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1. Do jaké věkové skupiny patříte? 

a) 18–25 

b) 26–35  

c) 36–50 

d) 51–60 

e) 60 – výše 

2. Pohlaví. 

a) Žena 

b) Muž 

3. Řidičská skupina 

a) AM 

b) A1 

c) A2 

d) A 

e) B1 

f) B 

g) C1 

h) C 

i) D1 

j) D 

k) B+E 

l) C1+E 

m) C+E 

n) D1+E 

o) D+E 

p) T 

4. Délka řidičské praxe (roky) 

 

………………………… 
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5. Počet najetých kilometrů (odhadem) 

 

………………………….. 

6. Byl/a jste někdy účastníkem dopravní nehody? 

a) Ano 

b) Ne 

6.1.  Pokud ano, v kolika případech? 

 

………………………… 

6.2.  Z toho jste zavinil/a? 

 

………………………… 

6.3.  O jaký typ nehody se jednalo? 

a) Čelní 

b) Boční (náraz bokem do boku) 

c) Z boku (náraz čelně do boku) 

d) Zezadu 

e) Nehoda jednoho vozidla 

f) Srážka s kolejovým vozidlem 

g) Srážka se zvěří 

h) Srážka s osobou 

i) Jiné …………………………………………………………………………. 

6.4.  Jaké byly následky dopravní nehody? 

a) Se zraněním 

b) S úmrtím 

c) Větší materiální škoda 

d) Menší materiální škoda 
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7. Platili jste do této doby za dopravní přestupek nebo nehodu? 

a) Ano 

b) Ne 

7.1.  Pokud ano, kolikrát? 

 

……………………….. 

8. Podpořil/a byste možnost získat řidičský průkaz na zkoušku? (tzn. získání 

řidičského oprávnění v 18 letech s přísnějšími postihy za přestupky v prvních 

letech řidičské praxe) 

a) Ano 

b) Ne 

9. Slyšel/a jste někdy o řidičském průkazu na zkoušku? 

a) Ano 

b) Ne 

10.  Kolik hodin denně průměrně spíte? 

 

  ……………………………. 

11.  Čím zaháníte únavu při řízení? 

a) Kofeinový nápoj 

b) Otevření okénka 

c) Protažení se 

d) Odpočinek 

e) Spánek 

f) Jiné …………………………………………………………………………… 

12.  Kolikrát týdně konzumujete alkohol? 

 

…………………………. 
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13.  Telefonujete při řízení? 

a) Ano 

b) Ne 

13.1. Pokud ano, jakým způsobem 
a) Handsfree 

b) Držím telefon v ruce 

c) Jiné …………………………………………………………………… 

14.  Co pociťujete jako nejvíce ohrožující pro bezpečný provoz sám u sebe? 

(vyberte prosím maximálně 3 možnosti) 

a) Jízda pod vlivem alkoholu 

b) Psychická únava 

c) Fyzická únava 

d) Kouření 

e) Poslech rádia/muziky 

f) Telefonování 

g) Jídlo/pití 

h) Hádka se spolujezdcem 

i) Časový stres 

j) Kolony 

k) Vysoká venkovní teplota 

l) Nemoc 

15.  Jaké opatření by podle Vašeho názoru přispělo ke snížení nehodovosti 

mladých řidičů?  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
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Seřaďte prosím pět vybraných křižovatek A–E od nejméně nebezpečné po 

nejvíce nebezpečnou. Označte je číslicemi od 1 do 5, kde 1 odpovídá nejméně 

nebezpečné a 5 nejvíce nebezpečné.  

 

Křižovatka Hodnocení 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 

 

 


