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Kazuistika – klient Jiří, 19 let, studuje SŠ, žije u rodičů, uživatel THC a alkoholu  

Jiří je studentem 3. ročníku SŠ, uměleckého zaměření.  Rodiče klienta jsou vysokoškolsky vzdělaní a 

rozvedli se, když klientovi bylo 8 let. Klient a jeho 2 vlastní sourozenci (sestra 15 let, bratr 14 let) nyní 

žijí v domácnosti s matkou a jejím dlouholetým partnerem. U otce, v původním rodinném domě 

rodiny, tráví prodloužený víkend jednou za 14 dní. Otec se podílí na výchově dětí a nepřeje si jakékoli 

zasahování ze strany matčina partnera.  

Rodina přichází do SANANIM na konci února 2020 poté, co Jiří nebyl v pololetí klasifikován ve škole ze 

3 předmětů – pro zameškání. Jiří od počátku studia na SŠ je uživatelem marihuany, na začátku 3. 

ročníku se užívání vystupňovalo na každodenní. Již na ZŠ měl výchovné problémy – online šikana, z 1. 

SŠ vyloučen v 1. ročníku za sprejovaní a manipulaci s návykovými látkami na půdě školy. Nyní Jiří 

pociťuje demotivaci ke studiu, škola ho nenaplňuje, nerozvíjí, zatím stále studuje, ale jen kvůli 

rodičům – „maturita je jen cár papíru“. Má vizi vlastní umělecké tvorby, velkého výdělku, zapsání se 

do povědomí.  

Jiří po úvodní schůzce přistupuje na podmínky rodičů - docházení do naší služby – domlouváme si 4 

individuální setkání, po kterých bude následovat společné rodinné setkání, určené k zhodnocení 

probíhající léčby. 

Při prvních sezeních mapujeme klientovo užívání marihuany a alkoholu. V polovině března je 

vyhlášen nouzový stav a uzavřeny školy – klient je izolován doma, rodiče si nepřejí, aby vycházel. 

Rekontraktujeme tedy plán léčby na poradenství jednou týdně na online platformě Skype. Klient je 

nucen díky omezením abstinovat od marihuany, ze svého pohledu náročnější chvíle prokládá 

alkoholem. Mění se témata, s kterými přichází – přemíra kontroly rodičů nad samostudiem Jiřího, 

umocněná touha po separaci – odstěhovat se, demotivace k vlastní tvorbě, propady nálad, stesk po 

kontaktu s vrstevníky. 

Po měsíci si sám začne izolaci rozvolňovat – jezdí za přáteli do Prahy, vrací se v menší míře k užívání 

marihuany. Rodiče s tím nesouhlasí, Jiří však na jejich názor nedbá, snahu o vyjednání kompromisu 

vzdal. Po rozvolnění opatření nouzového stavu sjednáváme rodinné setkání pro koordinaci péče.   

Rodiče přijeli řešit synovi výsledky ve škole – je dle nich laxní, studuje na 30 %, nechává se živit a nic 

nedělá. Podporuji klienta v tématu odstěhování se, postavení na vlastní nohy. Rodiče rozporují – dle 
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nich by nedostudoval. Matky cíl, je aby Jiří dostudoval SŠ, otcův, aby dostudoval SŠ s nadprůměrnými 

výsledky.  Jiří pokračuje v docházce do programu, avšak na pokusy o komunikaci s rodiči rezignoval.  

Výhledově budeme pracovat na posílení motivace ke zdárnému dokončení SŠ, podpoře separace a 

dovedností s ní spojenými, hledání dalších negativních důsledků užívání marihuany.  

 


