
STATICKÉ FAKTORY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERZE SARPO: ROZŠÍŘENÁ 
 
TRESTNÁ ČINNOST: 
Odsouzený XX, narozen XX, vykonává trest odnětí svobody od 23.9.2015.  
 
TRESTNÍ MINULOST: 
V minulosti již byl odsouzen za protiprávní činnost. Doposud byl 2x ve výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně. Celkový 
počet záznamů v opisu z evidence Rejstříku trestů, včetně toho aktuálního, činí 7.  
Výkon trestu odnětí svobody byl celkem odložen 2x. K jeho přeměně došlo 1x.  
Odnětí svobody nepodmíněně bylo uloženo celkem 4x. Podmíněně byl propuštěn 1x.  
Poprvé byl odsouzen za protiprávní činnost: §224/1,2 (těžká újma na zdraví nebo smrt z nedbalosti) zák. č. 140/1961 Sb. 
Bylo to ve věku 15 let. Při propuštění z posledního věznění dosáhl 35 let věku. Při nástupu do aktuálního věznění dosáhl 40 
let věku. Za posledních pět let celková doba věznění nepřekročila hranici jednoho roku.  
 
ZPŮSOBENÁ ÚJMA: 
Za protiprávní činnost násilné povahy nebyl v minulosti odsouzen. Za protiprávní činnost se sexuálním kontextem nebyl v 
minulosti odsouzen. V minulosti lze nalézt více protiprávních činů s drogovým kontextem (nedovolená výroba a jiné nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů).  
 
AKTUÁLNÍ A OSTATNÍ TRESTNÁ ČINNOST: 
V současné době odsouzený vykonává trest odnětí svobody za protiprávní činnost: § 283/1,2b- nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Odnětí svobody nepodmíněně bylo uloženo v délce trvání: 3r. Trest 
vykonává ve věznici s ostrahou.  
V rámci aktuálního věznění je zároveň odsouzen za následující protiprávní činnost: § 337/1f- maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. A to v celkové délce trvání: 12m.  
Aktuální a ostatní trestná činnost obsahuje drogový kontext.  
Popis trestné činnosti:  
3 roky: prodával drogy;     12 měsíců: mařil výkon rozhodnutí tím, že bez závažného důvodu nenastoupil na výzvu soudu trest 
odnětí svobody.  
 
Výsledné riziko statických faktorů je vysoké, míra rizika je 54,4 ze 100.  
 
RIZIKO ÚJMY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Popis trestného činu: 
Analyzovaný trestný čin: prodával drogy. 
Okolnosti: 
Odsouzený spáchal trestný čin v roli pachatele. Svůj záměr si předem naplánoval. Při jeho spáchání neměl u sebe žádnou 
zbraň.  
Charakteristika oběti: 
Trestný čin nemá konkrétní oběť.  
Spouštěcí mechanismy: 
Psychoaktivní látky, psychické faktory ani sexuální faktory nebyly spouštěčem páchání trestné činnosti. Lze nalézt příčinnou 
souvislost mezi spácháním analyzovaného trestného činu a jeho antisociálním životním stylem.  
Výstup: 
Na základě analýzy kriminálního chování hrozí újma: 
- jiné skupině osob- lidé užívající OPL. Stupeň pravděpodobnosti újmy byl odhadnut jako velmi vysoký. 
 
ADAPTACE - PROJEVY CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ V NÁSTUPNÍM ODDĚLENÍ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Projevy chování vůči zaměstancům: 
Nebyly zjištěny žádné z popisovaných negativních projevů chování odsouzeného vůči zaměstnancům.  
Projevy chování k ostatním odsouzeným: 
Nebyly zjištěny žádné z popisovaných negativních projevů chování odsouzeného vůči ostatním odsouzeným.  
Mimořádné projevy nežádoucího chování: 
Nebyly zjištěny žádné mimořádné projevy nežádoucího jednání.  
Respektování norem výkonu trestu odnětí svobody: 
- své povinnosti si řádně plní 
- zná svá práva i povinnosti 
 
DYNAMICKÉ FAKTORY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--BYDLENÍ-- 
Popis aktuálního stavu: 



Trvalý pobyt má hlášen na adrese xxxxxxxxx, jedná se o sídlo ohlašovny (úřední adresa). Jako kontaktní adresu uvádí: 
xxxxxxxxxx u družky. Po výkonu trestu se bude vracet na adresu: xxxxxxxxxxx.  
Popis situace před nástupem do výkonu trestu: 
- stabilní, perspektivní (2012-2015) 
Osoby, se kterými sdílel místo bydlení: družka a děti.  
Rizika: 
Má právně ošetřené bydlení, které nemá formální charakter. Bydlení odpovídá běžnému standardu, není ničím limitováno. 
Bydlí v prostředí, které není charakterizováno jako rizikové, výskyt rizikového chování je spíše ojedinělý. Informace k 
posouzení rizika Konflikty v místě bydlení chybí. Bydlení má střední souvislost s trestnou činností. Doplnění hodnotitele k 
rizikům: možnost doplnění nevyužita 
Motivace k řešení objektivně zjištěných rizik: 
Odsouzený si neuvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Bydlení.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 2,5. Hodnotitel ponechal hodnotu objektivního hodnocení. Výsledná hodnota rizika je 2,5 
z 10.  
 
--ZAMĚSTNÁNÍ-- 
Popis aktuálního stavu: 
Naposledy byl odsouzený legálně zaměstnán jako fi.xxxxxxxxx, zemní práce, xxxxxxxxx 2013-2015 (smlouva o dílo). Aktuální 
zdravotní stav neomezuje možnost pracovního uplatnění. Odsouzený uvádí, že mu nebyl přiznán žádný ze stupňů invalidity.  
Popis situace před nástupem do výkonu trestu: 
- zaměstnán (2013-2015) 
Před aktuálním vězněním nebyl odsouzený v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.  
Rizika: 
V současné době nemůže pro praxi využít žádnou kvalifikaci. Informace k riziku Rizikový průběh předchozích zaměstnání 
chybí. Tři roky před nástupem trestu odnětí svobody nebyl vystaven negativnímu vlivu nezaměstnanosti. Před výkonem trestu 
nenastala situace, že by byl bez zaměstnání a zároveň nebyl v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Má 
odpovídající a dostatečné pracovní zkušenosti. Zaměstnání má střední souvislost s trestnou činností. Doplnění hodnotitele: 
možnost doplnění nevyužita 
Motivace k řešení objektivně zjištěných rizik: 
Odsouzený si neuvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Zaměstnání.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 3,3. Hodnotitel ponechal hodnotu objektivního hodnocení. Výsledná hodnota rizika je 3,3 
z 10.  
 
--FINANCE-- 
Popis situace před nástupem do výkonu trestu: 
- mzda, plat, odměna (2013-2015) 
Legální příjmy odsouzeného lze za uvedené období hodnotit jako pravidelné.  
Při pohovoru odsouzený potvrzuje tyto závazky: exekuce-pokuty,zdrav.poj., soud- částku neví, Výživné na děti: xxxxxxxxxxx, 
3 roky, xxxxxxxxxxx, 5 let, celkem 2 000,-Kč. Obě jsou v péči matky (družky ods.) xxxxxxxxxxxxxxx.  
Rizika: 
Má legální příjmy, jsou však omezené z důvodu jejich nepravidelnosti nebo nedostatečnosti. Má nelegální příjmy, z nichž část 
pochází i z trestné činnosti. Své závazky plnil s problémy a to z důvodu, že řádné plnění bylo nad rámec jeho reálných 
možností. Není schopen dlouhodobě plánovat řešení své finanční situace. Snadno se dostává do finanční tísně, kterou 
nedokáže efektivně řešit. Finance mají vysokou souvislost s trestnou činností. Doplnění hodnotitele k rizikům: možnost 
doplnění nevyužita 
Motivace k řešení objektivně zjištěných rizik: 
Odsouzený si uvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Financí, přiznává souvislost těchto rizik s trestnou 
činností, má zájem o jejich řešení, ale nepodnikl žádné kroky směřující k minimalizaci zjištěných rizik.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 6,7. Hodnotitel ponechal hodnotu objektivního hodnocení. Výsledná hodnota rizika je 6,7 
z 10.  
 
--RODINA A SOCIÁLNÍ KONTAKTY-- 
Popis aktuálního stavu: 
Odsouzený je svobodný. Vlastní děti: 3. Z toho nezletilých dětí ve vlastní péči: 0. 
Okruh osob, se kterými kontakt udržuje nebo se kterými po dobu věznění bude chtít udržovat:  
- rodiče (xxxxxxxxxxxxxxxxx)  
- sourozenci (xxxxxxxxxxxxxxxx)  
- družka (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
- děti: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  
Rizika: 
Osoba blízká se přímo nepodílela na trestné činnosti, ale dá se předpokládat, že s ní byla obeznámena. Je v pravidelném 
kontaktu s osobami s kriminální minulostí. Informace k riziku Časté konflikty ve vztazích chybí. Fungující sociální zázemí jej 
podporuje a hodlá podporovat i do budoucnosti. Sociální kontakty mají střední souvislost s trestnou činností. Doplnění 
hodnotitele k rizikům: možnost doplnění nevyužita 



Motivace k řešení objektivně zjištěných rizik: 
Odsouzený si neuvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Rodina a sociální kontakty.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 4,2. Hodnotitel hodnotu objektivního hodnocení snížil o 1 stupeň. Výsledná hodnota rizika 
je 3,2 z 10.  
 
--Doklad totožnosti-- 
Odsouzený nemá občanský průkaz k dispozici ve věznici, uvádí, že se aktuálně nachází: doma. Datum konce platnosti: 
platný.  
Hodnotitel dále uvádí: Družka dodá platný OP do věznice během návštěvy. 
 
--VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA-- 
Popis stavu vzdělání: 
Zaznamenání aktuálního stavu v procesu vzdělávání: 
Základní vzdělání dokončil: 9 let ZDŠ. Střední vzdělání nedokončil: nedokončil obor zedník.  
Kurzy, praxe, dovednosti, schopnosti a jazykové znalosti: 
Odsouzený v minulosti absolvoval: zedník-2000- organizován ÚP. Má pracovní praxi: zedník; OSVČ stavební práce- 4 roky.  
Popis stavu výchovy: 
Výchova probíhala v rodinném prostředí.  
Úplná rodina: dva sourozenci.  
K výchově v rodinném prostředí hodnotitel doplňuje: Vychováván v úplné rodině se dvěma sourozenci. Dětství i rodinnou 
atmosféru hodnotí jako skvělé.  
V chování odsouzeného v dětství nebyly identifikovány žádné sociálně patologické vzorce chování.  
Trávení volného času v dětství: 
Organizovaná forma: 
- zájmové kroužky a sportovní aktivity: sportovní střelba.  
Neorganizovaná forma: 
- jiné způsoby trávení volného času: motokros.  
Rizika: 
U odsouzeného je zaznamenána absence vyššího vzdělání. Rodinné prostředí lze charakterizovat jako funkční. Rodinné 
prostředí bylo bez kriminální zátěže. Výchova probíhala vždy v rodinném prostředí. Výchova probíhala v úplné rodině. 
Nevyskytly se žádné symptomy poruch chování v dětství. Nikdy nebyl členem žádné závadové skupiny. Faktor s trestnou 
činností nesouvisí. Doplnění hodnotitele k rizikům: možnost doplnění nevyužita 
Motivace: 
Odsouzený si neuvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Vzdělání a výchova.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení v této oblasti je 1,2. Hodnotitel ponechal hodnotu objektivního hodnocení. Výsledná hodnota rizika je 
1,2 z 10. 
 
--ZÁVISLOSTI-- 
Alkohol v hodnoceném období nesehrál žádnou negativní roli v životě odsouzeného.  
Drogy v hodnoceném období nesehrály žádnou negativní roli v životě odsouzeného.  
Hraní v hodnoceném období nesehrálo žádnou negativní roli v životě odsouzeného.  
Odsouzený se označuje za nekuřáka.  
Rizika: 
Odsouzený se dostává pravidelně do kontaktu s jedinci z problémových skupin. Převládají u něj kontakty s lidmi mimo ně. 
Závažné dopady spojené s problémovým chováním zasahují některé oblasti jeho života. Nebyly identifikovány žádné, nebo 
jen minimální výdaje spojené s problémovým chováním. Ze zjištěných údajů vyplývá, že byl v minulosti závislý. Dokázal se 
však vyléčit. Aktuálně ho již nelze charakterizovat jako závislého. Není a nebyl patologickým hráčem. Závislosti mají vysokou 
souvislost s trestnou činností. Doplnění hodnotitele k rizikům: možnost doplnění nevyužita 
Motivace: 
Odsouzený si uvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Závislosti, přiznává souvislost těchto rizik s trestnou 
činností, ale nemá zájem o jejich řešení.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 5,3. Hodnotitel zvýšil hodnotu objektivního hodnocení o 1 stupeň. Výsledná hodnota rizika 
je 6,3 z 10.  
 
--OSOBNOST A CHOVÁNÍ-- 
Aktuální psychický stav: 
V posledních týdnech u odsouzeného nedošlo k žádným neobvyklým změnám. Nebyly nalezeny žádné okolnosti, kterým by 
bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost.  
Popis situace: 
 
Traumatizující události v děství nebyly identifikovány.  
Vybrané projevy maladaptivního chování (sebepoškození, pokus o sebevraždu, volní odmítání stravy) nebyly zjištěny.  
Rizika: 



V rámci hodnocení agresivních projevů v chování odsouzeného byly zjištěny opakované projevy brachiální agrese. Ostatní 
druhy agresivního chování nacházíme opakovaně. Nacházíme prvky identifikace s některou ze skupin, které lze zařadit do 
kriminální subkultury.  
V rámci zhodnocení rizik v komunikačních strategiích odsouzeného lze konstatovat, že se opakovaně snaží ovládat druhé lidi 
a užívat je ve svůj prospěch. Lež používá opakovaně a za účelem zisku výhod. Její využívání dokáže plánovat. Za určitých 
okolností se dostává do konfliktu s formálními autoritami.  
V rámci zhodnocení rizik vyplývajících z životního stylu odsouzeného lze konstatovat, že se vědomě a opakovaně vyskytuje 
na rizikových místech a dostává se do rizikových situací. Běžné životní situace dokáže zvládat. Při řešení těch náročnějších 
ojediněle selhává, je-li situace negativně ovlivněna okolnostmi. Nezodpovědné chování se v životě odsouzeného opakuje. 
Běžné životní problémy dokáže zvládat, v náročnějších situacích spoléhá na pomoc druhých nebo čeká, jak dopadnou. 
Pravidla a normy porušuje opakovaně. Je iniciátorem takových situací. V některých oblastech svých názorů akceptuje 
protiprávní jednání antisociálního charakteru. Má zájem o řádné zaměstnání, ale ne vždy se mu daří ho získat nebo udržet. 
Osobnost a chování mají vysokou souvislost s trestnou činností.  
Doplnění hodnotitele k rizikům: možnost doplnění nevyužita 
Motivace: 
Odsouzený si uvědomuje rizika, která byla identifikovaná pro oblast Osobnost-chování, přiznává souvislost těchto rizik s 
trestnou činností, ale nemá zájem o jejich řešení.  
Vyhodnocení: 
Objektivní hodnocení této oblasti je 6. Hodnotitel ponechal hodnotu objektivního hodnocení. Výsledná hodnota rizika je 6 z 
10. 
 
Výsledné riziko dynamických faktorů je vysoké, míra rizika je 59,6 ze 100. 
 
PROTEKTIVNÍ FAKTORY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Má dlouhodobě stabilní a perspektivní bydlení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat i po skončení výkonu 
trestu.  
- Před nástupem aktuálního výkonu trestu měl po dobu 3 let stabilní zaměstnání.  
- Měl pravidelný legální zdroj příjmů.  
- Má funkční rodinné zázemí.  
- Byl vychováván ve stabilním rodinném zázemí. 
- Svou odbornost si rozvíjel v rámci dalšího studia. 
- Nebyl členem žádné závadové sociální skupiny.  
- V současnosti je jeho psychický stav bez výrazných abnormalit. 
- Postoj k trestné činnosti je realistický. 
 
SEBEHODNOCENÍ ODSOUZENÉHO 
---------------------------------------- 
 
Oblasti, které měl odsouzený dle subjektivního názoru vyřešeny: 
- najít si stálé bydlení 
- udržet si stálé bydlení 
- najít si stálé zaměstnání 
- udržet si stálé zaměstnání 
- získat pracovní zkušenost 
- mít jistý a pravidelný příjem 
- řešit své dluhy a pohledávky včetně výživného 
- bydlet s osobami páchajícími trestnou činnost nebo v rizikovém prostředí 
- dokázat hospodařit se svými financemi 
- dokončit si své vzdělávání nebo získat další potřebnou kvalifikaci 
- vycházet se svojí rodinou 
- vycházet bezkonfliktně s partnerem 
- být bez přátel 
- starat se o své děti 
- vycházet bezkonfliktně s autoritami 
- vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu nebo braní drog 
- vyhnout se hraní hazardních her nebo automatům 
- zvládnout pocity osamělosti 
- zvládnout pocity méněcennosti 
- zvládnout svou snadnou ovlivnitelnost druhými lidmi 
- zvládnout stát si za svými názory 
- zvládnout své agresivní chování a zkratové jednání 
- využít příležitost k nápravě vlastních chyb 
- zvládnout obavy ze své budoucnosti 
- zvládnout svou nerozhodnost 
- zvládnout svou netrpělivost, když se mi nebude nějaký čas dařit 
- najít si smysluplnou (bez trestné činnosti) náplň volného času 



 
Oblasti, které neměl odsouzený dle subjektivního názoru vyřešeny, ale zvládal je: 
- odsouzený neoznačil žádnou oblast 
 
Oblasti, které neměl odsouzený dle subjektivního názoru vyřešeny a nezvládal je: 
- být bez partnera 
- vyhnout se kontaktu s přáteli, nebo známými, kteří mají konflikty se zákonem, příp. berou drogy 
- vyhnout se návštěvám rizikových míst 
 
Oblasti, které souvisí dle subjektivního názoru odsouzeného s jeho aktuální trestnou činností: 
- vyhnout se kontaktu s přáteli, nebo známými, kteří mají konflikty se zákonem, příp. berou drogy 
- vyhnout se návštěvám rizikových míst 
 
Odsouzený hodnotí svou trestnou činnost: Kdybych věděl, jak jinak řešit problémy, nebo kdybych věděl, co vím dnes, určitě 
bych volil jiné řešení.  
Jako motivaci pro řešení svých problémů uvádí: družka, děti, již žít bezkonfliktní život, dokázat rodině a dětem, že umí žít 
řádně, obnovení vztahů pracovní kontakty, stabilizace životních podmínek, vyřešení dluhů, finanční nezávislost a jiné motivy: 
celá rodina a děti.  
Subjektivní míra zodpovědnosti (0-10): Cítí se zcela zodpovědný za trestný čin, za který je aktuálně ve výkonu trestu (10). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZÁVĚR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STATICKÉ FAKTORY: 
- riziko: vysoké 
- míra rizika: 54,4 ze 100 
RIZIKO ÚJMY: 
- odhad potenciální újmy: velmi vysoká, potenciální oběť: skupiny osob 
DYNAMICKÉ FAKTORY: 
- riziko: vysoké 
- míra rizika: 59,6 ze 100 
 
VÝČET FAKTORŮ S RIZIKY VYSKYTUJÍCÍMI SE V ZÁVAŽNÉ MÍŘE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BYDLENÍ 
 - bydlení souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: střední 
Motivace k řešení rizik: neuvědomuje si rizika 
 
ZAMĚSTNÁNÍ 
 - nízká využitelnost kvalifikace 
 - zaměstnání souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: střední 
Motivace k řešení rizik: neuvědomuje si rizika 
 
FINANCE 
 - nelegální příjmy 
 - dluhy, závazky, plnění 
 - nedostatečné dovednosti hospodařit s finančními prostředky 
 - finance souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: vysoká 
Motivace k řešení rizik: chce problém řešit, ale kroky ke změně nečiní 
 
RODINA A SOCIÁLNÍ KONTAKTY 
 - kontakty s osobami s kriminální minulostí 
 - rodina a sociální kontakty souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: střední 
Motivace k řešení rizik: neuvědomuje si rizika 
 
ZÁVISLOSTI 
 - je v kontaktu s rizikovými uživateli nebo hráči 
 - závažné dopady užívání nebo  hraní 
 - závislosti souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: vysoká 
Motivace k řešení rizik: problém přiznává, ale nechce ho řešit 
 



OSOBNOST A CHOVÁNÍ 
 - násilné jednání (brachiální agrese) 
 - projevy agresivního chování 
 - identifikace s antisociálními subkulturami 
 - snaha ovládat druhé, sklon k manipulaci 
 - sklon lhát a podvádět 
 - vyhledávání rizikových míst a situací 
 - nezodpovědnost v chování 
 - obtíže s dodržováním pravidel a norem 
 - akceptace protiprávního jednání  
 - osobnost-chování souvisí s trestnou činností 
Souvislost s trestnou činností: vysoká 
Motivace k řešení rizik: problém přiznává, ale nechce ho řešit 
 
ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI: 
Statické faktory: 
 - opakovaný pobyt ve výkonu trestu 
Dynamické faktory: 
Riziko újmy: 
 - plánovaný trestný čin 
 - vliv životního stylu 
Adaptace v Nástupním oddělení: 
- během procesu adaptace v nástupním oddělení nebyly zjištěny závažné skutečnosti 
 
DOPORUČENÍ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vychovatel: 
Bez doporučení 
 
Sociální pracovník: 
 dle možnosti pracovně zařadit 
 
Psycholog: 
 pracovně zařadit UV, vést k udržování soc. kontaktů s rodinou a k náhledu na krim. živ. styl. 
 
Speciální pedagog: 
 Pracovně zařadit. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komplexní zprávu aktualizovali a den aktualizace: 
 - Statické faktory: Vychovatel: xxxxxxxxxxx 
 - Adaptace v Nástupním oddělení: Vychovatel: xxxxxxxxxxx 
 - Bydlení, Finance, Zaměstnání a Rodina a sociální kontakty: Sociální pracovník: xxxxxxxxxxxx 
 - Závislosti, osobnost a chování: Psycholog: xxxxxxxxxxxxxxx 
 - Riziko újmy: Psycholog: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 - Vzdělání a výchova: Speciální pedagog: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 - Dotazník sebehodnocení: Speciální pedagog: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 - Protektivní faktory: Speciální pedagog: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Komplexní zpráva aktualizována dne: xxxxxxxxxxxxxxx 

 


