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Přílohy 

Příloha č.1: Návrh dotazníku 

Dobrý den, dotazník, který právě držíte v rukou, si klade za cíl zmapovat současnou situaci 

u mužských obětí domácího násilí. Odpovídejte prosím co nejpodrobněji a žádnou otázku 

nepřeskakujte. Pokud si odpovědí nebude jisti, napište, že nevíte. Celý dotazník je anonymní 

a žádným způsobem nebude spojován s Vaší osobou. Děkuji Vám za Váš čas. 

První část: Základní informace 

Vyplňte prosím základní informace o sobě. 

Věk: 

Bydliště: (vesnice, město do 5000 obyvatel, město od 5000 do 100 000 obyvatel, město nad 100 000 obyvatel) 

Kraj: 

Dosažené vzdělání: (základní, střední bez maturity, střední s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské) 

Zaměstnání: 

Současný rodinný stav: (ženatý, žijící v partnerském vztahu) 

Délka současného vztahu: (roky, měsíce) 

Náboženství: (věřící [upřesněte], věřící ve vyšší sílu, nevěřící) 

Počet dětí: (ze současného vztahu, z  předchozího vztahu) 

 

Vyplňte prosím základní informace o své partnerce. 

Věk: 

Společná domácnost: (ano, ne [možnost uvést jiné bydliště a kraj]) 

Dosažené vzdělání: (základní, střední bez maturity, střední s maturitou, vyšší odborné, vysokoškolské) 

Zaměstnání: 

Náboženství: (věřící [možnost pro konkrétní uvedení církve], věřící ve vyšší sílu, nevěřící) 

Počet dětí: (z předchozího vztahu) 

Druhá část: Formy násilí 

Vyplňte prosím údaje o násilí, kterého se na Vás Vaše partnerka dopouštěla. 

Fyzické násilí:  

Projevy:(strkání, kroucení rukou, tahání za vlasy, svázání, facka, kopání, kousání, úder pěstí, úder předmětem, 

škrcení, popálení, opaření, hrozba nožem, hrozba pistolí, použití nože, použití pistole, jiné [vypište]) 

Četnost:(vícekrát v týdnu, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok, méně než jednou za rok) 

Nutnost lékařského ošetření: (ano [kolikrát], ne) 
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Nutnost hospitalizace: 

Psychické násilí:  

Projevy:(ponižování, zesměšňování, urážení, nadávání, obviňování, terorizování, neustálá kontrola, nadměrná 

žárlivost, vyhrožování ublížením Vám nebo dětem, vyhrožování sebevraždou, zastrašování, používání 

vulgarismů, křik a řev, citové vydírání, ničení oblíbených věcí, týrání Vašeho domácího mazlíčka, jiné [vypište]) 

Četnost:(vícekrát v týdnu, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok, méně než jednou za rok) 

Sociální násilí:  

Projevy:(zákaz styku s rodinou, zákaz styku s přáteli, kontrolování hovorů, kontrolování sms zpráv nebo e-

mailů, kritizování nebo pomlouvání rodiny či přátel, kritizování nebo pomlouvání Vašeho vzhledu či stylu 

oblékání, manipulace skrze děti, jiné [vypište]) 

Četnost:(vícekrát v týdnu, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok, méně než jednou za rok) 

Ekonomické násilí: 

Projevy:(neumožnění hospodařit se společný financemi, neumožnění hospodařit s vlastními financemi, 

zabavování mzdy, platu nebo důchodu, nucení do nevhodné práce nebo do práce přes čas, jiné [vypište]) 

Četnost:(vícekrát v týdnu, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok, méně než jednou za rok) 

Sexuální násilí:  

Projevy:(ponižování se sexuálním podtextem, ponižování po pohlavním styku, vydírání skrze pohlavní styk, 

vynucený sexuální styk, odpírání sexuálního styku, nucení do nechtěných sexuálních praktik, jiné [vypište]) 

Četnost:(vícekrát v týdnu, jednou za týden, jednou za měsíc, jednou za rok, méně než jednou za rok) 

 

První atak: (kdy, jaká forma) 

Poslední atak: (kdy, jaká forma) 

Zkušenost s násilnou partnerkou v předchozím vztahu: (ano [forma, projevy, četnost], /ne) 

 

Třetí část: Domácí násilí a jeho souvislosti 

Vyplňte prosím informace o sobě. 

Pijete alkohol: (každý den, 2x-3x do týdne, 1x do týdne, 2x-3x do měsíce, méně často, jsem abstinent) 

Kouříte: 

Užíváte návykové látky: (ano [druh], /ne) 

Jste závislý: (ano [druh závislosti], /ne) 

Vyrůstal jste v úplné rodině: 

Máte sourozence:  

Máte pocit, že jste byl v dětství trestán více než Vaši vrstevníci: 

Máte pocit, že byly tresty neadekvátní: 

Kdo Vám v dětství ukládal tresty: (matka, otec, prarodiče, jiné osoby [kdo]) 
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Jak jste byl v dětství trestán: (fyzicky [kdo] – plácnutí, facka, bití rukou, bití předmětem, jinak [jak]), 

psychicky [kdo] – ignorace, ponižování, neprojevování lásky, jinak [jak]), ekonomicky [kdo] – neposkytování 

jídla, čistého ošacení, kapesného, jinak [jak]), 

 

Vyplňte prosím informace o své partnerce. 

Pije alkohol: (každý den, 2x-3x do týdne, 1x do týdne, 2x-3x do měsíce, méně často, jsem abstinent) 

Kouří: 

Užívá návykové látky: (ano [druh], /ne) 

Je závislá: (ano [druh závislosti], /ne) 

Vyrůstala v úplné rodině: 

Má sourozence:  

Máte pocit, že byla v dětství trestána více než její vrstevníci: 

Máte pocit, že byly tresty neadekvátní: 

Kdo jí v dětství ukládal tresty: (matka, otec, prarodiče, jiné osoby [kdo]) 

Jak byla v dětství trestána: (fyzicky [kdo] – plácnutí, facka, bití rukou, bití předmětem, jinak [jak]), 

psychicky [kdo] – ignorace, ponižování, neprojevování lásky, jinak [jak]), ekonomicky [kdo] – neposkytování 

jídla, čistého ošacení, kapesného, jinak [jak]), 

Počet jejích předchozích dlouhodobých partnerských vztahů: 

Byla v předchozích partnerských vztazích násilná: 

Jakou formu násilí používala: (fyzické, psychické, ekonomické, sociální, sexuální) 

Je násilná i na veřejnosti: (ano [kde], /ne) 

 

Čtvrtá část: Intervence 

Vyplňte prosím pár otevřených otázek zaměřených na Váš současný stav a na pomoc obětem 

domácího násilí. 

Proč jste přišel do Intervenčního centra: 

Kde jste se o činnosti Intervenčního centra dozvěděl: 

Co od Intervenčního centra očekáváte: 

Plánuje využít i další formu psychologické a sociální pomoci: 

Vyhledal jste pomoc lékaře nebo o tom uvažujete: 

Vyhledal jste pomoc právníka nebo o tom uvažujete: 

Jak se v současné době cítíte: 

Jak vidíte svou budoucnost: 

Proč si myslíte, že se Vaše partnerka domácího násilí dopustila: 
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Na závěr si prosím překontrolujte, zda jste vyplnili všechny položky dotazníku.  

Děkuji Vám za ochotu zúčastnit se výzkumu. 

 

Výše uvedený dotazník nemusí být použit v daném rozsahu. Je možné využít jen některé jeho 

části nebo ho brát jako součást pilotní studie, která následně bude rozšířena o navazující 

výzkum. 

 


