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Kazuistika – rodina, dcera 16 let (experimenty s návykovými látkami, sebepoškozování), syn 13 let 

(ADHD, nízký intelekt), otec příliš nespolupracuje 

V březnu 2022 přišly na doporučení kurátora matka s 16letou dcerou, která denně kouřila 20 cigaret a 

začala experimentovat s alkoholem. Dcera měla v anamnéze v minulosti sebepoškozování, byla v péči 

psychologa a psychiatra. Dcera začala doma krást peníze, byla hrubá na matku a začala se toulat po 

nocích venku. Alkohol pila velmi excesivně. 

Dcera byla do svých 13 let premiantka ve škole, dříve pomáhala matce s o 3 roky mladším bratrem, 

který má od dětství ADHD, měl odklad ZŠ pro nezralost a byl hospitalizován 5 měsíců na psychiatrii, 

protože se intoxikoval léky. Nakonec bratrovi bylo diagnostikováno ADHD a nízký intelekt a matka ho 

přeřadila do speciální školy. 

Obě děti jsou vedeny u OSPOD, mají kurátora, oba docházejí do Střediska výchovné péče (SVP), dcera 

má psychiatra, psychologa a užívá psychiatrickou medikaci, syn má rovněž psychiatra a užívá léky. 

Dcera dochází do SVP dobrovolně na konzultace s výchovnými problémy. 

Rodiče žili asi 6 let v Anglii, narodila se tam dcera, během druhé gravidity se rozhodli vrátit do Čech, 

zde jim pomáhala s hlídáním dětí matka matky, protože matka nastoupila do práce v 1 roce syna.  

V rámci programu proběhla edukace o závislosti a závislostním chování, dcera přislíbila spolupráci 

s rodiči v rámci společných sezení. Dcera dostala nabídku léčby v Adiktologické ambulanci a v rámci 

sezení se pracovalo s její motivací k nástupu. Podařilo se domluvit společná sezení a po měsíci byl 

přizván i otec dětí. 

Rodiče nemají jednotnou výchovu dětí, otec je vyžadující a přísný, nemá autoritu před dětmi, obviňuje 

z toho manželku, která s touto výchovou nesouhlasí, ta často hovoří o svém strachu z toho, co by se 

mohlo stát dětem.  Otec si vymáhá poslušnost dětí, kteří ho nerespektují, otec je potom odtažitý a 

obviňuje matku z neposlušnosti dětí. Matka se cítí vyčerpaná, vina za to, jak to doma nefunguje, děti 

uplácí za drobné fungování a pomoc doma. Dcera se naučila rodiči manipulovat a dělat si, co uzná za 

vhodné. Oba rodiče jsou vysokoškoláci pracující jako pedagogové. 
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Rodiče dostali doporučení k sjednocení výchovy v rámci práce s rodinou, bohužel otec na další setkání 

již nepřišel, omluvil se kvůli práci. Dceři se dařilo udržet abstinenci od alkoholu déle jak týden, což dříve 

nešlo. V opilosti se chová rizikově, pije s cizími lidmi, nedomýšlí důsledky tohoto chování, říká, že nad 

tím nepřemýšlí, je jí to jedno. Začala chodit domů v domluvený čas, doma pomáhat s domácími 

pracemi, zlepšila si prospěch ve škole a podařilo se jí nepropadnout. 

Díky společným sezením se matka s dcerou dostaly k tomu, že matka neumí dceru pochválit přímo, 

pouze verbalizuje svou spokojenost. Často matka hovořila o tom, že její nálada přímo souvisí 

s chováním dcery, snažily jsme se pracovat na korekci tohoto chování matky. Dále vtvořit prostor pro 

dceru, pozornost matky totiž zaměstnával plně syn svým chováním, dcera byla upozaděna a zjistila, že 

pozornost rodičů získá nevhodným chováním. Na sezeních jsme pracovaly s hranicemi, dohodnutými 

pravidly a zatěžováním dcery odpovědností za její chování. 

Během naší spolupráce se podařilo dceři nastoupit do léčby v Adiktologické ambulanci a je v plánu 

nadále pokračovat v práci s rodinou, motivovat otce ke spolupráci. 

 

 


