
PŘÍLOHY 

 

Anketa o praxi duchovního vedení 
pohlaví muž žena       

věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 59 let 60 let a více 

vzdělání VŠ maturita vyučený/á ZŠ jiné 

stav svobodný/á zasvěcený ž. sezdaný/á vdovec/a ostatní 

vyznání řím.-katolické jiné křesťan. monoteistické ostatní bez vyznání 

farnost velkoměstská městská vesnická střídám kostely nepraktikuji 

sv.smíření 
již dlouho ne 1x ročně 2-6x ročně častěji než 6/rok dosud nikdy 

zpovědník stejný občas jiný vždy jiný preferuji cizího 2 - 3 stejní se střídají 

duchovní vedení 
mám, našel/a 
jsem ho ihned, 
bez obtíží 

mám, ale 
hledal/a jsem ho 
delší dobu 

teď nepotřebuji, ale 
v minulosti jsem 
byl/a veden/a 

v minulosti jsem 
potřeboval/a, ale 
nenalezl/a 

jsem dosud 
nepotřeboval/a 

dostupnost 
duchovního 
vedení 

nalezl/a jsem 
ho bez 
problémů 

byl/a jsem 
odmítnut/a 
(kolikrát?) 

bylo mi nabídnuto, 
odmítl/a jsem, neb 
nepotřebuji 

dosud nemám 
zkušenost, neb ho 
nepotřebuji 

dlouhodobě 
postrádám možnost 
být doprovázen/a 

potřeba 
duchovního 
vedení byla 

v osobní krizi v krizi víry 
při vztahových 
potížích 

po ztrátě blízké osoby v jiné situaci 

mohl/a-li bych si 
zvolit, tak bych 
upřednostnila  
být veden/a: 

knězem řeholníkem řádovou sestrou laikem mužem laikem ženou 

co je pro mě 
důležité při 
duchovním 
vedení: 

odbornost 
doprovázejícího 

že jde o osobu 
svěcenou, nebo 
zasvěceného 
života  

že jde o osobu 
stejného pohlaví, 
lépe mi rozumí 

že jde o osobu 
opačného pohlaví, 
lépe mi rozumí 

pocit důvěry a 
bezpečí, který mám 
vedle doprovázejícího  

k čemu by mělo 
duchovní vedení 
sloužit: 

k překonání 
krizí, nejčastěji 
krize víry 

k lepší orientaci 
ve víře a v životě 
z ní 

k uvolnění vnitřních 
"přetlaků" 

ke sdílení toho, co 
život přináší a s čím si 
sami nevíme rady 

k vědomí existence 
blízkého člověka, 
který mi rozumí a na 
nějž se mohu vždy 
obrátit 

k čemu by mělo 
duchovní vedení 
člověka vést: 

k důvěře v 
Boha 

k větší 
samostatnosti ve 
vztahu k Bohu 

k hledání a 
nalézání Boží vůle 
pro můj život 

ke zrání ve víře 
k důvěře k blízké 
osobě 

v minulosti jsem 
se otevřel/a 
druhé osobě 

kterou jsem 
téměř neznal/a, 
ale pocítil/a 
jsem k ní 
důvěru 

pokud jsem ji 
důvěrně znal/a 

pouze, když jsem 
měl/a záruku její 
mlčenlivosti 

a pak jsem toho 
litoval/a, neboť toho 
zneužila 

a pak jsem toho 
litoval/a, neboť ke 
mně kvůli tomu 
změnila vztah 

projevil mi 
důvěru druhý 
člověk, kterého 

jsem neznal/a 
(jednorázově) 

jsem neznal/a a 
stal/a jsem se 
jeho 
"důvěrníkem" 

znám, ale jeho 
důvěra mě mile 
překvapila 

znám i on mě zná 
dlouho a dobře 

dosud mi nikdy nikdo 
o sobě nesdělil nic, co 
by nemohl říci druhým 

hodnotím se 
převážně jako 

cholerik flegmatik sangvinik melancholik nevím 

jsem spíše samotář 
společenský 
člověk 

člověk, který neumí 
být sám 

vítám kontakty s 
druhými, ale vyhýbám 
se větším 
společnostem 

nevím 

 

 


