
Příloha 1 – Přepis zadání testu znalostí křesťanství a dotazníku na duchovní život

Vážená respondentko, vážený respondente,
obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro práci na
téma „(Ne)znalost křesťanství a její vztah k duchovnímu životu“. 
Každá otázka má jen jednu správnou odpověď, svoji odpověď zaškrtněte. U otázek v dotazníku, kde
odpověď znázorňuje škála od „Určitě  nesouhlasím“ po „Určitě  souhlasím“,  zaškrtněte  příslušný
stupeň odpovídající Vašemu vnímání. Prosím nepodvádějte, pokud si nejste jisti odpovědi či nevíte,
netipujte a zaškrtněte možnost Nevím. 
Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná. Vyplnění dotazníku zabere cca 10–20 minut. Předem
děkuji za spolupráci a čas strávený nad dotazníkem. 

Jste muž či žena? (Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí)
 Muž
 Žena

Jaký je Váš věk?  (Zaškrtněte jednu z kategorií)

 pod 15  
 15–20
 21–25
 26–30
 31–40

 41–50
 51–60
 61–70
 71–80
 81+

Rodinný stav: (Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí.)
 Ženatý/ vdaná
 Svobodný/ á
 Ve vztahu (nesezdaní)
 Rozvedený/ á
 Vdovec/ vdova
 Jiné:

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí)
 Základní
 Vyučen/a, střední bez maturity
 Střední s maturitou
 Pomaturitní/ vyšší odborné
 Vysokoškolské

Jste: (Zaškrtněte jednu či více z nabízených odpovědí)
 Pracující
 Student
 Důchodce
 Žena, muž v domácnosti, mateřské dovolené, apod.
 Nezaměstnaný
 Jiné:



Studoval(a) jste, či se nějak více zajímáte o teologii? (Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí)
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
 Nevím/ nedokážu odpovědět
 Jiné:

K jakému náboženství se hlásíte? (Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí)

 katolictví
 protestanství
 pravoslaví
 židovství
 agnosticismus 

 ateismus
 islám
 buddhismus
 hinduismus
 nevím
 Jiné:

V jakém náboženském prostředí jste byli vychováni?
(Zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí) 

 katolictví
 protestanství
 pravoslaví
 židovství
 agnosticismus 

 ateismus
 islám
 buddhismus
 hinduismus
 nevím
 Jiné:



Test znalostí křesťanství

1. Společným  posvátným  městem
křesťanství, judaismu a islámu je:
a) Řím 
b) Jeruzalém 
c) Nazaret
d) nevím

2. Které osoby tvoří Nejsvětější Trojici? 
a) Otec, Matka, Syn
b) Otec, Syn, Duch Svatý 
c) Matka, Syn, Duch Svatý
d) nevím

3. Přijímání  eucharistie  „podobojí“
znamená:
a) oddělené přijímání kněží a laiků
b) společné přijímání mužů i žen
c) přijímání  Kristova  těla  i

Kristovy krve
d) nevím

4. Jaké období začíná Popeleční středou?  
a) adventní
b) mezidobí
c) postní
d) nevím

5. Hlavním tématem eklesiologie je:
a) církev
b) pravost Bible
c) Kristova přirozenost
d) nevím

6. První koncil v Nice se konal roku: 
a) 481
b) 325
c) 530
d) nevím

7. Katolík může dojít odpuštění hříchů
zejména při které svátosti? 
a) Svátosti smíření
b) Svátosti exorcismu
c) Svátosti nemocných
d) nevím

8. Co  z  následujícího  je  pro  křesťanství
nejtypičtější? 
a) Kříž, lvice, kruh
b) Kříž, ryba, hostie 
c) Kříž, orlice, hvězda
d) nevím

9. V čem bývá vystavená hostie?
a) V monstranci
b) V pluviálu
c) V cingulu
d) nevím

10. Co  z  následujícího  není  dle  křesťanské
nauky hereze:
a) utrpení  Krista  na  kříži  bylo  jen

zdánlivé
b) Boží Syn má jen božskou přirozenost
c) Bůh  Syn  je  soupodstatný  s  Bohem

Otcem
d) nevím

11. Trojici „patriarchů“ Izraele tvoří: 
a) a) Abrahám, Izák, Jákob
b) b) Mojžíš, Eliáš, Henoch
c) c) Metuzalém, Noe, Terach
d) nevím

12. Růženec je prvkem úcty zejména: 
a) sanjuanistické
b) mariánské
c) alžbětinské
d) nevím

13. Které  jsou  3  hlavní  křesťanské
ctnosti?
a) víra, mírnost, dobrota
b) víra, naděje, láska
c) tichost, pokoj, láska
d) nevím

14. Jakou událost připomíná Eucharistie?
a) Večeři v Káně
b) Poslední večeři
c) Křest Kristův 
d) nevím

15. Pokud  se  chce  někdo  zlepšit  v
kázáních, měl by se nejspíše věnovat
studiu:
a) pneumatologie
b) hamartologie
c) homiletiky
d) nevím

16. Mezi synoptická evangelia nepatří: 
a) evangelium podle Jana 
b) evangelium podle Lukáše 
c) evangelium podle Marka 
d) nevím



17. Smyslem  „duchovního  života“  v
křesťanství je: 
a) osvobodit duši od těla, které se

k duši připojilo hříchem
b) život  v  Duchu  a  s  Duchem

svatým 
c) navození  příjemného  pocitu

meditací 
d) nevím

18. Mezi dvojí přikázání lásky patří:
a) milovat a vzývat svaté 
b) milovat svého bližního
c) milovat svou církev 
d) nevím

19. Co z následujícího není křesťanskou
svátostí?
a) Zpověď
b) Pohřeb
c) Křest
d) nevím

20. Kniha  Jóbova  je  hlubokým  zamyšlením
nad:
a) příchodem mesiáše
b) významem starozákonních proroctví
c) otázkou lidského utrpení
d) nevím

21. Kdo z následujících navštívil Pannu
Marii před narozením Krista?
a) archanděl Gabriel
b) prorok Izajáš
c) Jan Křtitel 
d) nevím

22. Evangelijními  radami  pro  řeholní  život
jsou:
a) Chudoba, poslušnost, moudrost
b) Čistota, chudoba, poslušnost
c) Čistota, spravedlnost, chudoba
d) nevím

23. Která  z  následujících  řeholí
neexistuje:
a) augustiniánská
b) tomášovská
c) františkánská
d) nevím

24. Mezi  knihy  užívané  přímo  při  liturgii
nepatří: 
a) misál 
b) kodex kanonického práva 
c) lekcionář 
d) nevím

25. Co charakterizuje intellectus fidei?
a) porozumění  víře  a  její

promýšlení
b) měření  tzv.  inteligence  víry

pomocí sady testů
c) naslouchání  zdrojům  víry

(Tradice, magisterium...)
d) nevím

26. Otcem západního mnišství je:  
a) sv. Tomáš Akvinský 
b) sv. Patrik 
c) sv. Benedikt z Nursie 
d) nevím

27. Co znamená zkratka JHVH? 
a) Je  to  zkratka  pro  židovský

chvalozpěv Jásejte hebreové
b) Je to tetragrammaton označující

Boží jméno Jsem, který jsem
c) Je to zkratka pro hebrejské jehe

halelu jehe
d) nevím

28. Pojem  „temná  noc“  je  typický  pro
spiritualitu:
a) sv. Tomáše Akvinského
b) sv.  Anselma z Canterbury
c) sv. Jana od Kříže
d) nevím

29. Výraz transubstanciace znamená:
a) Změna podstaty
b) Změna akcidentů
c) Změna potence
d) nevím

30. Eschatologie je:
a) učení o přirozenostech Ježíše Krista
b) nauka o posledních věcech
c) nauka o dědičném hříchu
d) nevím

31. Jak  by  se  dalo  charakterizovat  z
křesťanského  pohledu  období  v
letech  před  milánským  ediktem
Konstantina Velikého (313 n.l.)? 
a) období pronásledování
b) období gregoriánské reformy
c) období rozvoje scholastiky
d) nevím

32. Normou křesťanské morálky je:
a) Desatero
b) Katechismus
c) Kristus
d) nevím



33. Atributy evangelistů jsou :
a) Lev, býk, orlice, anděl
b) Orlice, lev, beránek, ryba
c) Beránek, lev, anděl, býk
d) nevím

34. Mezi liturgický oděv kněze nepatří:
a) Humerál
b) Alba
c) Lavabo
d) nevím

35. Podle  katolické  nauky  Duch  Svatý
vychází: 
a) pouze z Otce 
b) pouze ze Syna 
c) z Otce i Syna 
d) nevím

36. Mezi křesťanské apologety 2. a 3. století
patří: 
a) Irenej a Augustin
b) Órigenés a Tertullián 
c) Tertullián a Boethius 
d) nevím



   Dotazník na duchovní život
      Označte na řádku jednu z možností,
která se nejvíce přibližuje Vašemu vnímání.

Určitě
nesouhlasím

Spíše
nesouhlasím

Spíše
souhlasím
 
  

  Určitě
souhlasím

Nevím/
nedokážu
odpovědět

1. Uvědomuji  si,  že  ne  vše  mohu
ovlivnit.

2. Myslím  si,  že  v  životě  jsou
mnohem  důležitější  věci  než
náboženství či víra.

3. Ve svém nitru cítím vnitřní pokoj
a harmonii.

4. Snažím se odpouštět těm, kteří mi
nějak ublížili.

5. Některé věci jsou pro mě „svaté“.

6. Nezáleží tolik na tom, v co věřím,
dokud vedu morálně dobrý život.

7. Nejobtížnější či nejtěžší okamžiky
a zážitky v životě můžou být pro
člověka  často  zdrojem  hlubšího
porozumění,  ale  i  zvýšeni
vytrvalosti a odolnosti.

8. Cítím velkou zodpovědnost za to,
abych  se  pokoušel/a  umenšovat
bolest a utrpení ve světě.

9. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi
otvírá  tajemství  vesmíru  a
existence.

10. Účelem víry je především útěcha
ve chvílích smutku a neštěstí.

11. Je  pro  mě  důležité  strávit  chvíle
času v soukromých myšlenkách či
modlitbě.

12. Cítím  spoluzodpovědnost  za  své
okolí, blízké či jiné lidi.

13. Silně  cítím,  že  existuje  nejvyšší
Pravda, i když ji  nemůžeme plně
poznat.

14. Ve  svém  přesvědčení  a  víře
nacházím sílu a útěchu.

15. Myslím si, že to, čemu se věnuji,
je smysluplné.

16. Jsou  chvíle,  kdy  celou  svou
bytosti  toužím  po  tom,  aby
všechny bytosti byly šťastné.

17. Často mam pocit, že jsem součástí
něčeho většího než já.

18. Snahy  vypořádat  se  s  lidskými
situacemi,  stavy  a  údělem
náboženskými  prostředky,  bez
ohledu  na  obsah  dané  nauky  a
praxe, jsou podle mě nemístné, je
to plýtvání časem a zdroji.



19. Uvědomuji  si  svůj  posun  v
myšleni a názorech v průběhu let.

20. Věřím, že svět je v základě dobrý.

21. Vše je nám dáno darem.

22. Existuje  mnoho  aspektů  v
naukách  či  praxi  světových
náboženství,  se  kterými
nesouhlasím;  přesto  je  vnímám
jako cenné snahy, jak se vypořádat
s lidským údělem.

23. Existuje  dost  věci,  které  bych
nikdy neudělal/a, protože cítím, že
by  to  zničilo  moji  lidskou
podstatu.

24. Prostředí,  ve  kterém  žiji,  mi
umožňuje  prožít  plnohodnotný
život.

25. Bůh  slouží  věřícím  především
jako jakási „berlička“.

26. Moc  mě  nezajímají  rozhovory
probírající  otázky  ohledně  lidské
přirozenosti,  základních  aspektů
lidského bytí, existenciálních úvah
apod.

27. Dosud jsem nenašel  smysl  svého
života.

28. Chci pro druhé něco znamenat.

29. Příliš  se  nezajímám  o  to,  co  se
mnou po smrti bude.

30. Utrpení, nespravedlnost a nakonec
smrt jsou údělem člověka. Nemusí
to být ale jen negativní zkušenosti
a zážitky, jejich význam, smysl a
působení  může  být  upraveno
naším přesvědčením.

31. Moje  přesvědčeni  je  důležitou
součástí mé osobní identity.

32. Tváří  v  tvář  víceméně
nepřetržitým konfliktům a násilí si
nedokážu  představit,  jak  se  lidé
naučí žít ve vzájemném respektu a
míru.

33. Nejdůležitější je pro mě to, na co
si mohu „sáhnout“, vnímat smysly
apod.

34. Bez  ohledu  na  často  chaotické
podmínky lidského  života  věřím,
že je v bytí a stvoření řád a plán,
kterému jednou porozumíme.

35. Vědomě se snažím žit v souladu s
mými duchovními hodnotami.

36. Domnívám se, že svět není zrovna
nejlepší místo.



37. Mnohdy  si  uvědomuji  vlastni
nedokonalost,  malost  a
omezenost.

38. Přemýšlím  nad  věcmi  a  názory,
kterým věřím.

39. Cítím se jako pokrytec – je velký
rozdíl mezi tím co dělám a čemu
věřím.

40. Respektuji  druhé,  i  když  dělají
věci,  které  jsou  z  mého  pohledu
špatné.

41. Každý z nás je účastníkem něčeho
většího a vyššího než jsme my.

42. Víra dává životu smysl a význam.

43. Existuji  určité  aktivity,  práce  či
služby,  ke  kterým  se  cítím  byt
povolán.

44. Život a svět je dle mého jen plný
konfliktů a neštěstí.

45. Často  v  duchu  děkuji  a  jsem
vděčný za to, co mám.

46. Moje přesvědčeni mi pomáhá čelit
bolesti a utrpení.

47. Očekávám, že se mé přesvědčení
či  víra  bude  vyvíjet  spolu  se
mnou.

48. Každý člověk může nějak přispět
k blahu ve světě.


