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Cílem bakalářské práce Martina Přibila bylo postihnout hlavní trendy v dopravní nehodovosti 
v České republice v letech 1990-2010. Autor se soustředil pouze na nehody na silnicích. Téma práce je 
aktuální vzhledem k relativně vysoké úrovni nehodovosti na silnicích v ČR a k stále poměrně 
vysokým počtům osob usmrcených při dopravních nehodách. 

Vstupními daty pro rozbor byly údaje o dopravní nehodovosti zpracovávané Ředitelstvím 
dopravní služby policie Policejního prezidia České republiky, které autor vhodným způsobem 
zpracoval (základní data zařadil do přílohy). Vzhledem k tomu, že počet policií registrovaných nehod 
byl zásadně ovlivněn změnami v příslušné legislativě (povinnost hlásit nehodu vzniká po dosažení 
určité výše škody, jež se v závěru doby pozorování výrazně zvýšila), věnoval autor patřičnou 
pozornost i příslušným legislativním změnám.  

K analýze zvolil Martin Přibil poměrně jednoduché metody, specifické míry, míry struktury a 
indexy. Sledoval, jak se vyvíjely počty všech nehod, dále jejich skladbu podle zavinění a následků, 
v tom zvláště počtu usmrcených osob při nehodách a další souvisící okolnosti (např. sezonnost). Při 
rozboru, který je doprovázen tabulkami a především grafy, se v zásadě nedopouští chyb. Správně 
upozorňuje na možné příčiny některých výkyvů v trendech, které souvisejí zpravidla se změnami 
zákonných úprav provozu na komunikacích (např. se zákazem držení telefonu v ruce při řízení, s 
povinností převozu dětí v bezpečnostních schránkách, s nošením přílby cyklisty a motoristy), obdobně 
dává určité změny i do souvislosti se změnou skladby vozového parku apod. Některé pasáže by si 
přesto zasluhovaly podrobnější pohled. Práci by obohatilo, kdyby např. v části studující nehody podle 
toho, na kterém druhu komunikace k nim došlo, uvedl alespoň odhad délky dálnic a silnic I. – III. 
třídy; to by umožnilo posoudit i intenzitu nehodovosti podle druhu silnic. Obdobně chybí podrobnější 
rozvaha sezónnosti, a to jak podle dnů – k nízkým počtům v sobotu a v neděli zřejmě přispívá 
především to, že na silnicích je mnohem méně vozů používaných pro přepravu zboží či osob – tak 
podle měsíců – zde pokus o vysvětlení chybí úplně. V obrázku 25 na str. 43 je chybně název osy y;  
zde by bylo stálo za to rozšířit analýzu o pohlaví viníka nehody. Škoda, že není připojena také skladba 
obětí dopravních nehod (dle věku a pohlaví). 

Bakalářská práce má celkový rozsah 51 stranu a 12 nestránkovaných příloh. Byla předložena 
v pěkné grafické úpravě a obsahuje požadované náležitosti. Má jasně definovaný cíl, v úvodu 
vyjmenované hypotézy jsou v práci postupně dokládány a v závěru shrnuty. Chybí pouze diskuse 
s literaturou protože pod tímto názvem se v práci skrývá stručný nástin vývoje dopravní nehodovosti 
po roce 1950. Naproti tomu část, v níž představuje důležité pojmy vážící se k silniční dopravě, je 
zpracována přehledně. Práce je téměř bez pravopisných chyb, zůstaly jen chyby v interpunkci. Jinak je 
psána jasně a srozumitelně. 

Bakalářská práce Martina Přibila přispívá k rozšíření poznatků o dopravní nehodovosti (na 
silnicích) v České republice. Přes výše uvedené výtky splňuje dle mého názoru nároky kladené na 
bakalářské práce v oboru demografie a doporučuji ji k obhajobě. 
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