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Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem dopravní nehodovosti v České 

republice po roce 1990. Vychází ze statistických podkladů Policie České republiky, tedy 

nikoliv „klasických“ demografických dat. Jedná se tudíž o aplikační analýzu založenou na 

principech demograficko-statistických metod. Bakalářská práce je v rozsahu 52 stran bez 

příloh a obsahuje úvod, zdroje dat včetně popisu metodiky, stěžejní analytickou kapitolu 

věnovanou analýze nehodovosti v České republice a závěr. Autor začíná logicky popisem dat, 

zavedením terminologie a přehledem legislativy. Zde správně upozorňuje na dopad 

legislativy, zejména v oblasti změn finančních limitů hlášených škod, na počet nehod. Dále 

následují subkapitoly úžeji tematicky zaměřené. Postupně jsou prezentovány trendy 

nehodovosti obecně a specificky podle zavinění a následků, v souvislosti s požitím alkoholu, 

podle druhu vozidla, místa nehody a druhu komunikace. Je zde i studován vliv věku řidiče, 

sezónnost nehodovosti podle dnů v týdnu a podle kalendářních měsíců. Nakonec je 

prezentován vývoj hmotných škod v čase. V analýze se rozlišují počty osob (účastníků 

nehody) a vlastní počty nehod, které jsou nižší. 

  

V práci jsou uváděny ukazatele usmrcených či zraněných osob i výše hmotných škod. 

Pro čtenáře může být zajímavé, že mimo dominantního počtu nehod zaviněných řidiči 

motorových vozidel, jsou na dalším místě nehody zaviněné lesní zvěří. Tyto však nezpůsobují 

značné hmotné škody, a proto v souvislosti s legislativou týkající se zvyšujícího limitu 

hmotných škod, se jejich počet v posledních letech rychle snížil. I když počet usmrcených 

osob zaviněných řidičem motorového vozidla je největší, tak smrtelnost (fatalita) nehod je 

maximální u těch, zaviněných chodcem. Nehody v důsledku nesprávného způsobu jízdy jsou 

nejčastější, ale nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění jsou fatální. Bakalářská práce 

představuje postupně, pomocí absolutních počtů, indexů a měr, jednotlivé aspekty trendů 

nehodovosti po roce 1990. Tyto jsou dokladovány odpovídajícími grafy a tabulkami. 

 

Bakalářská práce je přehledná, dobře napsána a dokumentována kvalitně provedenými 

grafy. Nechybí ani přílohy původních datových zdrojů, které autor musel pořídit z tištěných 

podkladů. Práci lze vytknout poněkud nešťastný seznam tabulek a obrázků, který je v jednom 

souboru a tím ztrácí na přehlednosti. Je zde několik překlepů, str.4 a 5 chybí mezera v nadpise 

Seznam obrázků a tabulek, str.8 má být zhoršením kázně. Tyto nedostatky jsou nepodstatné, a 

ve své bakalářské práci prokázal Martin Přibil samostatnost a patřičné dovednosti při 

zpracování netradičního tématu, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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