
 
 
 

Násilí na ženách: průzkum napříč EU 
Otázky a odpovědi k metodice průzkumu 

Toto je stručný přehled toho, jak byl prováděn průzkum FRA, který se týkal násilí na ženách. 
Podrobné informace naleznete v technické zprávě. 

1. Kdo byly respondentky průzkumu? 
Průzkumu se zúčastnilo přes 42 000 žen z celé EU ve věku 18–74 let. To odpovídá 1 500 
žen z každé země (kromě Lucemburska s 900 respondentkami). 

Dolní věkovou hranicí bylo 18 let kvůli citlivé povaze průzkumu a omezením v některých 
členských státech, která se týkají dotazování žen mladších 18 let bez souhlasu rodičů. 

Ve zprávě s hlavními výsledky je přiloženo rozčlenění včetně sociálně-demografické 
charakteristiky. 

2. Proč, kdy a jak byl průzkum proveden? 
Průzkum je reakcí na žádost o údaje o násilí na ženách, kterou vznesl Evropský parlament a 
kterou zopakovala Rada EU ve svých závěrech o vymýcení násilí na ženách v EU. 

FRA průzkum koncipovala s přispěním akademických odborníků a zástupců občanské 
společnosti, kteří se zabývají násilím na ženách. Průzkum v roce 2011 rozsáhle testovalo na 
zakázku FRA konsorcium vybrané na základě otevřeného výběrového řízení. Uvedené 
konsorcium provádělo od března do září 2012  terénní průzkum. Konsorcium zahrnovalo 
Ipsos MORI, Evropský institut pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví přidružený 
k OSN a Výzkumný institut OSN pro otázky meziregionálního zločinu a trestní spravedlnosti. 
Společnost Ipsos MORI určila v každém členském státě EU organizace, které zde řídily 
rozhovory. 

Společně s  FRA konsorcium navrhlo program odborného vzdělávání tazatelek a v únoru 
2012 vyškolilo národní školitele. Národní školitelé pak v každé zemi vyškolili vybrané 
tazatelky. FRA a dodavatelé se zúčastnili několika školení, kde sledovali jejich obsah. 

Dotazník byl přeložen do místních jazyků, které byly používány k dotazování respondentek. 
Společnost Ipsos MORI údaje zkompilovala do jednoho souboru údajů pro prvotní 
srovnávací analýzu na úrovni EU. Konečnou analýzu provedla FRA. 

3. Jak byly respondentky vybírány? 
V každém členském státě vychází průzkum z vnitrostátně reprezentativního vzorku žen. 
V zemích, kde mohla být k výběru vzorku využita evidence obyvatel, byl vzorek jedinců 
vybrán z evidence a tazatelky se mohly na vybrané ženy obrátit přímo. V zemích, kde tyto 
informace nebyly dostupné, výzkumní pracovníci nejdříve vybrali vzorek domácností a 
tazatelky vybraly respondentku ze způsobilých žen v dané domácnosti. Osoby, které byly 
k rozhovoru vybrány náhodně, nemohly místo sebe navrhnout jinou osobu. 

4. Jak bylo zajištěno soukromí, anonymita a důvěrnost respondentek? 
Průzkum prováděly odborné tazatelky vyškolené k zajištění důvěrnosti. Soubor údajů 
z průzkumu neobsahuje žádné osobní informace, které by umožnily identifikaci 
respondentek. Při analýze údajů bylo dbáno na to, aby z výsledků nemohl být nikdo 
identifikován. 

5. Jak dlouho každý rozhovor trval? 
Délka rozhovoru s každou respondentkou velmi závisela na jejích zkušenostech. U žen, 
které zažily mnoho násilných incidentů, trval rozhovor déle než plánovaných 50 minut. 
U někoho, kdo nezažil žádnou formu násilí, byl rozhovor kratší. 
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6. Jakými tématy se dotazník zabýval? 
Standardizovaný průzkum používaný ve všech členských státech obsahoval otázky týkající 
se fyzického, sexuálního a psychického násilí, viktimizace v dětství, sexuálního obtěžování a 
nebezpečného pronásledování (včetně nových prostředků, jako je internet). Ženy byly 
požádány, aby poskytly informace o svých vlastních zkušenostech s násilím, o tom, jak 
často k němu docházelo a jaké důsledky mělo pro jejich život. Průzkum rovněž shromáždil 
informace o tom, zda se ženy obracely, nebo neobracely na policii a zda využívaly jiné 
služby, které mohou pomoci obětem. 

7. Ptal se průzkum, kdo se dopouštěl zneužívání? 
Průzkum se respondentek ptal na jejich zkušenosti s násilím ze strany sexuálních partnerů – 
osob, za které ženy jsou nebo byly provdány, se kterými žijí/žily či se kterými mají/měly 
vztah. Ptal se také na zkušenosti s jinými lidmi, například s neznámými lidmi, známými, 
kolegy nebo jinými lidmi v práci či rodinnými příslušníky (s jinými než s partnerem). 

8. Jak průzkum měřil fyzické/sexuální/psychické násilí? 
Respondentky byly tázány na konkrétní násilné činy, které případně zažily – například zda 
do nich někdo kopal, dal jim facku, uhodil je atd. Dřívější výzkum ukázal, že takto si 
respondentky na násilné incidenty pravděpodobněji vzpomenou a identifikují je. Otázky 
týkající se zkušeností s násilím nepoužívaly výrazy jako „znásilnění“ nebo „zneužívání“, 
které by respondentky mohly chápat různě. 

9. Jak průzkum měřil sexuální obtěžování? 
Respondentky byly tázány, zda zažily konkrétní incidenty, které považovaly za nežádoucí a 
urážlivé. Patřily sem komentáře nebo vtipy se sexuálním podtextem, nepříjemné dotýkání či 
líbání nebo posílání sexuálně explicitních e-mailů či textových zpráv. 

10. Jak průzkum měřil nebezpečné pronásledování? 
Respondentkám byl předložen seznam incidentů a byly dotázány, zda byla za tyto incidenty 
zodpovědná jedna a táž osoba. Incidenty mj. zahrnovaly opakované zasílání urážlivého 
materiálu (např. poštou nebo přes internet), výhružné telefonáty či telefonáty bez jediného 
slova nebo případy, kdy byla respondentka opakovaně sledována či kdy bylo manipulováno 
s jejím majetkem. 

11. Jak jsou výsledky reprezentativní? 
Respondentky byly vybrány z náhodného vzorku. Výsledky reprezentují zkušenosti a názory 
18- až 74letých žen, které žijí v EU. 

12. Mohly být výsledky ovlivněny vnějšími faktory? 
Byla vybrána pouze jedna žena z každé domácnosti. Tazatelky nesdělily téma průzkumu 
jiným členům domácnosti. Rozhovory byly prováděny na místě, kde byla přítomna pouze 
respondentka a tazatelka a kde nemohly být rušeny. 

Účast byla dobrovolná. Rozhovor bylo možné přerušit nebo naplánovat na jiný termín, aby 
bylo zajištěno, že bude prováděn v soukromí. Respondentka mohla v jakémkoliv okamžiku 
říct, zda se cítí na pokračování v rozhovoru, či nikoliv. 

V samovyplňovacím dotazníku mohly respondentky také uvést jakékoliv zkušenosti, které 
nechtěly sdělit v rozhovoru. Při průzkumu byly využívány pouze ženy - tazatelky. 

13. Jak byla zajištěna srovnatelnost výsledků? 
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Za účelem zajištění srovnatelnosti provedla FRA v období 2010–2011 pilotní studii v šesti 
členských státech – Finsku, Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku a Španělsku. Pilotní studie 
vycházela z návrhu dotazníku. Ke zkoumání rozdílů v tom, jak respondentky v různých 
zemích mohou chápat položky v průzkumu, byla využita kombinace metod. Výsledky se 
staly podkladem k dalšímu vývoji dotazníku, než byl dokončen a přeložen k použití ve všech 
členských státech. 

Rozdíly v míře násilí na ženách mezi zeměmi a v rámci zemí jsou uváděny i v dalších 
průzkumech, např. ve studii zdraví žen a domácího násilí provedené WHO a v národním 
průzkumu partnerského a sexuálního násilí v USA. 
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