
 

 

17. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 - Dotazník 

 

Věk:  

Pohlaví:  

Vzdělání: 

Rodinný stav: 

  

1. Zajímáte se o náboženství a náboženský život? 

 

 ne – spíše ne – spíše ano – ano 

 

 

2. Máte přímo ve své a) jádrové – b) širší rodině nebo a) širším – b) užším kolektivu
1
  člena nějaké církve? 

(označte správné) 

 

 

Pokud ano, konkretizujte prosím, jaké církve je členem:  

 

3.  Znáte nějaké náboženské skupiny působící na Kladně? Napište prosím, jaké:  

 

4. Navštěvujete/navštěvovali jste někdy náboženská setkání či bohoslužby? 

 

ano, pravidelně – ano, pravidelně o svátcích – ano, nepravidelně -  velmi zřídka – ne, nikdy   

 

Pokud ano, uveďte prosím v jaké církvi:  

 

5. Máte povědomí o církevních aktivitách, které se konají ve městě? 

 

ne – spíše ne – vůbec se o tyto věci nezajímám - spíše ano – ano 

 

6. Považujete za správný současný ateistický stav české společnosti, kdy se k církvím hlásí 14 % 

obyvatel? 

 

ne – spíše ne – nevím - spíše ano – ano  

 

 

                                                 
1
 širší=spolupracovníci, sousedé, známí 

   užší=blízcí přátelé, partneři 



 

 

 

7. Myslíte si, že má v dnešní společnosti víra v Boha smysl, bez ohledu na příslušnost k církevním 

institucím? 

 

ne – spíše ne – nevím - spíše ano - ano  

 

Uveďte prosím, proč:  

 

8. Uvítali byste větší angažovanost církví ve Vašem městě? 

 

       ne – spíše ne – nevím - spíše ano - ano 

 

9. Propagace náboženských skupin ve městě mě: 

 

             určitě vadí - spíše vadí – nemám názor – spíše nevadí – určitě nevadí 

 

10. Souhlasíte s tvrzením, že náboženství je soukromá věc každého občana a nepotřebuje k tomu církevní 

instituce?   

 

             ne – spíše ne – nevím - spíše ano – ano 

 

11. Vyplňte prosím následující tabulku podle uvedeného kódu: 

 

Povědomí: 1=velmi velké, 2=velké, 3=tak trochu, 4=minimální, 5=vůbec žádné 

Vnímání: 1=pozitivní, 2=negativní, 3=neutrální 

 

 

 Církev Povědomí Vnímání 

1. Římskokatolická církev   

2. Řeckokatolická církev   

3. Českobratrská církev evangelická   

4. Evangelická církev metodistická   

5. Církev československá husitská   

6. Církev bratrská   

7. Apoštolská církev   

8. Křesťanské společenství Kladno   

9. Biblický sbor křesťanů   

10. Církev Adventistů 7. dne   

11. Svědkové Jehovovi   

 

 

 



 

 

 

KÓDY: 

 

Otázka č. 1:   

1 Ne 

2 Spíše ne 

3 Spíše ano 

4 ano 

 

Otázka č. 2: 

1 Jádrová rodina 

2 Širší rodina 

3 Širší kolektiv 

4 Užší kolektiv 

 

 

 

Otázka č. 4: 

1 Ano, pravidelně 

2 Ano, pravidelně o svátcích 

3 Ano, nepravidelně 

4 Velmi zřídka 

5 Ne, nikdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 5: 

1 Ne 

2 Spíše ne 

3 Vůbec se o tyto věci nezajímám 

4 Spíše ano  

5 Ano 

 

 

 

 

 

 

Otázka č. 6, 7, 8, a 10: 

1 Ne 

2 Spíše ne 

3 Nevím 

4 Spíše ano 

5 ano 

 

 

 

Otázka č. 9: 

1 Určitě vadí 

2 Spíše vadí 

3 Nemám názor 

4 Spíše nevadí 

5 Určitě nevadí 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

Tabulka korelací SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk Pohlaví Vzdělání

Zajímáte se 

o 

náboženství 

a 

náboženský 

život?

Navštěvujete/

navštěvovali 

jste někdy 

náboženská 

setkání či 

bohoslužby?

Máte 

povědomí o 

církevních 

aktivitách, 

které se 

konají ve 

městě?

Považujete za 

správný 

současný 

ateistický stav 

české 

společnosti, 

kdy se k 

církvím hlásí 

14 % obyvatel?

Myslíte si, že 

má v dnešní 

společnosti 

víra v Boha 

smysl, bez 

ohledu na 

příslušnost k 

církevním 

institucím?

Uvítali 

byste větší 

angažovan

ost církví ve 

Vašem 

městě?

Propagace 

náboženský

ch skupin ve 

městě mě:

Souhlasíte s 

tvrzením, že 

náboženství je 

soukromá věc 

každého občana 

a nepotřebuje k 

tomu církevní 

instituce? 

Pearson 

Correlation

1 ,092 -,259 -,127 ,247 ,118 ,269
* -,200 -,055 -,168 ,223

Sig. (2-tailed) ,483 ,066 ,334 ,057 ,371 ,038 ,125 ,677 ,200 ,087

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

,092 1 -,032 -,094 ,184 -,094 ,119 -,132 -,232 -,261
* ,110

Sig. (2-tailed) ,483 ,824 ,474 ,160 ,474 ,364 ,314 ,075 ,044 ,402

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

-,259 -,032 1 ,340
* -,054 -,110 -,042 ,139 -,079 -,240 ,011

Sig. (2-tailed) ,066 ,824 ,015 ,706 ,444 ,771 ,329 ,580 ,089 ,936

N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Pearson 

Correlation

-,127 -,094 ,340
* 1 -,587

** ,247 -,507
**

,626
**

,508
** ,025 -,400

**

Sig. (2-tailed) ,334 ,474 ,015 ,000 ,057 ,000 ,000 ,000 ,847 ,002

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

,247 ,184 -,054 -,587
** 1 -,200 ,466

**
-,409

**
-,523

** -,214 ,371
**

Sig. (2-tailed) ,057 ,160 ,706 ,000 ,125 ,000 ,001 ,000 ,100 ,004

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

,118 -,094 -,110 ,247 -,200 1 -,021 ,077 ,105 ,114 -,153

Sig. (2-tailed) ,371 ,474 ,444 ,057 ,125 ,874 ,557 ,424 ,384 ,243

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation
,269

* ,119 -,042 -,507
**

,466
** -,021 1 -,412

**
-,576

** -,251 ,333
**

Sig. (2-tailed) ,038 ,364 ,771 ,000 ,000 ,874 ,001 ,000 ,053 ,009

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

-,200 -,132 ,139 ,626
**

-,409
** ,077 -,412

** 1 ,523
** ,202 -,266

*

Sig. (2-tailed) ,125 ,314 ,329 ,000 ,001 ,557 ,001 ,000 ,122 ,040

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

-,055 -,232 -,079 ,508
**

-,523
** ,105 -,576

**
,523

** 1 ,455
**

-,353
**

Sig. (2-tailed) ,677 ,075 ,580 ,000 ,000 ,424 ,000 ,000 ,000 ,006

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

-,168 -,261
* -,240 ,025 -,214 ,114 -,251 ,202 ,455

** 1 -,168

Sig. (2-tailed) ,200 ,044 ,089 ,847 ,100 ,384 ,053 ,122 ,000 ,201

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

Pearson 

Correlation

,223 ,110 ,011 -,400
**

,371
** -,153 ,333

**
-,266

*
-,353

** -,168 1

Sig. (2-tailed) ,087 ,402 ,936 ,002 ,004 ,243 ,009 ,040 ,006 ,201

N 60 60 51 60 60 60 60 60 60 60 60

 

Věk

Pohlaví

Vzdělání

Zajímáte se o náboženství a 

náboženský život?

Souhlasíte s tvrzením, že 

náboženství je soukromá věc 

každého občana a nepotřebuje 

k tomu církevní instituce? 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).


Navštěvujete/navštěvovali jste 

někdy náboženská setkání či 

bohoslužby?

Máte povědomí o církevních 

aktivitách, které se konají ve 

městě?

Považujete za správný 

současný ateistický stav české 

společnosti, kdy se k církvím 

hlásí 14 % obyvatel?

Myslíte si, že má v dnešní 

společnosti víra v Boha smysl, 

bez ohledu na příslušnost k 

církevním institucím?

Uvítali byste větší angažovanost 

církví ve Vašem městě?

Propagace náboženských 

skupin ve městě mě:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


