
Vyhodnotenie dotazníkov 

 

Dotazník očakávaní  a na konci dotazník spätnej väzby, ktorý nám vyplnilo 61 odborníkov 
(55 žien a 6 mužov):  

1. Aké je Vaše očakávanie/a od tohto školenia? (prosím napíšte)  

Nové informácie; získanie vedomostí o násilí a danej problematike; príklady z praxe; 
informácie do praxe; rozšírenie informácií o danom probléme;  praktické skúsenosti; vedieť 
pomôcť; právna pomoc; získanie skúseností; poradenstvo; utvrdenie v správnych riešeniach; 
pomoc identifikovať domáce násilie; postup eliminácie domáceho násilia v rodinách; výmena 
informácií; diagnostika násilia; prevencia a predchádzanie  a včasné rozpoznanie násilia; ako 
zistiť, že v rodine dochádza k násiliu; vedieť poskytnúť adekvátnu pomoc a podporu; 
myslenie obete; praktické rady; rozšírenie obzoru; kde sa obrátiť o pomoc; rozpoznať 
príznaky násilia; konkrétne rady a riešenia.  

2. Máte na pracovisku vypracovanú metodiku na prácu s obeťou násilia? Je podľa Vás 
dostačujúca, usmerňujúca v tom ako treba postupovať? (napíšte)  

V dotazníku sme zisťovali, či odborné pracoviská majú vypracovanú metodiku pre prácu s 
obeťou násilia.  Väčšina odborných pracovníkov odpovedala, že nie. V prípadoch, že 
odpoveď bola áno, metodika sa zamerala na prácu so syndrómom CAN alebo  metodika je 
nedostačujúca, je potreba dopracovať ju.  
  
3. S akými inštitúciami pri riešení násilia spolupracujete? Prosím ohodnoťte spoluprácu 
na škále – zakrúžkujte  (1- veľmi dobrá, 2 – dobrá, 3 – slabá, 4 – žiadna):  

Priemerné hodnotenie spolupráce – polícia/2,12; samospráva/2,42; súdy/2,5; mimovládne 
organizácie/2,48; UPSVaR/2,14; zdravotníctvo/2,25. Ďalšie spomenuté organizácie, s ktorými 
odborníci spolupracujú sú školy a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie.  
 
4. Absolvovali ste už v minulosti vzdelávanie k téme domáceho a partnerského násilia? 
(označte s X) 

Väčšina odpovedala na otázku NIE, Áno – 15 odborníkov.  

5. Podľa Vás viete dostatočne identifikovať násilie, ktoré je páchané na 
klientke/klientovi?   (zakrúžkujte -  a) áno; b) priemerne; c) nie).  

Väčšina odborníkov odpovedala, že priemerne dokážu identifikovať násilie (priemerne – 37 
odborníkov, áno – 4 odborníci, nie – 8 odborníkov).  
 

6.  Podľa Vás viete dostatočne identifikovať riziká/nebezpečenstvo, ktoré je hrozí 
klientke/klientovi?  
(zakrúžkujte - a) áno; b) priemerne; c) nie) 



 
Väčšina odborníkov odpovedala, že priemerne dokážu identifikovať násilie (áno – 9 
odborníkov, priemerne – 37 odborníkov, nie – 3 odborníci).   
 
7. Čo bolo podľa Vás najprínosnejšie? (napíšte)  

Informácie o druhoch a formách násilia, špirála násilia; výpovede obetí; rodové rozdelenie; 
film; pochopenie prečo neopustia agresora a neukončia vzťah; pochopenie správania ženy, 
ktorá zažíva domáce násilie; dynamika násilia; rozbor prípadových štúdií; príklady z praxe; 
cyklus násilia; vzájomná diskusia o téme; skúsenosti lektoriek; popis myslenia, prežívania 
obete; kazuistiky, výpovede obetí.  

8. Čo by ste privítali do budúcna v tejto téme? 

Príbehy z reality; dokumentárny film; vedomosť, kam sa obeť môže obrátiť znásilnená žena; 
dopady násilia na deti; konkrétne postupy; hlbšie zaškolenie; informačný materiál; právne 
normy a zákon; viac možnosti pomoci a intervencie; možnosti pre klienta – zariadenia, 
poradne; rozberať konkrétne prípady; častejšie školenie; viac možností ako zareagovať 
v konkrétnych situáciách;  pocity žien; modelovanie komunikácie s obeťou; viac audio 
nahrávok – film, video.  

Celkovo odborníci pozitívne hodnotili vzdelávanie ako prínosné pre vlastnú prax.  

 

 


