DOTAZNÍK
k výskumnej úlohe „O svetonázorových postojoch obyvateľov Slovenska“ 1968

1. Ako by ste celkovo zhodnotili svoj doteraz prežitý život? Ste spokojný /á/ alebo nie ste
spokojný /á/ so svojim životom?
1. som spokojný /á/
3. som spokojný /á/ čiastočne
5. nie som som spokojný /á/
2. Dnes často počujeme, že žijeme v nepokojnej, neistej dobe. Patríte tiež k ľuďom, ktorí
majú obavy z budúcnosti?
1. mám obavy
3. nemám obavy
3. Aká je hospodárska situácia Vašej rodiny?
1. dobrá
3. čiastočne dobrá
5. zlá
4. Ste spokojný /á/ s Vaším rodinným životom?
1. spokojný /á/
3. čiastočne spokojný /á/
5. nespokojný /á/
5. Ako by ste celkove zhodnotili svoj zdravotný stav?
1. dobrý
3. čiastočne dobrý
5. zlý
6. Zlepšil, či zhoršil sa život Vašej rodiny /alebo rodiny Vašich rodičov/ v porovnaní so
životom pred vojnou.
1. zlepšil sa
3. nezmenil sa
5. zhoršil sa
7. Zaujíma Vás šport?
1. áno
3. málo
5. nie

8. Chodíte do kina?
1. raz-dva razy do týždňa
3. raz-dva razy do mesiaca
5. niekoľkokrát do roka
7. nechodím

9. Chodíte do divadla?
1. raz-dva razy do mesiaca
3. niekoľkokrát do roka
5. nechodím

10. Chodíte do kostola?
1. raz-dva razy do týždňa
3. raz-dva razy do mesiaca
5. niekoľkokrát do roka
7. nechodím
11. Chodíte do hostinca, kaviarne /okrem toho, že sa tam chodíte stravovať, alebo ste tam
zamestnaný /á/?
1. pravidelne
3. príležitostne
5. nechodím vôbec
12. Ktoré noviny a časopisy pravidelne čítate? Uveďte ich názvy!
13. Čítate celkove rád knihy?
1. áno
3. málo
5. nie
14. Čítate bibliu?
1. pravidelne
3. občas
5. nikdy
7. čítal som
15. Čítate náboženské noviny a časopisy?
1. pravidelne
3. občas
5. nikdy

16. Pociťujete nedostatok náboženskej tlače a literatúry?
1. áno
3. nie
17. Počúvate rozhlas?
1. pravidelne
3. občas
5. nepočúvam
18. Pozeráte sa na televíziu?
1. pravidelne
3. občas
5. nepozerám vôbec
19. Ako najradšej a najčastejšie trávite voľný čas?
20. V spojitosti s demokratizáciou nášho verejného života sa veľa hovorí aj o náoženskej
otázke. Čo si myslíte, je u nás náboženská sloboda?
1. je úplná
3. je neúplná
5. neviem to posúdiť
21. Pociťovali ste niekedy obmedzovanie Vašej náboženskej slobody za socializmu?
1. áno
3. nie
22. Ak sa domnievate, že náboženská sloboda je u nás neúplná, v čom vidíte jej
obmedzenie?

23. Myslíte, že ľudia rozličného presvedčenia – náboženského a nenáboženského si môžu
dobre rozumieť a dobre spolunažívať?
1. áno
3. nie
5. neviem
24. Ako by mal byť podľa Vášho názoru upravený vzťah cirkví a štátu?
1. vzájomné nevmešovanie
3. vzájomná dohoda a spolupráca v zmysle našich zákonov
5. neviem

25. Pociťujete dostatok alebo nedostatok kňazov?
1. je dostatok
3. je nedostatok
5. neviem to posúdiť
26. Myslíte, že sú potrebné mužské aj ženské mníšske rady /kláštory/?
1. mužské a ženské
3. len mužské
5. len ženské
7. nie sú potrebné nijaké
9. neviem
27. Majú podľa Vášho názoru duchovní vykonávať len čisto náboženské povinnosti alebo aj
politicko-verejné?
1. len čisto náboženské
3. aj politicko-verejné
5. neviem
28. Čo podľa Vášho názoru dáva náboženstvo ľuďom, aký má význam pre človeka?
29. Čo podľa Vášho názoru má väčší význam pre človeka, veda alebo náboženstvo?
30. Aký postoj k náboženstvu považujete za správny?
1. šíriť náboženstvo
3. bojovať proti náboženstvu
5. byť voči nemu neutrálny /nevšímať si ho/
7. nezaujímam sa o to
31. Ako podľa Vášho názoru vznikol svet?
1. stvoril ho Boh
3. vznikol prirodzeným vývinom
5. nemám pevný názor

32. Myslíte, že veriaci v Boha sú v priemere mravnejší ako neveriaci?
1. mravnejší
3. nemravnejší
5. nie je medzi nimi rozdiel
7. nedá sa jednoznačne povedať
9. neviem

33. Posilňuje podľa Vás náboženstvo morálku?
1. áno
3. nie
5. neviem

34. Dvaja mladí ľudia – Peter a Jozef debatujú o dnešnom svete. Peter tvrdí, že Boh
neexistuje, lebo keby existoval, nemohol by dopustiť to, čo sa dialo a čo sa deje dnes na
Zemi. Jozef s Petrom nesúhlasí a tvrdí, že Boh existuje a že ľudia sa budú zodpovedať pred
Bohom za svoje skutky. Ktorý z nich má podľa Vás pravdu?
1. Peter
3. Jozef
5. neviem
35. Veríte v posmrtný život?
1. verím
3. neverím
5. nie som si istý

36. Existuje podľa Vášho presvedčenia nebo /raj/?
1. existuje
3. neexistuje
5. nie som si istý
37. Veríte v existenciu pekla?
1. verím
3. neverím
5. nie som si istý
38. Veríte, že sa dejú nadprirodzené zázraky?
1. verím
3. neverím
5. neviem
39. Myslíte, že svet bez náboženstva by bol nemravnejší a zločinnejší?
1. áno
3. nie
5. nedá sa jednoznačne tvrdiť
7. neviem

40. Považujete krstenie detí, spoveď, cirkevný sobáš, cirkevný pohreb za význanmné
a nutné obrady v živote človeka?
1. áno
3. nie
5. neviem

41. Potrebuje alebo nepotrebuje dieťa náboženskú výchovu?
1. potrebuje
3. nepotrebuje
5. neviem to posúdiť

42. Čo si myslíte, je dnešná mládež pobožnejšia alebo menej pobožná ako sú ich rodičia?
1. pobožnejšia
3. menej pobožná
5. nie je medzi nimi rozdiel
7. neviem
43. Ako často sa modlíte?
1. každý deň
3. len vo sviatočné dni
5. len v ťažkých životných situáciách
7. nikdy
44. Spovedáte sa a pristupujete k sviatosti prijímania?
1. každý mesiac
3. niekoľkokrát do roka
5. raz do roka
7. nikdy
45. Došlo vo Vašom živote k posilneniu alebo oslabeniu náboženskej viery?
1. k posilneniu
3. k oslabeniu
5. je stále rovnaké
46. Ak ste sa rozišli s náboženstvom, čo bolo hlavnou príčinou?
47. Ktoré otázky náboženské a cirkevné považujete za nevyriešené a ktoré treba riešiť?

Demografické znaky:
I. Pohlavie

1. muž
3. žena
II. Vek:
1. 18 – 24 rokov
3. 25 – 39 rokov
5. 40 – 54 rokov
7. nad 55 rokov

III. Soc. príslušnosť:
1. robotník
3. zamestnanec
5. roľník

IV. Vzdelanie:
1. základné
3. úplne stredoškolské
5. úplne vysokoškolské
V. Národnosť:
1. slovenská
3. maďarská
5. ukrajinská
7. iní

VI. Akého náboženstva boli /sú/ Vaši rodičia?
VII. Akého náboženstva ste vy?
VIII. Politická príslušnosť:
1. člen KSČS /KSS/
3. člen inej polit. strany
5. polit. neorganizovaný
IX. Ak ste politicky a verejne činný /funkcie/, tak v ktorých organizáciách a spolkoch?
X. Veľkosť obce
1. do 2 000 obyvateľov
3. od 2 001 – 10 000

5. od 10001 – 100 000
7. nad 100 000 obyvateľov
XII. Kraj
1. Západoslovenský
3. Stredoslovenský
5. Východoslovenský
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