
Příloha 1 - Dotazník 
#front-matter       

title     Jací jsou Češi řidiči? 

slug bp_doprava     

image {{kara}}     

theme blue     

intro     Dnes pro vás máme něco trochu 
neobvyklého. Povězte nám, jaký 
jste řidič!  

outro     Děkujeme za spolupráci, moc si jí 
vážíme!     

 
      

#jak_casto_ridi       

widget grid 
  

    
  

question     Jak často řídíte auto?  

options everyday label každý den  
  icon {{daily}}  
weekly label jednou za týden  
  icon {{weekly}}  
monthly label jednou za čtvrt roku   

icon {{monthly}}  
less label ještě méně   

icon {{less}}   
    

#jak_dobre_ridi       

widget slider 
  

hasRadioButtons PRAVDA 
  

question     Jak dobře řídíte? 

labelMin dobre label dobře 

labelMax spatne label špatně  
  

 
  

#jak_dobre_ridi_blizky     

widget slider 
  

hasRadioButtons PRAVDA 
  

question     Vyberte někoho, kdo je vám 
blízký. Jak dobře řídí? 

labelMin dobre label dobře 

labelMax spatne label špatně  
  

 
  

#jak_dobre_ridi_ostatni     

widget slider 
  

hasRadioButtons PRAVDA 
  

question     Jak dobře řídí ostatní řidiči? 



labelMin dobre label dobře 

labelMax spatne label špatně  
  

 
  

#nehoda       

widget buttons 
  

    
  

question     Měl jste za posledních 5 let 
dopravní nehodu? 

options vazna label Ano, vážnou  
nevazna label Ano, jen ťuknutí  
ne label Ne  
  

 
  

#nehoda_ano       

widget buttons 
  

    
  

question     Stalo se to vaší chybou? 

options ano label Ano  
castecne label Jen částečně  
ne label Ne 

condition (is-not self.nehoda ne) 
 

   
  

 
  

#intro_quiz       

widget buttons 
  

    
  

question     A teď něco zábavnějšího. 
Připravili jsme si pro vás malý 
kvíz. 

options go label Jdeme na to!   
    

#quiz_koureni       

widget grid 
  

randomizeRecip
e 

(random-shuffle sms 
volani koureni rychlost) 

  

question     Jaká z těchto činností za 
volantem **je legální**? 

options sms label psaní sms  
  icon {{sms}}  
volani label telefonování bez handsfree  
  icon {{telefonovani}}  
koureni label kouření  
  icon {{koureni}}  
rychlost label nedodržení povolené rychlosti   

icon {{rychlost}}     

#quiz_telefon2body     

widget buttons 
  



    
  

question     Jaký **postih** vám hrozí za 
**telefonování za volantem bez 
handsfree**? 

options povolene label žádný, je to povolené  
pokuta label jen pokuta  
2body label 2 trestné body  
zakaz_rizeni label zákaz řízení na týden     

#quiz_rychlost2body     

widget buttons 
  

    
  

question     Jaký trest vás čeká, pokud 
**překročíte rychlost v obci nad 
20 km/h**? 

options pokuta label jen pokuta 5000 Kč  
1bod label 1 trestný bod   
2body label 2 trestné body  
zakaz_rizeni label zákaz řízení      

#quiz_vsechny       

widget list 
  

    
  

question     Jaký trest vás čeká, když 
**nadýcháte od 0,3 promile do 1 
promile**? 

options pokuta label pokuta až 20 000 Kč  
7bodu label 7 trestných bodů  
zakaz_rizeni label zákaz řízení na 6 až 12 měsíců  
vsechno label všechny možnosti jsou správné     

#quiz_answers       

widget quiz-answers 
  

    
  

question     Jak jste si vedl? 

options quiz_koureni question Jaká činnost za volantem je 
legální?   

correctAnswe
r 

kouření 

  
correctIf (is self.quiz_koureni koureni)  

quiz_telefon2body question Jaký postih hrozí za telefonování 
za volantem bez handsfree?   

correctAnswe
r 

2 trestné body 

  
correctIf (is self.quiz_telefon2body 2body)  

quiz_rychlost2body question Co hrozí za překročení rychlosti v 
obci o 20 km/h? 



  
correctAnswe
r 

2 trestné body 

  
correctIf (is self.quiz_rychlost2body 2body)  

quiz_vsechny question A když nadýcháte od 0,3 do 1 
promile?   

correctAnswe
r 

Vše je správně - hrozí ti pokuta až 
20 000 Kč, 7 trestných bodů a 
zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.   

correctIf (is self.quiz_vsechny vsechno)     

#co_porusil1       

widget grid 
  

multi PRAVDA 
  

randomizeRecip
e 

(random-shuffle alkohol 
drogy telefonovani sms) 

  

skipTimeout 2 
  

question     Stalo se vám někdy něco z toho? 
*<br>Vyberte všechno, co platí. 
Pokud nic z toho, otázku 
přeskočte.* 

options alkohol label Řídil jsem **po pár pivech** nebo 
trošce jiného alkoholu.  

  icon {{alkohol}}  
drogy label Řídil jsem **pod vlivem** drog.  
  icon {{drogy}}  
telefonovani label **Telefonoval** jsem za volantem 

bez handsfree.  
  icon {{telefonovani}}  
sms label Psal jsem **sms** za volantem.   

icon {{sms}}    
      

#opakovane_alkohol     

widget buttons 
  

    
  

question     Řídil jste **pod vlivem alkoholu 
opakovaně**? 

options ano label Ano  
ne label ne 

condition (is self.co_porusil1 alkohol) 
 

    

#opakovane_alkohol_duvod     

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě. 



 
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod. 

condition (is self.opakovane_alkohol ano) 
 

    

    

#opakovane_drogy     

widget buttons 
  

    
  

question     Řídil jste **pod vlivem drog 
opakovaně**? 

options ano label Ano  
ne label ne     

condition (is self.co_porusil1 drogy) 
 

    

#opakovane_drogy_duvod     

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě.  
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_drogy ano) 
 

    

#opakovane_telefonovani     

widget buttons 
  

    
  

question     **Telefonoval** jste za volantem 
**opakovaně**? 

options ano label Ano  
ne label ne     

condition (is self.co_porusil1 telefonovani) 
 

    

#opakovane_telefonovani_duvod   

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě. 



 
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
spech label Dělám to, jen když  

**pospíchám**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_telefonovani ano) 
 

    

#opakovane_sms     

widget buttons 
  

    
  

question     Psal jste **sms** za volantem 
**opakovaně**? 

options ano label Ano  
ne label ne     

condition (is self.co_porusil1 sms) 
 

    

#opakovane_sms_duvod     

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě.  
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
spech label Dělám to jen když  

**pospíchám**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_sms ano) 
 

    

#co_porusil2       

widget list 
  

multi PRAVDA 
  

randomizeRecip
e 

(random-shuffle 
prednost rychlost 
max_rychlost stopka) 

  

skipTimeout 2 
  

question     A porušil jste něco z toho? 
*<br><br> Vyberte všechno, co 
platí. Pokud jste ale nic z toho 
neporušil, otázku přeskočte.* 



options prednost label **Nedal jsem přednost** a měl 
jsem ji dát.  

rychlost label Jel jsem **moc rychle vzhledem 
ke stavu silnice nebo počasí**, až 
došlo k **nebezpečné situaci** 
(kolize, drobná nehoda).  

max_rychlost label Překročil jsem **maximální 
povolenou rychlost** o **více než 
20 km/h**.  

stopka label Přejel jsem **stopku** a věděl 
jsem o ní.   

    

#opakovane_prednost     

widget buttons 
  

    
  

question     Nedal jste **přednost** 
opakovaně? 

options ano label Ano  
ne label ne     

condition (has self.co_porusil2 prednost) 
 

    

#opakovane_prednost_duvod     

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě.  
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
spech label Dělám to, jen když  

**pospíchám**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_prednost ano) 
 

    

    

#opakovane_rychlost     

widget buttons 
  

    
  

question     Jel jste **moc rychle** vzhledem 
ke stavu silnice nebo počasí 
**opakovaně**? 

options ano label Ano  
ne label ne     



condition (has self.co_porusil2 rychlost) 
 

    

#opakovane_rychlost_duvod     

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options spech label Dělám to jen když  
**pospíchám**.  

krize label Stalo se to jen v **krizové 
situaci**.  

jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_rychlost ano) 
 

    

#opakovane_max_rychlost     

widget buttons 
  

    
  

question     Překročil jste **maximální 
povolenou rychlost** o více než 
20 km/hod **opakovaně? 

options ano label Ano  
ne label ne     

condition (has self.co_porusil2 max_rychlost) 
 

    

#opakovane_max_rychlost_duvod   

widget list 
  

    
  

question     A proč? 

options nema_smysl label Tam, kde jezdím, je to v pohodě.  
bez_postihu label Dělám to, když mi za to **nic 

nehrozí**.  
spech label Dělám to, jen když  

**pospíchám**.  
krize label Stalo se to jen v **krizové 

situaci**.  
jiny label Mám jiný důvod.     

condition (is self.opakovane_max_rychlost ano)     

    

#nedostatecne_tresty     

widget list 
  

    
  

question     Jaké by měly být tresty za 
porušení dopravních předpisů? 



options zprisnit label Více přísné, než jsou.  
nechat label Nechal bych je takové, jak jsou.  
uvolnit label Méně přísné, než jsou.     

    

    

#nejnebezpecnejsi     

widget grid 
  

randomizeRecip
e 

(random-pick 4 alkohol 
drogy rychlost 
telefonovani prednost 
sms vzdalenost 
vybrzdovani rychle) 

  

question     Co z toho je podle vás na silnicích 
**nejnebezpečnější**? 

options alkohol label řídit po dvou pivech  
  icon {{alkohol}}  
drogy label dát si jointa  
  icon {{drogy}}  
rychlost label jezdit rychleji, než se smí   

icon {{rychlost}}  
telefonovani label vyřídit si hovor bez handsfree   

icon {{telefonovani}}  
prednost label nedávat přednost v jízdě   

icon {{prednost}}  
sms label poslat smsku   

icon {{sms}}  
vzdalenost label jezdit moc blízko za jiným autem   

icon {{vzdalenost}}  
vybrzdovani label vybržďovat    

icon {{vybrzdovani}}  
rychle label jezdit rychle při špatném počasí   

icon {{rychlost}}     

#nejnebezpecnejsi2     

widget grid 
  

randomizeRecip
e 

(random-pick 4 alkohol 
drogy rychlost 
telefonovani prednost 
sms vzdalenost 
vybrzdovani rychle) 

  

question     Co z toho? 

options alkohol label řídit po dvou pivech  
  icon {{alkohol}}  
drogy label dát si jointa  
  icon {{drogy}} 



 
rychlost label jezdit rychleji, než se smí   

icon {{rychlost}}  
telefonovani label vyřídit si hovor bez handsfree   

icon {{telefonovani}}  
prednost label nedávat přednost v jízdě   

icon {{prednost}}  
sms label poslat smsku   

icon {{sms}}  
vzdalenost label jezdit moc blízko za jiným autem   

icon {{vzdalenost}}  
vybrzdovani label vybržďovat    

icon {{vybrzdovani}}  
rychle label jezdit rychle při špatném počasí   

icon {{pocasi}} 

 


