
 
 
 

 

Násilie páchané na ženách: celoeurópsky prieskum 
Otázky a odpovede týkajúce sa metodiky prieskumu 

Predstavujeme stručný prehľad o tom, ako sa vykonával prieskum agentúry FRA o násilí 
páchanom na ženách. Podrobné informácie sa nachádzajú v technickej správe.  

1. Kto boli respondenti prieskumu? 
Rozhovory sa uskutočnili s viac než 42 000 ženami vo veku od 18 až 74 rokov na území 
celej EÚ, čo zodpovedá 1 500 ženám na krajinu (okrem Luxemburska s 900 
respondentkami). 

Dolná veková hranica bola 18 rokov vzhľadom na citlivý charakter prieskumu, ako aj na 
obmedzenia v niektorých členských štátoch týkajúce sa účasti žien mladších ako 18 rokov 
na rozhovoroch bez súhlasu rodičov. 

Rozdelenie vrátane sociálno-demografických charakteristík je pripojené k správe s hlavnými 
výsledkami. 

2. Prečo, kedy a ako sa prieskum uskutočnil? 
Prieskum agentúry FRA je reakciou na žiadosť Európskeho parlamentu, ktorú zopakovala 
Rada EÚ vo svojich záveroch o odstránení násilia páchaného na ženách v EÚ. 

Agentúra FRA zostavila prieskum, ku ktorému prispeli svojimi poznatkami akademickí 
odborníci a zástupcovia občianskej spoločnosti pôsobiaci v oblasti zameranej na boj s 
násilím páchané na ženách. V rámci zmluvy s agentúrou FRA uskutočnilo konzorcium, ktoré 
bolo vybrané na základe otvorenej výzvy na predkladanie ponúk, v roku 2011 rozsiahle 
testovanie prieskumu a od marca do septembra 2012 vykonalo práce v teréne. Konzorcium 
pozostávalo zo spoločnosti Ipsos MORI, Európskeho inštitútu pre prevenciu trestných činov 
a trestné súdnictvo pridruženého k OSN a Výskumného inštitútu OSN pre otázky 
medziregionálnej kriminality a justície. Spoločnosť Ipsos MORI určila organizácie v každom 
členskom štáte EÚ pre uskutočňovanie rozhovorov na miestnej úrovni.  

Konzorcium spolu s agentúrou FRA navrhlo školenie pre osoby, ktoré budú viesť rozhovory, 
a vo februári 2012 vyškolilo školiteľov pre jednotlivé krajiny. Títo školitelia vyškolili vybrané 
anketárky v každej krajine. Na účely monitorovania obsahu školenia sa na niektorých 
školeniach zúčastnila aj agentúra FRA a zmluvní partneri.  

Dotazník bol preložený do miestnych jazykov, ktoré sa použili na rozhovor 
s respondentkami. Spoločnosť Ipsos MORI údaje zhrnula do jedného súboru údajov za 
účelom vykonania počiatočnej porovnávacej analýzy na úrovni EÚ. Záverečnú analýzu 
uskutočnila agentúra FRA. 

3. Ako sa vyberali respondentky? 
V každom členskom štáte sa prieskum zakladá na vnútroštátne reprezentatívnej vzorke žien. 
V krajinách, kde sa mohol použiť register obyvateľov pre výber vzoriek, sa vzorka osôb 
vybrala z registrov a anketárky sa mohli priamo spojiť s vybranými ženami. V krajinách, kde 
takéto informácie neboli k dispozícii, výskumníci najskôr vybrali vzorku domácností 
a anketárky vybrali respondentku z oprávnených žien v danej domácnosti. Osoby, ktoré boli 
náhodne vybrané pre rozhovor, nemohli navrhnúť niekoho iného na účasť na rozhovore. 
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4. Akým spôsobom sa zabezpečilo súkromie, anonymita a diskrétnosť u 

respondentiek? 
Prieskum uskutočnili profesionálne anketárky vyškolené na zabezpečenie diskrétnosti. 
Súbor údajov z prieskumu neobsahuje žiadne osobné údaje, ktoré by umožnili identifikáciu 
respondentiek. Počas analýzy údajov sa dávalo pozor na to, aby nikto nemohol byť 
identifikovaný na základe výsledkov.  

5. Ako dlho trval každý rozhovor? 
Dĺžka rozhovorov s každou respondentkou bola vo veľkej miere podmienená ich 
skúsenosťami. V prípade žien, ktoré zažili viaceré incidenty násilia, rozhovor trval dlhšie než 
plánovaných 50 minút. V prípade osoby, ktorá nezažila žiadnu formu násilia, bol rozhovor 
kratší. 

6. Akým témam sa venoval dotazník? 
Štandardizovaný prieskum použitý vo všetkých členských štátoch obsahoval otázky týkajúce 
sa fyzického, sexuálneho a psychického násilia, viktimizácie v detstve, sexuálneho 
obťažovania a prenasledovania (vrátane prostredníctvom nových médií, ako napríklad 
internet). Ženy boli požiadané, aby poskytli informácie o svojich vlastných skúsenostiach s 
násilím, ako často k nemu dochádzalo a aké to malo dôsledky na ich život. V rámci 
prieskumu sa zhromažďovali údaje aj o tom, či ženy oznámili alebo neoznámili polícii tieto 
incidenty a o tom, či využili ďalšie služby, ktoré sa zameriavajú na pomoc obetiam. 

7. Kladú sa v prieskume otázky o tom, kto sa dopúšťa zneužívania? 
V prieskume sa respondentkám kládli otázky týkajúce sa ich skúseností s násilím zo strany 
intímnych partnerov – osôb, za ktoré ženy sú alebo boli vydaté, žijú alebo žili spolu ako pár 
alebo vo vzťahu. Kládli sa tiež otázky týkajúce sa skúseností s inými osobami, ako napr. s 
cudzími osobami, známymi, kolegami alebo inými osobami v práci alebo rodinnými 
príslušníkmi (s inými ako je partner). 

8. Akým spôsobom sa v prieskume meralo fyzické/sexuálne/psychické násilie? 
Respondentkám sa kládli otázky týkajúce sa konkrétnych násilných činov, ktoré 
respondentky mohli zažiť, napríklad, či do nej niekto kopal, či dostala facku, či ju niekto udrel 
atď. Skoršie výskumy ukázali, že takto si respondentky s väčšou pravdepodobnosťou 
spomenuli a identifikovali incidenty násilia. V otázkach týkajúcich sa skúseností s násilím sa 
nepoužívali termíny ako „znásilnenie“ alebo „zneužívanie“, ktoré by respondentky mohli 
chápať rôznymi spôsobmi.  

9. Ako sa v prieskume meralo sexuálne obťažovanie? 
Respondentkám sa kládli otázky, či zažili konkrétne incidenty, ktoré považovali za neželané 
alebo urážlivé. Takéto incidenty zahŕňali sexuálne podfarbené poznámky alebo vtipy, 
neželané dotýkanie alebo bozkávanie alebo dostávanie e-mailov a textových správ (SMS) 
so sexuálnym obsahom. 

10. Ako sa v prieskume meralo prenasledovanie? 
Respondentkám bol predložený zoznam incidentov a kládli sa im otázky, či tá istá osoba 
bola zodpovedná za tieto incidenty. Incidenty okrem iných vecí zahŕňali príklady opakovane 
doručovaných urážlivých materiálov (napr. e-mailom, alebo prostredníctvom internetu), 
výhražné alebo tiché telefónne hovory alebo prípady, keď respondentka bola opakovane 
sledovaná alebo jej majetok bol poškodený. 
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11. Aká je reprezentatívnosť výsledkov? 
Respondentky boli vybrané náhodným výberom. Výsledky predstavujú reprezentatívne 
skúsenosti a názory žien vo veku 18 – 74 rokov, ktoré žijú v EÚ.  

12. Mohli byť výsledky ovplyvnené vonkajšími faktormi? 
Vybraná bola len jedna žena na domácnosť. Anketárky neoznámili tému prieskumu 
ostatným členom domácnosti. Rozhovory sa konali na mieste, kde sa nachádzala len 
respondentka a anketárka a kde nemohli byť rušené.  

Účasť bola dobrovoľná. Rozhovor mohol byť prerušený alebo mohol byť zmenený jeho 
termín, aby sa zabezpečilo, že prebehne v súkromí. Respondentka mohla v každom 
okamihu povedať, či sa cíti na to, aby pokračovali v rozhovore alebo nie.  

Respondentky mohli tiež uviesť všetky skúsenosti, ktoré nechceli prezradiť v rozhovore, 
v dotazníku, ktorý vyplnili samé. V rámci prieskumu sa využili len ženské anketárky. 

13. Ako ste zabezpečili, aby výsledky boli porovnateľné? 
Na zabezpečenie porovnateľnosti agentúra FRA uskutočnila v rokoch 2010 – 2011 pilotnú 
štúdiu v šiestich členských štátoch – Fínsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku 
a Španielsku. Pilotná štúdia vychádzala z návrhu dotazníka. Na odhalenie rozdielov v tom, 
ako respondentky v rôznych krajinách môžu chápať jednotlivé body v prieskume sa použila 
kombinácia metód. Výsledky sa použili pri ďalšej príprave dotazníka pred tým, než bol 
dokončený a preložený na použitie vo všetkých členských štátoch .  

Rozdiely v miere násilia páchaného na ženách medzi krajinami a v rámci krajín sa uvádzajú 
aj v iných prieskumoch, napr. v štúdii Svetovej zdravotníckej organizácii týkajúcej sa zdravia 
žien a domáceho násilia a v prieskume USA týkajúcom sa násilia zo strany intímneho 
partnera a sexuálneho násilia. 
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