Přílohy:
Příloha 1: Výsledky Dotazníku zpětné vazby (Niederlová, 2016)

Příloha 2: Témata pro polostrukturovaný rozhovor:
Jak hodnotíte terapii, které jste se účastnil/a?
Splnila Vaše očekávání? Čím ano nebo čím ne?
Cítil/a jste se bezpečně ve skupině? Uveďte prosím důvody.
Řekl/a byste, že došlo k nějaké změně ve Vašem vztahu? Pokud ano, k jaké?
Vnímáte, že by ve Vaší osobě odehrála nějaká změna v chování či prožívání? Pokud ano,
uveďte prosím jaká.
Vnímáte, by proběhla nějaká změna v chování či prožívání u Vaší partnerky/Vašeho partnera?
Vnímáte nějaký rozdíl mezi tím, jak spolu s partnerem/partnerkou komunikovali před terapií a
jak spolu komunikujete teď?
Vnímáte nějaký rozdíl v používání násilí ve Vašem vztahu?
Jak na Vás působila dvojice terapeutů?
Je ještě něco, co byste rád/a řekl/a?

Příloha 3: Upravený Dotazník frekvence agresivních projevů
Upravený Dotazník frekvence agresivních projevů
(původní dotazník z interních zdrojů Diakonie Českobratrské církve evangelické)
Jak často jste v posledních 6 měsících:

ani
jednou
říkal/a svému
partnerovi/partnerce,
co ne/má dělat, kam
ne/může jít, s kým se
ne/může vídat...
partnerovi/partnerce
vyhrožoval/a
partnerovi/partnerce
vyhrožoval/a
bránil/a odejít
parnterovi/partnece z
domu
ponižoval/a
partnera/partnerku před
jinými lidmi
zfackoval/a
partnera/partnerku
vyhrožoval/a, že
ublížíte dětem
fyzicky omezoval/a
partnera/partnerku v
pohybu
působil/a
partnerovi/partnerce
spáleniny, kousance,
modřiny, tržné nebo
řezné rány

1x

2x

3x – 5x 6x –
10x

11x –

Více

20x

než 20x

nutil/a
partnera/partnerku do
sexuálních aktivit,
které nechtěl/a
při sexuálních
aktivitách
partnerovi/partnerce
způsobil/a zranění
sexuálně napadl/a
partnera/partnerku
sledoval/a
partnera/partnerku při
cestě do práce, za
kamarády...
odmítal/a
partnerovi/partnerce
přístup k financím, ať
už společným nebo
vašim, pokud je na vás
partner/partnerka
finančně závislý/á
posílal/a
partnerovi/partnerce
výhružné sms/e-maily
nebo jemu/jí nadával
po telefonu
ohrožoval/a
partnera/partnerku
nějakým předmětem
nebo zbraní
měl/a pocit, že se vás
partner/partnerka bojí
při hádce rozbíjel/a
věci
se dostal/a s partnerem
do konfliktu, ve kterém
prožíváte stres nebo
strach
nadával/a
partnerovi/partnerce

při konfliktu mlčel/a
nebo z místa konfliktu
odešel/la
se při hádce s
partnerem/kou cítil/a
fyzicky špatně (bolest
hlavy, horko, pocity na
omdlení, třes...)

Jak často v posledních 6 měsících Váš partner
ani
jednou
říkal/a, co ne/můžete
dělat, kam
ne/můžete jít, s kým
se ne/můžete vídat...
říkal/a, co ne/můžete
dělat, kam
ne/můžete jít, s kým
se ne/můžete vídat...
vám vyhrožoval/a

vám bránil/a
partnerovi/partnerce
odejít z domu
vás ponižoval/a před
jinými lidmi
vás zfackoval/a
vás fyzicky
omezoval/a v pohybu

1x

2x

3x – 5x 6x –
10x

11x –

Více

20x

než 20x

vám způsobil/a
spáleniny, kousance,
modřiny, tržné nebo
řezné rány

Vás nutil/a do
sexuálních aktivit,
které jste nechtěl/a
/a
vám při sexuálních
aktivitách způsobil/a
zranění
vás sexuálně napadl/a
vás sledoval/a při cestě
do práce, za
kamarády...
vám odmítal/a přístup
k financím, ať už
společným nebo
jeho/jejím, pokud jste
na partnerovi/partnerce
finančně závislý/á
vám posílal/a výhružné
smsky/emaily nebo
vám nadával po
telefonu
vás ohrožoval/a
nějakým předmětem
nebo zbraní
ve vás probouzel/a
strach
při hádce rozbíjel/a
věci
působil/a, že je při
konfliktu s Vámi ve
stresu nebo strachu
vám nadával

při konfliktu mlčel/a
nebo z místa konfliktu
odešel/a
říkal, že se při hádce s
vámi cítil/a fyzicky
špatně (bolest hlavy,
horko, pocity na
omdlení, třes...)

