. To, co vám nabízím, 

může vyžadovat nějaký čas, pár setkání, možná pár týdnů, abyste 
si byla aspoň trochu jistá, co chcete udělat a udělala to. A dnes 
jsme spolu vlastně nic praktického nezměnili. Jak to budete 
zvládat? Není to pro vás nebo pro Terezku nebezpečné?“

K: „Ne, to je v pořádku. Hodně jsem se sblížila s tou kamarádkou, 
co mě k vám poslala a říkala, že mi bude pomáhat. Můžeme 
i s Terezkou u ní nějaký čas být, kdyby bylo nejhůř.“
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P: „To je dobře. Líbí se mi, že se takhle staráte o své i o Terezčino bezpečí. 
Pokud by vás manžel třeba napadl, dokážete zavolat policii?“

K: „To už tu bylo. Pokud by mě nebo Terku bil, nemám s tím problém.“
P: „Aha. Zdá se, že opravdu budeme mít o čem mluvit. Jak se teď cítíte?“
K: „Víte, vážně jsem myslela, že mi prostě řeknete, ať se rozvedu. A… jasně, 

vlastně jsem od vás žádnou konkrétní radu nedostala. Ale připadám si 
nějak silnější. A míň unavená. Můžeme domluvit to další setkání?“

Následuje domluva dalšího termínu.

Kazuistika 6 – Uživatel v poradenství, který nic nechce

Situace:
Klient a poradce sedí v křeslech proti sobě v mírném úhlu. Proběhlo seznámení klienta s pra‑
vidly poskytování služeb (anonymita, čas…). Klientovi je cca 20 let.

Poradce (P): 
„Co pro vás můžu udělat?“

Klientka (K): 
„Řek’ bych, že nic.“

P: „Kvůli něčemu jste přišel, ne?“
K: „Máma říkala, že sem mám jít.“
P: „Aha. A co máma chce, abyste tu dělal?“
K: „To nevim.“
P: „Jsme drogové zařízení, tak že by nějaký problém s drogama?“
K: „Ne.“
P: „Hm. Máma si taky myslí, že nemáte problém s drogama?“
K: „Ne.“
P: „Takže ta si myslí, že s drogama problém máte.“
K: „Asi.“
P: „A vy si myslíte, že problém nemáte.“
K: „Nemyslim. Nemam.“
P: „Ale s mámou problém máte, ne?“
K: „Co?
P: „No, když říkala, že sem máte jít a vy jste šel, i když jste z toho dost otrávený.“
K: „To jo.“
P: „Čím vás donutila sem jít?“
K: „Prostě chtěla, abych sem šel.“
P: „Že byste jí jen tak poslech? Mně by se sem teda nechtělo.“
K: „No říkala, že mě vyhodí, když se nebudu léčit.“
P: „To je nepříjemný. A víte, z čeho si myslí, že byste se měl léčit?“
K: „Prej jsem feťák.“
P: „A jste?“
K: „Jak jako?“
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P: „No, feťák se říká lidem, kteří berou drogy. Berete nějaké?“
K: „Sem tam péčko, ale feťák teda nejsem.“
P: „Myslíte to tak, že berete, ale problémy s tím nemáte?“
K: „Jasně. Je to úplně v pohodě.“
P: „Lidi sem přicházejí s různejma problémama. Některý má jejich matka 

za feťáka a chce je vyhodit z domova. Tenhle problém máte taky, ne?“
K: „To jo. Vona dost přehání.“
P: „Možná. Do toho nevidím. Ale říkám si, když už jste tady, 

tak něco bych vám nabídnout moh’, chcete?“
K: „A co by to mělo bejt?“
P: „Třeba bychom se mohli pobavit o tom, jestli chcete mámě ukázat, 

že nemáte problém s drogama a případně, jak by to šlo udělat.“
K: „Jasně, že jí to chci ukázat. Ale ona je úplně mimo, nevím, jak jí to vysvětlit.“
P: „No na to bychom zkusili přijít. A kdybychom přitom náhodou 

zjistili, že s drogama fakt nějaký problém máte, tak bychom se mrkli 
na to, jestli s ním něco chcete dělat nebo ne. Co vy na to?“

K: „S braním problém nemám. Ale dobře. Proč ne.“

Kazuistika 7 – Uživatel v poradenství, který neví, co chce

Situace:
Klientka (cca 25 let) se ještě neusadila do nabídnutého křesla.

Klientka (K): „Já nevím, jestli sem patřím.“
Poradce (P): „To já taky ne. Ale můžeme na to zkusit přijít. Posadíte se?“
Klientka si sedá na kraj křesla.
K: „Máte určitě daleko důležitější klienty, než jsem já. Nechci zdržovat.“
Klientka se zvedá.
P: „Pro příštích 50 minut jste můj nejdůležitější klient.“
Klientka si opět sedá.
K: „No dobře.“
Poradce seznamuje klientku s pravidly poskytování služeb.
Klientka se usazuje pohodlněji do křesla.
P: „Co tedy pro vás můžu udělat?“
K: „Potřebuju pomoct.“
Ticho.
P: „S čím potřebujete pomoct?“
K: „Já mám koně. Mám hrozně ráda koně. Jezdím na jeden statek, 

kde ho mám ustájenýho. Starám se o něj a na tom statku 
pomáhám. Umím dost dobře jezdit na koni. Kdyby teda…“

Ticho.
P: „Ehm. Hm. Kdyby teda co?“
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K: „No začala jsem ujíždět na perníku. Nejdřív trochu. Nosem. 
Teď je to horší. Už jehlou. Teď teda. Tak měsíc, nebo dva. 
A ráda bych… Nestíhám tam jezdit. Mrzí mě to.“

P: „Za tím koněm?“
K: „Jasně. To mě tak nějak drželo. Jezdit. Teď už…“
P: „Nejezdíte?“
K: „Ne. Nestíhám tam jezdit.“
P: „Kvůli perníku? Protože berete?“
K: „No. A přišla jsem o práci. Teda ne úplně kvůli perníku, ale souvisí to s tím.“
P: „Takže vám užívání pervitinu začíná dělat problémy, je to tak?“
K: „To jo.“
P: „Přicházíte tedy s tím, že chcete pomoct přestat brát?“
K: „Jo. Ne. No… asi. Tak ňák přestat no.“
P: „Nejste si jistá, jestli chcete přestat brát?“
K: „To zní divně, ne?“ Klientka se směje. „Jsem pošahaná.“
P: „Vůbec ne. Zvlášť u perníku je to celkem normální. 

Vám se braní líbí, ne? Asi vás baví, ne?“
K: „No vlastně, jasně, no. Baví mě to. A pomáhá mi to od depky. 

Ještě líp než ježdění. Jenže už to nechci. Jsem děsně divná.“
P: „Jste divná, protože berete?“
K: „To ne, spousta lidí bere. Ale ten perník ze mě dělá divnou. 

Přijde mi, že se měním. A nelíbí se mi to.“
P: „Vrátím se k tomu, co byste od našeho zařízení vlastně chtěla. 

Co bych vám mohl nabídnout já. Můžu vám pomoct naplánovat 
způsob, jak přestat brát, třeba nějakou léčbu. Ale říkala jste, 
že si nejste jistá, jestli chcete přestat brát. Je to tak?“

K: „Nejsem, no. Vůbec. Nevím, jestli o to chci přijít.“
P: „Tak co kdybychom si naplánovali pár setkání, který bychom věnovali 

prostě povídání o tom, jestli brát nebo nebrat? Zkusili bychom 
v tom udělat nějaký pořádek a pak uvidíte. Co vy na to?“

K: „To zní dobře.“ S úsměvem. „Vy mě nepošlete do blázince?“
P: S úsměvem. „Chtěla byste, abych vás poslal do blázince?“
K: Zasměje se. „Vůbec ne. Z toho jsem měla strach. Ale 

nenapadlo mě, co jinýho byste se mnou mohli udělat.“
P: „Tak to jste statečná, že jste dorazila. Nepošlu vás 

nikam, kam byste sama nechtěla.“
K: „Tak fajn.“

Následuje domluva dalších setkání.

Kazuistika 8 – Uživatel v poradenství, který má zřejmou zakázku

Situace:
Klient a poradce sedí v křeslech proti sobě v mírném úhlu. Proběhlo seznámení klienta s pra‑
vidly poskytování služeb (anonymita, čas, …).
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Poradce (P): 
„Co pro vás můžu udělat?“

Klient (K): 
„Potřebuju přestat brát, takže chci na detox.“

P: „Dobře. A co berete?“
K: „Pervitin.“
P: „Hm, co si od toho detoxu slibujete?“
K: „No že přestanu brát.“
P: „Samotný detox vám ale k abstinenci pomoct 

nemusí. Máte představu, co potom?“
K: „Jak potom?“
P: „No až projdete detoxem, tak jak budete pokračovat v léčbě?“
K: „Já nechci do blázince, potřebuju detox.“
P: „Dobře. Máte nějaký vyhlídnutý?“
K: „To chci právě od vás. Kam mám jít. A doporučení budu potřebovat, ne?“
Poradce předává seznam kontaktů na detoxy, vysvětluje podmínky přijetí 
a domlouvá se s klientem, že mu na konci konzultace napíše doporučení.
P: „Máte, co jste potřeboval?“
K: „Jasně. Děkuju. O to mi šlo.“
P: „Máme ještě chvíli čas, můžu se vrátit k vaší původní 

zakázce a ještě se na něco zeptat?“
K: „Klidně. Ptejte se.“
P: „Vy jste na začátku říkal, že chcete přestat brát. Myslel 

jste to jako úplně? Už si nikdy nedat?“
K: „No, už nikdy. I když… Perník mě dost baví, takže to bude 

těžký. Ale chci přestat úplně. Už to došlo moc daleko.“
P: „Chcete o tom chvíli mluvit? O tom, proč vlastně chcete 

přestat zrovna teď a ne před měsícem, nebo za měsíc?“
K: „Vlastně… Proč ne? Vy myslíte, že mi ten detox nepomůže?“
P: „No mám s klienty zkušenost, že to obvykle nestačí.“
K: „Hm. Tak že bych vám řek, jak na tom jsem? Kolik máme ještě času?“
P: „Dvacet minut.“
K: „Dobře. A nemůžete se ptát? Já nevím, odkud začít.“
P: „Můžu.“

Poradce pokračuje několika otázkami, po kterých se klient rozmluví o své aktuální situaci. 
Na konci konzultace si spolu domluví termín pro další setkání. Klient už nechce doporučení 
na detox, nicméně na radu poradce se rozhoduje, že si detoxy podle seznamu obvolá a zeptá 
se na podmínky přijetí a obsah poskytovaných služeb.
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Kazuistika 9 – Uživatel v HR agresivní

Situace:
Klient rychlým krokem vchází do ordinace, hází batoh na židli pro konzultace, z kapsy něco 
vyloví a hodí to do kontejneru na použitý injekční materiál. K výměnnému pultu přistupuje 
pracovník.

Pracovník (P): 
„Dobrý den, chcete si vyměnit?“

Klient (K): 
Mlčí.

P: „Příště počkejte, až budu u kontejneru, abychom mohli 
spočítat, kolik stříkaček měníte. Kolik jste tam hodil?“

K: „Padesát.“
P: „Nezlobte se, ale padesát to určitě nebylo, natolik jsem 

to viděl, když jsem sem šel. Kolik to teda bylo?“
K: „No padesát, nejsem blbej.“
P: „Právě proto je potřeba, abyste je tam neházel, když u toho 

nejsme. Já odhaduju nejvýš deset. Je to tak?“
K: „Dej mi těch padesát, já pospíchám. Konzoše a vodu.“
P: „Dám vám deset. Konzolíny, vodu, ještě něco? Filtry a kyselinu třeba?“
K: „Co to na mě zkoušíš, ty píčo? Já beru dvacet let, to jsi ještě 

tahal kačera.“ Máchá rukama před obličejem pracovníka.
P: „Heleďte nechte si ty nadávky, trochu si ustupte a pojďte se domluvit. 

Podle mě jich bylo deset. A to kdoví jestli. Chcete je?“
K: Ustupuje, i když dál máchá rukama a udělá několik kroků dokola po ordinaci 

načež se vrací k výměnnému pultu, už ale dál od pracovníka. „Do prdele, já se 
na to vyseru. Todle jsou nějaký služby? Ty mi máš dát, co si řeknu, kreténe!“

P: „Tak takhle to nefunguje. Kdybyste chtěl informace, jaká jsou pravidla 
poskytování služeb, můžeme si na to sednout. Teď to pojďte ukončit. 
Dám vám patnáct, to je dobrý kompromis, ne? Chcete je?“

K: „Tak je naval, blbečku. A tu vodu si sežer.“ 
Odchází k batohu a štrachá se v něm.

P: Podává patnáct stříkaček. „Prosím. Nic jinýho teda nechcete? 
Vitamín? Čaj?“ Stříkačky stále drží v natažené ruce.

K: Ze židle sebere batoh, přejde k pultu, vyškubne pracovníkovi stříkačky 
z ruky a rychle odchází. „Todle jsou prej služby feťákům! Čůráci!“

P: „Na shledanou.“ Připadá si zneužitý a nedoceněný.

Kazuistika 10 – Uživatel v HR „kamarádský“

Situace:
Klient vstupuje dlouhými kroky do ordinace téměř v záklonu a zastavuje se kousek za vcho‑
dovými dveřmi.
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Klient (K): 
„Dobrý den! Jak se máme? Dneska je tu ňák prázdno 
ne? Asi jsou všichni feťáci na poli, co?“

Pracovník (P): 
„Dobrý den, co byste rád? Pojďte dál, ať na vás nemusím hulákat.“

K: Postoupí dál do ordinace a starostlivým hlasem pronáší: „No jak se máme, co?“
P: „Znáte to, celkem dobře, ale mohlo by to být lepší.“
K: „No jo, to je jasný, ale tamhle slečna –“ ukazuje na pohlednou stážistku – 

„ta by nám určitě pomohla, co?“ Podívá se na vedle stojící pracovnici. 
„Jejda, paní vedoucí, dobrý den, to já nic, já jenom že tady máte vždycky 
takový pěkný stážistky, ale vy jste stejně nejhezčí. Vás mám rád.“

P: „No, Pepo, pojďte mluvit se mnou. Co byste rád?“
K: „Co bych rád, to bych radši neříkal. Haha.“ Dívá se na vedle stojící pracovnici.
Vedle stojící pracovnice (VSP): 

„Pepo, nechte toho, dobře víte, že to na mě neplatí.“
K: „Ale jo, paní vedoucí, to je legrace, ne? Mimochodem 

máte fakt krásný ty… náušnice.“
VSP: Káravě: „Pepo, bavte se s kolegou, ten čeká, co chcete.“
K: „Jasně, paní vedoucí, pro vás všecko.“
VSP: „Haha.“ Odchází z ordinace do služebních prostor.
P: Cítí nejistotu z významu komunikace mezi klientem 

a pracovnicí. „Tak co byste teda rád, Pepo?“
K: „No teda, to je ženská, co? Ta mi tady vždycky moc pomůže. Vy jste 

ale taky moc hodnej. Polívčičku jenom si vezmu. A hned utíkám.“
P: „Jsou dvě hodiny, Pepo. Polívka je jenom do dvanácti. 

To přece za ty roky, co sem chodíte, víte, ne?“
K: „No jo, no jo. Já jsem to nestih’. Já vím, pravidla. Jasně, to 

je třeba, abyste tady s těma feťákama vůbec vydrželi. Já jí 
nebudu jíst tady. Schovám si jí pod bundu a jdu.“

P: „Ne, Pepo. Polívku vám už nedám. Ale můžu vám dát čaj, chcete?“
K: „Ale šéfiku, já mám fakt hlad. Ráno jsem koupil, hahaha, skvělou 

bonboniéru, francouzskou, ale někdo mi jí ukrad’. Hajzlové feťácký. Víte, že 
vám vždycky pomáhám s uklízením, dejte mi polívčičku a já utíkám. Paní 
vedoucí…“ volá ke dveřím do služebních prostor „Pojďte se přimluvit!“

P: „Nechte toho, Pepo. Chcete ten čaj? Cukr navíc?“
K: Zmizí úsměv. „Hm, no jo. Se na to můžu vysrat. Dejte mi ten čaj. 

Mně je úplně blbě z hladu. Sakra.“ Bere si čaj a odchází.
P: „Na shledanou.“ Má pocit zmatku a není si jistý, 

zda neměl vyhovět a vydat polévku.
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21.2. Informovaný souhlas NS Drop In o. p. s.
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21.3. Grafické znázornění TA

21.3.1. 11.2 – 2, 3: Komplementární transakce

Ro

Do

Dí

P

Ro

Do

Dí

K

1

2

1 Poradce: „Co pro vás můžu udělat?“

2 Klientka: „Přišli jsme kvůli synovi. Začal brát 
pervitin. Tady…“ ukazuje na muže 
„s bývalým manželem jsme se 
domluvili, že se zajdeme poradit, 
protož\e nevíme, jak postupovat.“

21.3.2. 11.2 – 17, 18: Komplementární transakce

Ro

Do

Dí

K

Ro

Do

Dí

P

1

2

1 Klient: „Já říkal, že v tom je problém, vždyť 
on vlastně všechno má a nic nemusí.“

2 Poradce: „Může to být problém, 
ale to ještě uvidíme.“
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21.3.3. 11.3 – 11, 12: Komplementární transakce

Ro

Do

Dí

P

Ro

Do

Dí

K

1

2

1 Poradce: „Neměl by své dluhy splácet on?“

2 Klientka: Smutné pousmání. 
„On přece nemá z čeho.“

21.3.4. 11.6 – 15, 16: Zkřížená transakce

Ro

Do

Dí

K

Ro

Do

Dí

P

1

2

1 Klient: „Nemyslim. Nemam.“

2 Poradce: „Ale s mámou problém máte, ne?“
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21.3.5. 11.7 – 3, 4: Trefná transakce

Ro

Do

Dí

K

Ro

Do

Dí

P

1

2

1 Klientka: „Máte určitě daleko důležitější klienty, 
než jsem já. Nechci zdržovat.“

2 Poradce: „Pro příštích 50 minut jste 
můj nejdůležitější klient.“

21.3.6. 11.9 – 9: Dvojitá transakce

Ro

Do

Dí

P

Ro

Do

Dí

K

1

1 Pracovník: „Právě proto je potřeba, abyste je 
tam neházel, když u toho nejsme. 
Já odhaduju nejvýš deset. Je to tak?“
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21.3.7. 11.9 – 16: Angulární transakce

Ro

Do

Dí

K

Ro

Do

Dí

P

1

1 Klient: „Tak je naval, blbečku. 
A tu vodu si sežer.“

21.3.8. 11.10 – 9: Karambolová transakce

Ro

Do

Dí

K

Ro

Do

Dí

Ro

Do

Dí

VSP

P

1

1 Klient: „Ale jo, paní vedoucí, to je 
legrace, ne? Mimochodem máte 
fakt krásný ty… náušnice.“


