
Milí přátelé, 

tak jsme si povídali s Františkem Jakubcem o Zpravodaji, o tom, jestli je vyhovující tak jak je 

tvořen, jestli není třeba něco změnit, případně, jestli je dnes tištěná podoba ještě k užitku. A 

tak mě napadlo vytvořit malý dotazník, který by mi pomohl při jeho další tvorbě. Kdyby se 

vám podařilo najít pár minutek na jeho vyplnění, udělali byste mi velkou radost a vlastně 

byste se stali spolutvůrci příštích čísel tohoto periodika. Prosím tedy o tuto službu. Prosím, 

odpovídejte každý sám za sebe (ne za pár) a pravdivě (nemusíte se podepisovat, jména 

stejně nebudou zveřejněna). pokud je ve vašem okolí někdo, kdo by dotazník rád vyplnil, ale 

má v tom nějakou obtíž, prosím, pomozte mu. Vyplněný dotazník můžete poslat buď poštou 

na adresu Klára Novotná, Vavřinecká 25, Praha 5, 158 00, nebo ho naleznete také na našich 

webových stránkách, a můžete ho poslat mailem na adresu Klanov@seznam.cz.  

Velký dík!!!                                                                                                                        Klára 

1) Nahlédnu do Zpravodaje nebo ho čtu (nezáleží na tom, zda v nebo elektronické podobě) 

a) pokaždé když vyjde. 

b)  ne vždy (z …. %). 

c) nikdy, protože ……………………………………………………………………………….. . 

Dále odpovídají jen ti, kteří na první otázku odpověděli  a)  nebo b). 

2) Pokud do Zpravodaje nahlížím, volím formu 

a) tištěnou - přijde mi poštou. 

b) tištěnou - vytisknu si sám barevně. 

c) tištěnou – vytisknu si sám černobíle. 

c) přímo z webu. 

3) Když vyjde Zpravodaj, přečtu ho 

a) celý od začátku do konce. 

b) jen zčásti, ale více než polovinu. 

c) jen zčásti, méně než polovinu. 

d) pouze články které se mě  přímo týkají. 

e) nejvýše dva články. 

4) Co se týká grafické stránky, vzhledu či přehlednosti: 

a) líbí se mi tak, jak je. 

b) něco málo bych změnil: ……………………………………………………………………………. . 

c) nevyhovuje mi tato forma, zvláště: ………………………………………………………………… . 

5) Rozsah Zpravodaje 

a) mi vyhovuje. 

b) je příliš malý. 

c) je příliš velký. 

Odpověď b)  a c): Navrhuji rozsah ….. stránek. 

6) Obsah Zpravodaje 

a) je přesně odpovídající tomu, co mně zajímá. 

b) vybírám si jen některé rubriky. 

c)je nevyhovující, neodpovídá potřebám členů ASC. 
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7) Zatrhněte rubriky, které většinou přečtete: 

 „Pro povzbuzení ducha“ 

- úvodní slovo delagáta nebo delegátky 

- projevy hlavního představeného 

 Provinciální rada jednala 

 Formace 

 Trvalá formace 

 Ze života českých spolupracovníků 

 Společenství se představuje 

 Osobní zprávy a modlitební most 

 Různé 

 “Salesiánská rodina“ 

- salesiánští svatí 

 Naši oslavenci 

 Kalendář akcí 

 Úmysly modliteb - odstřihuji 

9) Chybí mi následující rubriky:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10) N úmysly uvedené ve Zpravodaji se modlím 

a) deně. 

b) občas. 

c) jen při setkání našeho společenství. 

d) nikdy. 

11) Zpravodaj vychází: 

a) akorát často. 

b) příliš často. 

c) s příliš malou frekvencí. 

12) Ještě chci dodat: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Po prvním přečtení dotazníku odpovězte prosím na následující otázku, aniž si budete dotazník znovu číst: 

Po prvním přečtení jsem si všiml v textu následujících chyb (pravopisných, stylistických i typografických): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Po opětovném čtení jsem našel ještě tyto chyby: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 


