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Dosud realizované - výzkumy a studie 

1. Ekonomické dopady domácího násilí v ČR, r. 2012 

2. Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí, r. 2012 

3. Násilí ve vztazích očima teenagerů, r. 2014 

4. Vraždy v kontextu domácího násilí, r. 2015  

5. Dopady domácího násilí ve zdravotnictví, r. 2016 

6. Analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích, r. 
2016 

7. Právem proti násilí na ženách: Bílá místa české legislativy, r. 2016 

8. JEN ANO JE ANO, Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy, r. 
2017 

9. Analýza vhodné rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění, r. 2018 

 



O výzkumu a metodologie 

výzkum byl realizován ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting, a.s., 

a financován v rámci projektu Love&Respect – Preventing Teen Dating Violence II. 
podpořeného v letech 2017-2019 z programu Evropské unie Erasmus + 

 

Cíl výzkumu 

zmapovat výskyt partnerského násilí mezi mladými lidmi v České republice, formy 
tohoto násilí a jeho dopady  

 

Metodologie 

kvantitativní výzkum  - online dotazník (CAWI) 

1.000 respondentů a respondentek ve věku 16-26 let 

42 otázek týkajících se konkrétních situací ve vztahu 

lokální a komparativní výzkum (ČR, Rakousko, Chorvatsko, Španělsko, Gruzie) 

 

 



Výskyt partnerského násilí mladých v ČR 

 

 

n=914 
ti a ty, kteří jsou nebo někdy 
byli ve vztahu 



Formy násilí 

 

 

n=914 
ti a ty, kteří jsou nebo 
někdy byli ve vztahu 
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Řešení násilí ve vztahu 

 

 

n=303 
ti a ty, kteří se ve vztahu nebo při 
randění setkávali či setkávají s 
nějakou formou násilí dlouhodobě 



Jak se situace změnila? 

 

 

n=254 
ti a ty, kteří se ve vztahu nebo při 
randění setkávali či setkávají s 
nějakou formou násilí dlouhodobě 
a zároveň situaci nějakým 
způsobem řeší 



Dopady partnerského násilí mladých 

 

 

n=303 
ti a ty, kteří se ve vztahu nebo při 
randění setkávali či setkávají s 
nějakou formou násilí dlouhodobě 



Srovnání s dalšími zeměmi 
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Index partnerského násilí mladých  
(n=5030) 



  
Výstupy a doporučení – kulatý stůl,  2.4.2019 

 
• Zavedení systematického a intenzivního vzdělávání na základních a středních 

školách, a to včetně vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic. 

• Zohlednění tématu v relevantních koncepčních materiálech MŠMT 

• Zakotvení tématu v rámcových vzdělávacích programech základních a středních 
škol. Včetně alokace dostatečné časové dotace na tyto programy. 

• Formou konferencí, seminářů a školení průběžně podporovat další vzdělávání 
výchovných poradců a školních metodiků prevence. 

• Sjednocení pohledu a přístupu k prevenci a řešení problematiky napříč resorty 
jednotlivých ministerstev. 

• Podpora vzniku a provozu specializovaných programů, služeb či neziskových 
organizací věnujících se preventivním programům, osvětě a přímé pomoci 
obětem ze strany relevantních ministerstev. 

• Osvětové kampaně zvyšující povědomí o problematice určené široké veřejnosti. 

• Vzdělávání prostřednictvím specializovaných workshopů určených jak veřejnosti, 
tak studentům a studentkám základních a středních škol. 

 

 

 



  
Výstupy a doporučení – kulatý stůl,  2.4.2019 

 
Zásadní role peer pracovníků a pracovnic při navazování kontaktu s cílovou 
skupinou a při pořádání preventivních aktivit.  

 

Nepostradatelná součást práce s touto cílovou skupinou jsou moderní 
komunikační kanály.  

 

Obě tyto metody práce by neměly být opominuty při tvorbě a zřizování 
nových služeb a preventivních programů. 

 

 

http://www.love-and-respect.org/site/ 
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