
Zkušenosti 
s metodikou evaluace 
pro projekt zaměřený 
na původce násilí ve 
vztazích
LOM – Liga otevřených mužů



Programy pro původce domácího 
násilí jsou založeny na víře ve 
schopnost lidí se změnit

„Chci být 
lepším 
člověkem, 
který 
nepoužívá 
formy násilí“,

„ Miluju svou 
ženu a děti a mrzí 
mě, že to došlo až 
do tohoto bodu“ 



Představení programu Zvládání vzteku 

• Terapeutický program zaměřený na původce domácího násilí

• Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost a wellbeing partnerky a 
dětí

Individuální 
konzultace
Přiřazení do skupiny

Skupinová 
terapie
Cca 3 – 4 měsíce 

Follow up = 
setkání po 6 
měsících



Struktura klientů

Zaměstnaní na plný úvazek, střední věk,  

nemají zásadní problém vyjít s příjmy

78 % je otcem, většina dětí alespoň 
občas přítomné násilnému chování

O programu se nejčastěji dozvídají:

• z propagačních materiálů

• od partnerky

• poradenských služeb 1%
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Zvládám platit
to podstatné,
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navíc
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příjem

Jak vycházíte s příjmem?



Hlavní evaluační otázky

Zda terapeutický program Zvládání vzteku signifikantně snižuje:

• výskyt násilných epizod v průběhu terapie

• relaps fyzického násilí u účastníků v období od nástupu do programu až do 6 měsíců po 
absolvování programu

Vedlejší evaluační otázka:

• jak se program etabloval u odborné a laické veřejnosti v místech působení projektu



Jak zjistit zda 
program plní 
své cíle?

Specifická cílová skupina - osoby dopouštějící 
se násilí ve vztazích - znemožňuje pracovat s 
kontrolní skupinou



WWP EN Impact Monitoring Toolkit
nadnárodní evaluační nástroj

• Poskytnout jednotný nástroj k vyhodnocení výsledků

• Umožnit srovnání „úspěšnosti“ jednotlivých programů, 
napříč zeměmi EU

• Sebehodnocení účastníků + validace výpovědí ze strany 
zapojených partnerek

• Sběr dat formou dotazníků v několika fázích terapie
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Sběr dat v několika fázích terapie

Dotazník T1
ÚČASTNÍIK

Na začátku terapie 
období 12 měsíců 

PŘED TERAPIÍ

Dotazník T0
PARTNER/KA

Vstupní dotazník

Dotazník T0  ÚČASTNÍK

Vstupní dotazník – násilné 
epizody v období 12 -24 

měsíců před

Dotazník T2 
ÚČASTNÍK

Uprostřed terapie

Skupinová terapie 
cca 3 - 4 MĚSÍCE (45 hodin)

Individuální konzultace
CHOVÁNÍ V OBDOBÍ 12 -24 

MĚSÍCŮ PŘED TERAPIÍ

Follow up setkání
PO 6 MĚSÍCÍCH

Dotazník T1
PARTNER/KA

Na začátku terapie
Dotazník T2

PARTNER/KA
Uprostřed terapie

Dotazník T3 
ÚČASTNÍK

Na konci terapie
V DOBĚ TRVÁNÍ TERAPIE

Dotazník T3
PARTNER/KA

Uprostřed terapie

Dotazník T4 
ÚČASTNÍK

Follow up setkání
OD UKONČENÍ TERAPIE

Dotazník T4
PARTNER/KA

Follow up setkání

Celkem 4 
dotazníky pro 

účastníky

Celkem 3 
dotazníky pro 

partnerky



Obsahové vymezení dotazníků

• Motivace účasti v projektu, informace o projektu

• Počet a intenzita násilných epizod  – psychické, fyzické a sexuální násilí

• Bezpečnost/well-being partnerek

• Změny v životě dětí, soužití s partnerkou

• Změny postojů účastníků programu na zvládání vzteku



Frekvence a intenzita 
násilného chování
• Kolika různých násilných epizod

• Vstupní dotazník - posledních 12/24 měsíců

• Při zahájení terapie – posledních 12 měsíců

• V období trvání terapie

• Po 6 měsících od ukončení

• Četnost násilných epizod

• Často

• Občas

• Nikdy



Implementace 
krok za 
krokem

Překlad a úprava dotazníků

Programování v Lime Survey + 
pilotáž dotazníků

Metodika vyplňování dotazníků, 
proškolení terapeutů

Spuštění se zahájením terapií

Pravidelný reporting + upomínky 
k vyplnění



Rozsah 
intervence a 
evaluace

--------------------------------------------

✓Hlavní evaluace - minimálně 60 klientů a 30 
partnerek se zapojí do evaluace

✓Doplněno o:
✓ 4 online FG 
✓ 2 případové studie
✓ Dotazníkové šetření zaměřené na povědomí o 

dostupnosti služeb pro osoby dopouštějící se násilí v 
domácnosti

77 účastníků

8 skupin – 5 v 

Praze, 3 v Plzni2020-červen 
2022



Zhodnocení



Problém COVID a lockdown

• Přechod na online formu terapií i konzultací

• Přechod na online vyplňování dotazníků – nižší návratnost

• Zpětná vazba ukázala, že i online forma terapie má své výhody

56 
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Nevím, nemám
vyhraněný názor

Pouze online
formu terapie

Pokud byste si měl v budoucnu vybrat, jakou 
formu skupinové terapie byste zvolil?

N = 27, celý vzorek

„Online forma se ukázala, podle 
mého názoru, jako funkční způsob 

jak složit skupinu z lidí, kteří se 
připojili z různých koutů ČR (a nejen 

ČR). Toto mi přišlo jako velká 
výhoda. Že se ke kurzu dostali i tací, 
kterým by v opačném případě byla 

účast zamítnuta.“



Účast partnerek je klíčová pro validaci
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Zhodnocení

• Přechod na online formu terapií i konzultací

• Přechod na online vyplňování dotazníků – nižší návratnost

• Zpětná vazba 

Přínosy Omezení Zkušenosti a doporučení

✓ Bohatý a unikátní datový zdroj

✓ Jasná metodika založená na výpovědi 
klientů a verifikaci ze strany partnerek

✓ Osvědčený a mezinárodně vyvíjený 
nástroj, možnost srovnání s ostatními 
zeměmi, sdílení informací atd.

✓ Založeno na „subjektivních“ výpovědích klientů 
a partnerek

✓ Úzké zaměření na násilí v partnerských vztazích

✓ Jednotný nástroj nemožnost provádět výraznější 
byť žádoucí změny

✓ Náročnost sběru dat pro účastníky i terapeuty

✓ Důležité zapojení partnerek - validace

✓ Doplnění kvantitativního nástroje o case 
study vede k hlubšímu porozumění

✓ Snaha o další využití i ze strany terapeutů 
- sledování individuálního vývoje 
účastníků, segmentace k rozřazování 
klientů před nástupem do terapie atd. 

✓ Revize dotazníku k diskusi – zejména 
oblast zaměřená na děti



Děkujeme za pozornost
Hana Friedlaenderová

Alexandra Eisnerová


