ČESKÁ SPOLEČNOST
A DOMÁCÍ NÁSILÍ

Stereotypy ovládají českou společnost.
Dotýká se to i obětí domácího násilí.
Bezpečný domov si zaslouží každý z nás. Tato myšlenka odstartovala
aktivity společnosti IKEA Česká republika na podporu obětem domácího
násilí.
Společně #zabezpecnydomov

Česká společnost je zatížena stereotypy, které mohou bránit obětem
domácího násilí svou situaci řešit.
Veřejné mínění a stereotypy pojící se k domácímu násilí se výzkumem rozhodla zmapovat společnost IKEA ve
spolupráci s Univerzitou Karlovou a Koalicí NeNa. Výzkum realizovala agentura Kantar Hoffman metodou
CAWI na reprezentativním vzorku české dospělé populace (1 500 respondentů).

Může si za to sama?

Vina za domácí násilí je částí české veřejnosti přisuzována samotným
obětem. Chování násilného partnera tím může být zlehčováno
a stereotypním myšlením obhajováno.
Výzkum ukázal, že více než čtvrtina respondentů (26 %) se domnívá,
že oběť si může za násilí alespoň částečně sama. Názory žen a mužů
se u této otázky liší. Zatímco muži s tímto tvrzením souhlasí z 37 %, ženy
pouze z 15 %.

Důvod si násilná osoba i společnost vždy najde

Zatíženost společenskými stereotypy výzkum odhalil i v případě toho, jak si
vznik domácího násilí zdůvodňují.
Každý třetí (31 % respondentů) se například domnívá, že je pochopitelné, že
jsou muži nervózní a někdy agresivní, protože jsou zodpovědní za veškeré
finanční starosti rodiny.
Obdobně vysoký počet Čechů (29 %) si myslí, že pokud se žena nestará
o domácnost, je pochopitelné, že to vůči ní může vyprovokovat násilí.
Statisticky významně více mužů (54 %) než žen (41 %) souhlasí s tím, že manžel
má právo na sex se svou ženou.

Obviňování obětí
K domácímu násilí dochází někdy
také proto, že žena svého
partnera/manžela vyprovokuje.
Nesouhlasí
m
44%

Ženy se často svým partnerům
mstí tím, že je obviní z domácího
násilí, i když se nic takového
nestalo.
Souhlasím
49%

Souhlasím
56%

Provokace za strany oběti vidí jako
potenciální důvod k domácímu násilí
více než polovina Čechů. I v tomto
případě se míra souhlasu s výrokem liší
podle pohlaví, souhlasí s ním 68 % mužů
vs. 45 % žen.

Nesouhlasí
m
51%

Falešné obvinění z pomsty jako způsob
msty žen na svých partnerech? Zdánlivě
si to myslí polovina dospělé populace,
ale je zde velký rozdíl mezi názorem
mužů a žen. Tento názor zastávají skoro
dvě třetiny mužů (62 %). U žen se tento
názor objevuje méně často (37 %). Tento
stereotyp převládá hlavně u lidí s nižším
vzděláním.

Za násilí je zodpovědný
ten, kdo se ho dopouští.

Proč tedy neodejde?

Souhlasím

PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ JE
SNADNÉ ZÍSKAT V ČESKÉ
SPOLEČNOSTI POMOC

Nesouhlasím

43

57

Překážek při odchodu z násilného vztahu je mnoho.
Uvědomuje si to i česká veřejnost.

Nejsilnějším důvodem, proč oběti ze vztahu
neodcházejí, je dle respondentů strach o děti,
následovaný obavami, že jim jejich zkušenosti nikdo
neuvěří.

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ SE
ZBYTEČNĚ BOJÍ, ŽE JIM NIKDO
NEUVĚŘÍ

79

21

OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
NEODCHÁZEJÍ ZE VZTAHU,
PROTOŽE SE OBÁVAJÍ O
BLAHOBYT SVÝCH DĚTÍ

81

19

Více než polovina (57 %) respondentů se také obává, že
pro oběti domácího násilí není v české společnosti
jednoduché najít pomoc.
Takřka dvě třetiny respondentů (62 %) dále připouští,
že odchodem oběti domácí násilí neskončí.

Neodejde, protože ho miluje?
Předsudky společnosti vůči obětem domácího násilí a jejich chování se
dotýkají i jejich řešení situace.
Výzkum ukázal, že přesně dvě třetiny respondentů si stereotypně myslí,
že ženy neodejdou proto, že svého partnera stále milují. Stejná část
populace zastává i názor, že se oběti obávají toho, co by jejich odchod
mohl násilníkovi způsobit.
Naprostá většina (83 %) respondentů si navíc uvědomuje, že oběti
domácího násilí si ani nemusí uvědomovat, že jsou oběťmi
domácího násilí.

A kam by šla?

Odchod do jiného bydlení může i pro oběti
domácího násilí zkomplikovat stávající
situace na trhu bydlení, tedy finanční
nedostupnost komerčního bydlení a
faktická nedostupnost sociálního bydlení.
Ukazuje to i obecná otázka, jak
komplikované by bylo se nenadále
odstěhovat. Polovina respondentů
odpověděla, že by se jednalo o velký
problém, každý desátý Čech přiznává, že
by takovou situaci nezvládl.

JAK VELKÝ PROBLÉM
BY PRO VÁS BYLO
NÁHLE SE
PŘESTĚHOVAT?
Nezvládl/a bych to

Byl by to velký problém, který
bych ale zvládl/a
Byl by to malý problém, který
bych zvládl/a

Vůbec by to nebyl problém
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Překážek při odchodu
z násilného vztahu je
mnoho, nebuďme jednou
z nich.

Souhlasím

Kdo je obětí a kdo
viníkem?
I přes to, že domácí násilí prostupuje všechny vrstvy
české společnosti, veřejnost je často zatížena
stereotypním obrazem oběti a násilníka – tedy tím,
koho se tato problematika týká a koho ne.
Předsudky jsou spjaté s moderní společností, sociálním
statusem či dosaženým vzděláním.

Nesouhlasím

DOMÁCÍHO NÁSILÍ JE V
MODERNÍCH SPOLEČNOSTECH
VÍCE NEŽ V TRADIČNÍCH

40
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DOMÁCÍ NÁSILÍ POSTIHUJE
HLAVNĚ SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ RODINY

41

59

LIDÉ S VYSOKOŠKOLSKÝM
VZDĚLÁNÍM SE ZPRAVIDLA
NESTÁVAJÍ OBĚŤMI DOMÁCÍHO
NÁSILÍ

LIDÉ S VYSOKOŠKOLSKÝM
VZDĚLÁNÍM SE NESTÁVAJÍ
PACHATELI DOMÁCÍHO NÁSILÍ
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83

Bez ohledu na stereotypy,
domácí násilí vidí ve svém
okolí mnoho z nás.

Znáte někoho ze svého okolí (rodina, přátelé, sousedé,
kolegové z práce apod.), kdo má nebo měl zkušenost s
následujícími typy chování v rodině nebo ve vztahu?

Celospolečenský
problém

Psychické násilí

Fyzické násilí

I přes to, že si téměř polovina lidí (42 %) myslí, že se domácí
násilí týká jen menšiny společnosti, 84 % lidí chce, aby se
tomuto tématu věnovalo více pozornosti.
Důvodem může být i to, kolik % respondentů má s nějakou
z forem domácího násilí, byť jen zprostředkovaně, zkušenost.
Výzkum ukázal, že převážně ženy znají ve svém okolí někoho,
kdo buď měl nebo se to předpokládá, takovou zkušenost. 67 %
žen se setkalo ve svém okolí s jednou z forem psychického násilí
a 60 % s fyzickým násilím.

Sociální násilí

Ekonomické násilí

Sexuální násilí
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