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Abstrakt:  

Tato bakalářská práce se zabývá různými sociálními fenomény ohledně dopravy 

z pohledu řidičů, tedy například souvislostmi mezi ochotou riskovat za volantem a 

sociodemografickými znaky, samotnou ochotou riskovat za volantem a porušovat 

tak dopravní předpisy, znalosti samotných dopravních předpisů, jejich vnímání 

ostatních řidičů, vnímání přísnosti trestů za dopravní přestupky, účast na nehodě i 

to, jak často řídí. 

Na základě stanovených cílů práce a hypotéz vyplývajících z dostupné literatury 

byl zkonstruován dotazník, ve kterém byla použita metoda self – report  a byl 

otestován na internetovém panelu Trendaro od společnosti Behavio Labs s.r.o. na 

500 respondentech. Následně byly hypotézy otestovány pomocí kontingenčních 

tabulek a Pearsonova koeficientu korelace. 

Z výsledků následně vyplynulo, že porušování jednotlivých dopravních předpisů a 

ochota riskovat za volantem jsou závislé na sociodemografických faktorech jako 

je pohlaví, věk, měsíční příjem a maximální dosažené vzdělání respondenta. 

Respondenti, kteří opakovaně řídili pod vlivem alkoholu nejčastěji uváděli, že to 

bylo z důvodu krizové situace, zatímco například ti, kteří opakovaně překračovali 

rychlostní limit v obci o více než 20 km/h si věřili, že si to můžou dovolit.  

Dále se potvrdilo, že čím více je respondent informován o dopravních předpisech, 

tím více je ochoten riskovat za volantem. Také čím větší měrou vnímá respondent 

své řidičské schopnosti jako lepší než schopnosti ostatních, tím více je ochotný 

riskovat za volantem. Respondenti také porovnávali nebezpečnost určitých 

chování řidičů a vybrali jako nejnebezpečnější ignorování přednosti v jízdě jiných 

vozidel.  
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Abstract:  

This bachelory thesis is concerned with various social phenomena regarding 

traffic from the drivers' point of view, such as the relationship between 



 
 

willingness to take risks while driving and sociodemographic features, the 

willingness to take risks while driving and violate traffic regulations, knowledge 

of traffic regulations, their perception of other drivers, their perception of severity 

of penalties for offending traffic regulations, participation in traffic accidents and 

how often they drive. 

Based on the set goals of the work and hypotheses resulting from the available 

literature a questionnaire was constructed, in which the self-report method was 

used and was tested on the Trendaro internet panel from Behavio Labs s.r.o. 

ton500 respondents. Subsequently, the hypotheses were tested using contingency 

tables and Pearson's correlation coefficient. 

The results showed that the violation of individual traffic regulations and the 

willingness to take risk while driving depend on socio-demographic factors, such 

as gender, age, monthly income and the highest level of education. Respondents 

who repeatedly drove under the influence of alcohol most often stated that it was 

due to a crisis situation, while, for example, those who repeatedly exceeded the 

speed limit in township by more than 20 km/h believed that they could afford it. 

It was further confirmed that the more the respondent is informed about traffic 

regulations, the more willing he is to take risks while driving. Also, the more the 

respondent perceives his driving skills as better than the skills of others, the more 

willing he is to take risks while driving. Respondents also compared the dangers 

of certain driver behaviors and chose the most dangerous disregard of giving the 

right way to other vehicles. 
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1. Teoretické podklady pro výzkum 

Hlavním cílem této práce je vysvětlení souvislostí mezi jednotlivými aspekty 

porušování dopravních předpisů, jejich vnímanou rizikovostí, informovaností 

respondenta o dopravních zákonech a vybranými sociodemografickými ukazateli, 

jako je pohlaví, věk, měsíční příjem, vzdělání a velikost obce bydliště.  

Jde hlavně o perspektivu samotných řidičů a jejich pohled na dopravu. Tedy o 

jejich ochotu riskovat za volantem a porušovat tak dopravní předpisy, o znalosti 

samotných dopravních předpisů, jejich vnímání ostatních řidičů, vnímání přísnosti 

trestů za dopravní přestupky, účast na nehodě a o to, jak často řídí.  

Sociologie nedisponuje pro toto téma žádnými teoriemi. Proto jsem při konstrukci 

hypotéz vycházela převážně z dostupných evropských studií, které se tématu 

dotýkají. Tyto hypotézy jsem následně testovala na datech z dotazníkového 

šetření na online panelu Trendaro. 

Tuto variantu jsem zvolila proto, protože neexistují žádná veřejně dostupná data o 

české dopravě. Ostatně neexistuje ani žádná veřejně dostupná česká studie o 

dopravě, a proto vycházím hlavně ze zahraničních zdrojů. 

1.1. Velké mezinárodní dopravní studie, jejich charakter a 

vědecké metody 

Stěžejními studiemi pro tuto práci jsou celoevropská SARTRE 4 (Antov et al., 

2012), mezinárodní SUNflower +6 (Wegman et al., 2005) a celosvětový projekt 

SafetyCube (Aigner-Breuss et al., 2017). Všechny tyto studie se liší provedením a 

velikostí i povahou vzorku, nicméně se všechny dotýkají podobných témat, jako 
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jsou například management rychlosti, riskantní chování nebo řízení pod vlivem 

alkoholu. 

Studie SUNflower +6 vychází z policejních statistik několika evropských států, 

které jsou kategorizovány do různých skupin a v nich srovnávány mezi sebou. 

Například státy SUN jsou Švédsko, Velká Británie a Nizozemsko, zatímco Česká 

republika byla zařazena do zemí Central s Maďarskem a Slovinskem (Wegman et 

al., 2005).  

Další, ale už celoevropskou studií, je Sartre 4, která byla financována Evropskou 

unií a bylo v ní testováno 18 států Evropské unie (mezi nimi i Česká republika) 

plus Izrael. Z každého státu bylo vybráno 1000 respondentů podle kvót pro 

jednotlivé státy, kteří následně vyplňovali standardizovaný dotazník (Antov et al., 

2012).  

Rozdílně od ostatních byla zpracována studie z projektu SafetyCube Inventory of 

road user related accident risk factors and road safety measures. Zároveň se jedná 

o největší studii v této práci. Shrnuje různé výzkumy z celého světa ohledně 

lidského faktoru v dopravě (Aigner-Breuss et al., 2017).  

1.2. Rozdělení určitých chování řidičů podle jejich rizikovosti 

Obecné rizikovosti se věnují hned dvě z těchto studií, studie z projektu 

SafetyCube a studie SARTRE 4.  

V SARTRE 4 se objevuje určitý seznam indikátorů riskantního chování, u kterých 

následně výzkumníci zkoumali závislost na pohlaví, věku a účasti na dopravní 

nehodě. Výsledky ukázaly, že riskantního chování za volantem se častěji 

dopouštějí mladí řidiči a muži (Antov et al., 2012), jak je patrné z tabulky níže. 
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Graf 1: riskantní chování za volantem v souvislosti s účastí na dopravní nehodě, 

věkem a pohlavím 

   

Zdroj: (Antov et al., 2012) 

Z tabulky je také patrné, že nejčastěji se ve všech kategoriích objevuje projetí 

semaforu na oranžovou. Zároveň se ukazuje, že nejvíce riskují ti, kteří byli 

v posledních třech letech účastníky dopravní nehody a řidiči ve věku od 18 do 34 

let.  

V této práci neměřím přímo tyto faktory riskantního chování, nicméně mě tento 

závěr přivádí k první hypotéze, která vyplývá i z cílů práce. Mým předpokladem 

tedy je, že ochota riskovat za volantem a porušování jednotlivých přestupků jsou 

závislé na demografických faktorech. 

Trochu systematičtější pohled nabízí studie SafetyCube. Ta shrnuje podle 

výsledků dostupných studií určitá chování řidičů do tří skupin podle jejich 

rizikovosti, na rizikové, pravděpodobně rizikové a ty, u kterých není riziko jasné, 

jak je vidět v tabulce níže. 

 Tabulka 1: Rizikové faktory u řidičů  

Rizikové faktory u řidičů 

Rizikové Pravděpodobně rizikové Riziko není jasné 
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• Řízení pod 

vlivem legálních 

a nelegálních 

drog 

• Porušování 

dopravních 

předpisů 

• Nepozornost 

z důvodu použití 

mobilního 

telefonu za 

volantem 

• Nepozornost 

z důvodu 

chatování přes 

mobilní telefon 

• Spánková apnoe 

• Riskování při 

předjíždění 

• Nedodržení 

bezpečné 

vzdálenosti za 

jiným vozidlem 

• Funkční 

poškození zraku 

• Diabetes 

• Osobnostní 

faktor 

vyhledávání 

senzací 

• Agrese, vztek 

• Únava 

• Nepozornost 

kvůli rozhovoru 

se spolujezdci 

• Nepozornost 

z důvodu 

kognitivního 

přehlcení 

• Funkční 

poškození sluchu 

(jen několik 

studií) 

• Nepozornost 

z důvodu 

poslechu hudby 

• Ovládání zařízení 

(například 

přepínání rádia) 

Zdroj: (Aigner-Breuss et al., 2017) 

Nejprve se budeme věnovat první skupině, té se ostatně věnují téměř všechny 

studie citované v této práci, které jsou zaměřené jak na souvislosti rizikových 

chování se sociodemografickými faktory, neutralizační techniky, které pachatelé 

využívají, i na vnímání jejich rizikovosti samotnými řidiči. 

1.2.1. Řízení pod vlivem alkoholu 

Část studie SARTRE 4 se zaměřila na závislost řízení pod vlivem alkoholu na 

sociodemografických faktorech a samotné vnímání řízení pod vlivem alkoholu 

(Antov et al., 2012).  

Naprostá většina, konkrétně 94 % respondentů, si myslí, že řízení pod vlivem 
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alkoholu může mít vliv na vznik dopravní nehody. Jen 9 % respondentů má za to, 

že lze řídit bezpečně pod vlivem alkoholu, pokud člověk řídí opatrně. Konkrétně 

to tak vidí 11 % mužů a 6 % žen (Antov et al., 2012). 

Pomocí logistické regrese bylo zjištěno, že řidiči, kteří řídí nebo někdy řídili pod 

vlivem alkoholu, jsou výrazně častěji muži než ženy, a jsou ve věku 25 až 34 let 

(Antov et al., 2012), jak je patrné z tabulky níže.  

Graf 2: Četnost řízení pod vlivem alkoholu v závislosti na pohlaví a věku řidiče 

 

Zdroj:(Antov et al., 2012)   

Skupina států, do které je podle této studie v tomto případě zahrnuta Česká 

republika, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Srbsko a Slovinsko je specifická tím, že 

je u respondentů z těchto zemí třikrát větší pravděpodobnost, že budou řídit pod 

vlivem alkoholu, než severské státy (Antov et al., 2012). 

Řidiči dopouštějící se tohoto chování jsou častěji muži, méně vzdělaní, ve věku 25 

až 54 let a jsou svobodní nebo rozvedení. Také nevěří, že by alkohol měl výrazný 

vliv na jejich řidičské schopnosti a nevnímají pravděpodobnost, že je za to bude 

pokutovat policie, ačkoliv byli policií kontrolování v posledních třech letech 

častěji než ostatní skupiny respondentů. Tito respondenti také přiznali účast na 

vážné nehodě (Antov et al., 2012). 
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Podle výsledků studie SUNflower 6+ se však při srovnávání evropských zemí 

musí brát v potaz odlišná legislativa. Zákonná tolerance alkoholu za volantem se 

pohybuje v rámci Evropské unie od nuly po 0,08 promile, přičemž například 

nulová tolerance platí jen v České republice a Maďarsku, zatímco tolerance 0,08 

promile platí jen ve Velké Británii. Nicméně efektivita snižování počtů nehod 

nezávisí tolik na zákonném limitu, ale na jeho efektivním vymáhání (Wegman et 

al., 2005). 

Výsledky také potvrzují zvyšující se počet mladých řidičů v zemích Central 

(Česká republika, Maďarsko, Slovinsko), kteří řídí pod vlivem drog (Wegman et 

al., 2005). 

1.2.2. Studie zaměřené na mladé řidiče 

Část studie SUNflower 6+ se věnovala mladým řidičům, konkrétní věk zmíněn 

není (Wegman et al., 2005).  

Jejich podíl na počtu smrtelných nehod je oproti ostatním věkovým skupinám čtyř 

až pětinásobný. Zatímco mladé řidičky mají podíl nehod stejný, jako ty starší, u 

mladých mužů to rozhodně neplatí. Velmi četné jsou smrtelné autonehody 

mladých řidičů, které se staly v noci, v autě bylo více spolujezdců a tito řidiči 

řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Přijímaná opatření, například ve vzdělávání 

mladých řidičů, se sice projeví zpětně, ale při pohledu na úspěšnost těchto 

dosavadních snah se dá tvrdit, že neměly žádný výrazný efekt (Wegman et al., 

2005). 

Ulleberg ve své studii tvrdí, že se všichni mladí řidiči nemají brát jako jedna 

skupina a neúspěšnost snah o zlepšení situace částečně vysvětluje. V této studii 

také zkoumal ochotu mladých řidičů riskovat, jejich účast na dopravních 

nehodách a vliv (v té době nedávné) osvětové kampaně zaměřené na mladé řidiče 

(Ulleberg, 2001). 

Jeho závěrem byla identifikace šesti osobnostních skupin mladých řidičů pomocí 

klastrové analýzy a testů osobnosti. Dva z těchto typů autor vyhodnotil jako 

rizikové. Prvním jsou většinou muži, kteří jsou za volantem agresivní, 

nezodpovědní, vyhledávají senzace a jsou velmi málo altruističtí. Druhý rizikový 

typ mladých řidičů, který je za volantem též agresivní, vyhledává senzace a trpí 

úzkostmi. Osvětová kampaň bohužel zapůsobila jen na ty méně rizikové typy 

mladých řidičů (Ulleberg, 2001).  
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Ze studie tedy vyplývá, že by mladí řidiči neměli být bráni jako homogenní 

skupina v rámci dopravní bezpečnosti, protože homogenní rozhodně není. 

Instituce by na tuto skutečnost měly brát zřetel v rámci kampaní, které mají za 

úkol zvýšit bezpečnost provozu (Ulleberg, 2001). 

O rizikovosti mladých řidičů hovoří i starší studie J. Rotheho (1992).  

O mladých řidičích tvrdí, že si za volantem dělají, co chtějí, protože je pro ně 

trapné dodržovat zákony. Od starších řidičů je odlišuje, že na rozdíl od nich 

nemají problém porušit zákon, ačkoliv k tomu nemají důvod. Mladé řidiče nešetří 

a dodává, že mají strach z řízení na některých silnicích a z určitých typů počasí, 

ačkoliv je to podle něj nesmyslné (Rothe, 1992).  

Jak ukazuje například policejní Ročenka nehodovosti (Straka & Fabiánová, 2019), 

nesmyslné to není.  

Autor pro část svých tvrzení o mladých řidičích nemá příliš jasnou oporu 

v datech, ani v jiných zdrojích. 

1.2.3. Porušování dopravních předpisů 

Dostáváme se tedy k druhému bodu tabulky a to k porušování dopravních zákonů, 

čímž se z velké části zabývala studie SARTRE 4.  

Jedním z porušení zákonů, na které se výzkumníci zaměřili, bylo porušení 

maximální povolené rychlosti o 20 km/h v rezidenční oblasti. Pomocí logistické 

regrese došli výzkumníci k výsledku, že pravděpodobněji řidiči, kteří se tohoto 

přestupku dopouští, jsou spíše muži než ženy. Jsou též ve věku 17 až 44 let, jsou 

relativně vzdělaní a žijí ve městech. Tito řidiči zároveň nepřipouštějí jakkoliv 

vysokou pravděpodobnost, že by je u tohoto přestupku přistihla policie. A to 

navzdory tomu, že byli v posledních třech letech více kontrolovaní policií a 

dostávali více pokut než ostatní. Také byli minimálně jednou účastníky na vážné 

dopravní nehodě (Antov et al., 2012).  

Nepřiměřené rychlosti a rychlé jízdě překračující maximální zákonný limit se 

věnuje i studie SUNflower 6+. Autoři dochází k závěru, že ačkoliv se nikdy 

přesně nevyčíslil vztah mezi rychlostí a rizikem v silničním provozu, tak 

nastavování zákonných limitů prokazatelně a účinně snižuje nehodovost. Hlavním 

problémem je však překračování těchto zákonných limitů (Wegman et al., 2005), 

jak ostatně naznačuje i SARTRE 4 (Schlembach et al., 2016). 
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V České republice je překračování povolené rychlosti a nepřiměřená rychlost 

závažným problémem, zvláště kvůli slabé legislativě, nevyhovujícímu 

dopravnímu prostředí a neefektivnímu vymáhání práva policií, kvůli jejím nízkým 

kapacitám a nedostatcích v jejich vybavenosti (Wegman et al., 2005). 

Vyčíslení obětí překročení maximálního zákonného limitu rychlosti a dalších 

porušení dopravních předpisů je podle studie SUNflower 6+ možné pomocí 

policejních statistik, které si vede každý stát (Wegman et al., 2005). 

Nejpodrobnější dopravní statistiky v Čechách, které jsou volně přístupné, jsou 

z policejních dat. Ty ovšem musíme zasadit do kontextu pohledu Ministerstva 

vnitra ČR, pod které spadá česká policie.  

Pro vytvoření představy o tom, jak se Ministerstvo vnitra ČR staví k dopravě na 

českých silnicích, musíme nahlédnout do ročně vydávaného Vyhodnocení 

resortního akčního plánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Konkrétně 

jsem použila výsledky posledního dostupného ročníku, tedy Vyhodnocení 

resortního akčního plánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu za rok 2018 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2019).  

Jedná se o plán na postupné zlepšování bezpečnosti silničního provozu od roku 

2009 do roku 2020, kdy jsou samozřejmě srovnávány jednotlivé roky mezi sebou 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2019). 

Hlavním strategickým cílem je snížit počet zemřelých v důsledku dopravní 

nehody v Česku v roce 2020 o 60 % oproti roku 2009 na maximálně 360 osob. 

Dalším cílem je snížit počet těžce zraněných v důsledku dopravní nehody v roce 

2020 o 40 % oproti roku 2009, tedy na maximálně 2122 osob. K tomuto cíli se 

snaží Ministerstvo vnitra dojít různými bezpečnostními opatřeními, jako je 

například zvýšený dohled u diskoték kvůli značnému počtu návštěvníků těchto 

podniků řídících pod vlivem alkoholu, nebo kontroly použití bezpečnostních pásů. 

Pro každý rok jsou vypsané podrobné cíle. Všeobecným cílem EU je snížit počet 

nehod v roce 2020 oproti roku 2009 na polovinu, což je v přepočtu 35 zemřelých 

v důsledku dopravní nehody na milion obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR, 2019).  

 V roce 2018 bylo cílem snížit počet zemřelých na českých silnicích na 

maximálně 425 osob a snížit počet těžce zraněných v důsledku dopravní nehody 

na maximálně 2328, ani jednoho se bohužel dosáhnout nepodařilo. Česká 

republika také vcelku výrazně zaostává za evropským průměrem, v roce 2018 to 
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bylo 49 usmrcených na milion obyvatel, zatímco v Česku to bylo 62 usmrcených 

na milion obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR, 2019). V tabulce níže jsou vidět oběti 

dopravních nehod, některé příčiny a jednotlivé podcíle Resortního akčního plánu 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Zeleně vybarvené jsou dosažené, 

červeně jsou přesáhnuté.  

 

Tabulka 2: Dílčí cíle: oběti a příčiny dopravních nehod, předpokládaný a reálný 

stav v letech a naplnění cílů pro rok 2018 

  

Zdroj: (Ministerstvo vnitra ČR, 2019) 

 

Jak je vidět v tabulce, situace sice nevypadá příliš optimisticky, ale počty 

usmrcených a těžce zraněných se ve většině případů snižují, ačkoliv hustota 

dopravy roste. Opatření tedy fungují a jsou úspěšná ve smyslu snižování těchto 

počtů, jen nefungují v takovém měřítku, aby mohly být jednotlivé cíle a podcíle 
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Resortního akčního plánu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu do jednoho 

splněny. 

Efektivitou různých přijatých opatření se zabývala již citovaná studie z projektu 

SafetyCube. Z různých studií, které tyto různá opatření zkoumaly po celém světě 

pak vzniklo rozdělení podle efektivity v tabulce níže (Aigner-Breuss et al., 2017).   

Tabulka 3: Rozdělení opatření podle efektivity 

 

Zdroj: (Aigner-Breuss et al., 2017) 

Z tabulky se tedy dá vyvodit, že opatření ohledně použití bezpečnostních pásů, 

odebrání řidičského průkazu (pozastavení činnosti na určitou dobu) a použití 

alkoholtesterů při dopravních kontrolách, jsou efektivní. Opatření, která jsou 

neefektivní nebo kontraproduktivní, je zjišťování fyzických dispozic pro řízení 

automobilu u starších řidičů (Aigner-Breuss et al., 2017). 
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Z tabulky také vyplývá, že zkoušky pro získání řidičského průkazu a určité 

„formální vzdělání“ se v tomto ohledu ukazují jako pravděpodobně efektivní. 

Zaměřím se tak v praktické části této práce i na to, jestli vysoká informovanost o 

dopravních zákonech souvisí s ochotou riskovat za volantem. Mým předpokladem 

je, že více informovaní respondenti budou méně ochotní riskovat za volantem.  

V tabulce z Vyhodnocení resortního akčního plánu bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu za rok 2018 ale nejsou jen oběti dopravních nehod, v prvním 

sloupci jsou i jejich příčiny, které byly v roce 2009 vyhodnoceny jako klíčové, a 

těm bychom také měli věnovat pozornost (Ministerstvo vnitra ČR, 2019).  

Jestli jsou tyto příčiny nehod ještě v roce 2018 mezi nejčastějšími, nebo 

nejtragičtějšími, se můžeme přesvědčit v Ročence nehodovosti na pozemních 

komunikacích v České republice v roce 2018 (Straka & Fabiánová, 2019). 

V policejní ročence z roku 2018 jsou jako nejčastějšími třemi příčinami 

dopravních nehod nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti za 

vozidlem a nesprávné otáčení nebo couvání. Ale třemi nejtragičtějšími příčinami 

dopravních nehod jsou nepřizpůsobení rychlosti dopravě technickému stavu 

vozovky, přejetí do protisměru a nevěnování se plně řízení vozidla (Straka & 

Fabiánová, 2019). Nejčastější příčiny dopravních nehod se od roku 2009 změnily, 

nicméně jízda v protisměru a nepřiměřená rychlost jsou i po devíti letech pořád 

zásadním problémem. 

Autoři také nabízejí trochu jiný úhel pohledu na nehodovost na českých silnicích.  

V roce 2018 se podle tohoto textu stalo 104 764 nehod a na silnicích zemřelo 565 

lidí, což je třetí nejnižší počet v historii policejních statistik, které se dělají od 

roku 1961. V porovnání těchto dvou údajů lze dojít k závěru, že na každých 185 

nehod byla jedna smrtelná. V roce 2018 byl počet těžce zraněných 2 465, což je 

druhý nejnižší počet. Nejméně těžce zraněných bylo v roce 2017. Počet lehce 

zraněných se však za posledních 5 let lehce zvyšuje, v roce 2018 to bylo 

25 515(Straka & Fabiánová, 2019). 

Obecně se autoři policejní ročenky intenzivně zabývají řízením pod vlivem 

alkoholu, místy nehod (křižovatky, železniční přejezdy, konkrétní silnice, kraje), 

časovým rozložením nehod, následky nehod, hmotnými škodami vzniklými 

dopravní nehodou, a druhy dopravních nehod (Straka & Fabiánová, 2019).   
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Možné vysvětlení situace, která je patrná z tabulky výše z Resortního akčního 

plánu, a kritiku přístupu jednotlivých státních orgánů k dopravním nehodám 

nabízí Jindřich Komárek ve svém článku Přestupky v dopravě (2013).  

Autor tvrdí, že agresivita řidičů má přímý vliv na vznik dopravní nehody a 

agresivní chování začíná být na českých silnicích čím dál tím četnější. Jsou tím 

myšleny i nadávky za volantem nebo různá gesta jako například zvednutý 

prostředníček. Toto chování ale nelze v tak anonymním prostředí postihnout. 

Něco takového ani není zákonně postihnutelné. Podle zákona se takové chování 

dá totiž kvalifikovat maximálně jako přestupek proti občanskému soužití. A to 

pouze v případě, kdyby bylo takové agresivní chování v zákonech aspoň jasně 

deklarováno. Bohužel není, takže policie nemá možnost, jak takové chování 

postihnout, a jedinou možností je trestat takové chování jen ve chvíli, kdy takový 

člověk spáchá jiný trestný čin, což situaci nijak neřeší (Komárek, 2013). Je ovšem 

otázkou, jestli má vůbec policie kapacity na to, aby něco takového řešila, o čemž 

se autor nezmiňuje. 

V článku se dále píše, že v porovnání se zahraničím je pravděpodobné, že přijde 

prudký nárůst agrese řidičů i vůči policistům a ostatním řidičům na českých 

silnicích, který nejsou legislativa ani policie připraveny efektivně řešit (Komárek, 

2013). Toto jsou pravděpodobně jen dohady, nikde se totiž Komárek nezmiňuje, 

s jakými státy situaci na českých silnicích porovnává, ani z jakých dokumentů při 

těchto tvrzeních vychází. 

Agresivní řidiči jsou zároveň podle tohoto článku velmi rizikoví a mají několik 

společných charakteristik: ve vozidle se cítí anonymní a řídí pod vlivem drog a 

alkoholu, jež jim poskytují lepší pocit z rychlé jízdy, kterou také často praktikují. 

Snaží se maximálně zvýšit svoji mobilitu velmi rychlou jízdou, kličkováním, 

nebezpečným předjížděním a nedodržováním dalších předpisů. Tím obecně 

ohrožují jiné účastníky provozu, ke kterým jsou neohleduplní. Zároveň tito řidiči 

trpí silnou frustrací. Bylo by tedy dobré evidovat příčiny dopravních nehod, což se 

podle Komárka, v době psaní tohoto článku, příliš důsledně neděje a policejní 

databáze tak není schopna poskytnout odpovídající údaje, kolik nehod v Čechách 

je způsobeno agresivitou. Zároveň Komárek předpokládá, že zvýšením hustoty 

dopravy, a tedy zvýšením šance na stresovou situaci, se agresivita řidičů zvyšuje 

(Komárek, 2013). 

Komárek také tvrdí, že se tresty za dopravní přestupky omezují systémově na 



13 
 

napomenutí, trestné body, pokuty, propadnutí věci a zákaz činnosti, což podle něj 

není efektivní. V některých situacích toto systémové pojetí může takříkajíc 

„způsobit více škody, než užitku“, protože není flexibilní a jiné možnosti 

neposkytuje. Dokáže tím pádem vést k potenciálně nebezpečnější situaci, než 

kterou se snaží potírat. Příkladem může být následující situace: představme si 

člověka, který žije na samotě u lesa a je mobilní jen díky automobilu. Tento 

člověk nadýchá při namátkové kontrole zbytkový alkohol a je mu proto na 

zákonem určenou dobu odebrán řidičský průkaz. Nicméně musí být mobilní, a tak 

zákaz poruší, a když způsobí vážnou nehodu, radši od ní ujede, nebo bude ujíždět 

před policejní hlídkou a tím ohrozí další účastníky provozu. Komárek proto tvrdí, 

že systém není schopen potírat agresivní projevy řidičů motorových vozidel a 

potenciálně je může (jako v ilustračním příkladu) sám produkovat (Komárek, 

2013), bohužel autor nenabízí žádné alternativní řešení. 

1.3. Agresivita řidičů 

Agresivitě řidičů se blíže věnuje i jedna španělská studie z roku 2017. Autoři v ní 

docházejí ke stejnému závěru, jako Komárek (2013), tedy že agresivní chování 

jiných řidičů vede k reakcím jiných, které mohou být na silnicích také potenciálně 

nebezpečné (Alonso, Esteban, Serge, et al., 2017).   

Agresivní řízení definují autoři jako chování, kterým řidič vědomě ohrožuje další 

účastníky provozu. Často k němu dochází z důvodu netrpělivosti nebo vzteku. 

Bohužel je však takové chování na silnicích pozorovatelné vcelku běžně. Tím 

vystavují agresivní řidiči ostatní účastníky provozu objektivnímu nebezpečí, na 

které každý reaguje jinak. Někteří to akceptují, protože se tomu stejně nevyhnou. 

Na druhou stranu u jiných řidičů, kteří reagují podrážděně, může také dojít 

k agresi nebo k úzkostným stavům. To se pokusili autoři změřit dotazníkovým 

šetřením, kdy respondenti odpovídali na otázky zaměřené na nebezpečnost 

určitých chování řidičů na silnicích na škále 0 – 10 (viz tabulka níže) a 

v návaznosti na to odpovídali na otázky na svou obvyklou reakci a její důvod 

(Alonso, Esteban, Serge, et al., 2017).  
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Graf 3: Vnímaná nebezpečnost chování za volantem  

 

Zdroj: (Alonso, Esteban, Serge, et al., 2017) 

Podle výsledků této studie vnímají z nabízených možností jako nejnebezpečnější 

řízení pod vlivem alkoholu a jako nejméně nebezpečné pokřikování za jízdy 

(Alonso, Esteban, Serge, et al., 2017). Mou další hypotézou je zjistit, jestli čeští 

řidiči také, jako ti španělští, vnímají řízení pod vlivem návykové látky jako 

nejnebezpečnější v porovnání s ostatními měřenými přestupky. 

Další grafy pak ukazují, jestli respondent sám nadává za volantem a jeho časté 

důvody.  
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Graf 4: Jak často respondent nadává za volantem 

 

Zdroj: (Alonso, Esteban, Montoro, et al., 

2017) 

Graf 5: Důvody pro nadávání za volantem 

 

Zdroj: (Alonso, Esteban, Montoro, et al., 

2017) 
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Početnými důvody pro nadávky a pokřikování za volantem byly reakce na 

agresivní chování řidičů, ale na čtvrtém místě je i stres. Tím, že tato, možná 

neadekvátní, reakce na chování ostatních a stres řidiče rozhodí, může podle autorů 

způsobit další nebezpečné nebo neohleduplné chování. Může dojít k ohrožení jak 

samotných řidičů, kteří se k takové reakci uchýlí, tak ostatních. Tento nešvar by se 

měl řešit osvětovými kampaněmi a obecně vedením řidičů k tomu, aby se 

takového chování nedopouštěli (Alonso, Esteban, Serge, et al., 2017).  

 

 1.4. Zkreslené vnímání nebezpečnosti vlastního a cizího chování  

Ovšem u vnímání nebezpečnosti chování ostatních řidičů závisí i na percepci 

nebezpečnosti vlastního chování, zvláště pokud se jedná o samotné pachatele. 

Ola Svenson (1981) poukazuje na skutečnost, že pokud lidé riskují v nějaké 

záležitosti, kdy nemá každý šanci na relativní úspěch, ale kdy závisí i na určité 

míře zkušeností, tak lidé vnímají zkresleně nebezpečnost chování ostatních a 

svoje právě v závislosti na míře zkušeností a dovedností. 

Z výzkumu, který byl testovaný na 161 respondentech z USA a na stejném počtu 

respondentů ze Švýcarska, vyplynulo, že 88 % respondentů z USA a 77 % 

respondentů ze Švýcarska považuje své řízení za bezpečnější, než řízení ostatních 

řidičů. Dokonce se 43 % amerických respondentů zařadilo do kategorie 20 

% nejlepších řidičů. Takto se respondenti vnímali bez ohledu na jejich účast na 

dopravní nehodě. Respondenti zároveň vnímají své riskantní chování za volantem 

jako méně nebezpečné než riskování jiných (Svenson, 1981). 

Dalším předpokladem pro ověření v datech je, jestli čím větší měrou vnímá 

respondent sebe jako lepšího řidiče, než jsou ostatní, tím více je ochotný riskovat 

za volantem. 

 1.5. Neutralizační techniky u pachatelů dopravních přestupků 

 Samozřejmě pokud se ptám na ochotu riskovat za volantem a porušování 

přestupků, je logické se zeptat, proč to ti lidé dělají a jak si svoje prohřešky proti 

dopravním zákonům vysvětlují, což spadá do teorie neutralizace od Greshama M. 

Sykese a Davida Matzy.      
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Teorie neutralizace říká, že se pachatelé neřídí normami, které by byly 

protichůdné vůči společenským normám, ani nemají odlišné hodnoty od ostatních. 

Ve skutečnosti je to naopak. Pachatelé i ti, kteří nic nespáchali, vnímají ilegální 

aktivity jako špatné. Ovšem pachatelé na rozdíl od ostatních využívají techniky, 

které jim umožní normu porušit (Sykes & Matza, 1957). Například když někdo 

poruší maximální povolenou rychlost mimo obec o více než 20 km/h, tak ví, že 

udělal něco špatného, ale vysvětlí si to tak, že spěchal a že tedy měl k tomuto 

porušení dopravního zákona dobrý důvod. 

Tuto teorii následně rozšířil v roce 1986 Richard Wortley, který došel ve své 

studii k závěru, že ne každý pachatel dokáže použít neutralizační techniky na 

každé porušení zákona. Například nějaký kapsář si dokáže sám pro sebe vysvětlit 

a svým způsobem ospravedlnit krádež, ale úkladnou vraždu by si už ospravedlnit 

nedokázal (Wortley, 1986). 

Jediná studie, která alespoň trochu přibližuje neutralizační techniky řidičů 

porušujících dopravní předpisy je Dánská studie od Larse Fynbo a Margarethy 

Järvinen. Tato kvalitativní studie o 25 respondentech se zaměřila na řidiče, kteří 

byli trestaní za řízení pod vlivem alkoholu nad zákonným limitem (Fynbo & 

Järvinen, 2011). 

Autoři identifikovali čtyři skupiny neutralizačních technik (Fynbo & Järvinen, 

2011).  

První skupinou je řízení pod vlivem alkoholu jako nedobrovolná činnost. Což 

vlastně znamená, že si respondenti ospravedlňovali jízdu za volantem 

v podnapilém stavu tím, že byli tak opilí, že jim ani nedocházelo, že dělají něco 

špatného (Fynbo & Järvinen, 2011).  

Druhá skupina je řízení pod vlivem alkoholu jako strategická činnost. U tohoto 

bodu se sice odpovědi respondentů odlišovali, ale jádro vysvětlení bylo vždy 

stejné. Zatímco jeden respondent tvrdil, že je pod vlivem alkoholu za volantem 

opatrnější, protože si je vědom nebezpečnosti svého chování, jiný tvrdil, že když 

řídí opilý mimo dopravní špičku a mimo víkendy, kdy jsou častější policejní 

kontroly, je to vcelku bezpečné (Fynbo & Järvinen, 2011). 

Třetí skupinou je řízení pod vlivem alkoholu a kontrola. Ve své podstatě je tato 

kategorie velmi podobná té předchozí, nicméně byla nejčastější. V zásadě jde o to, 

že řada těchto usvědčených řidičů tvrdí, že mají řízení pod vlivem alkoholu pod 
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kontrolou. Jeden respondent dokonce argumentoval tím, že opilý nikdy 

nezpůsobil dopravní nehodu, zatímco střízlivý ano (Fynbo & Järvinen, 2011). 

Čtvrtou a poslední kategorií je řízení pod vlivem alkoholu jako „norma“. Tito 

řidiči se totiž ve velkém procentu případů pohybují ve společnosti lidí, kteří také 

řídí pod vlivem alkoholu, a tak vnímají takové chování jako normální (Fynbo & 

Järvinen, 2011). 

Je nutné u tohoto textu zmínit, že autoři pro vytvoření jednotlivých skupin 

vycházeli i z rozhovorů jen se dvěma respondenty a zvláště skupiny tři a čtyři se 

velmi překrývají. Autoři také přiznávají, že téměř všichni respondenti se pohybují 

ve společnosti, kde je řízení za volantem normální (Fynbo & Järvinen, 2011), je 

tedy otázkou, jestli je toto rozdělení provedeno správným způsobem.         

Tato práce se ale nezabývá jen řidiči, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. 

Změřím neutralizační techniky u všech měřených přestupků. Vzhledem k tomuto 

článku od Larse Fynbo a Margarethy Järvinen (2011) předpokládám, že si 

respondenti, kteří někdy řídili pod vlivem alkoholu nebo drog věří, že si mohou 

toto chování dovolit. U ostatních přestupků předpokládám, že budou řidiči uvádět 

důvody jako je spěch nebo krizová situace. 

Hypotézy vyplývající z literatury:  

1. Ochota riskovat za volantem i jednotlivá porušení dopravních zákonů 

závisí na pohlaví, věku, vzdělání a dalších sociodemografických faktorech. 

2. Lidé jsou tím ochotnější riskovat za volantem, čím hůře znají dopravní 

zákony. 

3. Řízení pod vlivem návykových látek vnímají respondenti jako 

nejnebezpečnější v porovnání s ostatními měřenými fenomény na českých 

silnicích. 

4. Ochota riskovat za volantem závisí na respondentově vnímání svých i 

cizích řidičských schopností. Konkrétně čím výrazněji vnímá sebe jako 

lepšího řidiče než ostatní, tím více je ochoten riskovat. 

5. Lidé, kteří řídili pod vlivem alkoholu, si věří, že si takové chování mohou 

dovolit. 
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6. Mimo přestupků řízení pod vlivem alkoholu nebo drog uvádějí 

respondenti u deklarovaných přestupků důvody jako je spěch či krizová 

situace.  

 

 

2. Použitá metodologie 

2.1. Cíle výzkumu 

Cílem je vysvětlit souvislosti mezi jednotlivými aspekty porušování dopravních 

předpisů, jejich vnímanou rizikovostí, informovaností respondenta o dopravních 

zákonech a vybranými sociodemografickými ukazateli.  

Tento cíl a hypotézy zformulované pomocí dalších studií jsem dále otestovala 

v dotazníkovém šetření, kdy jsem se zaměřila na české řidiče a jejich pohled na 

zmíněné fenomény.   

2.2. Self-report v kriminologických a na zločin orientovaných 

studiích 

Protože se v této práci zabývám řidiči a porušením dopravních zákonů, bylo 

v tomto případě nejlepším řešením použít v dotazníkovém šetření metodu self-

report způsobem, jakým je používán v kriminologických a na zločin 

orientovaných studiích.  

Tato metoda se však podle Junger-Tas a Marshall nepoužívá pouze pro účely 

kriminologických studií, ale v široké škále dalších sociálně vědních studiích, jako 

jsou například výzkumy ohledně zdravotního stavu, vzdělání, rodinných vztahů, 

ale i výzkumy veřejného mínění (Junger-Tas & Marshall, 1999).  

Junger-Tas a Marshall ale tvrdí, že self-reporty v kriminologických a jiných 

sociologických výzkumech se liší. Snaží se totiž změřit nelegální chování, které je 

sociálně a morálně neakceptovatelné, a zpravidla skryté (Junger-Tas & Marshall, 

1999).  Což odpovídá i Krohnově definici. Self-reporting je podle něj 

v kriminologických, nebo na zločin orientovaných studiích charakterizován tím, 

že výzkumník zjišťuje od respondenta, jestli se někdy porušil zákon, jak a kolikrát 

to udělal (Krohn, 2014).  
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Junger–Tas a Mashall také tvrdí, že vzhledem ke skryté povaze zločinů je 

v kriminologii self-report velmi oblíbenou metodou. Skrývání spáchaného zločinu 

před institucemi vymáhajícími trestní právo je totiž vcelku běžná praxe a oficiální 

kriminální statistiky reportují jen ty případy, které zachytily, což je relativně 

vzácný stav založený na ochotě populace zločiny nahlašovat. Pro oběť může být 

těžké například i nějaké zločiny nahlásit, nebo se jim to jednoduše nevyplatí. 

Takovými případy jsou třeba drobné krádeže, subjektivní percepce 

pravděpodobnosti, jestli policie takový zločin vůbec vyšetří, nebo stav, kdy je 

oběť zároveň pachatelem, což jsou například drogové delikty nebo prostituce 

(Junger-Tas & Marshall, 1999). 

A právě z tohoto důvodu Krohn ve svém článku z roku 2014 tvrdí, že je zásadní 

pokusit se zkoumat self-reporty zločiny tak, aby bylo pokryto celé spektrum 

zkoumané oblasti delikvence či protizákonného jednání. Má za to, že zahrnutí jen 

několika částí tohoto spektra nedokáže pojmout teoretický konstrukt zločinu, 

protože zločin není jednodimenzionální (Krohn, 2014). S tím souhlasí i Jurgen-

Tas a Marshall a dodávají, že dalším významným důvodem, proč jsou oficiální 

statistiky nevyhovující, je už samotná jejich podoba, čímž je nedostatečná 

hloubka, problémy při jasné kvalifikaci zločinu, závažnost zločinu, policejní 

priority, a tak dále (Junger-Tas & Marshall, 1999). 

To však znamená, že výzkumy delikvence bývají velmi náročné a zdlouhavé. 

Krohn ale namítá, že řada kriminologických výzkumů využívá jen pár kategorií.  

Pro ty následně výzkumník vybírá škálu měřící frekvenci páchání zločinů, které se 

určují podle toho, kolik bylo reportovaných zločinů nebo například podle dalších 

studií na toto téma. Ve škále by měly být jak vážnější delikty, jako jsou trestné 

činy, tak mírnější (přestupky). Problémem je ale paměť respondentů, proto by 

měly být otázky zaměřené jen na nějaký časový rámec, ne na celý respondentův 

život (Krohn, 2014). 

Proto se v dotazníku k této práci nezabývám otázkami, kolikrát za život 

respondent porušil nějaký dopravní předpis a všechny otázky zaměřené na 

dopravní nehody jsou zaměřené na posledních 5 let. 

Z literatury, kterou jsem o self-reportech četla, také obecně vyplývá, že na 

metodologickém poli sociologie a kriminologie panuje rozsáhlá debata o jejich 

validitě a reliabilitě, zmiňuje ji například už citovaný text Self-Report in Crime 
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Methodology od Junger-Tas a Marshall (1999). Veškeré argumenty této diskuse 

jsou však pro rozsah bakalářské práce takřka nepodchytitelné. 

 Krohn zastává názor, že ačkoliv se kriminologické self-reporty velmi často věnují 

citlivým tématům, což nereportované trestné činy bezpochyby jsou, jsou self-

reporty dostatečně reliabilní pro většinu analytických metod. U test-retestů jsou 

korelace většinou od 0,8, tato metoda je tedy stejně dobře reliabilní jako jiné 

metody užívané ve výzkumech v sociálních vědách. I validita se zdá být 

akceptovatelnou. Konkrétně kriteriální validita bývá od střední po vysokou. O 

self-reportech to tedy vypovídá, že jsou přesné a validní (Krohn, 2014).  

Krohn také vnímá využití technik jako jsou CASI, ACASI a CAPI jako metody, 

které jsou schopné k vysoké reliabilitě i validitě dopomoci (2014).  

Jedinou velkou nevýhodu vidí Krohn v již výše zmíněné paměti respondenta, 

která je samozřejmě u každého jiná (2014).     

2.2. Vzorek a výběr respondentů 

Pro dotazníkové šetření k této práci byl použit kvótní výběr, kvóty byly 

zpracovány podle norem používaných v agentuře Behavio Labs s.r.o pro 

takzvanou internetovou populaci.  

Jedná se o kvótní znaky pohlaví, věk, vzdělání a velikost bydliště respondenta.  

 Byl vybrán vzorek o 500 osobách z celé České republiky starších 18 let, kteří 

mají řidičský průkaz na osobní automobil (tedy průkaz skupiny B) v rámci 

standardních kvót pro internetovou populaci. Zároveň, protože se jedná o českou 

internetovou populaci, tak závěry nejdou zobecnit na celou populaci České 

republiky, protože to není totéž. Popis vzorku je následující. 

U vzorku české internetové populace je obecně jiná distribuce věku a pohlaví, 

muži totiž používají internet v průměru i ve vyšším věku než ženy. 

Tabulka 4: Četnost pohlaví v souboru 

Pohlaví 
 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muž 259 51,8 51,8 51,8 

Žena 241 48,2 48,2 100,0 
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Total 500 100,0 100,0 
 

 

U tohoto sociodemografického znaku bohužel došlo k systémové chybě a 8 

respondentů muselo být vyřazeno. Jejich věk totiž z neznámého důvodu v datech 

chybí. 

Tabulka 5: Četnost věkových kategorií v souboru 

Transformovaný věk 
 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 - 24 let 42 8,4 8,5 8,5 

25 - 34 let 103 20,6 20,9 29,5 

35 - 44 let 128 25,6 26,0 55,5 

45 - 54 let 103 20,6 20,9 76,4 

55 - 64 let 75 15,0 15,2 91,7 

65 let + 41 8,2 8,3 100,0 

Total 492 98,4 100,0 
 

Missing 0 8 1,6 
  

Total 500 100,0 
  

       

Lidé se základním vzděláním jsou v menší míře uživateli internetu než ostatní 

kategorie. 

Tabulka 6: Četnost maximálního dosaženého vzdělání v souboru 

Maximální dosažené vzdělání 
 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Základní 14 2,8 2,8 2,8 

Středoškolské bez maturity 133 26,6 26,6 29,4 

Středoškolské s maturitou 206 41,2 41,2 70,6 

Vysokoškolské 147 29,4 29,4 100,0 

Total 500 100,0 100,0 
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Lidé s měsíčním příjmem do 10 tisíc Kč také příliš nepoužívají internet a je mezi 

nimi i řada lidí v důchodovém věku. 

Tabulka 7: Četnost kategorií měsíčního příjmu v souboru 

Měsíční příjem 
 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Do 10 tisíc Kč 80 16,0 16,0 16,0 

11 - 15 tisíc Kč 199 39,8 39,8 55,8 

16 - 20 tisíc Kč 111 22,2 22,2 78,0 

Nad 20 tisíc Kč 110 22,0 22,0 100,0 

Total 500 100,0 100,0 
 

 

Tabulka 8: Četnost kategorií velikosti obce bydliště v souboru 

Velikost obce 
 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Do 2 tisíc obyvatel 136 27,2 27,2 27,2 

2 - 10 tisíc obyvatel 94 18,8 18,8 46,0 

10 - 50 tisíc obyvatel 119 23,8 23,8 69,8 

Nad 50 tisíc obyvatel 151 30,2 30,2 100,0 

Total 500 100,0 100,0 
 

       

2.3. Dotazník 

Dotazník se skládá ze třiceti otázek, z nichž čtrnáct bylo pod filtrem, dotazník je 

tedy velmi krátký. 

V první baterii jsou otázky na respondentovy řidičské schopnosti a vnímání 

ostatních řidičů. Ptala jsem se, jak často respondent řídí, jak hodnotí své řidičské 

schopnosti na škále, jak na té samé škále hodnotí ostatní řidiče. Dále jestli měl 

v posledních pěti letech nehodu, jak vážnou a jestli ji způsobil. 
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Další baterií je krátký test ohledně znalostí dopravních předpisů a postihů za jejich 

porušení, kdy na konci testu respondent vidí správné odpovědi a jak si v testu 

vedl. 

Ve třetí baterii jsem se respondentů ptala na to, jaké dopravní předpisy někdy 

porušili a jestli vůbec. Je tam tedy možnost vybrat libovolné množství přestupků, 

které respondent spáchal, nebo mohl otázku přeskočit, pokud nic z toho nikdy 

neudělal. Pokud respondent vybral jakýkoliv přestupek, systém ho automaticky 

navedl na otázku, jestli se ho dopustil opakovaně a jaký k tomu měl důvod. 

Důvody byly předem připravené, tedy jde například o krizové situace, spěch, jiný 

důvod, nebo to, že má respondent pocit, že mu za porušení toho či onoho 

přestupku v dané chvíli nic nehrozí. 

Přestupky jsem vybírala podle toho, jak se podle policie podílely na vzniku 

dopravních nehod v roce 2018. Například na internetové stránce 

aplikace.policie.cz se defaultně zaobírají příčinami nehod rozdělenými do šesti 

kategorií. Jde o nepřiměřenou rychlost, nedání přednosti v jízdě, nesprávné 

předjíždění, nesprávný způsob jízdy, jinou příčinu a jízdu pod vlivem alkoholu 

(Policie České republiky, 2019). Tyto kategorie mají ale pro použití v dotazníku 

svá omezení. Respondent se totiž logicky nepřizná k nesprávnému způsobu jízdy, 

nebo předjíždění, pokud například sám neví, že řídí nesprávným způsobem, nebo 

neví, co si pod touto formulací má představit. Kategorie tedy musely projít 

operacionalizací, ze které vyšly kategorie nevěnování se řízení použitím 

mobilního telefonu, řízení pod vlivem návykové látky, překročení maximální 

rychlosti, nepřizpůsobení se dopravně technickému stavu vozovky a ignorování 

přednosti v jízdě jiných vozidel.     

Mezi třetí a čtvrtou baterií se nachází otázka, jestli by chtěl respondent tresty za 

dopravní přestupky přísnější, méně přísné nebo jestli by je nechal takové, jaké 

jsou. 

Ve čtvrté a poslední baterii jsem se zaměřila na percepci rizika. V obou otázkách 

je cílem vybrat vždy subjektivně nejnebezpečnější přestupek či chování řidičů, 

které jsme vybrali již zmíněnou operacionalizací. Těchto přestupků či chování je 

v konečném počtu devět. Abychom respondenty nezatěžovali výběrem ze všech 
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devíti odpovědí, v každé otázce se náhodně vybraly čtyři možnosti z těchto devíti, 

ze kterých potom respondent vybíral.   

2.4. Data a výpočty 

2.4.1. Data  

Celé dotazníkové šetření proběhlo v agentuře Behavio Labs. Tedy od konstrukce 

dotazníku na jejich vlastní platformě, přes sběr dat na panelu Trendaro, až ke 

generování výstupů z jejich systému. 

Demografické znaky a další „segmentační proměnné“ (například jestli respondent 

kouří nebo má řidičský průkaz) jsou v této agentuře zajištěné průvodními 

dotazníky při vstupu respondenta do panelu. Minimálně jednou za rok respondenti 

tyto dotazníky vyplňují znovu, aby byly tyto informace co nejvíce aktuální.  

Výstup měl podobu dvou souborů XLSX. Jeden obsahuje takzvaný široký formát, 

tedy data, která odpovídají formátu používaném pro software SPSS od IBM a 

druhý obsahuje kontingenční tabulky, kdy v řádcích jsou jednotlivé otázky a 

odpovědi z dotazníku a ve sloupcích vybrané kvótní znaky.   

2.4.2. Výpočty 

Veškeré výpočty pro tuto práci byly zpracovány v programu SPSS Statistics od 

americké firmy IBM (2019).  Jedná se hlavně o kontingenční tabulky a Pearsonův 

korelační koeficient. 

3. Výsledky 

Výsledky jsou popsané po bateriích a podle tendencí v druhém souboru výsledků, 

který se skládá z jednoduché kontingenční tabulky proměnných z dotazníku. 

V prvním sloupci jsou otázky a základní frekvence odpovědí, v dalších sloupcích 

jsou odpovědi rozdělené podle jednotlivých sociodemografických faktorů.  

S výsledky a vybranými sociodemografiky byly následně spočítány kontingenční 

tabulky v SPSS.  

 

3.1. Základní popis výsledků 

3.1.1. Základní otázky na respondentovy řidičské schopnosti 

Na otázku, jak často řídí osobní automobil, odpovídalo všech 500 respondentů. 

Každý den řídí 61 % z nich, jednou za týden 19 %, jednou za čtvrt roku 6 % a 
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méně než to 14 % z nich.  

Základní kontingenční tabulka bez výpočtů, druhý výstup ze systému agentury 

Behavio Labs ukazuje, že muži řídí častěji než ženy. Data ukazují tendenci, že 

čím vyšší má respondent vzdělání, tím je menší pravděpodobnost, že řídí denně. 

Stejné je to u velikosti obce, tedy čím více má obec obyvatel, tím méně 

respondenti z těchto obcí denně používají automobil.  

Denně řídí automobil 66 % mužů a méně než jednou za čtvrt roku řídí jen 8 % 

mužů. Nicméně denně řídí automobil 54 % žen a méně než jednou za čtvrt roku 

20 % žen. 

Denně řídí automobil 79 % respondentů se základním vzděláním (pravděpodobně 

jsou mezi nimi řidiči z povolání), 74 % respondentů se střední školou bez 

maturity, 60 % se střední školou s maturitou a 48 % vysokoškolsky vzdělaných. 

U velikosti obce je to logické, předpokladem je méně propracovaná infrastruktura 

hromadné dopravy. Denně usedá za volant 74 % respondentů, kteří bydlí v obcích 

do dvou tisíc obyvatel, 69 % těch, kteří bydlí v obcích od dvou do deseti tisíc 

obyvatel, 61 % bydlících v obcích o deseti až padesáti tisících obyvatel a 43 % 

bydlících v obcích nad padesát tisíc obyvatel. 

3.1.2 Škály řidičských schopností 

Dále následovala trojice otázek na zařazení řidičských schopností respondenta, 

vybrané blízké osoby respondenta a ostatních řidičů na škále 1 – dobré řidičské 

schopnosti až 7 – špatné řidičské schopnosti.  

Většina respondentů, konkrétně 68 %, sama sebe zařadila na body 1 a 2 (k bodu 1 

30 %, k bodu 2 38 % respondentů). Je také rozdíl mezi pohlavími, zatímco muži 

se v 38 % zařadili k prvnímu bodu škály, ženy se k němu zařadily jen v 24 % 

případů. K bodům 5, 6 a 7 se zařadily 4 % mužů, ale k těm samým bodům se 

zařadilo 16 % žen.  

Respondenti se v průměru považují za dobré řidiče.  
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Graf 6: Distribuce odpovědí vlastního zařazení na škálu řidičských schopností 

 

Je zajímavé, že když měli respondenti vybrat jakoukoliv blízkou osobu, hodnotili 

v průměru její řidičské schopnosti jako lepší než svoje. Konkrétně k prvnímu 

bodu škály zařadilo blízkou osobu 46 % respondentů a k druhému 32 %. Největší 

rozdíly ve vnímání řidičských schopností blízkého je zas mezi ženami a muži. Na 

prvním bodu škály hodnotilo tuto osobu 30 % mužů, na druhém 40 %. U žen je 

však tato bilance úplně jiná, k prvnímu bodu škály zařadilo schopnosti blízké 

osoby 64 % žen a k druhému „jen“ 24 %. 

Graf 7: Distribuce odpovědí zařazení blízké osoby na škálu řidičských schopností 
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A jak hodnotili respondenti ostatní řidiče? Obecně je to lepší průměr, jak je vidět 

na grafu č.3 níže. K bodu 3 zařadilo ostatní řidiče 31 % respondentů, k bodu 4 se 

zařadilo 33 % respondentů.  

 

Graf 8: Distribuce odpovědí zařazení ostatních na škálu řidičských schopností 

 

 

3.1.3. Účast na dopravní nehodě  

Následují dvě otázky o dopravních nehodách, které na sebe navazují. První z nich 

se ptá, jestli měl respondent v posledních pěti letech nehodu a jak vážnou. Jen 18 

% respondentů mělo za posledních 5 let nehodu a jen 3 % vážnou. Na druhou 

odpovídali jen ti, kteří odpověděli, že měli v posledních pěti letech nehodu, 

přičemž jsme se respondentů ptali, jestli nehodu způsobili. Odpověďmi bylo 

„ano“, „jen částečně“ a „ne“, ke každé odpovědi se přiřadila třetina těchto 

respondentů. Vzhledem k malému počtu respondentů, kteří tuto otázku 

vyplňovali, už bychom u kontingenčních tabulek rozdělovali data na příliš malé 

celky, které by se tak nedaly spolehlivě interpretovat. 

3.1.4. Zevrubný test znalostí dopravních předpisů 

Dále následoval blok tří otázek, které byly koncipované jako test. Vysokého počtu 

správných odpovědí (vše správně + 1 chyba) dosáhlo přes 60 procent respondentů 
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(konkrétně 66,25 %). U otázky s nejnižším podílem správných odpovědí bylo 

41% správných. Jednalo se o otázku, jaký postih hrozí řidiči, který překročí 

maximální povolenou rychlost v obci o 20 km/h, správnou odpovědí byly 2 

trestné body. Respondenti ale v 30% případů měli za to, že jim za tento přestupek 

hrozí jen 1 trestný bod a v 22 % případů měli za to, že řidič jen dostane pokutu do 

výše 5000 Kč. Nejvíce správných odpovědí bylo u otázky na to, co je za volantem 

legální, správnou odpověď, kterou je kouření, zvolilo 94 % respondentů. 

3.1.5. Porušování dopravních přestupků respondenty      

V prvním bloku o devíti otázkách zaměřených na to, jaké dopravní předpisy 

respondenti porušili, odpovědělo 53 % respondentů, že těchto přestupků se 

nedopustilo. Otázky byly zaměřeny na jízdu pod vlivem návykové látky a použití 

mobilního telefonu za volantem. 

K jízdě pod vlivem alkoholu se přiznalo 11 % respondentů, 87 % z nich tento 

prohřešek neopakovalo. Muži se dopustili tohoto přestupku v 16 % případů, ženy 

jen v 5 % případů. Důvodem pro opakovanou jízdu pod vlivem alkoholu byla 

krizová situace. 

Jen 1 % respondentů přiznalo jízdu pod vlivem drog.  

Telefonování bez handsfree za jízdy přiznalo 39 % respondentů, 44 % mužů a 34 

% žen.  

Psaní SMS za volantem už není tak časté, jako telefonování bez handsfree. 

Přiznalo ho 19 % respondentů a jen 1 % toto chování opakuje, nejčastěji z důvodu 

dojmu, že tam, kde jezdí, to řešit nemusí.  V datech se objevuje mírná tendence, 

že čím starší respondent, tím je menší pravděpodobnost, že se právě tohoto 

přestupku dopustil. V kategoriích 18 – 24 let a 25 – 34 let takto učinilo 33 % 

respondentů, v kategorii 35 – 44 let 20% respondentů, v kategorii 45 – 54 let 13 % 

respondentů a v kategoriích 55 – 64 let a 65 let + jen 8 % respondentů.  

Druhý blok je zaměřený na špatný způsob jízdy a překročení maximální povolené 

rychlosti. 42 % respondentů tvrdí, že nic z toho nespáchali. 

Maximální povolenou rychlost v obci překročilo o 20 km/h 41 % respondentů, 

přiznalo se k tomu 50 % mužů, 58 % respondentů ve věkové kategorii 25 – 34 let, 

50 % respondentů se základním vzděláním a 55 % respondentů s měsíčním 
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příjmem nad 20 tisíc Kč.  

Opakovaně takto porušilo maximální povolenou rychlost v obci 23 % dotázaných. 

Nejčastějším důvodem je dojem, že tam, kde jezdí, si to mohou dovolit. 

Přednost v jízdě nedalo 23 % respondentů, opakovaně tak učinilo jen 9 % z nich. 

K tomuto přestupku se přihlásilo 35 % respondentů ve věku 25 – 34 let a stejný 

počet vysokoškolsky vzdělaných. Nejčastějším důvodem pro opakování tohoto 

chování byla krizová situace. 

K ignorování dopravní značky „stůj, dej přednost v jízdě!“ se přiznalo 14 % 

respondentů. Data vykazují mírnou tendenci závislosti věku na tomto porušení 

dopravních předpisů. V zásadě čím mladší respondent, tím častěji deklaroval toto 

porušení. V kategorii 18 – 24 let se tohoto chování dopustilo 38 % respondentů, 

v kategorii 25 – 34 let 27 % respondentů, v kategorii 35 – 44 let 10 % 

respondentů, v kategorii 45 – 54 let 7 % respondentů a v kategorii 55 – 64 let jen 

5 % respondentů.  

Data o opakování tohoto přestupku a jeho důvodu chybí. 

Nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky sice není přestupkem, jako všechny tyto 

ostatní možnosti, ale podle policejní ročenky z roku 2018 je to nejčastější příčinou 

tragických nehod (Straka & Fabiánová, 2019), a proto bylo do tohoto dotazníku 

zařazeno. Konkrétně bylo formulováno jako „Jel jsem moc rychle vzhledem ke 

stavu silnice nebo počasí, až došlo k nebezpečné situaci (kolize, drobná nehoda), a 

přiznalo ho 11 % respondentů.  

Opakovaně se tohoto prohřešku dopustilo 6 % dotázaných a nejčastějším 

důvodem byl spěch.  

3.1.6. Přísnost současných trestů za porušení dopravních zákonů    

Následovala otázka na zpřísnění trestů za porušení dopravních zákonů. Tak 

přísné, jaké jsou, by je nechalo 52 % respondentů, zpřísnilo by je 42 % 

respondentů. Naopak by si mírnější tresty přálo jen 6 % respondentů, konkrétně 

53 % respondentů ve věku 45 – 54 let, 64 % respondentů se základním vzděláním. 

3.1.7. Potenciální subjektivní nebezpečnost již zmíněných přestupků 

Posledními otázkami byly dvě shodné zaměřené na to, jaký z těchto předchozích 

přestupků jim přijde potenciálně nejnebezpečnější.  

Abychom otestovali všech 9 vybraných nebezpečných fenoménů, tak byla na 
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konci dotazníku ta samá otázka dvakrát za sebou, kde systém náhodně vybíral 4 

varianty odpovědí. Bylo tedy potřeba tyto otázky sloučit. 

 

Tabulka 9: Vnímaná nebezpečnost 

 

 

Jak je vidět v tabulce výše, nejnebezpečnějším chováním na silnicích respondenti 

v 21 % případů vybrali ignorování přednosti v jízdě jiných vozidel. Dalšími byly 

vybržďování (18 %) a řízení pod vlivem drog (15 %) a posledními odpověďmi, ke 

kterým se přiklonilo více než 10 % respondentů, bylo poslat za jízdy SMS a jezdit 

rychle za špatného počasí (obojí 11 %). 

Je zajímavé, že respondenti ve věkové kategorii 18 – 24 let v 20 % případů zvolili 

posílání SMS za jízdy jako nejnebezpečnější, ačkoliv se k němu ze všech 

věkových kategorií nejčastěji přiznávají.    

 

3.2. Souvislosti jednotlivých přiznaných porušení dopravních 

předpisů se sociodemografickými znaky  

Jak už bylo řečeno na začátku této kapitoly, v závislosti na základních výsledcích 

z prvního výstupu výsledků, byly zkonstruovány kontingenční tabulky. Následně 

byly vybrány jen ty tabulky, ve kterých byla prokázána alespoň minimální síla 

vztahu. 

Vztahy s jakýmkoliv porušením dopravního předpisu, a to pouze slabé, byly 

prokázány jen u sociodemografických znaků pohlaví a věku.  

Vnímaná nebezpečnost

Řízení pod vlivem alkoholu 92 9%

Řízení pod vlivem drog 152 15%

Nedodržení maximální povolené rychlosti 53 5%

Telefonování za jízdy bez handsfree 35 4%

Ignorování přednosti v jízdě jiných vozidel 205 21%

Psaní SMS za jízdy 102 10%

Nedodržování bezpečné vzdálenosti od jiných vozidel 83 8%

Vybržďování 180 18%

Nepřizpůsobení jízdy dopravně technickému stavu vozovky 98 10%

Bez odpovědi 0 0

Na otázku odpovědělo 1000
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3.2.1. Vztahy jednotlivých porušení předpisů a pohlaví respondenta 

Kontingenční tabulky pro tento sociodemografický znak byly spočítány pro 

proměnné jednotlivých porušení dopravních předpisů. Vztah byl prokázán jen u 

proměnné překročení povinné rychlosti v obci o více než 20 km/h, a to jen 

opravdu velmi slabý. 

Tabulka 10: Závislost překročení povinné rychlosti v obci o více než 20 km/h na 

pohlaví 

Kontingenční tabulka 
 

Pohlaví Total 

Muž Žena 

Překročení 

rychlosti v 

obci  

Ne Count 130 167 297 

%  50,2% 69,3% 59,4% 

Ano Count  129 74 203 

% 49,8% 30,7% 40,6% 

Total Count 259 241 500 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

       

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,000. 

Kontingenční koeficient je signifikantní na hladině 0,000. Jeho hodnota činí 

0,191.  

Předpoklad o řádné zaplněnosti je splněn. Chí kvadrát je signifikantní na hladině 

alfa 1 %, můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Koeficienty jsou také stejnou měrou signifikantní. Vzhledem k hodnotám 

koeficientů bych vztah interpretovala jako velmi slabý, nicméně sloupcová 

procenta ukazují rozdíl 19%, což ukazuje na mírný vztah.  

3.2.2. Vztahy jednotlivých porušení předpisů a transformovaného věku 

respondenta 

Kontingenční tabulky pro tento sociodemografický znak byly spočítány pro 

proměnné jednotlivých porušení dopravních předpisů. Vztah byl prokázán u 

proměnných psaní SMS za volantem, ignorování přednosti v jízdě jiného vozidla 

a překročení maximální rychlosti v obci o více než 20 km/h. 

Tabulka 11: Závislost psaní SMS za volantem na věku 
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Kontingenční tabulka 
 

Transformovaný věk Total 

18 - 24 

let 

25 - 34 

let 

35 - 44 

let 

45 - 54 

let 

55 - 64 

let 

65 let + 

Psaní 

SMS za 

volantem 

Ne Count 28 69 103 90 70 39 399 

%  66,7% 67,0% 80,5% 87,4% 93,3% 95,1% 81,1% 

Ano Count 14 34 25 13 5 2 93 

%  33,3% 33,0% 19,5% 12,6% 6,7% 4,9% 18,9% 

Total Count 42 103 128 103 75 41 492 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,000. 

Cramerovo V je signifikantní na hladině 0,000, jeho hodnota činí 0,264. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti je splněn. Chí kvadrát je signifikantní na hladině 

alfa 1 %, můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Koeficienty jsou také stejnou měrou signifikantní. Hodnota Cramerova V 

poukazuje vzhledem k síle předchozích měřených vztahů na mírný vztah mezi 

proměnnými. 

Sloupcová procenta ukazují mírnou tendenci, že čím mladší je respondent, tím 

pravděpodobnější je, že se přiznal ke psaní SMS za volantem. 

Tabulka 12: Závislost ignorování přednosti v jízdě jiného vozidla na věku 

Kontingenční tabulka  
Transformovaný věk Total 

18 - 24 
let 

25 - 34 
let 

35 - 44 
let 

45 - 54 
let 

55 - 64 
let 

65 let + 

Ignorování 

přednosti 
v jízdě 

jiného 

vozidla 

Ne Count 32 67 93 87 63 37 379 

%  76,2% 65,0% 72,7% 84,5% 84,0% 90,2% 77,0% 

Ano Count 10 36 35 16 12 4 113 

%  23,8% 35,0% 27,3% 15,5% 16,0% 9,8% 23,0% 

Total Count 42 103 128 103 75 41 492 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,002. 

Cramerovo V je signifikantní na hladině 0,002, jeho hodnota činí 0,197. 
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Předpoklad o řádné zaplněnosti je splněn. Chí kvadrát je signifikantní na hladině 

alfa 1 %, můžeme tak zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Koeficienty jsou také stejnou měrou signifikantní. Vzhledem k hodnotám 

koeficientů bych vztah interpretovala jako velmi slabý. 

Sloupcová procenta ukazují, že mimo věkové kategorie 18 až 24 let je vidět určitá 

tendence, že čím starší respondent, tím menší je šance, že ignoroval přednost 

v jízdě jiného vozidla. 

Tabulka 13: Závislost překročení povinné rychlosti v obci o více než 20 km/h na 

věku 

Kontingenční tabulka 
 

Transformovaný věk Total 

18 - 24 

let 

25 - 34 

let 

35 - 44 

let 

45 - 54 

let 

55 - 64 

let 

65 let + 

Porušení 
maximální 

povolené 

rychlosti v 

obci o 
více než 

20 km/h 

Ne Count 22 43 83 66 47 29 290 

%  52,4% 41,7% 64,8% 64,1% 62,7% 70,7% 58,9% 

Ano Count 20 60 45 37 28 12 202 

%  47,6% 58,3% 35,2% 35,9% 37,3% 29,3% 41,1% 

Total Count 42 103 128 103 75 41 492 

% 

within 

vek  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,002. 

Cramerovo V je signifikantní na hladině 0,002, jeho hodnota činí 0,197. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti je splněn. Chí kvadrát je signifikantní na hladině 

alfa 1 %, můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Koeficienty jsou také stejnou měrou signifikantní. Hodnoty koeficientů ukazují na 

velmi slabý vztah. 

Sloupcová procenta ukazují velmi mírnou tendenci, kdy čím mladší je respondent, 

tím větší je pravděpodobnost, že překročil povinnou rychlost v obci o více než 20 

km/h. 
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Tabulka 14: Závislost ignorování dopravní značky „stůj, dej přednost v jízdě!“ na 

věku 

Kontingenční tabulka 
 

Transformovaný věk Total 

18 - 24 

let 

25 - 34 

let 

35 - 44 

let 

45 - 54 

let 

55 - 64 

let 

65 let + 

Ignorování 
dopravní 

značky 

"stůj, dej 
přednost v 

jízdě" 

Ne Count 26 75 115 96 71 38 421 

%  61,9% 72,8% 89,8% 93,2% 94,7% 92,7% 85,6% 

Ano Count 16 28 13 7 4 3 71 

%  38,1% 27,2% 10,2% 6,8% 5,3% 7,3% 14,4% 

Total Count 42 103 128 103 75 41 492 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,000. 

Cramerovo V je signifikantní na hladině 0,000, jeho hodnota činí 0,306. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti je splněn. Chí kvadrát je signifikantní na hladině 

alfa 1 %, můžeme tak zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Koeficienty jsou také stejnou měrou signifikantní. Jejich hodnoty poukazují, 

vzhledem k hodnotám u ostatních tabulek, na mírný vztah mezi proměnnými. 

Sloupcová procenta ukazují tendenci, že čím mladší je respondent, tím 

pravděpodobnější je, že ignoroval dopravní značku „stůj, dej přednost v jízdě!“. 

 

3.3. Ochota riskovat za volantem a její závislost na 

sociodemografických faktorech  

3.3.1. Ochota riskovat za volantem 

Pravděpodobně nejdůležitější souhrnnou škálou pro tuto práci je souhrnná škála 

ochoty riskovat za volantem. 

Pomocí příkazu count jsem do ní po vzoru SARTRE 4 (Antov et al., 2012), 

zahrnula účast na dopravní nehodě a použití mobilního telefonu za volantem 

nepovoleným způsobem. Dále jsem do ní zahrnula nepřizpůsobení se dopravně 

technickému stavu vozovky do té míry, až došlo k menší kolizi nebo nehodě, 

ignorování přednosti v jízdě jiných vozidel, ignorování dopravní značky „stůj, dej 

přednost v jízdě!“ a překročení maximální rychlosti v obci o více než 20 km/h.  
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Tabulka 15: Popisné statistiky proměnné ochota riskovat za volantem 

Statistics 

Ochota riskovat za 

volantem 

N Valid 500 

Missing 0 

Mean 1,6400 

Median 1,0000 

Std. Deviation 1,57332 

 

Tabulka 16: Četnosti jednotlivých bodů ochoty riskovat za volantem  

Ochota riskovat za volantem 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 145 29,0 29,0 29,0 

1 128 25,6 25,6 54,6 

2 104 20,8 20,8 75,4 

3 54 10,8 10,8 86,2 

4 36 7,2 7,2 93,4 

5 23 4,6 4,6 98,0 

6 7 1,4 1,4 99,4 

7 3 0,6 0,6 100,0 

Total 500 100,0 100,0   
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Graf 9: Četnosti jednotlivých bodů ochoty riskovat za volantem 

 

 

Jak je vidět ze statistik, průměrný počet přiznaných riskantních fenoménů byl 1. 

 

Pro použití v kontingenčních tabulkách byly sloučeny kategorie 5, 6 a 7. 

3.3.1.1. Ochota riskovat za volantem a její závislost na sociodemografických 

znacích 

S touto proměnnou byl prokázán vztah se sociodemografickými znaky měsíční 

příjem, maximální dosažené vzdělání a transformovaný věk. 

Tabulka 16: Souvislost ochoty riskovat za volantem a měsíčního příjmu 

Kontingenční tabulka 
 

Měsíční příjem Total 

Do 10 
tisíc Kč 

11 - 15 
tisíc Kč 

16 - 20 
tisíc Kč 

Nad 20 
tisíc Kč 

Ochota 

riskovat 

za 
volantem 

0 Count 19 71 30 25 145 

%  23,8% 35,7% 27,0% 22,7% 29,0% 

1 Count 18 53 36 21 128 

%  22,5% 26,6% 32,4% 19,1% 25,6% 

2 Count 22 39 23 20 104 

%  27,5% 19,6% 20,7% 18,2% 20,8% 

3 Count 10 16 9 19 54 

%  12,5% 8,0% 8,1% 17,3% 10,8% 

4 Count 9 9 6 12 36 

%  11,3% 4,5% 5,4% 10,9% 7,2% 

5 Count 2 11 7 13 33 
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%  2,5% 5,5% 6,3% 11,8% 6,6% 

Total Count 80 199 111 110 500 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,007. 

Kontingenční koeficient je signifikantní na hladině 0,007. Jeho hodnota činí 

0,245. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti tabulky byl splněn. 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 1 %, můžeme tak zamítnout nulovou 

hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Stejnou měrou jsou signifikantní i vybrané koeficienty, hodnota kontingenčního 

koeficientu poukazuje na slabý vztah mezi proměnnými. 

Sloupcová procenta ukazují tendenci u bodu 5 ochoty riskovat za volantem, že 

čím větší měl respondent plat, tím častěji se k takto vysoké hodnotě riskovat za 

volantem přiznal.  

Tabulka 17: Souvislost ochoty riskovat za volantem a maximálního dosaženého 

vzdělání 

Kontingenční tabulka 
 

Maximální dosažené vzdělání Total 

Základní a 

středoškolské 

bez maturity 

Středoškolské 

s maturitou 

Vysokoškolské 

Ochota 
riskovat 

za 

volantem 

0 Count 44 69 32 145 

%  29,9% 33,5% 21,8% 29,0% 

1 Count 50 44 34 128 

%  34,0% 21,4% 23,1% 25,6% 

2 Count 30 44 30 104 

%  20,4% 21,4% 20,4% 20,8% 

3 Count 10 21 23 54 

%  6,8% 10,2% 15,6% 10,8% 

4 Count 5 13 18 36 

%  3,4% 6,3% 12,2% 7,2% 

5 Count 8 15 10 33 

%  5,4% 7,3% 6,8% 6,6% 

Total Count 147 206 147 500 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,007. 

Kontingenční koeficient je signifikantní na hladině 0,007. Jeho hodnota činí 

0,215. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti tabulky byl splněn, nicméně kvůli tomu musely 

být sloučeny kategorie maximálního dosaženého vzdělání, konkrétně základní 

vzdělání a středoškolské vzdělání bez maturity.  

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 1 %, můžeme tak zamítnout nulovou 

hypotézu o nezávislosti proměnných. 

Stejnou měrou jsou signifikantní i vybrané koeficienty, hodnota kontingenčního 

koeficientu poukazuje na slabý vztah mezi proměnnými. 

Sloupcová procenta ukazují tendenci jen u bodu 4 ochoty riskovat za volantem, že 

čím vyššího respondent dosáhl vzdělání, tím častěji se k takto vysoké hodnotě 

riskovat za volantem přiznal. 

Tabulka 18: Souvislost ochoty riskovat za volantem a transformovaného věku 

Kontingenční tabulka 
 

Transformovaný věk Total 

18 - 34 
let 

35 - 44 
let 

45 - 54 
let 

55 let + 

Ochota 

riskovat 

za 
volantem 

0 Count 24 37 38 43 142 

%  16,6% 28,9% 36,9% 37,1% 28,9% 

1 Count 29 40 26 30 125 

%  20,0% 31,3% 25,2% 25,9% 25,4% 

2 Count 35 20 23 26 104 

%  24,1% 15,6% 22,3% 22,4% 21,1% 

3 Count 23 12 5 13 53 

%  15,9% 9,4% 4,9% 11,2% 10,8% 

4 Count 15 11 6 4 36 

%  10,3% 8,6% 5,8% 3,4% 7,3% 

5 Count 19 8 5 0 32 

%  13,1% 6,3% 4,9% 0,0% 6,5% 

Total Count 145 128 103 116 492 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,000. 

Kontingenční koeficient je signifikantní na hladině 0,000. Jeho hodnota činí 

0,320. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti tabulky byl splněn. Chí kvadrát je signifikantní na 

hladině 1 %, můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti 

proměnných. 

Stejnou měrou jsou signifikantní i vybrané koeficienty, hodnota kontingenčního 

koeficientu poukazuje na mírný vztah mezi proměnnými, nicméně se jedná o 

jednu z nejvyšších hodnot, proto bych vztah spíše interpretovala jako středně 

silný. 

Sloupcová procenta ukazují, že u bodů 4 a 5 ochoty riskovat za volantem čím 

starší byl respondent, tím méně byl ochotný takovou měrou riskovat za volantem. 

3.4. Ochota riskovat za volantem a její závislost na informovanosti 

respondenta 

Samozřejmě nemůžeme předpokládat, že ochota porušovat jednotlivé dopravní 

zákony není závislá jen na tom, jakého je respondent pohlaví, nebo jaký má 

respondent příjem, to bychom situaci příliš zjednodušovali. Důležité je i vědět, 

jestli je si respondent vůbec vědom toho, jestli svým chováním porušuje dopravní 

předpisy. 

Informovanost respondenta se měřila krátkým testem znalostí o třech otázkách. Ze 

správných odpovědí jsem následně pomocí příkazu compute zpracovala 

souhrnnou škálu.  

Tabulka 20: Popisné statistiky informovanosti respondenta o dopravních zákonech 

Statistics 

  Informovanost 

N Valid 500 

Missing 0 

Mean 2,0660 

Median 2,0000 

Std. Deviation 0,77643 
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Variance 0,603 

Percentiles 25 2,0000 

50 2,0000 

75 3,0000 

 

Graf 10: Četnosti jednotlivých bodů informovanosti respondenta o dopravních 

zákonech 

 

 

Jak je patrné, informovanost je vcelku vysoká. Průměrný respondent věděl dvě ze 

tří správných odpovědí. 

Pro použití v kontingenční tabulce byly sloučeny kategorie 0 a 1. U ochoty 

riskovat za volantem byla použita upravená varianta použitá v předchozích 

kontingenčních tabulkách.  

 

Tabulka 21: Závislost informovanosti respondenta o dopravních zákonech na 

ochotě riskovat za volantem 

Kontingenční tabulka  
Ochota riskovat za volantem Total 

0 1 2 3 4 5 
 

Informovanos

t1 

1 Count 43 29 24 10 7 4 117 

%  29,7% 22,7% 23,1% 18,5% 19,4% 12,1% 23,4

% 

2 Count 62 66 49 23 13 11 224 



42 
 

%  42,8% 51,6% 47,1% 42,6% 36,1% 33,3% 44,8

% 

3 Count 40 33 31 21 16 18 159 

%  27,6% 25,8% 29,8% 38,9% 44,4% 54,5% 31,8

% 

Total Count 145 128 104 54 36 33 500 

%  100,0% 100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,0
% 

100,
0% 

 

Chí kvadrát je signifikantní na hladině 0,045. 

Koeficient gamma je signifikantní na hladině 0,001. Jeho hodnota činí 0,178. 

Předpoklad o řádné zaplněnosti tabulky byl splněn. Chí kvadrát test nezávislosti je 

signifikantní na hladině 5 %, můžeme tedy vyvrátit nulovou hypotézu o 

nezávislosti proměnných. 

Gamma je signifikantní na hladině 1 %, a její hodnota odpovídá slabému vztahu.  

 Sloupcová procenta v tabulce naznačují mírnou tendenci, kdy čím informovanější 

je respondent, tím více je ochotný riskovat za volantem.  

3.5. Souvislost ochoty respondenta riskovat za volantem a indexu 

rozdílu vnímání vlastních řidičských schopnostní a vnímání 

řidičských schopností ostatních 

Z dostupné literatury vyplývá, že respondenti vnímají sebe jako lepšího řidiče než 

ostatní. Zároveň také vnímají své riskantní chování jako méně nebezpečné. 

V závislosti na tomto předpokladu jsem se zaměřila na to, jestli existuje 

prokazatelný vztah mezi ochotou porušovat dopravní předpisy a respondentovým 

vnímáním svých řidičských schopností v porovnání s ostatními řidiči. 

Aby bylo možné tuto hypotézu otestovat, musela jsem zkonstruovat index rozdílu 

vnímání vlastních řidičských schopností a vnímání řidičských schopností 

ostatních řidičů u respondentů (v grafu a tabulkách jako index1).  

Jak už název vypovídá, jednoduše jsem od sebe proměnné odečetla, tedy záporné 

hodnoty značí, že respondent vnímá sebe jako lepšího řidiče než ostatní, hodnota 

nula znamená, že respondent vnímá své řidičské schopnosti srovnatelně dobré 

s ostatními a kladné hodnoty znamenají, že respondent vnímá ostatní jako lepší 

řidiče, než je on sám. 
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Tabulka 22: Popisné statistiky indexu rozdílu vnímání vlastních řidičských 

schopností a vnímání řidičských schopností ostatních 

Statistics 

index rozdílu vnímání 

vlastních řidičských 

schopností a vnímání 

řidičských schopností 

ostatních 

N Valid 500 

Missing 0 

Mean 
 

-1,2280 

Median 
 

-1,0000 

 

Graf 11: Četnosti jednotlivých bodů indexu rozdílu vnímání vlastních řidičských 

schopností a vnímání řidičských schopností ostatních 

 

 

Jak je vidět z grafu i z tabulky nad ním, respondenti se vcelku výrazně častěji 

označili za lepší řidiče, než jsou ostatní, konkrétně tak učinilo 70,2 % 

respondentů. Za srovnatelně dobré s ostatními řidiči se považuje 16,8 % 

respondentů a za horší řidiče, než jsou ostatní se považuje 13 % respondentů.  
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Průměrný respondent označil svoje schopnosti na škále 1 – 7 jako o jednu 

jednotku lepší, než řidičské schopnosti ostatních. 

 

Původně byla pro účely analýzy použita lineární regrese, ale bohužel je proměnná 

ochota riskovat za volantem moc šikmá i po zlogaritmování a koeficient 

determinace dosahoval jen hladiny 3 %. Proto jsem se rozhodla pro změření 

korelace mezi proměnnými. 

 

Pearsonův korelační koeficient je signifikantní na hladině alfa 1 % a jeho hodnota 

ukazuje na nízkou korelaci mezi proměnnými (-0,177).  

Vzhledem k polaritě indexu rozdílu vnímání vlastních řidičských schopností a 

vnímání řidičských schopností ostatních řidičů se můžeme domnívat, že čím větší 

měrou vnímá respondent svoje řidičské schopnosti jako lepší než schopnosti 

ostatních, tím více je ochotný riskovat za volantem.  

 

4. Diskuse 

Výsledky dotazníkového šetření většinu hypotéz vyplývajících z literatury 

vyvrátily.  

Studie, ze kterých jsem při konstrukci hypotéz vycházela, jsou často z různých 

států Evropy a jak ukazuje SARTRE 4, v každém státě se lidé staví k dopravě 

trochu jinak, což je ovlivněno i lehce odlišnými legislativami (Antov et al., 2012). 

Také musím vzít v potaz, že byly aplikovány kvóty české internetové populace, 

takže se výsledky už z povahy věci nedají na Českou republiku zobecnit. 

Čerpala jsem také z velké řady studií s naprosto odlišným designem, a nejen 

z těch sociologických, což také není nejlepší výchozí bod pro spolehlivé 

porovnání výsledků.  

Například dle neutralizačních technik, které respondenti uváděli v případě 

opakování určitého přestupku, dochází k vyvrácení hned dvou hypotéz. 

 

U řízení pod vlivem alkoholu jsem předpokládala, že si budou respondenti věřit, 

že si mohou dovolit řídit opilí. Tato hypotéza se nepotvrdila. Ačkoliv byla tato 

otázka zaměřena jen na ty, kteří toto chování opakovali, nejčastějším vysvětlením 
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byla krizová situace.  

Následujícím předpokladem bylo, že pro jiné přestupky, než je řízení pod vlivem 

alkoholu a drog, budou respondenti uvádět nejčastěji, že spěchali, nebo že se takto 

zachovali z důvodu krizové situace. Nicméně ti, kteří překračovali opakovaně 

maximální rychlost v obci o více než 20 km/h, a ti, kteří opakovaně používali 

mobilní telefon za volantem nepovoleným způsobem, si věří, že si takové chování 

mohou dovolit. 

Studie, ze které jsem při stanovení této hypotézy vycházela (Fynbo & Järvinen, 

2011) byla kvalitativní a skládala se ze strukturovaných rozhovorů s již trestanými 

řidiči za řízení pod vlivem alkoholu. V dotazníku pro tuto práci se ovšem otázky 

na to, jestli byl respondent trestán za nějaké porušení dopravního zákona, 

neobjevují. Už tento fakt svědčí o tom, že se výsledky nedají spolehlivě srovnat. 

Nehledě na to, že se výsledky kvalitativních studií s těmi kvantitativními nedají 

nikdy spolehlivě srovnávat.  

 

Další hypotéza, která byla vyvrácena, se týká vnímání nebezpečnosti určitých 

fenoménů na silnicích. Ze španělské studie, ze které jsem pro tuto hypotézu 

vycházela, je patrné, že respondenti vnímají jako nejnebezpečnější řízení pod 

vlivem alkoholu a ihned za ním je nepřiměřená rychlost (Alonso, Esteban, Serge, 

et al., 2017).  

Výsledky dotazníkového šetření pro tuto práci prokázaly, že nejnebezpečnějším 

chováním na silnicích respondenti v 21 % případů vybrali ignorování přednosti 

v jízdě jiných vozidel. Dalšími byly vybržďování (18 %) a řízení pod vlivem drog 

(15 %). Řízení pod vlivem návykové látky je podle respondentů mezi třemi 

nejnebezpečnějšími fenomény, ale samotné řízení pod vlivem alkoholu vnímalo 

jako nejnebezpečnější jen 9 % dotázaných. 

 

Určité vysvětlení nabízí studie využívající výsledky SARTRE 4 zabývající se 

dopravou a řízením pod vlivem alkoholu od Schlembacha, Furiana a Brandstättera 

(2016). 

Podle jejích výsledků mají Česká republika, Itálie, Izrael a Srbsko velmi slabou 

„bezpečností kulturu“ ohledně řízení pod vlivem alkoholu. To znamená, že 

respondenti z těchto zemí ve velké míře dávají přednost vlastními úsudku ohledně 
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bezpečnosti silničního provozu, než zákonům (Schlembach et al., 2016). To 

ostatně dokazuje i tabulka níže. 

 

Tabulka 23: Dimenze bezpečnostní kultury v závislosti na řízení pod vlivem 

alkoholu 

 

Zdroj: (Schlembach et al., 2016) 

Jak je patrné z tabulky, Španělsko je na tom v tomto ohledu výrazně lépe. Španělé 

vnímají riziko řízení pod vlivem alkoholu jako vysoké a jsou více konformní vůči 

dopravním zákonům, zatímco Češi vnímají riziko řízení pod vlivem alkoholu jako 

nízké a jsou méně konformní vůči dopravním zákonům (Schlembach et al., 2016). 

Pokud jsou Češi opravdu méně konformní vůči dopravním zákonům, dá se 

předpokládat, že Češi budou také ochotní riskovat za volantem. Toto tvrzení do 

jisté míry výsledky dotazníkového šetření potvrdily minimálně pro českou 

internetovou populaci. 

Nedá se ovšem tvrdit, že by všichni byli ochotní riskovat a byli ochotní porušit 

všechny přestupky. 

Stejně jako v SARTRE 4 byli muži a mladí řidiči více ochotní porušovat 

jednotlivé přestupky. U obecné ochoty riskovat za volantem však nebyla 

potvrzena souvislost ochoty riskovat za volantem a pohlaví, jako v případě 

SARTRE 4 (Antov et al., 2012). 

U ochoty riskovat za volantem byl potvrzen mírný vztah se sociodemografickými 

znaky měsíční příjem, maximální dosažené vzdělání a transformovaný věk. 

Teoreticky se dá tvrdit, že čím mladší, vzdělanější a bohatší je respondent, tím je 

ochotnější riskovat za volantem. Nicméně tento předpoklad by musel být ověřen 

dalšími výpočty, například logistickou regresí, a měl by být podroben podrobnější 
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analýze, je tak podnětem pro další výzkum. 

Tím se částečně potvrzuje hypotéza o závislosti ochoty riskovat za volantem a 

jednotlivých porušení dopravních předpisů na sociodemografických znacích. 

V závislosti s ochotou riskovat za volantem byly zkonstruovány další dvě 

hypotézy.  

První byla závislost informovanosti respondenta ohledně dopravních zákonů na 

jeho ochotě riskovat za volantem. Předpokladem bylo, že když respondent neví, 

že porušuje dopravní zákony, tím spíše je ochotný riskovat za volantem. Nicméně 

z výsledků vyplynul opak. Respondenti, kteří jsou velmi ochotní riskovat za 

volantem měli v testu znalostí vysoké skóre, ne naopak. Vzhledem k tomu, že 

otázky byly zaměřené hlavně na tresty za porušení dopravních přestupků, tak je 

pravděpodobné, že tito řidiči už za tyto přestupky byli trestáni, a proto vědí 

správné odpovědi. 

Evidentní nedostatek studií na toto téma a zjištění plynoucí z výsledků 

dotazníkového šetření pro tuto práci by mohly být východisky pro další výzkum.  

Poslední testovanou hypotézou byla závislost ochoty riskovat za volantem na 

rozdílu vnímání vlastních řidičských schopností a schopností ostatních řidičů, kdy 

čím výrazněji vnímá respondent sebe jako lepšího řidiče, než jsou ostatní, tím více 

je ochoten riskovat.  

U této hypotézy jsem vycházela ze studie Ola Svensona (1981), který došel 

k závěru, že se respondenti vnímají jako lepší řidiči než ostatní, ačkoliv u nich 

byla prokázána účast na dopravní nehodě.  

Autorovy závěry jsem dále rozvinula a pokusila se změřit, o kolik vnímají 

respondenti svoje řidičské schopnosti hůře či lépe oproti ostatním řidičům a 

porovnala je s ochotou riskovat za volantem. Výsledky pak tuto hypotézu 

potvrdily, byla zjištěna slabá korelace mezi proměnnými v tom smyslu, že čím 

výrazněji vnímá respondent sebe jako lepšího řidiče než ostatní, tím více je 

ochoten riskovat za volantem. 

V roce 2020, kdy tuto práci píšu, musím poukázat na fenomén, který ovlivňuje 

aktuální nehodovost na českých silnicích.  

Vzhledem ke koronavirové krizi se provoz na českých silnicích podle různých 

českých médií výrazně změnil. Nemohu vycházet z oficiálních zdrojů, oficiální 
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statistky nehodovosti budou pravděpodobně policií vydány až za celý rok 2020 

v roce 2021, nicméně mohu vycházet z některých médií. 

Nejpodrobněji se problematice věnuje iRozhlas. Na svých stránkách uveřejnil 

aplikaci, na které bylo možné provézt zevrubné srovnání nehodovosti tohoto a 

minulého roku (Nevola, 2020). Grafy z ní jsou níže. 

Graf 12: Historická data o dopravních nehodách a srovnání – počty autonehod 

 

Zdroj: (Nevola, 2020) 

Od vyhlášení nouzového stavu 12.3. 2020 je patrné, že se počty nehod výrazně 

snížily. Paradoxní ovšem je, že od dubna střídavě přibývalo a ubývalo vážných 

nehod a jejich následků na zdraví, jak je vidět v tabulce níže. 
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Graf 13: Historická data o dopravních nehodách a srovnání – počty zraněných a 

zemřelých 

 

Zdroj: (Nevola, 2020) 

Z porovnání těchto dvou grafů se dá usuzovat, že ačkoliv je počet nehod 

prokazatelně nižší, od dubna letošního roku přibývají počty lehce a těžce 

zraněných a „dorovnávají“ počty z minulého roku, ačkoliv byla tehdy doprava 

daleko hustší.  

Tento článek také obsahuje vyjádření šéfa Besipu Tomáše Neřolda, který tvrdí, že 

je mrtvých na českých silnicích za první tři měsíce roku 2020 více, než za první tři 

měsíce v roce 2019 (Nevola, 2020). Na podrobné vyhodnocení situace si budeme 

muset počkat do roku 2021, kdy budou jistě vydány podrobné dopravní statistiky 

za rok 2020. 

5. Závěr 

V této práci jsem se zaměřila na popis souvislostí mezi jednotlivými aspekty 

porušování dopravních předpisů, jejich vnímanou rizikovostí, informovaností 

respondenta a vybranými sociodemografickými ukazateli. Toho jsem se pokusila 

dosáhnout pomocí dotazníkového šetření, ve kterém jsem ověřovala hypotézy 

plynoucí z teoretických i empirických prací a přístupů pomocí metody self-report.  
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Hypotéz bylo zkonstruováno šest. Týkaly se souvislostí porušování dopravních 

předpisů se sociodemografickými faktory, informovanosti respondentů o 

dopravních zákonech, vnímání nebezpečnosti určitých fenoménů objevujících se 

na silnicích, neutralizačních technik při porušování dopravních předpisů a 

vnímání vlastních řidičských schopností vůči schopnostem ostatních řidičů. 

 

Výsledky potvrdily dvě hypotézy. Prvním potvrzeným předpokladem byla 

závislost ochoty respondenta riskovat za volantem a indexu rozdílu vnímání 

vlastních řidičských schopnostní a vnímání řidičských schopností ostatních v tom 

smyslu, že čím větší měrou vnímá respondent svoje řidičské schopnosti jako lepší, 

než jsou řidičské schopnosti ostatních, tím více je ochoten riskovat za volantem. 

Dalším, ale jen částečně potvrzeným předpokladem byla souvislost mezi 

jednotlivými porušeními dopravních zákonů a ochoty riskovat za volantem se 

sociodemografickými faktory. Bylo totiž možné prokázat vztah jen s některými 

sociodemografiky. 

Čtyři nepotvrzené hypotézy se týkaly vnímání nebezpečnosti určitých fenoménů 

na českých silnicích, neutralizačních technik respondentů a závislosti ochoty 

riskovat za volantem na informovanosti o dopravních zákonech. 

Prvním z těchto předpokladů bylo, že respondenti vyberou řízení pod vlivem 

návykové látky jako nejnebezpečnější z vybraných fenoménů. Respondenti ale 

vnímají jako nejnebezpečnější ignorování přednosti v jízdě jiných vozidel. 

Dále jsem se domnívala, že u opakované jízdy pod vlivem návykové látky budou 

mít respondenti pocit, že si takové chování mohou dovolit a pro ostatní opakování 

přestupků budou mít důvody, jako je krizová situace nebo spěch. Nicméně 

výsledky prokázaly opak. Pro opakovanou jízdu pod vlivem alkoholu byla 

nejčastějším důvodem krizová situace, zatímco například pro opakované porušení 

maximální povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h byl nejčastějším 

důvodem dojem, že si to respondent může dovolit.  

Poslední hypotézou, která se nepotvrdila, byla o závislosti respondentovy 

informovanosti o dopravních zákonech na jeho ochotě riskovat za volantem. 

Potvrdil se opak, tedy že respondenti, kteří byli lépe informováni o dopravních 

zákonech, byli také více ochotní riskovat za volantem. 
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Bakalářská práce je příliš krátkým textem na to, aby se v něm daly podchytit 

všechny sociální aspekty dopravy, kterých se tato práce tematicky dotýká. Jejím 

úkolem bylo spíše poskytnout náhled na dopravu a porušování dopravních zákonů 

z pohledu řidičů a upozornit na skutečnost, že v Čechách neexistují žádné veřejně 

přístupné výsledky studií na toto téma.  
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