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NÁVRH TÉMATICKÝCH OKRUHŮ A OTÁZEK PRO ROZHOVOR POMOCÍ 

NÁVODU 

 

TÉMATICKÉ OKRUHY OTÁZEK 

 

NÁVRHRY VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Informace o respondentovi. 

 

Odkud pocházíte? Kde jste vyrůstal? 

Jaká byla vaše rodina a rodinné vztahy? 

Kde jste žil se svojí partnerkou? 

Kolik je vám let? 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Na jaké pozici jste pracoval během vztahu 

s vaší partnerkou? 

Setkal jste se již s domácím násilím před 

vztahem s vaší partnerkou? 

 

Informace o násilné partnerce respondenta. 

 

Odkud pochází vaše partnerka? 

Kolik let je vaší partnerce? 

Jaké je nejvyšší dosažné vzdělání vaší 

partnerky? 

Jakou práci vykonávala vaše partnerka? 

Z jaké rodiny pochází vaše partnerka?  

Jaký vztah měla partnerka se svojí rodinou? 

Měla vaše partnerka již nějaké předchozí 

zkušenosti s domácím násilím? 
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Informace o průběhu vztahu respondenta a 

pachatelky. 

 

Můžete v krátkosti popsat váš partnerský 

vztah? 

Jak dlouho trval váš partnerský vztah? 

Po jaké době se vaše partnerka začala chovat 

vůči vám agresivně? 

 

Formy násilí, které se ve vztahu vyskytovaly. 

 

Můžete popsat situaci, kdy jste si poprvé 

uvědomil, že se jedná o domácí násilí? 

Můžete uvést, co přesně se stalo? 

Jak vypadalo násilné chování vaší partnerky? 

Objevovalo se ve vašem vztahu více násilí 

fyzické nebo psychické? 

Jak často se násilné chování vaší partnerky 

projevovalo? 

Kde k násilnému chování docházelo? 

Můžete popsat jeden z typických dnů vašeho 

partnerského soužití, ve kterém se objevilo 

násilné chování ze strany vaší partnerky? 

 

Násilné akty v kontextu dalších souvislostí v 

životě respondenta. 

 

Jaké emoce ve vás vzbuzovalo násilné 

chování vaší partnerky? 

Měl váš vztah s partnerkou vliv na vaše 

zaměstnání nebe váš sociální život? 

Mělo chování vaší partnerky vliv na vaši 

rodinu?  

Jaké pozitivní nebo negativní změny se 

odehrály ve vašem životě v době, kdy jste 

zažíval násilí ze strany své partnerky? 
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Násilné akty v kontextu dalších souvislostí v 

životě pachatelky. 

 

Zmínila se vám někdy partnerka o tom, že by 

byla svědkem domácího násilí ve své rodině? 

Prožívala vaše partnerka již dříve násilí 

v partnerském vztahu? 

Považovalo vaše nejbližší sociální okolí vaši 

partnerku za osobu schopnou násilí? 

 

Strategie respondenta v průběhu domácího 

násilí. 

 

Co jste udělal ve chvíli, kdy jste začínal mít 

pocit, že se ve vašem vztahu odehrává 

domácí násilí? 

Jak jste nejčastěji reagoval na násilné 

chování vaší partnerky? 

Byl někdy ve vašem vztahu moment, kdy jste 

měl ze své partnerky opravdu strach? 

 

Náhled respondenta na chování pachatelky. 

 

Můžete v krátkosti popsat svoji partnerku? 

Jak byste vlastními slovy krátce popsal 

chování vaší partnerky? 

Proč si myslíte, že k násilnému chování ve 

vašem vztahu docházelo? 

Napadají vás nějaké důvody, proč se vaše 

partnerka chovala vůči vám agresivně? 

Následky násilného chování partnerky. 

 

Máte pocit, že násilné chování partnerky 

může být něčí vina? 

Jaký byl váš život před vztahem s vaší 

partnerkou a nyní? Změnilo se něco? 

Jak byste sám popsal, jak vás soužití s vaší 

partnerkou změnilo? 

Jaké negativní nebo pozitivní změny ve 

vašem životě se odehrály, když jste vyhledal 

odbornou pomoc? 
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Jaký způsob intervence a pomoci respondent 

vyhledával, vyzkoušel a jaké jsou jeho 

zkušenosti. 

 

Kdy vás poprvé napadlo, že byste měl 

vyhledat pomoc? 

Jak jste postupoval při vyhledávání pomoci? 

Kde jste se s informacemi o domácím násilí 

setkal? 

Myslíte, že je informovanost o domácím 

násilí dostačující? 

Považujete způsoby intervence a pomoci, 

které jste vyzkoušel, za přínosné, nebo byste 

raději uvítal jiný přístup?  

Existuje něco, co vám během intervence a 

pomoci v odborných institucích chybělo? 

Napadá vás, jak zlepšit způsob pomoci pro 

mužské oběti domácího násilí? 

Myslíte si, že mužské oběti domácího násilí 

jsou stejně časté jako ženské oběti? 

 

Závěrečné otázky 

 

Jak vás dosavadní zkušenost s domácím 

násilím v partnerském vztahu ovlivnila? 

Co byste poradil ostatním mužům, kteří se 

ocitli ve stejné situaci jako vy? 

Je ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo a 

máte pocit, že byste to chtěl na závěr říct? 

Chtěl byste se na závěr na něco zeptat? 

 

 


