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Vážení vedoucí regionálních středisek Fatimského apoštolátu v ČR,

tímto bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé diplomové práce 
s názvem „Koclířov u Svitav: poutní místo (mezi)národního významu v sekularizovaném státě“. Vyplnění 
dotazníku je anonymní a zabere pouze pár minut. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, věnovaný tomuto 
dotazníkovému šetření.

Jiří Jančík

1. Místo regionálního střediska FA, kde působíte: farnost: ..........................................
                                                                                diecéze: .........................................

2. Kolik máte v regionálním středisku členů (Váš osobní odhad)? ..............................

3. Jak často se scházíváte a na jak dlouho? ..................................................................................

4. Co je náplní Vašich setkání? ..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

5. Jaká je věková skladba příchozích věřících u Vás v regionálním středisku? ..........................

6. Jaký máte vztah k národnímu centru FA ČR v Koclířově? ....................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

7. Jak často sem do Koclířova zavítáte? .......................................................................................

8. Jak vnímáte roli národního centra FA ČR v Koclířově? Plní národní centrum roli mediátora 
(zprostředkovatele) mezi poutníky v Česku  a Světovým apoštolátem Fatimy?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

9. Identifikační údaje

Pohlaví:   a) žena                                                    
                 b) muž                                                                                            

                                                                                                               

Věková kategorie:                                                   Nejvyšší dosažené vzdělání: a) základní
a) 18 – 29                                                                                                 b) SOU – výuční list
b) 30 – 39                                                                                                 c) středoškolské s maturitou
c) 40 – 49                                                                                                 d) VOŠ (DiS)
d) 50 – 59                                                                                                 e) vysokoškolské – Bc.
e) 60 – 69                                                                                                 f) vysokoškolské – Mgr. / Ing.
f) 70 let a více                                                                                          g) vysokoškolské – Dr. / Ph.D.

pozn.: Dotazník prosím odevzdejte přímo mně nebo nejpozději při odjezdu společně s klíči na recepci. Máte-li 
jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit☺. Ještě jednou díky☺.


