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Výzkum násilí mezi lidmi se zdravotním postižením
Cílem výzkumu je zmapovat násilí páchané na lidech se zdravotním postižením, jeho 
dopady na život poškozených a jeho oznamování policii. Výsledky výzkumu budou využity 
ve snaze o posílení právní ochrany lidí se zdravotním postižením. 

Je důležité, aby jej vyplnili také lidé se zdravotním postižením, kteří se s žádným útokem 
vůči sobě nesetkali. Při vyplňování dotazníku je možné využít podpory jiné osoby v případě, 
kdy zdravotní postižení brání četbě otázek či zadávání odpovědí. Vyplnění dotazníku trvá 
zhruba 30 minut. 

Někdy jsou lidé se zdravotním postižením napadáni kvůli svému zdravotnímu postižení, 
kvůli tomu, že prý jsou „jiní”, že nejsou „normální”. To znamená, že kdyby postiženi nebyli, 
pachatel by na ně neútočil.  

Napadání kvůli zdravotnímu postižení často provázejí projevy, jimiž pachatelé dávají svou 
motivaci najevo (urážky týkající se zdravotního postižení, odebírání zdravotních pomůcek 
apod.). Mezi násilí kvůli zdravotnímu postižení patří i ty útoky, kdy pachatel útočí na 
člověka se zdravotním postižení v domnění, že se vinou svého postižení neubrání.  

Příklady násilí kvůli zdravotnímu postižení zahrnují:  
- spolužáci šikanují chlapce s poruchou autistického spektra, protože je „divný” či „blázen”,  
- kolemjdoucí žena začne útočit na nevidomého, kope mu do hole a řve, že je „mrzák”, 
- skupina mladších osob fyzicky napadne člověka s mentálním postižením, nadávají mu, že 
je „zrůda”, „jen pobírá dávky” a „nemá právo žít”, 
- neznámý muž sexuálně obtěžuje ženu pohybující se na vozíku, vyhrožuje jí ublížením, 
pokud ho neuspokojí, 
- muž se přistěhuje k ženě s invalidním důchodem, po čase začne zneužívat její situace, 
bere jí peníze a prodává její věci. 

Výzkum využívá dotazník. Určen je lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v Česku a jsou 
starší 15 let (včetně). Zde je možné vyplnit plnou verzi. Pro lidi s mentálním postižením 
byla vytvořena zjednodušená verze, kterou lze vyplnit zde: 
https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856. 

Odpovídejte prosím uvážlivě, upřímně, a pokud možno, na všechny otázky. Z možných 
odpovědí vybírejte tu, jež nejvíce odpovídá Vaší situaci. Získané odpovědi budou využity 
tak, aby nebylo možné ztotožnit jejich autora. Výsledky budou zveřejněny za celou skupinu 
účastníků výzkumu, a to formou statistických dat a závěrů z jejich analýzy.  

Dotazník se SPOUŠTÍ kliknutím na tlačítko "Další", které je umístěno na stránce vlevo dole. 

Dotazník je součástí projektu Právem proti předsudkům obecně prospěšné společnosti In 
IUSTITIA. Podpořen byl Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je 
podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je 
financován z Fondů EHP a Norska. Více informací o projektu najdete na webu 
www.pravemprotipredsudkum.cz. 

V případě nejasností či jiných dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 773 
177 822 nebo na emailu vaclav.walach@in-ius.cz. 

https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856&sa=D&source=editors&ust=1651232423321140&usg=AOvVaw2S1V857_ma-6RJ69uSs7Vq
https://www.google.com/url?q=http://www.pravemprotipredsudkum.cz&sa=D&source=editors&ust=1651232423321275&usg=AOvVaw3IoYcrND8yOdt03vlVjQRO
mailto:vaclav.walach@in-ius.cz
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Informovaný souhlas

1.

Označte jen jednu elipsu.

Potvrzuji

Nepotvrzuji
Přeskočte na sekci 65 (Je nám líto, ale bez udělení souhlasu se nelze dotazníku
zúčastnit. )

Zdravotní postižení

2.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne
Přeskočte na sekci 66 (Je nám líto, ale dotazník je určen pouze pro lidi se zdravotním
postižením)

Osobní charakteristiky 1.

*Povinné pole

Moje účast na výzkumu je zcela dobrovolná. Rozumím tomu, že na otázky o násilí

nemusím odpovědět a mohu kdykoli přestat s vyplňováním dotazníku bez udání

důvodů.

*

Považujete se za člověka se zdravotním postižením nebo Vás za něj považuje

někdo jiný (včetně státu)?

*
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3.

Označte jen jednu elipsu.

Muž

Žena

Ostatní

4.

5.

Označte jen jednu elipsu.

Základní (včetně bez vzdělání)

Středoškolské bez maturity

Středoškolské s maturitou

Vyšší odborné nebo vysokoškolské

Osobní charakteristiky 2.

6.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

7.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

1. Jste? *

2. Kolik Vám je let? (prosím vyplňte číslici) *

3. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání? *

4. Pracujete (zaměstnání, brigáda, podnikání)? *

5. Pobíráte starobní důchod? *
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8.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Základní charakteristiky 3.

9.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

10.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Ve vlastním nebo družstevním bydlení

V běžném nájemním bydlení

V domově pro seniory

V domově pro osoby se zdravotním postižením

V domově se zvláštním režimem

V bytě zvláštního určení (bezbariérové byty)

V chráněném bydlení

V domě s pečovatelskou službou

Základní charakteristiky 4.

6. Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené? *

7. Studujete na základní, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole? *

8. Kde bydlíte? *
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11.

Označte jen jednu elipsu.

Do 999 obyvatel

1 000 až 4 999 obyvatel

5 000 až 19 999 obyvatel

20 000 až 49 999 obyvatel

50 000 až 99 999 obyvatel

Nad 100 000 obyvatel (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec)

12.

Označte jen jednu elipsu.

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

DRUH ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ

9. Kolik obyvatel má obec, kde bydlíte? *

10. V jakém kraji bydlíte? *
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13.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Pohybová, tělesná

Zraková

Sluchová

Mentální, duševní nebo poruchy chování

Vnitřní orgány, kůže

Hlasová, řečová

14.

Invalidní důchod

15.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 17

Invalidní důchod

16.

Označte jen jednu elipsu.

Pro invaliditu 1. stupně

Pro invaliditu 2. stupně

Pro invaliditu 3. stupně

Příspěvek na péči

11. Projevuje se Vaše dlouhodobé zdravotní postižení v následujících oblastech?

(můžete vybrat z více možností)

*

12. Popište prosím vlastními slovy své zdravotní postižení. *

13. Pobíráte v současné době invalidní důchod? *

14. Pro jaký stupeň invalidity pobíráte invalidní důchod? *
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17.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 19

Stupeň závislosti

18.

Označte jen jednu elipsu.

Stupeň I (lehká závislost)

Stupeň II (středně těžká závislost)

Stupeň III (těžká závislost)

Stupeň IV (úplná závislost)

Příspěvek na mobilitu

19.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

OZP

20.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 22

15. Pobíráte v současné době příspěvek na péči? *

16. Pro jaký stupeň závislosti pobíráte příspěvek na péči? *

17. Pobíráte v současné době příspěvek na mobilitu? *

18. Byl(a) jste uznán(a) osobou invalidní nebo se zdravotním znevýhodněním

(OZP)?

*
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Stupeň invalidity

21.

Označte jen jednu elipsu.

Zdravotní znevýhodnění

Invalidní v 1. stupni

Invalidní ve 2. stupni

Invalidní ve 3. stupni

Průkaz TP, ZTP, ZTP/P

22.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 24

Typ průkazu

23.

Označte jen jednu elipsu.

TP

ZTP

ZTP/P

Svéprávnost a viditelnost postižení

19. Jaký stupeň invalidity Vám byl uznán? *

20. Jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP), tj. průkazu

TP, ZTP nebo ZTP/P?

*

21. Jaký typ průkazu osoby se zdravotním postižením máte? *
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24.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

25.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Nejsem si jistý/jistá

ZKUŠENOST S

NAPADENÍM A

NAPADENÍM

KVŮLI

ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ

V této části se ptáme na vaše zkušenosti s různými formami násilí (slovní, 
zastrašování a vyhrožování, fyzické, sexuální, ekonomické a jiné násilí). 
Nejprve se ptáme na násilí obecně a pak už jen na to násilí, které bylo 
spácháno kvůli vašemu zdravotnímu postižení. 
 
Uvědomujeme si, že otázky na násilí mohou být nepříjemné, zvlášť pokud se 
jej dopustil člověk Vám blízký. Pokud by pro Vás byla některá otázka moc 
náročná, nemusíte na ni odpovědět. V případě potřeby můžete kontaktovat 
sociální pracovníky na poradna@in-ius.cz. 

26.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 32

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 32

Poslední napadení

22. Byla Vám omezena svéprávnost rozhodnutím soudu v posledních 5 letech? *

23. Myslíte si, že je Vaše zdravotní postižení viditelné či rozpoznatelné na první

pohled?

*

24. Dopustil se někdy někdo na Vás SLOVNÍHO násilí? To znamená, že Vás

urážel, zesměšňoval, ponižoval, nadával Vám, vysmíval se Vám nebo se vyjádřil

tak, že se Vás to dotklo. Mohlo se to stát i na internetu.

*

mailto:poradna@in-ius.cz
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27.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 29

Poslední 5 let

28.

Slovní násilí kvůli zdravotnímu postižení

29.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 32

Poslední napadení kvůli zdravotnímu postižení

30.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 32

25. Kdy Vás někdo SLOVNĚ napadl naposledy?

26. Kolikrát Vás někdo SLOVNĚ napadl v posledních 5 letech? (Vyplňte prosím

počet napadení číslicí)

27. Dopustil se někdy někdo na Vás SLOVNÍHO násilí KVŮLI ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ? To znamená, že Vás urážel, zesměšňoval, ponižoval, nadával Vám,

vysmíval se Vám nebo se vyjádřil tak, že se Vás to dotklo, a udělal to proto, že

jste člověkem se zdravotním postižením. Mohlo se to stát i na internetu.

28. Kdy Vás někdo SLOVNĚ napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ naposledy?
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Napadení kvůli zdravotnímu postižení v posledních 5 letech

31.

Situace

32.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

někdo Vám nebo o Vás řekl něco zlého nebo špatného s ohledem na Vaše zdravotní
postižení

někdo Vám nebo o Vás řekl, že jste neschopný nebo k ničemu

někdo Vám nebo o Vás řekl, že jste přítěž nebo že jen pobíráte sociální dávky či
invalidní důchod a nic neděláte

někdo Vám nebo o Vás řekl, že je mu nepříjemné se na Vás dívat nebo Vás poslouchat

někdo Vám nebo o Vás řekl, že jste se nikdy neměl(a) narodit nebo že nemáte právo na
život

někdo Vám nebo o Vás řekl, že byste měl(a) být zavřen(a) v ústavu

někdo Vám nebo o Vás řekl, že jste nebezpečný/nebezpečná pro své okolí

někdo Vám nebo o Vás řekl, že byste se neměl(a) mít děti

někdo Vám nebo o Vás řekl, že své zdravotní postižení jen předstíráte

Zastrašování nebo vyhrožování násilím

33.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 39

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 39

29. Kolikrát Vás někdo SLOVNĚ napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ v

posledních 5 letech? (Vyplňte prosím počet napadení číslicí)

30. Lidé se zdravotním postižením čelí mnoha nepříjemným situacím. Stala se

Vám v posledních 5 letech (včetně posledních 12 měsíců) některá z nich? Mohlo

se to stát i na internetu. (Můžete zvolit více možností)

31. ZASTRAŠOVALI Vás někdy nebo Vám VYHROŽOVALI násilím? To znamená,

že ve Vás někdo svým jednáním vyvolal obavy či strach, včetně strachu z

fyzického napadení. Mohlo se to stát i na internetu.

*
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Poslední zastrašování nebo vyhrožování

34.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 36

Posledních 5 let

35.

Zastrašování nebo vyhrožování kvůli zdravotnímu postižení

36.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 39

Poslední zastrašování nebo vyhrožování kvůli zdravotnímu postižení

32. Kdy Vás někdo ZASTRAŠOVAL nebo Vám VYHROŽOVAL násilím naposledy?

33. Kolikrát Vás někdo ZASTRAŠOVAL nebo Vám VYHROŽOVAL v posledních 5

letech? (Vyplňte prosím počet napadení číslicí)

34. ZASTRAŠOVALI Vás někdy nebo Vám VYHROŽOVALI násilím KVŮLI

ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ? To znamená, že ve Vás někdo svým jednáním vyvolal

obavy či strach, včetně strachu z fyzického napadení, a udělal to proto, že jste

člověkem se zdravotní postižením. Mohlo se to stát i na internetu.
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37.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 39

Zastrašování nebo vyhrožování kvůli zdravotnímu postižení v posledních 5 Letech

38.

Fyzické násilí

39.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 45

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 45

Fyzické násilí - poslední napadení

35. Kdy Vás někdo ZASTRAŠOVAL nebo Vám VYHROŽOVAL násilím KVŮLI

ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ naposledy?

36. Kolikrát Vás někdo ZASTRAŠOVAL nebo Vám někdo VYHROŽOVAL násilím

KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ v posledních 5 letech? (Vyplňte prosím počet

napadení číslicí)

37. Dopustil se někdy někdo na Vás FYZICKÉHO násilí? To znamená, že někdo

na Vás útočil tělesnou silou (facky, údery pěstí, smýkání, strkání, kopy…) nebo

se zbraní.

*
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40.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 42

Fyzické násilí - v posledních 5 letech

41.

Fyzické násilí kvůli zdravotnímu postižení

42.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 45

Fyzické násilí kvůli zdravotnímu postižení - poslední napadení

43.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 45

38. Kdy Vás někdo FYZICKY napadl naposledy?

39. Kolikrát Vás někdo FYZICKY napadl v posledních 5 letech? (Vyplňte prosím

počet napadení číslicí)

40. Dopustil se někdy někdo na Vás FYZICKÉHO násilí KVŮLI ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ? To znamená, že někdo na Vás útočil tělesnou silou (facky, údery

pěstí, smýkání, strkání, kopy…) nebo se zbraní, a bylo to proto, že jste člověkem

se zdravotním postižením.

41. Kdy Vás někdo FYZICKY napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ naposledy?
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Fyzické násilí kvůli zdravotnímu postižení - v posledních 5 letech

44.

Sexuální násilí

45.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 51

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 51

Sexuální násilí - poslední napadení

46.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 48

Sexuální násilí - poslední napadení v posledních 5 letech

47.

42. Kolikrát Vás někdo FYZICKY napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ v

posledních 5 letech? (Vyplňte prosím počet napadení číslicí)

43. Dopustil se někdy někdo na Vás SEXUÁLNÍHO násilí? To znamená, že někdo

měl o Vás nežádoucí sexuální poznámky, dělal Vám nežádoucí sexuální návrhy

anebo se na Vás dopustil nežádoucího sexuálního jednání (od doteků po

znásilnění).

*

44. Kdy Vás někdo SEXUÁLNĚ napadl naposledy?

45. Kolikrát Vás někdo SEXUÁLNĚ napadl v posledních 5 letech? (Vyplňte prosím

počet napadení číslicí)
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Sexuální násilí kvůli zdravotnímu postižení

48.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 51

Sexuální násilí kvůli zdravotnímu postižení - naposledy

49.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety Přeskočte na otázku 51

Sexuální násilí kvůli zdravotnímu postižení - poslední napadení v posledních 5

letech

50.

Ekonomické násilí

46. Dopustil se někdy někdo na Vás SEXUÁLNÍHO násilí KVŮLI ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ? To znamená, že někdo měl o Vás nežádoucí sexuální poznámky, dělal

Vám nežádoucí sexuální návrhy anebo se na Vás dopustil nežádoucího

sexuálního jednání (od doteků po znásilnění), a to proto, že jste člověkem se

zdravotním postižením.

47. Kdy Vás někdo SEXUÁLNĚ napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ

naposledy?

48. Kolikrát Vás někdo SEXUÁLNĚ napadl KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ v

posledních 5 letech? (Vyplňte prosím počet napadení číslicí)
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51.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 57

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 57

Ekonomické násilí - poslední incident

52.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety

Ekonomické násilí - poslední incident v 5 letech

53.

Ekonomické násilí kvůli zdravotnímu postižení

49. Dopustil se někdy někdo na Vás EKONOMICKÉHO násilí? To znamená, že

Vám například neoprávněně vzal peníze, invalidní důchod, sociální dávky nebo

jiný příjem, který máte; vzal Vám nějakou věc (zdravotní a kompenzační

pomůcky, léky…) nebo ji poškodil; zneužil Vaši platební kartu nebo si na Vás vzal

půjčku atp.

50. Kdy se na Vás někdo dopustil EKONOMICKÉHO násilí naposledy?

51. Kolikrát se Vás někdo dopustil EKONOMICKÉHO násilí v posledních 5 letech?

(Vyplňte prosím počet napadení číslicí)
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54.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 57

Ekonomické násilí kvůli zdravotnímu postižení - naposledy

55.

Označte jen jednu elipsu.

V posledních 12 měsících

V posledních 5 letech (bez posledních 12 měsíců)

Před více než 5 lety

Ekonomické násilí kvůli zdravotnímu postižení- v posledních 5 letech

56.

Jiné násilí

52. Dopustil se někdy někdo na Vás EKONOMICKÉHO násilí KVŮLI

ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ? To znamená, že Vám například neoprávněně vzal

peníze, invalidní důchod, sociální dávky nebo jiný příjem, který máte; vzal vám

nějakou věc (zdravotní a kompenzační pomůcky, léky…) nebo ji poškodil; zneužil

Vaši platební kartu nebo si na Vás vzal půjčku atp., a to proto, že jste člověkem se

zdravotním postižením.

53. Kdy se na Vás někdo dopustil EKONOMICKÉHO násilí KVŮLI ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ naposledy?

54. Kolikrát se na Vás někdo dopustil EKONOMICKÉHO násilí KVŮLI

ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ v posledních 5 letech? (Vyplňte prosím počet

napadení číslicí)
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57.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 60

Nechci odpovídat Přeskočte na otázku 60

Jiné násilí - kvůli zdravotnímu postižení

58.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

59.

Filtrovací otázka

60.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 75

55. Dopustil se na Vás někdy někdo nějaké FORMY násilí v posledních 5 letech

(včetně posledních 12 měsíců), kterou jsme ZATÍM NEUVEDLI?

56. Bylo toto násilí spácháno KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ?

57. Popište nám prosím tento případ násilí. Popište, co se stalo, jak se to stalo,

kdy a kde se to stalo. Pokud to bylo kvůli zdravotnímu postižení, napište prosím

také, jak jste to poznal(a). (Otevřená otázka)

58. Dovolte nám zeptat se ještě jednou: byl(a) jste v posledních 5 letech

(včetně posledních 12 měsíců) napaden(a) KVŮLI ZDRAVOTNÍMU POSTIŽENÍ?

*
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NEJZÁVAŽNĚJŠÍ NAPADENÍ V POSLEDNÍCH 5 LETECH

61.

62.

Označte jen jednu elipsu.

Prostřednictvím internetu, včetně emailu a sociálních sítích
Přeskočte na otázku 64

Prostřednictvím telefonického hovoru, sms, dopisu či psaného vzkazu
Přeskočte na otázku 64

Jinak

Místo násilí

59. Prosím popište NEJZÁVAŽNĚJŠÍ případ násilí KVŮLI ZDRAVOTNÍMU

POSTIŽENÍ, kterého jste se stal(a) obětí v posledních 5 letech?

60. Jakým způsobem k tomuto NEJZÁVAŽNĚJŠÍMU případu násilí došlo? *
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63.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Ve veřejném prostoru (ulice, náměstí, park)

Ve veřejné hromadné dopravě

Ve škole, na univerzitě nebo na pracovišti

V kavárně, restauraci, hospodě nebo v klubu

V místě poskytování zdravotních služeb (např. lékařská ordinace, nemocnice,
sanitka, lázně)

V místě poskytování ambulantní sociální služby (např. denní stacionář, centrum
denních služeb, poradny apod.)

V místě poskytování pobytové sociální služby (např. týdenní stacionář, domov pro
osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory,
chráněné bydlení)

V bytě či domě, kde bydlíte (mimo pobytovou sociální službu)

Útočník

64.

Označte jen jednu elipsu.

Jeden člověk

Skupina dvou a více osob Přeskočte na otázku 67

Nevím, kdo mě napadl Přeskočte na otázku 70

Jeden útočník - vztah k pachateli

61. Kde k tomuto NEJZÁVAŽNĚJŠÍMU případu násilí došlo?

62. Kdo Vás napadl? *
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65.

Označte jen jednu elipsu.

Znal(a) jsem ho dobře

Občas jsme spolu prohodili pár slov/ tu a tam jsme se bavili

Znal(a) jsem ho od vidění

Vůbec jsem ho neznal(a)

66.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Manžel, druh

Příbuzný, člen domácnosti

Nadřízený v práci nebo učitel

Kolega nebo spolužák

Spolubydlící na pokoji nebo v bytě (včetně spolubydlícího v pobytové službě)

Soused

Lékař, psychiatr, zdravotní sestra

Ošetřovatel, osobní asistent

Sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut

Úředník

Policista, strážník

Nemohu nebo nechci upřesnit

Nevím

Přeskočte na otázku 70

Skupina - počet osob

67.

63. Jaký byl Váš vztah k pachateli v době útoku?

64. Můžete upřesnit, kdo Vás napadl?

65. Kolik osob bylo ve skupině pachatelů? (prosím odhadněte a vypište číslicí)
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68.

Označte jen jednu elipsu.

Znal(a) jsem ho dobře

Občas jsme spolu prohodili pár slov/ tu a tam jsme se bavili

Znal(a) jsem ho od vidění

Vůbec jsem ho neznal(a)

69.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Manžel, druh

Příbuzný, člen domácnosti

Nadřízený v práci nebo učitel

Kolega nebo spolužák

Spolubydlící na pokoji nebo v bytě (včetně spolubydlícího v pobytové službě)

Soused

Lékař, psychiatr, zdravotní sestra

Ošetřovatel, osobní asistent

Sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut

Úředník

Policista, strážník

Nemohu nebo nechci upřesnit

Nevím

OZNÁMENÍ NEJZÁVAŽNĚJŠÍHO PŘÍPADU V POSLEDNÍCH 5 LETECH POLICII

70.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na otázku 72

Spokojenost s prací policie

66. Jaký byl Váš vztah k pachateli, kterého jste ze skupiny pachatelů znal(a)

nejlépe, v době útoku?

67. Můžete upřesnit, kdo Vás napadl? (můžete zvolit více možností)

68. Oznámil(a) jste tento případ policii? *
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71.

Označte jen jednu elipsu.

Velmi spokojen(a)

Spíše spokojen(a)

Ani spokojen(a), ani nespokojen(a)

Spíše nespokojen(a)

Velmi nespokojen(a)

Přeskočte na otázku 73

Oznámení případu

72.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Někdo jiný to oznámil

Nevěděl(a) jsem, že to mohu oznámit

Nikdo mě v oznámení napadení dostatečně nepodpořil

Lidi kolem mě mi to rozmluvili

Nechtěl(a) jsem policii mluvit o svém zdravotním postižení či zdravotním stavu

Policejní stanice byla špatně fyzicky přístupná nebo špatně přizpůsobená jednání s
lidmi se zdravotním postižením (např. chyběl tlumočník)

Policisté mi to rozmluvili či mě od toho odradili (např. nejde o trestný čin, mám jít na
jinou policejní stanici, mám přijít jindy, nemám dost důkazů)

Policisté se ke mně chovali špatně (včetně narážek na postižení), tak jsem to vzdal(a)

Nedůvěřuji policii (strach ze zlehčování, zesměšnění či diskriminace)

Nebylo to tak vážné, oznámení nebylo nutné

Nevěřil(a) jsem, že by to mohlo pomoci

Neměl(a) jsem žádné důkazy, nebylo možné dohledat pachatele

Situaci jsem vyřešil(a) samostatně či s pomocí jiných osob

Nechtěl(a) jsem dostat pachatele do problémů

Bál(a) jsem se odvety pachatele

Nechuť vracet se k případu

Dopady nejzávažnějšího případu

69. Jak jste byl(a) spokojen(a) s prací policie? *

70. Proč jste tento případ neoznámil(a)? (Můžete vybrat více odpovědí) *



29.04.22 12:40 Výzkum násilí mezi lidmi se zdravotním postižením

https://docs.google.com/forms/d/1riPogZahBN9vDzRH7p3gbm-XuGko3Nmg-ldTzyJE57s/edit 25/28

73.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Měl(a) jsem vztek

Styděl(a) jsem se

Měl(a) jsem strach

Měl(a) jsem úzkosti nebo mi bylo smutno

Cítil(a) jsem se méně jistě v běžném životě

Začal(a) jsem obviňovat sám sebe/sebe samu

Hůře se mi usínalo nebo jsem vůbec nespal(a)

Trpěl(a) jsem nechutenstvím nebo jsem se přejídal(a)

Začal(a) jsem se sebepoškozovat

Více jsem se uzavřel(a) do sebe

Bál(a) jsem se na některá místa chodit sám/sama

Cítil(a) jsem se méněcenný/méněcenná

Omezily se moje příležitosti k seberealizaci

Ovlivnilo to negativně můj sexuální život

Zhoršil se mi tělesný zdravotní stav

Žádné dopady v oblasti zdraví to nemělo

Dopady napadení

71. Jaké dopady v oblasti psychického a tělesného zdraví mělo napadení na Váš

život? (Můžete vybrat více odpovědí)

*
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74.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Přestal(a) jsem vykonávat některé aktivity, které jsem do té doby běžně dělal(a)

Vyhýbal(a) jsem se některým místům nebo situacím

Nechodil(a) jsem do školy, do práce nebo denního stacionáře

Vyhýbal(a) jsem se tomu, abych večer či v noci chodil(a) ven

Častěji jsem zůstával(a) doma

Méně jsem se stýkal(a) s přáteli

Vyhýbal(a) jsem se hromadné dopravě

Omezil(a) jsem svou přítomnost na sociálních sítích

Méně jsem mluvil(a) s lidmi, které neznám

Méně jsem se zapojoval(a) do diskusí na internetu

Častěji jsem se ohlížel(a), jestli za mnou někdo nejde

Začal(a) jsem s sebou nosit pepřový sprej, nůž nebo jinou zbraň

Začal(a) jsem chodit na kurz sebeobrany

Přestěhoval(a) jsem se

Žádné jiné dopady to nemělo

Pomoc s vyplňováním

75.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne Přeskočte na sekci 67 (ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU )

Specifikace pomoci s vyplňováním

72. Jaké jiné dopady mělo napadení na Váš život? (Můžete vybrat více

odpovědí)

*

73. Pomáhal Vám někdo při vyplňování tohoto dotazníku? *
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76.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Se čtením otázek

Se psaním odpovědí

S pochopením smyslu otázek

77.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Manžel, druh

Příbuzný, člen domácnosti

Spolubydlící (včetně spolubydlícího na pobytové službě)

Ošetřovatel, osobní asistent

Sociální pracovník

Nemohu nebo nechci upřesnit

Přeskočte na sekci 67 (ODESLÁNÍ DOTAZNÍKU )

Je nám líto, ale bez udělení souhlasu

se nelze dotazníku zúčastnit.

Pokud dotazník chcete vyplnit, prosím klikněte na 
tlačítko Zpět a poskytněte souhlas. 

Je nám líto, ale dotazník je

určen pouze pro lidi se

zdravotním postižením

Pokud jste člověkem se zdravotním postižením a chcete 
dotazník vyplnit, prosím klikněte na tlačítko Zpět a 
odpovězte Ano

74. Jak Vám pomáhal při vyplňování dotazníku? (můžete zvolit více možností)

75. Kdo Vám pomáhal při vyplňování tohoto dotazníku?



29.04.22 12:40 Výzkum násilí mezi lidmi se zdravotním postižením
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ODESLÁNÍ

DOTAZNÍKU

DOTAZNÍK PROSÍM ODEŠLETE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO ODESLAT. 
 
Děkujeme za vyplnění dotazníku. V případě zájmu o získávání informací o 
projektových aktivitách, včetně zaslání výsledků tohoto šetření, se prosím přihlašte 
k odebírání Newsletteru zde: https://iniustitia.ecomailapp.cz/public/form/2-
2bb287d15897fe2f9d89c882af9a3a8b.  
 
Pokud byste byli ochotni zúčastnit se také kvalitativního výzkumu, kde budete mít 
příležitost popsat své zkušenosti s napadáním kvůli zdravotnímu postižení 
vlastními slovy, prosím kontaktujte nás na emailu vaclav.walach@in-ius.cz nebo 
benjamin.petruzelka@in-ius.cz. Rozhovor se může konat online nebo offline. 
 
Pokud potřebuje sociální nebo právní pomoc, prosím kontaktujte nás na emailu 
poradna@in-ius.cz. 

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.
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