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PŘÍLOHA C: Informovaný souhlas 

 
 

Informace pro účastníky studie „Zneužívání návykových látek u ohrožených skupin 
mladých lidí z ústavních zařízení“ 

 
 
Dobrý den,  
 
dříve než vyslovíte souhlas se svou účastí ve studii, je důležité, abyste si přečetl/a 
následující informace o tom, co pro vás zapojení do studie obnáší a porozuměl/a tomu. Je 
důležité zmínit, že vaše účast v této studii je zcela dobrovolná, bez nároku na odměnu a že 
máte právo účast odmítnout a nebudou z toho plynout pro vás žádné důsledky. 
 
Informovaný souhlas znamená, že vy, jakožto účastník studie, jste informován/a o účelu a 
povaze své účasti ve studii, a to předem a řádně.  
 
Informace o vaší osobě budou shromažďovány a zpracovány výhradně v souvislosti se 
studií a pro její potřeby a jsou považovány za přísně důvěrné. Zajištění ochrany dat 
vyšetřované osoby je v souladu se zákonem.  
 
 
PROSÍM, ZEPTEJTE SE NA VŠE, CO VÁS ZAJÍMÁ NEBO CO VÁM NENÍ JASNÉ!  
 
 
 
INFORMOVANÝ SOUHLAS  
 
Přečetl/a jsem si všechny výše uvedené informace a dostalo se mi příležitosti zeptat se na 
vše, co jsem potřeboval/a pro pochopení toho, co pro mne účast ve studii představuje. 
Dobrovolně dávám svůj souhlas k účasti ve studii.  
 
 
V ………………………. dne ……………………………  

 

Jméno:  ……………………………………………… 

Podpis: ……………………………………………… 

 

 

Jméno zástupce zařízení:  ……………………………… 

Podpis zástupce zařízení: ……………………………… 
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 PŘÍLOHA D: Kazuistiky   

 

KAZUISTIKA  

Příloha disertační práce je zaměřena na kazuistiku dvou vybraných klientů jménem 

Petr a Pavel. Zabývá se osobní anamnézou, rodinnou anamnézou, drogovou anamnézou 

a objektivním nálezem.  

Kazuistiky byly zpracovány na základě informací získaných v roce 2012 o klientovi 

jménem Petr v nejmenované terapeutické komunitě a o klientovi jménem Pavel 

v psychiatrické léčebně. Cílem je popsat vývoj užívání návykových látek u chlapce 

vyrůstajícího od dětství v ústavním zařízení a u chlapce vyrůstajícího v dysfunkční rodině 

a následně umístěného do ústavního zařízení.  

Prohlašuji, že v této kazuistické práci dodržuji anonymitu obou klientů a ochranu 

jejich osobních údajů. Abych toho docílila, byla změněna všechna jména. Nejsou uváděny 

skutečné názvy míst, institucí ani léčebných zařízení. Klienti souhlasili se zpracováním 

osobních údajů k sepsání kazuistiky. Svůj souhlas stvrdili podepsaným informovaným 

souhlasem (viz Příloha E).  

 

Kazuistika 1 - Petr 

Základní údaje 

Klient: muž, 17 let (narozen 6/1994, zemřel 6/2012), nedokončené OU (kuchařské práce, 

stravovací a ubytovací služby) 

Užívané návykové látky: tabák, alkohol, marihuana, pervitin, LSD 

Dosavadní zařízení: diagnostický ústav, výchovný ústav, psychiatrická léčebna 

 

Anamnestické údaje byly získány nedirektivním způsobem rozhovoru a analýzou 

zdravotnické dokumentace. Pavel byl seznámen s účelem anamnestického rozhovoru 

a souhlasil s tím, aby byla na základě jeho údajů zpracována kazuistika.  
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Osobní anamnéza 

Pavel se narodil ve 28. týdnu z rizikové gravidity. Pravděpodobně byl kříšený. Dva 

měsíce strávil v inkubátoru. Dle dokumentace zpracované na základě sdělení matky začal 

chodit v 1,5 roce, první slova začal říkat ve 2,5 letech.  

Na dětské psychiatrii byl sledován od 2 let pro poruchy chování a emocí, ve věku 8 až 

10 let byl celkem 4krát hospitalizovaný na psychiatrické klinice pro depresivní stavy 

a poruchy chování. Při posledním pobytu na psychiatrické klinice byla domluvena 

hospitalizace v psychiatrické léčebně, kam byl následně převezen.  

Mezi jeho zájmy patří jízda na kole a počítače.  

 

Školní anamnéza 

Do mateřské školy nastoupil ve 4 letech. Adaptace na školku probíhala bez obtíží. Byl 

však astmatik a hodně ve školce chyběl. Do základní školy nastoupil řádně. Učivo však 

nezvládal a byl vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně. Dodatečně dostal odklad 

o jeden rok. Ve škole se projevovaly obtíže se soustředěním, se čtením, psaním 

i s chováním. Diagnostikovány mu byly specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie). Kolem 10 let věku se jeho obtíže s chováním stupňovaly a měl dvojku 

z chování.  

První až sedmý ročník absolvoval ve standardní základní škole, poté byl přeřazen na 

základní školu praktickou. Povinnou školní docházku ukončil ve školním roce 2009/2010, 

kdy vyšel z deváté třídy praktické školy. Přešel na odborné učiliště, v němž si zvolil tříletý 

obor kuchařské práce. Ze školy však byl již na počátku druhého ročníku vyloučen. 

V listopadu nastoupil na obor stravovací a ubytovací služby, který preferoval více. Do 

školy opět přestal docházet, dle svých slov hlavně kvůli praxím, kde si nerozuměl 

s mistrovou.  

 

Rodinná anamnéza 

Vlastní matka Anna se narodila v roce 1965. Vystudovala střední odbornou školu, 

kterou řádně ukončila maturitní zkouškou. Byla hospitalizována na psychiatrii na 

psychiatrické klinice i v psychiatrické léčebně. Vlastní otec Michal, narozený v roce 1959, 
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vystudoval střední odborné učiliště. V současné době pracuje jako osoba samostatně 

výdělečně činná (pokladní systémy). Je zdráv.  

Rodiče se rozvedli v červnu 2006. Poté byl Pavel svěřen do péče matky. Otec se od 

rodiny odstěhoval. Našel si přítelkyni a s ní založil novou rodinu. V současné době žije 

v jiném městě a podniká.  

Pavel má jednoho staršího sourozence Lukáše, který se narodil v roce 1989. Taktéž je 

uživatel návykových látek – marihuany a pervitinu. Byl léčen pro toxickou psychózu. 

S rodinou nebydlí, není vyučen a v současné době nepracuje.   

 

Sociální anamnéza 

Před nařízením ústavní výchovy bydlel chlapec s matkou v rodinném domku 

v menším městě v Plzeňském kraji.  

 

Drogová anamnéza 

Cigarety kouří od dětství. V současné době Pavel vykouří zhruba 20 cigaret denně. 

Alkohol konzumuje zhruba jednou týdně, s partou pijí pivo a víno. Nelegální drogy užil 

prvně ve 13 letech. Jednalo se o marihuanu. Aktuálně si dá zhruba jednou měsíčně. 

Následně experimentoval s různými drogami. Zkoušel LSD, pervitin. Ostatní omamné 

a psychotropní látky neguje. Chlapec uvádí: „Pervitin už nechci, marihuanu mam radši“. 

 

Objektivní nález 

V srpnu 2008 podala matka návrh na nařízení ústavní výchovy s návrhem na vydání 

předběžného opatření. Bylo zjištěno, že chlapec má výukové a výchovné problémy. Byl 

veden jako integrovaný žák, avšak pro neplnění školních povinností mu byl tento status 

školou odejmut. Pavel trpěl hyperkinetickou poruchou chování, depresivní poruchou 

chování, poruchou aktivity a pozornosti, smíšenou poruchou školních dovedností 

a disharmonickým vývojem osobnosti. Jako doporučení mu bylo dáno pevné režimové 

vedení a docházka do střediska výchovné péče. V případě akcentace či opakovaných 

obtížích byla doporučena léčba v dětské psychiatrické léčebně. Soud nad Pavlem stanovil 

soudní dohled.  
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Od roku 2010 do 2011 žil ve společné domácnosti ještě matčin nový přítel, s nímž se 

seznámila v psychiatrické léčebně (taktéž pacient). Martin jeho chování popisuje jako 

velmi rizikové. V říjnu 2010 mezi nimi došlo k vyhrocenému fyzickému konfliktu. Dle 

OSPOD přítel matku napadl. Martin ji bránil, byl však obviněn z těžkého ublížení na 

zdraví. Nakonec byl zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Sám uvádí, že matku bránil před 

fyzickými útoky jejího partnera. V současné době je matčin přítel ve vazbě.  

V červnu 2011 na základě oznámení matky zahájila policie úkony trestního řízení proti 

Pavlovi z důvodu krádeže plynového revolveru, nedovoleného pěstování marihuany 

a nebezpečného vyhrožování. V červenci 2011 byl Pavlovi uložen dohled probačního 

úředníka.  

V červnu 2011 bylo zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy, ve kterém mu bylo 

nařízeno předběžné opatření. Následně byl předán do péče diagnostického ústavu. 

Důvodem bylo, že chlapec naprosto přestal respektovat matku. Fyzicky ji napadal, byl na 

ni vulgární, hrubý. Prarodiče uvedli, že soužití chlapce s matkou je neurovnané, Pavel se 

stal neovladatelný, nebezpečný sobě i okolí.  

V červnu 2011 byl umístěn do výchovného ústavu. V říjnu byl chlapec přijat 

k hospitalizaci v psychiatrické léčebně pro poruchy chování. Sám chlapec již před 

umístěním uváděl, že poslední dobou zvažoval sebevraždu: „Seděl jsem na skále a čekal, 

až usnu a spadnu dolů“ . Nakonec ale zavolal matce a ta zařídila převoz na psychiatrickou 

kliniku.  

Ústavní výchova byla Martinovi ukončena dnem zletilosti, tj. v červnu 2012. Týden 

poté spáchal sebevraždu oběšením.  

 

Kazuistika 2 - Petr 

Základní údaje 

Klient: muž, 17 let (narozen 6/1994), nedokončené SOU (zemědělské práce) 

Užívané návykové látky: tabák, alkohol, pervitin, marihuana, lysohlávky 

Dosavadní ústavní zařízení: dětský domov, diagnostický ústav, výchovný ústav, 

terapeutická komunita 
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Obrázek 1: Časová osa 

 

 

Anamnestické údaje byly získány nedirektivním způsobem rozhovoru. Jedná se 

o auto-anamnesticky získaná data. Nejprve byla navozena přátelská atmosféra v příjemném 

prostředí. Petr byl seznámen s účelem anamnestického rozhovoru a souhlasil s tím, aby 

byla na základě jeho údajů zpracována kazuistika. Na začátku byly položeny úvodní 

otázky a poté se klient sám rozpovídal. Jeho vyprávění jsem naslouchala a zaznamenávala 

na diktafon. Nakonec byly položeny otázky doplňující. Jak klient sám uvedl, některé údaje 

mohou být nepřesné či zkreslené. Kromě jmen osob a názvů zařízení v něm nebyly 

udělány žádné úpravy. 

 

Osobní anamnéza 

Petrovi bylo v době rozhovoru 17 let. Narodil se v srpnu 1994 ve velkém městě 

v Čechách, v němž vyrůstal do svých 5 let. Petr je aktuálně v péči pedopsychiatra, 

hospitalizaci v psychiatrickém zařízení neguje. Uvádí, že pravidelně a po delší dobu užívá 

léky Risperdal a Chlorprothixen.  

 

Rodinná anamnéza 

Klient neuvádí mnoho informací o svých rodičích. Naposledy s nimi byl v kontaktu ve 

věku zhruba pěti let. Vlastní matce klienta bylo v té době kolem 25 let, vlastnímu otci 

kolem 35 let. Tragicky však zemřel při autonehodě.    

Pavel má 8 vlastních sourozenců, dvě sestry a šest bratrů. O nejmladším z nich chlapec 

neví. Ostatní sourozenci jsou taktéž umístěni v ústavních zařízeních.  
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Drogová anamnéza 

První návykovou látkou uváděnou chlapcem byly cigarety. Kouřit začal v 9 letech se 

svými vrstevníky z dětského domova. První zkušenost s alkoholem si Pavel nevybavuje, 

zřejmě k tomu došlo velmi brzy.  

Experimentování s nelegálními drogami u Pavla začalo ve věku 12 let. Nejprve 

vyzkoušel pervitin a po něm následovala marihuana. Tuto dobu si klient pamatuje velmi 

dobře. Pavlovi poprvé aplikovala intravenózně pervitin jeho vlastní sestra. „Starší ségra mi 

to nabídla. Ona to měla u sebe, říkam: „Co to máš?“ A bylo to… Takhle jsem se k tomu 

dostal.“ Pervitin užíval vždy, když byl na útěku ze zařízení. Někdy se jednalo o dny, někdy 

o týdny.  

Chlapec dále uvádí: „No… marihuanu… zahulim si vždycky, když je příležitost. Moc 

marihuanu nemusim… Jo, a jednou jsem vzal heroin se starší ségrou ve 14 letech. Chtěl 

jsem to zkusit. Ale necejtil jsem to, nic to se mnou neudělalo“. Z dalších návykových látek 

chlapec uvádí lysohlávky, které s dětmi z dětského domova sbírali, když šli na procházku 

po louce. Ostatní dotazované návykové látky chlapec neguje.  

V dětském domově neměl žádné problémy dostat se k návykovým látkám. Jeho 

kamarádi s nimi obchodovali.  

 

Objektivní nález 

Klient si matně vzpomíná na rané období života před umístěním do dětského domova. 

Zhruba do pěti let věku klienta žila celá jeho rodina pohromadě. Na otce má chlapec dobré 

vzpomínky. Po jeho smrti byl však umístěn do dětského domova. Matka totiž byla 

alkoholička. Chlapce i jeho sourozence neměla příliš ráda, nestarala se o ně. Od té doby již 

spolu nejsou v kontaktu.  

V dětském domově chlapec pobýval asi do 13 let. Jelikož se u něj projevovalo 

problémové chování, byl přeřazen do výchovného ústavu. Dle svých slov nerespektoval 

pravidla, chodil za školu. Pokud tam šel, vracel se pozdě. „Třeba místo v jednu hodinu 

jsem ze školy dorazil v šest. No a někdy jsem nedorazil vůbec a přespal jsem u kámoše.“ 

Ve výchovném ústavu byl do ukončení povinné školní docházky, tj. do 15 let. Poté byl 

přeřazen do jiného výchovného ústavu, kde vydržel asi půl roku. Začal zde navštěvovat 



XV 

 

střední odborné učiliště. I zde měl výraznou absenci ve škole. Následující 4 měsíce 

pobýval v terapeutické komunitě.  

Aktuálně se nachází v první fázi. Zhruba týden před přestoupením do třetí fáze totiž 

chlapec utekl. Klient uvádí, že v komunitě bude do června a poté bude jeho cesta směřovat 

zpět do místa bydliště. Následně má v plánu využít službu pro mladé lidi odcházející ze 

zařízení ústavní výchovy – Dům na půl cesty. Poslední větou chlapce týkající se jeho 

budoucnosti je „Nevim … nevim, jak to bude. To uvidí čas“ (na rtech se objevil potutelný 

úsměv).   
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PŘÍLOHA D: Informovaný souhlas ke zpracování kazuistiky  

 

Informovaný souhlas  

 

Dne …………………… jsem poskytl rozhovor Mgr. Blance Gruberové v rámci výzkumné 
studie „Zneužívání návykových látek u ohrožených skupin mladých lidí z ústavních 
zařízení“.  

 

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující 
výzkumné činnosti jmenovaného řešitele smí být tento rozhovor zpracováván jen 
v anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na moji osobu.  

 

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných 
prezentací výsledků výzkumu smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého 
jména a souvislosti s mojí osobou. 

 

 

Jméno:  ……………………………………………… 

Podpis: ……………………………………………… 

 

 

Jméno zástupce:  ……………………………… 

Podpis zástupce: ……………………………… 

 

 


