
 

 

 

Domácí násilí na seniorech – průzkum na území města Prahy 

Průzkum byl realizován v období září až prosinec 2013 

 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 134 respondentů ve věku 60 let – 75+, z toho 93 žen a 41 mužů. 

Respondenti odpovídali prostřednictvím papírových dotazníků, které jsme distribuovali v zařízení 

poskytujících ambulantní i pobytové služby pro seniory, dále prostřednictvím internetové verze 

dotazníku.  

S násilím se nesetkalo 107 respondentů, s násilím setkalo 27 respondentů a také uvedli, jakým 

způsobem.  Mezi seniory postiženými domácím násilím je 20 žen a 7 mužů. 7 žen je starších než 75 

let, 8 žen jsou ve věku 64 - 71 a 5 ženám je do 60 let. 4 muži jsou starší 75 let a 3 se pohybují ve 

věkovém rozmezí 64 - 71 let.  

 

Přes 20% seniorů se tedy setkalo s nějakou formou násilí. Formy domácího násilí jsou většinou v 

kombinaci, to znamená, že se objevují formy jak psychického násilí, tak fyzického násilí. Nejvíce 

respondentů odpovědělo, že se setkali s ponižováním (13), nežádoucí manipulací s majetkem (10) a 

fyzickými útoky (10). 1 respondent se setkal s vyhrožováním zbraní a 2 se sexuálním násilím. Ve 

většině případů docházelo k uvedenému chování během posledního roku (10) či posledních 5 let (10).  

 

Respondenti/-ky ve většině uvedli, že s násilnou osobou nežijí ve společné domácnosti, ale denně se 

s ní setkávají. 7 respondentů uvedlo, že s násilnou osobou žijí ve společné domácnosti a 2 z nich jsou 

na této osobě závislí.  

 

13 respondentů se s násilím svěřilo přátelům, příbuzným či sousedům, 11 respondentů kontaktovalo 

poskytovatele sociálních služeb. 7 seniorů přivolala ke konfliktu policii, ve 3 případech situaci řešila 

policie domluvou a ve 3 nijak. Pouze v 1 případě zatkli násilnou osobu. 16 respondentů nikdy 

nevyhledalo lékařskou pomoc, protože to nebylo potřeba. Pouze 1 respondent ji vyhledal a uvedl 

důvody svého zranění.  

 

Závěr:  

Průzkum organizace proFem o.p.s. realizovaný v období září 2013 – prosinec 2013 v problematice  

domácího násilí páchaného na seniorech v Praze jednoznačně ukázal, že tento jev reálně existuje.  

 

20% respondentů/-ek ze 134 dotázaných žen a mužů ve věku 60 – 75+ se s domácím násilím setkalo a  



 

 

uvedlo i jeho formy. Formy domácího násilí se objevují v kombinaci fyzického a psychického násilí, 

nejčastěji uváděnou formou je opakované ponižování, nežádoucí manipulace s majetkem a fyzické 

napadání. Z odpovědí je zřejmé, že seniory se radši svěřují anonymně poskytovatelům sociálních 

služeb či ve svém blízkém okolí, než aby situaci řešili prostřednictvím policie.  

 

 


