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The bachelor's thesis deals with the issue of autonomous driving and its benefits for drivers. 

The first part of the thesis describes autonomous driving, its levels and legislative framework. 

Furthermore, the work continues by searching for the concepts of autonomous driving of car 

manufacturers and defining trends in this area. The search became the basis for the 
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Seznam zkratek 

ADAS 

AV 

BMW 

CIIRC 

COVID-19 

IVIS 

KPI 

MS 

NAV 

R&D 

SAE 

SWOT 

UEQ 

VW 

Inteligentní dopravní systémy, anglicky Advanced Driver Assistance Systems 

Autonomní vozidlo 

Bayerische Motoren Werke  

Český Institut Informatiky, Robotiky a Kybernetiky  

Koronavirové onemocnění, anglicky Coronavirus disease 2019 

Informační Systémy ve Vozidle, anglicky Vehicle Information Systems 

Klíčové ukazatele výkonu, Key Performance Indicator 

Dotazník na posouzení nevolnosti z pohybu, anglicky The Motion Sickness 

Assessment questionnaire 

Neautonomní vozidlo  

Výzkum a vývoj, anglicky Research and development 

Společnost automobilových inženýrů, anglicky Society of Automotive 

Engineers 

SWOT analýza je metoda pro identifikování silných stránek (strenghts), slabých 

stránek (weaknesses), příleţitostí (opporutunities) a hrozeb (threats) v určitém 

projektu. 

Dotazník uživatelské zkušenosti, anglicky User Experience Questionnaire 

Volkswagen 
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1. Úvod 

Potřeba se přemisťovat je jedna ze základních lidských potřeb. Proto lidstvo neustále vymýšlí 

nové formy dopravní prostředků nebo zdokonaluje ty stávající. Jedním z nejvíce a nejrychleji 

se vyvíjejících dopravních prostředků je právě automobil.  

Před 134 lety spatřil světlo světa první automobil, který položil základy automobilového 

průmyslu a díky dynamickému vývoji se stal jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví 

vůbec. Tento vývoj má za vinu vysoká poptávka zákazníků po nových technologiích 

a možnostech automobilů. Proto se z motorové tříkolky tak, jak ji navrhl Carl Benz, vyvinula 

téměř umělecká díla typu Rolls Royce nebo Ferrari, která jsou vybavena nejnovějšími 

technologiemi. 

Existuje celá řada trendů v automobilovém průmyslu od vysokých nároků na výkon, snižování 

ekologické náročnosti automobilů, požadavek na perfektní ovladatelnost vozidla či samotné 

ulehčování řízení řidiči v podobě různých asistenčních systémů.  

Právě různé asistenční systémy, které především zvyšují bezpečnost a ulehčují řízení řidičům, 

tvoří základ pro nové chápaní jízdy, než ji známe do teď. Jedná se o autonomní jízdu, která 

umožní všem svým cestujícím včetně řidiče věnovat se během cesty jiným činnostem, ne však  

řízení a za veškeré ovládací prvky zodpovídá samotné vozidlo, konkrétně autonomní systémy.  

Nový koncept jízdy vozidlem, tedy koncept autonomní jízdy, umožní řidiči směřovat svou 

pozornost jinam než na řízení. Tato možnost bude v dnešním uspěchaném světě, kde hraje 

vysokou roli dobře investovaný čas, velice vítána.  

Důvodem pro výběr tohoto tématu je můj zájem o automotive průmysl a jeho nové technologie 

v kontextu požadavků zákazníků. Vypracování této práce jsem bral jako možnost seznámit se 

podrobněji s problematikou autonomní jízdy. Dalším důvodem je načerpaní zkušeností 

v experimentální oblasti v předvýrobním procesu.  

Cílem této práce, v souladu se zadáním, je prozkoumat a posoudit jednotlivé koncepty 

autonomní jízdy jednotlivých automobilek a nastínit budoucí vývoj této technologie. Na základě 

rešerše navrhnout a provést experiment zkoumající konkrétní aspekt autonomního vozidla 

s lidskou posádkou a posoudit přínosy pro současného řidiče. 
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2. Problematika autonomních vozidel  

Autonomní vozidla jsou vozidla, která nepotřebují pro svůj provoz řidiče, tedy jsou schopna 

bez zásahu řidiče samovolně se pohybovat po vozovce jen na základě preference cestujících. 

Dle ovládaných řídících prvků člověkem je rozlišováno několik stupňů autonomní jízdy. 

Společnost automobilových inženýrů, anglicky Society of Automotive Engineers (SAE) 

rozlišuje 6 úrovní autonomní jízdy viz obrázek č.1. SAE je profesní sdružení více jak 127 000 

subjektů z leteckého, automobilového a dopravního průmyslu. Působí jako standardizační 

organizace pro technologie z výše zmíněných odvětví.[1] 

2.1. Úrovně autonomního řízení vozidla 

0. úroveň autonomního řízení: 

Do této kategorie spadá většina vozidel dnešního provozu. Řidič sám ovládá všechny jízdní 

aspekty vozidla bez pomoci žádného systému. Vozidlo může podávat varování či upozornění 

spojené s provozem například: upozornění na nízký stav v pneumatikách nebo podává 

informaci o stavu teploty kolem nuly, při kterém může dojít k námraze, ale žádným způsobem 

nezasahuje do jeho řízení. [3] 

1. úroveň autonomního řízení 

V této úrovni je automatizována jedna řídící funkce vozidla. Vozidlo může využívat tempomat, 

adaptivní tempomat, lane assist, dále například zastavit vozidlo v kritické situaci, ale vždy 

vozidlo může samovolně vykonávat jen jednu řídící funkci a řidič musí mít neustálou kontrolu 

nad počínáním automobilu. [3] 

2. úroveň autonomního řízení  

„Nohy z pedálu, oči na silnici“ takto lze popsat druhou úroveň automatizace řízení. Vozidlo 

v této úrovni samovolně ovládá dva prvky řízení. Kombinuje například akceleraci/deakceleraci 

(adaptivní tempomat) s hlídáním jízdních pruhů (lane assist). Příkladem může být park 

assistant, který sám zaparkuje na vybrané parkovací místo. Řidič stále však musí mít neustále 

pod kontrolou počínání automobilu. [3] 

3. úroveň autonomního řízení 

Vozidlo v této úrovni je schopno převzít všechny prvky řízení, ale jen za určitých podmínek 

a řidič musí být schopen na výzvu vozidla okamžitě převzít řízení. Podmínky pro tuto úroveň 

nastávají například na dálnici, za běžného provozu, tedy bez stavebních prací a různých 

dopravních komplikací, které by vozidlo neumělo vyřešit samo, dále by tato technologie 

neměla být aktivní za extrémního počasí, které může rozhodit senzory a snímače a tím ohrozit 

bezpečnost provozu. V neposlední řadě tato technologie by měla být funkční jen na 
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infrastruktuře, která je vybavena technologií podporující autonomní provoz vozidel, protože 

provoz autonomního vozidla je závislý nejen na jeho technologii, ale i infrastruktuře, tedy 

celého dopravního systému. [3] 

4. úroveň autonomního řízení 

Vozidlo má automatizované všechny prvky řízení, ale za některých podmínek může vozidlo 

předat řízení řidiči nebo zabránit samo nebezpečí, například odstavení vozidla na bezpečném 

místě a sečkání na vhodné podmínky k pokračování jízdy. Řidič nemusí být připravený na 

převzetí řízení, protože vozidlo je schopno v případě špatných podmínek odvrátit 

nebezpečí.[3] 

5. úroveň autonomního řízení 

Vozidlo je plně autonomní v každé situaci a za každých podmínek. Řidič přechází do role 

cestujícího, který sdělí vozidlu jen cíl cesty. Vozidlo ze své podstaty již nemusí mít ani typické 

místo pro řidiče, protože ho pro svůj provoz nepotřebuje. [3] 

  

Obrázek 1 úrovně autonomního řízení (zdroj:https://www.europarl.europa.eu/) 
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2.2. Výhody a nevýhody autonomních vozidel 

2.2.1. Výhody 

První výhodou autonomních vozidel je úspora času ve smyslu jeho využití. Autonomní řízení 

zbaví řidiče povinnosti věnovat se po celou dobu jízdě a bude tak moc použít tento čas jinak. 

Například k práci, odpočinku či konverzaci s cestujícími. [4] 

Další výhodou autonomních vozidel je jejich vliv na životní prostředí, skrze snížení spotřeby 

paliva. Ke snížení spotřeby paliva dojde v důsledku využití 3D map, dokonalé znalosti reliéfu 

a znalosti dopravní situace na trase. Díky těmto informacím dojde za použití algoritmů 

k optimalizaci trasy, potažmo rychlosti vozidla. Vozidlo se tedy bude pohybovat po optimální 

trase, ale také bude svůj výkon uzpůsobovat podmínkám trasy, tedy dojde ke snížení spotřeby 

vozidla.[5] Pravděpodobně dojde ke snížení emisí v důsledku větší plynulosti dopravního 

provozu, nicméně k tomuto efektu dojde až při majoritním podílu autonomních vozidel 

v provozu nad konvenčními vozidly. Při plošném využití autonomních vozidel a nasazením 

kooperativních systémů by mohlo dojít ke zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, dále 

pak k snížení nehodovosti a tím snížit spotřebu materiálů na výrobu nového vozidla nebo 

náhradních dílů. Vozidla budou moci být lehčí, tedy nebude třeba tak robustní konstrukce pro 

případnou dopravní nehodu.[6] Dále zcela jistě budou vozidla využívat alternativní pohony, 

které jsou šetrnější k životnímu prostředí, ale tento trend je již využíván u konvenčních vozidel, 

takže je zřejmé že v něm budou výrobci pokračovat, soudě dle konceptů automobilek, které 

představují své koncepty autonomních vozidel především s alternativními pohony.[7] 

Jedna z největších výhod je zvýšení efektivity dopravního provozu. Vozidla díky komunikačním 

technologiím budou vzájemně propojena mezi sebou, ale také se samotnou dopravní 

infrastrukturou. Díky tomuto propojení celého dopravního systému bude každé vozidlo vědět 

o pohybu druhého a dojde ke zvýšení efektivity dopravy. Například může dojít ke zvýšení 

propustnosti komunikací, potažmo snížení kongescí v centrech měst, protože vozidla budou 

uzpůsobovat své chování tak, aby došlo k co nejvyššímu využití kapacity infrastruktury, 

samozřejmě za dodržení nejvyššího stupně bezpečnosti. [4] 

Další z celé řady výhod je poskytnutí mobility lidem, jenž nyní nemají možnost řídit dopravní 

prostředek. Jedná se například o lidi se zdravotním postižením. S nástupem autonomní 

technologie se zvýší jejich uplatnění na trhu práce, ale především se zvýší kvalita jejich života. 

Dále do této kategorie patří senioři a děti, jimž bude zlepšena mobilita. Například senioři, kteří 

již nemohou ze zdravotních důvodů řídit sami dopravní prostředek, tak v budoucnu 

s nástupem autonomních vozidel znovu získají možnost osobní přepravy vlastním dopravním 

prostředkem, protože za jízdu budou odpovědné systémy vozidla.  [4]  
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2.2.2. Nevýhody  

Velkou nevýhodou autonomních vozidel je vysoká cena technologií, které jsou využívány, a to 

může mít rapidní dopad na celkovou cenu vozu.[7] 

Největší nevýhodou a úskalím autonomních vozidel je legislativa spojená s jejich provozem. 

Není vyřešeno, kdo ponese odpovědnost v případě nehody autonomního vozidla. Dále pak 

nejsou vyřešeny otázky infrastruktury a jiných omezení týkající se provozu autonomních 

vozidel. [7] 

Další hrozba nastává s propojením vozidel. Cokoli, co je připojené k sítí, může čelit 

hackerským útokům a není teda zcela vyloučeno, že řízení může převzít nežádoucí osoba 

pomocí sítě.[4] 

2.3. SWOT analýza 

Dále byla provedena SWOT analýza konceptu autonomní jízdy viz obrázek č.2.  

SWOT analýza je metoda pro identifikování silných stránek (strenghts), slabých stránek 

(weaknesses), příležitostí (opporutunities) a hrozeb (threats) v určitém projektu. 

Obrázek 2 SWOT analýza (zdroj: autor) 

Silné stránky

-větší pohodlí a mošnost relaxace 
při jízdách na dělší vzdálenosti

-Zisk času, řidič se již nebude 
muset věnovat řízení

-Bezpečnější doprava

-Nižší reakční doby oproti 
lidskému faktoru

-Harmonizace dopravního proudu

-Rozšíření mobility mezi skupiny 
obyvatel, kterým to nyní není 

umožňěno

Slabé stránky

-analýza dat

-Vysoké požadavky na kvalitu 
infrastruktury

-Legislativa spojená s provozem 
vozidla

-Vysoká pořizovací cena nových 
technologií

Příležitosti

-Rozvoj vývoje nových technologií

-Snížení dopadů negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí, 

prostřednictvím více ekologických 
pohonů a využití optimalizačních 
algoritmů pro nalezení optimální 

cesty a uzpůsobení jízdního 
režimu vozidla

Hrozby

-Spolehlivost autonomních 
technologií v situacích, které 

nejsou specifikovány algoritmy

-Odpovednost za nehodu 
človek/výrobce

-Pojištění vozidel

-Ochota společnosti příjmout 
nové technologie

-Ochrana osobních údajů

-Zabezpečení proti sledování 
pozice
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2.4. Současný stav 

Současná vozidla v České republice mohou využívat maximálně druhé úrovně autonomního 

řízení. Naráží zde na současnou legislativu stanovenou „Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích“, přijatým v roce 2014.  

• §3  

o „Odstavec 2.: Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je 

dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti 

a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy 

o provozu na pozemních komunikacích“.  

o „Odstavec 3.: Řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem 

řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel (dále jen 

„skupina vozidel“) uděleného Českou republikou, státem, který je členským 

státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru (dále jen „jiný členský stát“), nebo jiným státem podle 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast 

silničního provozu44)“, 

• § 7 

o „Odstavec 1.: Řidič nesmí předat řízení motorového vozidla osobě, která 

nesplňuje podmínky § 3 odst. 3. Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce 

nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové 

zařízení“. 

Toto jsou hlavní body zákona, které omezují využívání vyššího stupně autonomní jízdy 

v reálném dopravním provozu. Například ve 4-5. úrovni autonomní jízdy, již nemusí být 

přítomný řidič, protože se vozila budou sama schopna pohybovat po pozemních 

komunikacích, tedy ve vozidle budou moc být samy osoby, které jsou postiženy, a tak nejsou 

z hlediska dnešního výkladu legislativy oprávněny být samostatně účastníky dopravního 

provozu. Dále není povoleno manipulovat řidiči s telefonním nebo jiným hovorovým 

záznamovým přístrojem, popřípadě jinou elektronikou. Ve 3. stupni autonomní jízdy bude moci 

řidič, po předání řízení vozidlu, věnovat svou pozornost jiné činnosti než řízení. Nyní to však 

povoleno není a řidič je plně odpovědný za řízení vozidla, čili musí se věnovat řízení v každém 

okamžiku jízdy na pozemních komunikacích. 

Pro zavedení dalších stupňů autonomního řízení musí být jasně definována práva a povinnosti 

účastníků dopravního provozu, majitelů nebo provozovatelů vozidel či infrastruktury. Dále musí 

být v zákoně zakotveny jednotlivé úrovně autonomního provozu vozidel a s tím spojená 

zodpovědnost. Součástí provozu jsou dnes běžně vozidla, která jsou vybavena ADAS 
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systémy. Pojem ADAS je zkratkou pocházející z anglického výrazu Advanced Driver 

Assistance Systems. ADAS jsou definovány jako inteligentní dopravní systémy, které přímo 

zasahují do řízení vozidla. ADAS systémy se dělí do tří kategorií, a to na informační, varovné 

a intervenční. Informační systémy jsou asistenty, které informují o situaci v okolí vozidla. Řadí 

se sem rozpoznávání a zobrazování dopravního značení nebo automatická dálková světla. 

Varovné systémy přímo upozorňují řidiče na potenciální dopravní nebezpečí. Upozornění 

probíhá hapticky, rozsvícením kontrolky nebo auditivně. Tyto systémy nikterak nezasahují do 

řízení, pouze jen upozorňují řidiče. Spadá sem například hlídání mrtvého úhlu a detekce únavy 

řidiče. Poslední kategorií jsou intervenční systémy, jenž krom varování mohou zasáhnout do 

samotného řízení. Patří sem pokročilé systémy varující před čelní srážkou a systém hlídání 

jízdního pruhu lane keeping assist. Dále jsou vozidla běžně vybavena IVIS systémy, Vehicle 

Information Systems, česky informační systémy ve vozidle. Tyto systémy zprostředkovávají 

řidiči informace o dopravní situaci. Typicky sem patří autorádio, navigace a palubní počítač. 

Tyto systémy podávají informaci o počasí, informace z dopravního zpravodajství či předávají 

varování od varovných systémů vozidla.[8] 

V Německu v roce 2017 byl schválen zákon, který umožňuje testovat vozidla, jež budou 

vybavena technologií 3. úrovně autonomního řízení. Umožní řidiči po předání řízení vozidlu, 

věnovat svou pozornost jiné aktivitě než řízení, ale musí být schopen v případě požadavku od 

vozidla do 10 sekund převzít řízení. Odpovědnost za škodu přechází v případě nehody během 

řízení systému na výrobce vozidle a v případě manuálního řízení zůstává odpovědnost stejná, 

tedy na řidiče. Podobně tomu je tak například v některých zemích USA, Jižní Koreji, Číně nebo 

Japonsku. [9] 

2.5. Výhled nasazení autonomních vozidel 

Dle zahraničních studií nebudou plně autonomní vozidla nasazena do reálného provozu dříve 

než v roce 2021 dle publikace od Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute: 

AutonomousVehicle Implementation Predictions-Implications for Transport Planning, 

publikováno 18. 7. 2017. Hlavní překážkou, jak už je zmíněno výše, je především legislativa 

spojená s provozem vozidla. Členské státy se zavázaly k úpravě legislativy do roku 2025. 

S větší distribucí autonomních vozidel je počítáno mezi lety 2021-2040, nicméně nepočítá se 

změnou chování dopravního proudu do roku 2040, protože i s nasazením autonomních vozidel 

se v provozu budou pohybovat i manuálně ovládaná vozidla a k synergii, kterou mají vnést do 

provozu autonomní vozidla, dojde tehdy, až budou tvořit většinový podíl dopravního provozu. 

Ovšem nejde jen o úpravu vozidel či legislativního rámce, musí dojít k celé úpravě dopravního 

systému, tedy i k úpravě infrastruktury a komunikačního rozhraní. [7] 
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3. Rešerše konceptů autonomní jízdy automobilek  

Autonomní vozidla zcela jistě budou v budoucnosti pilířem osobní či nákladní dopravy. Tuto 

skutečnost vědí i samotní výrobci, a tak již v dnešní době vyvíjejí své technologie, aby jejich 

vozidla byla konkurence schopná i v budoucnosti. Jelikož se jedná o zcela novou technologii, 

tak je trh otevřen i pro nové inovativní výrobce automobilů. [5] 

3.1. Wayamo 

Jedním z nových výrobců je Waymo. Jedná se o americkou společnost, která se zabývá 

vývojem autonomních vozidel. Vznikla jako projekt společnosti Google, ale v roce 2016 se 

stala autonomní dceřinou společností. Tato značka se zaměřuje na segment taxi služeb. Snaží 

se vyvíjet samořiditelné taxíky bez řidiče. V roce 2018 zahájila provoz svého projektu Wyamo 

one viz obrázek č.3. Jedná se o autonomní taxi, které dorazí k zákazníkovi na zavolání přes 

aplikaci. Ve vozidle se však stále nachází řidič, aby v případě nouze zasáhl a odvrátil 

nebezpečí. Pro cestující jsou vyhrazena zadní místa vozidla, kde se nacházejí infotainment, 

který informuje cestujícího o průběhu cesty. Cestující může za pomocí infotainmentu kdykoliv 

zastavit vozidlo a vystoupit.[10] 

3.2. BMW 

Z tradičních výrobců se vývoji autonomních vozidel věnuje například BMW, Bayerische 

Motoren Werke, to prezentuje jako vizi budoucnosti svůj koncept iNEXT viz obrázky č. 4 a č. 5. 

Jedná se o vozidlo 3. úrovně autonomní jízdy, které má být poháněno ryze elektrickým 

pohonem. BMW se mimo autonomní technologie zaměřilo na úpravu interiéru, který upravilo 

tak, aby navodil cestujícím pocit domova. Po předání vozidla autonomním systémům se 

stáhnou ovládací prvky vozidla, pro vytvoření většího prostoru pro cestující a mohli se tak 

věnovat jiným aktivitám, než je řízení. Například konverzaci, práci nebo relaxaci. [11] 

Obrázek 3 ilustrace konceptu Waymo (zdroj: https://waymo.com/) 
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3.3. Mercedes-Benz 

Dalším tradičním výrobcem, který se zabývá touto problematikou je Mercedes-Benz. Ten ve 

svém konceptu F 150 viz obrázky č.6. a č.7. přemýšlí o vozidlu jako o útočišti pro člověka 

z uspěchaného reálného světa. Vozidlo bude disponovat 4-5. úrovní autonomního řízení, 

a proto se zaměřuje především na vytvoření maximálně pohodlného a uvolněného interiéru. 

Mercedes chce vytvořit vozidlo, které bude díky svému uspořádání prostoru ideálním místem 

například pro pracovní schůzky či pro práci jednotlivce na cestách, jako je tomu ve vlaku. 

Neopomíná však také relaxaci na dlouhých cestách. Dále klade důraz na výměnu informací 

mezi vozidlem a cestujícími skrze bohatý infotainment. Hlavním cílem Mercedesu je tedy 

vytvořit takové vozidlo, které lidem poskytne jistotu a pohodlí na cestách a díky autonomní 

technologii umožní cestujícím využít svůj čas efektivněji. [12] 

 

Obrázek 5 interiér konceptu iNext (zdroj: 
https://www.bmwgroup.com/) 

Obrázek 4 desing exteriéru konceptu iNext (zdroj: 
https://www.bmwgroup.com/) 

Obrázek 7 interiér konceptu F 150 (zdroj: 
https://www.mercedes-benz.com/) 

Obrázek 6 koncept F 150 (zdroj: 
https://www.mercedes-benz.com/) 
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3.4. VW 

Nezaostává ani VW, Volkswagen, které se svém konceptu Sedric viz obrázky č.8. a č.9. přináší 

plně autonomní vozidlo 5. úrovně. Sedric je budoucností pro car-sharing. Bude spojen 

s uživateli pomocí sítě a sám se dostaví například z garáže na místo, které určil uživatel. Bude 

schopný sám vykonávat běžné pochůzky, tedy vozit děti do školy a následně odvést jejich 

rodiče do práce, pak se vrátit domů a pak tento proces opakovat reverzně. Velkým 

pomocníkem bude i pro skupiny lidí, které se nyní nemohou účastnit dopravního provozu sami. 

VW si slibuje i snížení nehodovosti, protože Sedric by měl eliminovat chyby, kterých se 

dopouští řidiči.[13] 

Interiér bude zcela odlišný od současného modelu. Zaznamenal změnu posezu, kdy místa pro 

cestující jsou uložena jako ve vlaku naproti sobě, aby byl lépe využit prostor uvnitř automobilu 

a byla umožněna přímá interakce cestujících. Z kontextu 5. úrovně autonomního řízení chybí 

ve vozidle hlavní ovládací prvky vozidla, tedy volant a pedály. VW nezapomíná ani na 

infotainment vozidla. Sedric bude vybaven na předním skle průhlednou promítací plochou, kde 

si cestující budou moci cestu zpříjemnit sledováním oblíbeného filmu, promítáním videohovoru 

či navigačních map. Sedric má být vozidlo, které přinese relaxaci, možnost práce či 

konverzace cestujícím  za dokonalého propojení s uživateli skrze informační technologie. Dále 

chce ulevit dopravnímu systému a životnímu prostředí účelným využitím jeho cest. [13] 

 

3.5. Renault 

Mimo německé výrobce se vývoji autonomních vozidel v Evropě věnuje Renault ve Francii. 

Ten se ve svém konceptu SYMBIOZ viz obrázky č.10. a č.11. snaží přenést pohodlí domova 

na cesty, pomocí velmi propracovaného interiéru. Renault vytvořil prostorný interiér, kde je 

umožněno cestujícím sedět naproti sobě, díky předním otočným sedadlům. Toto uspořádání 

sedadel poskytne přímou interakci mezi cestujícími a také poskytuje větší využití prostoru 

vozidla. SYMBIOZ bude vybaven 4-5. úrovní autonomního řízení, nicméně ve výbavě budou 

Obrázek 9 exteriér konceptu Sedric (zdroj: 
https://www.volkswagen-newsroom.com/) 

Obrázek 8 interiér konceptu Sedric (zdroj: 
https://www.volkswagen-newsroom.com/) 
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stále základní ovládací prvky vozidla, protože Renault nechce připravit o radost z jízdy řidiče, 

pro které je jízda vášní, tedy bude zde možnost manuálně ovládat vozidlo. Renault chápe 

autonomní jízdu jako možnost účelného využití času na cestách, například k práci, konverzaci 

s ostatními cestujícími, četbě či relaxaci. [14]  

 

3.6. Volvo 

Svůj koncept 360C vyvíjí také švédská automobilka Volvo. Jedná se o plně autonomní vozidlo, 

které svým cestujícím přináší skrze svůj prostorný interiér možnost práce, relaxace, spánku či 

zábavy, a to přímo na cestách. Vnitřní uspořádání míst pro cestující je 2+2 naproti sobě, jako 

například ve vlaku. Místa k sezení jdou dále transformovat jako na místa ke spánku, ale jen 

pro dvě osoby. Infotainment vozidla může být promítán na boční skla vozu nebo v případě 

potřeby přímo na čelní sklo. Mezi hlavní cíle Volva patří zvýšení bezpečnosti pro cestující ve 

svých vozidlech a toho chce docílit nasazením 4-5. úrovně autonomního řízení. Volvo tradičně 

patří mezi automobilky se zájmem o životní prostředí, vozidlo tak bude pohánět čistě elektrický 

agregát. Ilustrace konceptu viz obrázky č.12. a č. 13. [15] 

 

Obrázek 11 exteriér konceptu Symbioz (zdroj: 
https://www.renault.cz/) 

Obrázek 10 interiér konceptu Symbioz (zdroj: 
https://www.renault.cz/) 

Obrázek 13 interiér konceptu 360C (zdroj: 
https://www.volvocars.com/) 

Obrázek 12 relaxace během jízdy v konceptu 360C 
(zdroj: https://www.volvocars.com/) 
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3.7. Toyota 

V Asii se věnuje vývoji autonomní jízdy Toyota. Ta se ve svém konceptu e-Plate viz obrázek 

č.14., který měl být v ostrém provozu na olympiádě v Tokiu 2020, věnuje sociální mobilitě. 

Snaží se přinést možnost osobní přepravy i mezi skupiny osob, kterým to nyní není umožněno. 

Jedná se o lidi se sníženou mobilitou, seniory, děti a jinak handicapované osoby. Interiér 

vozidla je koncipován bezbariérově s plochou podlahou pro vytvoření velkého prostoru uvnitř 

vozidla. Místa k sezení jsou umístěna po celém obvodu vozidla, jako například u tramvají. 

Základem celého interiéru je velká možnost modifikace pro potřeby cestujících. V olympijské 

vesničce se měla vozidla pohybovat sama buď linkově nebo na přivolání cestujících pro 

usnadnění dopravy k závodištím, na hotel či obchodům. [16] 

3.8. Honda 

Dalším hráčem na asijském trhu je Honda. Ta se věnuje autonomní jízdě ve svém konceptu 

Augmented Driving. Jedná se o vozidlo 3-4. úrovně autonomního řízení. Honda chce osvobodit 

řidiče od odpovědnosti za řízení, ale zároveň chce zachovat emoce a vzrušení z jízdy. Nabízí 

tak řidiči širokou škálu jízdních režimů od polo autonomní jízdy, kdy může vozidlo ovládat řidič 

sám a užívat si tak požitek z jízdy, až po plně autonomní, kdy řidič může relaxovat nebo 

pracovat. [17]

Obrázek 14 exteriér konceptu e-Palette (zdroj: https://www.toyota.cz/) 

Obrázek 15 ilustrace konceptu Augmented Driving (zdroj: 
https://global.honda/) 
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4. Typické aktivity-změny ve vozidle v kontextu autonomní

jízdy

Tabulka 1 Typické aktivity-změny ve vozidle v konceptu autonomní jízdy (zdroj: autor) 

Značka/Aktivita Relaxace Práce Důraz na 
infotainment 

Změna 
posezu 

Sdílení 
vozidla 

Wayamo 0 1 1 0 1 

BMW 1 1 1 0 0 

Mercedes-Benz 1 1 1 1 0 

VW 1 1 1 1 1 

Renault 1 1 1 1 0 

Toyota 0 0 1 1 1 

Volvo 1 1 1 1 0 

Honda 1 1 0 0 0 

Sum 6 7 7 5 3 

Dle č.1. tabulky je patrné, že některé aktivity-změny jsou očekávané napříč výrobci automobilů 

i samotnými kontinenty. 

Téměř všechny automobilky čekají, že cestující, především pak řidič, s nástupem autonomní 

technologie využijí svůj čas na cestách jiným způsobem, než je tomu teď. Ve většině případů 

čekají výrobci, že cestující využijí čas strávený ve vozidle k práci. Proto výrobci upravují 

i infotainment vozidel tak, aby vytvořili vhodné pracovní podmínky pro cestující. Jedná se 

o velké promítací plochy ve vozidlech především na čelním skle. U vozidel, kde plánují výrobci

změnit uspořádání vozidla změnou posezu, pak doplňují velkou promítací plochu na čelním 

skle vozidla o menší promítací plochy na bočních sklech. Velký důraz kladou automobilky na 

propojení vozidla s cestujícími. Vozidla tak budou neustále informovat cestující skrze 

infotainment o dopravní situaci, poloze, stavu vozidla, průběhu cesty či dopravních 

komplikacích.  

Tradiční výrobci jako je BMW, Mercedes-Benz, Renault, Volvo, Honda chtějí vytvořit vozidlo, 

které bude svým propracovaným interiérem ideální místo pro cestování a cestující zde budou 

mít pocit, jako by byli v další místnosti svého domu. Bude se tak jednat o osobní automobily 

budoucnosti. 

Výrobci Wayomo, Toyota a VW chápou tuto technologii jako nástroj pro přinesení osobní 

mobility široké veřejnosti pomocí platformy Car-Sharing. Chtějí tak osobní přepravu přinést 

i mezi skupiny lidí, kteří si ji nyní nemůžou dovolit ať už ze zdravotních důvodů či finančních. 

Dále tato platforma může ulevit především městské dopravě, protože díky sdílení vozidel se 

zřejmě sníží koncentrace osobních automobilů ve městech. 
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5. Vozidlové simulátory 

Velký technický rozvoj naší doby je spojen s využíváním dynamických a flexibilních nástrojů 

pro výzkum. Jedním takovým nástrojem, jenž rychlé tempo technického rozvoje umožňuje, je 

vozidlový simulátor. Vozidlový simulátor je zařízení, které napodobuje reálné podmínky 

provozu na silnici. Využívá se k výcviku řidičů, k výzkumu chovaní ve vozidle, dále pak k vývoji 

a implementaci nových technologií či ověřování nebo zlepšování stávající.[18] 

V praktické části této práce bude využit simulátor k testování poznatků z teoretické části, proto 

je zde popsána jejich konstrukce, možnosti využití a jejich rozdělení.  

5.1. Konstrukce vozidlových simulátorů 

Vozidlové výzkumné simulátory nejsou sériově vyráběny z důvodu finanční, prostorové 

a technologické náročnosti, ale jsou vyráběny na zakázku, či jsou stavěny individuálně dle 

potřeby plánovaných experimentů. Dle konstrukce jsou simulátory rozděleny na dvě 

kategorie.[18] 

• Lehké vozidlové simulátory  

o Lehký simulátor se skládá jen z části reálného dopravního prostředku, tedy 

vozidla. Lehké simulátory jsou vybaveny většinou jen základním vybavením 

potřebným pro správný průběh experimentu (volant, sedadla, pedály, atd.., 

promítací plocha, projektor, audio a hardwarová výbava). Simulátor může být 

vybaven pohyblivou plošinou, ale není to podmínkou. Počet stupňů volnosti 

u lehkých simulátorů nebývá větší než 4 – Výhodou tohoto typu je snadná 

možnost přestavby, čili využití pro více experimentů. Nevýhodou těchto 

simulátorů je možné zkreslení výsledků z důvodu ne tak přesvědčivé simulace, 

což je determinováno konstrukcí simulátoru. [18] 

• Plnohodnotné simulátory 

o Plnohodnotné simulátory jsou vytvořeny z přesné kopie reálného dopravního 

prostředku. Virtuální prostředí simulace je promítáno většinou na plátna 

umístěná kolem simulátoru. Simulátor bývá vybaven pohyblivou plošinou až se 

šesti stupni volnosti pohybu, není to však podmínkou. Výhodou plnohodnotných 

simulátorů je velmi přesná simulace, tedy pokud všechny procesy simulace 

dosahují optimálních podmínek, lze setřít rozdíl mezi simulací a reálným 

provozem. Díky tomu výsledky získané z těchto simulátorů nejsou zatíženy 

chybou z nepřesvědčivé simulace a lze považovat získané výsledky za velice 

validní. Nevýhodou simulátorů je jejich vysoká pořizovací cena a velice snížená 

flexibilita přestavby pro jiné experimenty.[18] 
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5.2. Simulátory FD ČVUT 

Na Fakultě dopravní mají vozidlové simulátory dlouholetou tradici. V laboratoři interaktivních 

vozidlových simulátorů bylo vyvinuto několik simulátorů.[18] 

• Plnohodnotný simulátor Škoda Superb III 

o Plnohodnotný simulátor Škoda Superb III je věrnou kopií reálného vozidla. 

Především v interiérové části, kde má funkční klimatizaci a částečně 

i infotainment, tedy navozuje testovanému opravdový pocit reálného vozidla. 

Projekční plocha je tvořena 3 LCD televizory, které jsou umístěny před čelní 

sklo a boční okna. Simulátor je umístěn na pohyblivou plošinu se 6 stupni 

volnosti. Tento simulátor umožňuje díky pohyblivé plošině velice věrnou 

simulaci zejména ovládacích prvků vozidla, nejvěrnější je pak simulace ve 

svislé ose „z“. Simulátor poskytuje přesná data z experimentů, čili jeho použití 

vyžadují experimenty s požadavkem na co nejrealističtější simulaci.[18] 

• Lehký simulátor Škoda Octavia II 

o Konstrukce simulátoru je převzata z části kokpitu z Octavie II. Kokpit vozidla je 

plně vybaven a při simulaci je využíváno automatické převodovky. Projekční 

systém tvoří 6 projektorů a soustava zrcadel. [18] 

• Lehký simulátor pro autoškoly 

o Kabina simulátoru je koncipována jako uzavřená s uzavíratelnými dveřmi. 

Virtuální scéna je promítána na 3 LCD obrazovky umístěné do zorného pole 

řidiče. Kokpit vozidla je sestaven z reálného vozidla, neobsahuje však všechny 

jeho části. Celý simulátor je posazen na pohyblivou plošinu se 3 stupni volnosti. 

[18] 

5.3. Data měřená na simulátorech 

Data měřená na simulátorech jsou rozdělena dle objektivity na objektivní a subjektivní viz 

obrázek č.16. 

Objektivní data se dále dělí na technická data, to jsou data, která jsou výstupem simulátoru 

a data vztažená k měřenému subjektu. 

Výstupní data simulátoru jsou například trajektorie, rychlost, úroveň sešlápnutí pedálu, 

zařazený rychlostní stupeň, pohyby volantu nebo otáčky motoru. Mezi objektivní data jsou 

řazena také data naměřená pomocí čidel a senzorů, které jsou přidruženy k simulaci. Jedná 

se například o videozáznam, bibliografická data, záznamy tepové frekvence a pohyby očí. 

Dále do této kategorie se řadí také reakční doby řidiče na různé podněty nebo nestandardní  

pohyby těla.  
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Subjektivní data jsou získávána pomocí dotazníků, kde testovaný popíše svůj stav před, 

během a po experimentu a dále pak můžou být zaznamenány pocity a postřehy, které měl 

experimentální řidič během měření. [18] 

 

5.4. Experimenty měřené na simulátorech 

Experimenty lze rozdělit dle řešené problematiky do následujících skupin: 

• experimenty zaměřené na schopnost řidiče užívat asistenční systémy vozidla 

a vybavení kokpitu. Právě do této kategorie patří koncept autonomní jízdy, který je 

předmětem rešerše a dále bude zkoumán v praktické, tedy experimentální části.   

• experimenty zaměřené na analýzu vizuálního pole řidičů  

• experimenty vztahující se ke změnám úrovně pozornosti (jenž je vyjádřená zejména 

reakční dobou) a rychlosti jejího poklesu  

• experimenty týkající se změn odolnosti řidičů vůči negativním vlivům na ně ve vozidle 

působících, zejména pak odolnosti vůči mechanickým vlivům.[18] 

  

Obrázek 16 obecné schéma o rozdělení dat a typu měření experimentů (zdroj: Novotný S, České 
vysoké učení technické v Praze. Dopravní fakulta. Interaktivní simulátory dopravních prostředků pro 

analýzu spolehlivosti interakce řidiče s vozidlem) 
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6. Experiment 
 

6.1. Motivace 

Na základě rešerše konceptů autonomní jízdy automobilek bylo zjištěno, že výrobci vozů 

výhledově počítají s nasazením autonomních technologií ve vozidlech v blízké budoucnosti. 

Každý výrobce však pracuje s touto technologií po svém a přináší svým zákazníkům různé 

možnosti využití. Někteří výrobci sází na luxusní a propracovaný interiér a jiní se soustředí na 

technologii car-sharingu, tedy na rozšíření mobility pro širší skupiny obyvatel, než je tomu teď. 

Všechny koncepty mají společný rys a tím je úspora času, kterou tato technologie přinese 

zejména řidičům, kteří svou pozornost budou moci směřovat jinam než k řízení. Například 

k pracovním povinnostem, což je i nejčastější aktivita, s jež výrobci počítají, že budou cestující 

vykonávat s nástupem této technologie dle rešerše.  

Navrhuji tedy provést experiment, který prověří přijetí tohoto aspektu autonomní jízdy 

a poukáže na její nedostatky či její klady. Navrhuji provést experiment, při kterém bude 

srovnáno současné pojetí jízdy a autonomní jízdy při vytipované aktivitě, tedy práci.  

6.2. Zadání experimentu 

Cílem experimentu je posoudit komfort cestujících během jízdy ve vozidle za použití 

autonomního režimu a bez autonomního režimu. V autonomním režimu bude mít proband za 

úkol provádět činnost, která byla vybrána na základě rešerše konceptů automobilek: 

• Práce 

6.3. Use case  

V reálném životě by situace mohla vypadat následovně. Majitel vozidla, které je vybaveno 

autonomní technologií 4-5. úrovně a vyrazí do práce, kde ho čeká například porada, kterou 

má za úkol vést. V dnešní době je poměrně častá dojížďka za pracovními příležitostmi cca 1h. 

Čas dojížďky 1h je také dle výzkumů hranice akceptovatelnosti dojížďky za prací a s delším 

časovým intervalem klesá množství dojíždějících. Tento interval se však může změnit 

s nasazením autonomní technologie do vozidel, protože se cestující budou moci věnovat práci 

již ve vozidle. Důvodem dojížďky mohou být socioekonomické faktory, geografické či 

geopolitické.  

Pro ilustraci majitel vozidla denně dojíždí za prací z Benešova do Prahy, kde je soustředěno 

mnoho pracovních příležitostí a láká obyvatele nejen z Benešova, ale z celého Středočeského 

kraje, potažmo celé České republiky. Pokud tedy majitel vozidla vyjede do práce na poradu 
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v době ranní dopravní špičky, tak ho čeká cesta časově náročná zhruba právě 1h. Po započetí 

jízdy nejsou zřejmé žádné dopravní komplikace, majitel vozidla se cítí dobře a chce ještě 

pracovat na přípravě podkladů k poradě, která ho čeká za nedlouho. Například bude vytvářet 

prezentaci v programu MS Powerpoint na svém notebooku za podpory zobrazovací plochy 

integrované ve vozidle. Předá tedy řízení autonomním systémům vozidla. Propojí si svá 

veškerá elektronická zařízení s infotainmentem vozidla pro lepší přehled o dopravní situaci 

nebo aby měl další zobrazovací plochu, která mu bude nápomocna při jeho práci, dále ho 

může využít například při příchozím telefonním hovoru. Při jízdě se tedy může věnovat namísto 

řízení pracovním povinnostem, a tím ušetřit nebo lépe využít svůj čas na cestách.  

Cílová skupina experimentu je zaměřena na muže a ženy od 18 do 40let, protože právě tato 

skupina obyvatel bude stát pravděpodobně u nasazení plně autonomních technologií ve 

vozidlech, se kterou se počítá dle rešerše okolo roku 2030. Zcela jistě se tato technologie bude 

dotýkat a bude využívána širším spektrem obyvatelstva než této věkové kategorie. 

 

6.4. Výběr simulátoru 

Pro věrnou simulaci autonomní jízdy a následného sledování komfortu cestujících je třeba, aby 

simulátor disponoval následujícími prvky: 

• Věrná reprezentace pohybu   

• Věrné zobrazení okolní scény vozidla 

• Autentický interiér vozidla  

Tabulka 2 rozhodovací tabulka pro výběr simulátoru (zdroj: autor) 

Simulátor/Prvek Věrná reprezentace 

pohybu 

 

Věrné zobrazení 

okolní scény vozidla 

 

Autentický 

interiér vozidla 

 

Suma 

Škoda Superb III 1 1 1 3 

Škoda Octavia II 0 1 1 2 

Simulátor pro 

autoškoly 
1 1 0 2 
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Na základě rešerše simulátorů a požadavků na experiment viz tabulka č.2. byl vybrán pro 

simulaci plnohodnotný simulátor Škoda Superb III. Celý simulátor je umístěn na pohyblivou 

plošinu, která je optimalizována se scénářem experimentu tak, aby co nejvěrněji simulovala 

jízdu po nerovnostech, v zatáčkách a byla dobře patrná akcelerace/deakcelerace simulátoru. 

Promítací plochu tvoří 3 full HD televizory, které pokrývají 100% viditelné plochy z předního 

skla, tak i bočních oken. Televizory jsou pevně spojeny s pohyblivou konstrukcí simulátoru, 

z důvodu přesné simulace pohybu vozidla. viz obrázek č.17.  

 

6.5. Metody pro vyhodnocení  
 

6.5.1. The Motion Sickness Assessment questionnaire 

Pro posouzení komfortu cestujících bude využit The Motion Sickness Assessment 

questionnaire, MS dotazník, který byl vytvořen na Pensylvánské Státní Univerzitě, pomocí 

kterého lze posoudit subjektivní pocity při nevolnosti z pohybu.[19] 

Pomocí tohoto dotazníku lze posoudit, zda se úroveň komfortu při jednotlivých jízdních 

režimech snižuje, zvyšuje či zůstává totožná.  

Nevolnost z pohybu, nazývaná též jako kinetóza, je stav způsobený rozdíly, které existují mezi 

vestibulárním systémem (ucho) a vizuálními vjemy (zrak). Vestibulární systém je část našeho 

těla zodpovědná za prostorovou orientaci, pohyb a rovnováhu. Mezi nejčastější příznaky 

a projevy kinetózy patří závrať, únava a nevolnost. [19] 

Obrázek 17 vozidlový simulátor Škoda Superb III (zdroj: autor) 
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Výhoda tohoto dotazníku spočívá v tom, že nahlíží na kinetózu jako na více faktorové 

postižení, tudíž podává objektivnější výsledky z měření. [19] 

Dělení na 4 faktory nevolnosti z pohybu: 

a) gastrointestinal (G) 

b) central (C) 

c) peripheral (P) 

d) sopite-related  (S) 

 

Dotazník obsahuje celkem 16 tvrzení, které jsou hodnocena na škále 1-9 viz obrázek č.18. 

Celková hodnota míry nevolnosti bude získána následovně.[19]  

𝑀𝑆 =
∑𝑋

144
× 100 [%] 

kde 𝑥 označuje součet bodů získaných z dotazníku a hodnota 144 maximální bodový zisk 

z dotazníku. 

Analogicky je možné získat výsledky dílčích faktorů nevolnosti z pohybu. V takovém případě 

bude hodnota 144 nahrazena součinem počtu přídavných jmen spadajících do dané kategorie 

a hodnota x bude součet bodů pro danou kategorii. [19] 

Níže na obrázku č.19. vzor dotazníku 

Obrázek 18 originální verze MSQ dotazníku (zdroj: GIANAROS, Peter J., et al. A 
questionnaire for the assessment of the multiple dimensions of motion 

sickness. Aviation, space, and environmental medicine) 
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6.5.2. User Experience Questionnaire 

User Experience Questionnaire, dále jen UEQ je rychlý a spolehlivý dotazník k měření 

uživatelské zkušenosti s produktem, jehož původní německá verze byla vytvořena v roce 2005 

v Německu. [20] 

Jeho měřítka pokrývají komplexní dojem z uživatelské zkušenosti s produktem a použitelnosti 

produktu. 

UEQ obsahuje 6 měřítek s 26 položkami viz obrázek č.20.: 

• Atraktivita: Celkový dojem z produktu. Líbí se uživatelům nebo nelíbí produkt? 6 položek. 

• Viditelnost: Je snadné se s produktem seznámit? Je snadné se naučit, jak produkt používat? 

4 položky. 

• Účinnost: Mohou uživatelé řešit své úkoly bez zbytečného úsilí? 4 položky. 

Obrázek 19 vzor dotazníku předkládaného probandům během experimentu (zdroj: autor) 
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• Spolehlivost: Cítí uživatel kontrolu nad interakcí? 4 položky. 

• Stimulace: Je používání produktu vzrušující a motivující? 4 položky. 

• Novinka: Je produkt inovativní a kreativní? Zajímá produkt zájem uživatelů? 4 položky. 

Každá položka dotazníku se skládá ze dvou opačných vlastností. Testovaný má za úkol vybrat 

číslici ze škály, která je jeho pocitům nejblíže viz obrázek č.21 Při vyhodnocení je škála 

přepočítána, kdy nabývá hodnot od -3 do +3. Hodnota +3 znamená nejpozitivnější odpověď, 

0 neutrální, -3 nejnegativnější odpověď. [20] 

K přepočtu dochází následovně: 

𝑥 = 𝑣 − 4  𝑟𝑒𝑠𝑝.  𝑥 = 4 − 𝑣 

Kde 𝑥 je výsledné hodnocení, 𝑣 je volba testovaného a 4 je konstanta pro výpočet. Na tom, 

zda odečítáme či přičítáme konstantu záleží, jestli byl výrok kladný či záporný. [20]  

 

Atraktivita

Otravný/Příjemný

špatný/dobrý

nesympatický/sympatický

protiviný milý

pěkný/ošklivý

odpudivý/přitažlivý

Pragmatické aspekty kvality

Účinnost

rychlý/pomalý

efektivní/neefektivní

praktický/nepraktický

uspořádaný/roztříštěný

Přehlednost

pochopitelný/nepochopitelný

jednoduchý na naučení/obtížný na naučení

složitý/jednoduchý

jasný/matoucí

Spolehlivost

předvidatelný/nepředvídatelný

jistý/nejistý

bránicí/podporující

splňuje očekávání/nesplňuje očekávání

Hedonické aspekty kvality

Stimulace

motivující/nemotivující

zajimavý/nezajímavý

nudný/vrušující

hodnotný/podřadný

Originalita

konzervativní/inovativní

obvyklý/vynalézavý

tradiční/moderní

tvůrčí/nezáživný

Obrázek 20 rozpis jednotlivých položek UEQ dotazníku (zdroj: autor) 

Obrázek 21 ilustrace stupnice UEQ dotazníku (zdroj: autor) 
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Dotazník může být použit k posouzení přijatelnosti zákazníků nového výrobku nebo posouzení 

kvalit stávajícího s konkurencí na základě uživatelské zkušenosti.  

Vyhodnocení dotazníku probíhá pomocí nástrojů od tvůrců dotazníku, konkrétně 

UEQ_data_Analysis_Tool_Version_8 a UEQ_Compare_Products_Version_4  

Nástroje pro vyhodnocení dotazníku vrací mnoho hodnot, avšak jedna z nejdůležitějších je 

hodnota Klíčového ukazatele výkonu (KPI), anglicky Key Performance Indicator.  

Hodnota v sobě zahrnuje, jak subjektivní hodnocení daného produktu, tak i důležitost škály 

pro respondenty. Toto jedno číslo vystihuje tedy celkový dojem a hodnocení produktu od 

respondentů.  

KPI jsou totiž ukazatelé výkonnosti, díky nimž firmy a organizace mají přehled o stavu svých 

procesů. Přehledu lze docílit několika způsob, a to monitorováním a měřením procesů či 

systémů a v neposlední řadě monitorování celkové výkonnosti společnosti nebo organizace. 

Manažer, který je zodpovědný za vývoj nového výrobku, produkci či inovaci výrobku, tedy zcela 

jistě uvítá jeden ukazatel KPI, jenž v sobě zahrnuje celkové hodnocení produktu od 

respondenta, a tudíž se nemusí proplétat nesčetným množství dat, který dotazník poskytuje.  

Pro výpočet KPI je nutné do základního dotazníku UEQ zahrnout 6 položek navíc, které 

přinesou informace o důležitosti stupnice z pohledu respondentů. [21]  

Tyto výroky jsou hodnoceny na 7-bodové Likertově stupnici s koncovými body „Není vůbec 

důležité“ a „Velmi důležité“[21]. 

Každá položka se vztahuje ke každému z měřítek, tedy: 

• Atraktivita 

• Přehlednost 

• Účinnost 

• Spolehlivost 

• Stimulace 

• Originalita 
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Následující obrázek č.22. vzor dotazníku pro určování KPI, dále následuje výpočet. 

Výpočet KPI probíhá následovně: 

Nejprve se vypočte relativní důležitost na účastníka pro jednotlivá měřítka. 

Kde Awi je relativní důležitost na účastníka pro atraktivitu a ai ,pi… atd, které jsou jednotlivé 

skóre z KPI. 

Dále je vypočteno KPI na účastníka, které je vypočteno jako součin střední hodnoty stupnice 

měřítka a relativní důležitosti měřítka a následným součtem hodnot pro každé měřítko. 

Obrázek 22 ilustrace části KPI (zdroj: autor) 

Rovnice 1 výpočet relativní důležitosti na účastníka (zdroj: GIANAROS, Peter J., et al. A questionnaire for the 
assessment of the multiple dimensions of motion sickness. Aviation, space, and environmental medicine) 
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Kde KPIi je KPI na účastníka, Awi je relativní důležitost na účastníka pro atraktivitu a Ai je 

střední hodnota UEQ dotazníku pro atraktivitu. Analogicky toto platí pro viditelnost, účinnost, 

spolehlivost, stimulaci a novinku.  

Výsledné KPI pro daný produkt je dán aritmetickým průměrem přes KPI na 

účastníka/Respondenta viz vzorec níže. 

Rozsah hodnot KPI je mezi -0,286 a 2,143. Tyto hodnoty byly zjištěny po zahrnutí benchmarku 

UEQ do výpočtů, protože pro klasický dotazník UEQ již existuje referenční hodnota, která 

stanoví rozmezí hodnot pro faktory UEQ. [21] 

Interpretace hodnot KPI viz tabulka č.3. 

Další hodnoty, které poskytuje UEQ budou popsány v části vyhodnocení experimentu přímo 

s konkrétními daty od respondentů. 

Rovnice 2 výpočet KPI na účastníka (zdroj: GIANAROS, Peter J., et al. A questionnaire for the 
assessment of the multiple dimensions of motion sickness. Aviation, space, and environmental medicine) 

Rovnice 3 výpočet KPI na produkt (zdroj: GIANAROS, Peter J., et al. A questionnaire for the assessment of 
the multiple dimensions of motion sickness. Aviation, space, and environmental medicine) 

Tabulka 3 interpretace hodnot KPI (zdroj: HINDERKS, Andreas, et al. UEQ KPI Value Range based on the UEQ 
Benchmark)
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6.6. Poloha promítací plochy infotainmentu 

Probandi mohli využívat během experimentu dodatečnou zobrazovací plochu, protože výrobci 

automobilů kladou velký důraz na jeho vývoj ve svých konceptech. V budoucnosti budou 

zobrazovací plochy vozidla, potažmo infotainment vozidla jedním z nevýznamnějších prvků 

vozidla pro cestující, a tak ho bylo nutné do experimentu zahrnout.  

Poloha a plocha zobrazovací plochy se velice liší napříč koncepty výrobců vozidel. Proto 

umístění zobrazovací plochy respektuje původní zobrazovací plochu vozidla, z prostorových 

možností interiéru vozidla, aby nedošlo ke zhoršení ovládání ovládacích prvků vozidla, jako je 

volant či řadicí páka. Toto umístění je velice časté dle rešerše u konceptů, které spadají do 

úrovně č.4 autonomní jízdy, protože u této úrovně jsou stále zachovány ovládací prvky vozidla, 

protože řidič by měl v případě výzvy autonomních systému převzít kontrolu nad vozidlem. Dále 

díky využití tabletu, jehož rozměry jsou větší než rozměry klasické zobrazovací plochy, je do 

experimentu zahrnut trend zvětšování zobrazovacích ploch, který je zřejmý z rešerše. 

Pro simulaci zobrazovací plochy byl použit tablet ASUS 13“ o rozměrech, které jsou větší, než 

je původní zobrazovací plocha vozidla. Napříč koncepty dochází ke zvětšování zobrazovacích 

ploch, a proto bylo nutné tento trend respektovat pro věrnou simulaci.  

Dalším důvodem využití tabletu bylo sjednocení operačních systémů zobrazovací plochy 

vozidla a pracovního zařízení tedy notebooku, který měli probandi k dispozici v druhé části 

experimentu. Poloha notebooku nebyla pevně stanovena a probandi si mohli dle jejich potřeby 

umístit notebook kamkoliv v interiéru vozidla a měnit jeho polohu během měření. Níže na 

obrázku č.23. poloha multifunkčního zařízení v simulátoru.  

Obrázek 23 poloha zobrazovací plochy v interiéru vozidla (zdroj: autor) 
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6.7. Podmínky experimentu 

• Plně autonomní pohyb vozidla v druhé části 

• Běžný režim vozidla v první části 

o Aktivní volant 

o Aktivní brzdový pedál 

o Automatická převodovka 

• Dodatečná promítací plocha 

o Tablet 13“ integrovaný do interiéru vozidla 

o Plně nabitý notebook pro řidiče v autonomním režimu 

• Dvě zkoumané činnosti 

o Práce-vytváření powerpointové prezentace dle zadání (v autonomním režimu) 

o Řízení simulátoru (v běžném režimu) 

• Délka jednoho měření experimentu 10-15 minut 

• Měření experimentu v těsné návaznosti po sobě 

• Automotive R&D 4.0 v CIIRC v Praze při ústavu K616 FD ČVUT 

• Teplota v laboratoři cca 22°C a její zatemnění 

• Akustický výstup simulátoru nastaven na 62% 

• Aktivní kokpit vozidla 

o Aktivní posun sedaček 

o Aktivní klimatizace 

o Možnost úpravy pozice volantu dle preference probanda 

o Bezpečnostní pásy 

Výše zvolené podmínky jsou zvoleny jako výchozí pro každé měření z důvodu eliminace vlivu 

prostředí na měření. 
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6.8. Schéma experimentu 

Na obrázku č.24. je zobrazeno schéma experimentu a níže následuje jeho popis.  

Proband po příchodu do laboratoře bude seznámen s experimentem a jeho průběhem. Bude 

mu vysvětlen kontext experimentu, průběh měření a dále bude seznámen se samotným 

simulátorem, s jeho ovládacími prvky a omezením. 

Následně proband dostane prostor pro dotazy, aby nedocházelo ke špatné interpretaci úkolů 

a měření tak nebylo zkreslené.  

Dále bude následovat ostré seznámení se simulátorem. Experimentátor ukáže probandovi 

veškeré ovládací prvky simulátoru a usadí probanda do simulátoru. Po usazení testovaného 

do simulátoru bude spuštěna tréninková jízdní simulace, aby se proband seznámil s ovládáním 

vozidla a mohl tak absolvovat ostrou část měření bez komplikací.  

Po skončení tréninku a ujasnění všech dotazů probanda započne ostrá část měření.  

V první části měření bude proband projíždět zadanou jízdní simulaci experimentu v klasickém 

režimu jízdy, kdy zodpovídá za veškeré ovládací prvky simulátoru proband. Hlavním účelem 

této části je získání referenčních dat od probanda k režimu autonomní jízdy, která bude 

následovat ve druhé části měření.  

Seznámení probanda 
s měřením

Dotazy
Seznámení se 

simulátorem+trénink

Začátek měření Část první UEQ+MS

Část druhá UEQ+MS Závěrečné interview

Konec měření 

Obrázek 24 schéma experimentu (zdroj: autor) 
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Po skončení první části bude proband požádán, aby vyplnil část formuláře k měření, konkrétně 

část MS1 a UEQ1. Je nutné, aby tyto části formuláře proband vyplnil v těsné návaznosti po 

skončení první části a nejlépe přímo v simulátoru, aby byly zachyceny jeho bezprostřední 

pocity ze simulace a data byla validní.  

Druhá část experimentu bude následovat ihned po vyplnění formuláře. V této části pojede 

proband stejnou jízdní simulaci jako v první části, ale v režimu autonomní jízdy, tedy kdy 

zodpovídá za veškeré ovládací prvky vozidla samotné vozidlo. Zde bude mít úkol během jízdy 

zpracovat krátkou powerpointovou prezentaci, na téma aktuální situace COVID 19 ve světě za 

použití notebooku, který mu bude dán pro tuto část a dále bude moci využít zobrazovací plochu 

vozidla, kterou bude simulovat tablet, jenž bude umístěn uprostřed vozidla na palubní desce 

klasického infotainmentu. Vytváření prezentace bude právě simulovat pracovní aktivitu 

vybranou na základě rešerše.  

Po skončení této části bude proband požádán, aby vyplnil ve vozidle části formuláře pro 

měření, stejně jako po první části experimentu.  

Následně proband vystoupí ze simulátoru a společně s experimentátorem provedou 

závěrečné interview dle zadání formuláře pro měření.  

 

6.9. Popis jízdní simulace 

Jízdní simulace pro tento experiment byla použita dle předlohy úseku dálnice mezi Mladou 

Boleslaví a Prahou. 

Jízda v autonomním režimu začíná nájezdem z čerpací stanice na dálnici, kde vozidlo dále 

pokračuje konstantní rychlostí 130 km/h. Zhruba po minutě stálé jízdy bez manévrů, vozidlo 

zahájí první předjížděcí manévr autobusu, který zopakuje několikrát do příjezdu k dopravnímu 

omezení. Vozidlo při příjezdu do dopravního omezení začne pozvolna snižovat rychlost ze 

130 km/h až na 20 km/h. Vyskytují se zde umělé nerovnosti, což se projevuje na chování 

vozidla. Průjezd omezením trvá přibližně 5 minut. Po průjezdu úseku s nerovnostmi, tedy 

v dopravním omezení, vozidlo prudce zvýší svou rychlost na 140 km/h. Následně vozidlo 

začne zpomalovat, odbočí do odstavného pruhu a scénář končí. 

 Jízda v klasickém režimu se odehrává ve stejné jízdní simulaci, ale s tím rozdílem, že proband 

projíždí jízdní simulaci sám dle svých možností, ale za dodržení předpisů provozu vozidel na 

silnici.  

Na obrázku č.25. je zobrazen vzhled jízdní simulace 



37 

Dále na grafu č.1. je zobrazen průběh rychlosti v závislosti na čase během simulace v režimu 

autonomního řízení. Propad rychlosti v poslední třetině grafu znamená příjezd ke zúžení, které 

bylo zahrnuto v jízdní simulaci.  

Graf č.2. zobrazuje trajektorii ujeté dráhy během experimentu v režimu autonomní jízdy. Data 

z části experimentu v režimu klasické jízdy budou mít obdobný průběh, protože proband 

pojede stejnou jízdní simulaci.  

Zde je zúžení jízdního pruhu 

a frézování vozovky  

Obrázek 25 vzhled jízdní simulace (zdroj: Laboratoř CIIRC) 

Graf 1 Oblast prací na silnici – zúžení jízdního pruhu a frézování vozovky (zdroj: Laboratoř CIIRC) 
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Graf 2 zobrazení trajektorie ujeté dráhy během experimentu (zdroj: Laboratoř CIIRC) 

 

6.10. Popis formuláře k experimentu 

Experiment byl zaznamenáván do předem připraveného formuláře, který byl sestaven 

následovně:  

• Pokyny k experimentu 

• Průběžný dotazník k experimentu 

o Úvodní část 

o MS1 

o UEQ1 

o MS2 

o UEQ2 

o KPI 

• Poznámky k poloze těla 

• Závěrečné interview 

• Spontánní kritika  

Pokyny k experimentu: Pokyny k experimentu sjednocují přístup experimentátorů 

k probandům za účelem unifikování vstupních podmínek pro každé měření.  

Provádí-li experiment více experimentátorů jsou tyto pokyny nezbytné, aby nedocházelo ke 

znehodnocení naměřených dat z experimentu z důvodu odlišného přístupu experimentátorů 

k měření.  
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Průběžný dotazník:  

Úvodní část: Obsahuje otázky, pomocí kterých budou získány základní informace 

o probandovi, tedy pohlaví, věk a obecné povědomí o autonomních technologiích či využití 

času na cestách. 

Části MS a UEQ jsou podrobně popsány v kapitolách výše.  

Poznámky k poloze těla: Poznámky k poloze těla mají za úkol zachytit polohu těla během 

měření a její změny pro následné posouzení změny posezu během jednotlivých jízdních 

režimů  

Závěrečné interview: Závěrečné interview má zachytit pomocí předem připravených otázek 

dojmy probanda z experimentu. Výsledky z této části budou jako doplněk k hlavní části, která 

se skládá z MS a UEQ.  

Spontánní kritika:  

V této části probandi mohou vyjádřit svůj názor, dojem či pocit, který získali během měření. 

Není zde žádné omezení názoru či představy. Experimentátor zapíše každý postřeh probanda.  

6.11. Příprava experimentu 

V první fázi přípravy experimentu byla vybrána vhodná jízdní simulace dle požadavků na 

experiment. Jako jízdní simulace byla vybrána CIIRC Dálnice 2018, protože nejvíce 

vyhovovala zadání experimentu a aspektům, které měly být ověřeny experimentem viz kapitola 

Use case. Jako tréninková jízdní simulace byla vybrána CIIRC DEKRA 2018, kde si probandi 

mohli vyzkoušet chování simulátoru bez provozu.  

Dále bylo nutné zkontrolovat funkce simulátoru a nastavit jeho prvky tak, aby chování 

simulátoru odpovídalo vybrané jízdní simulaci. 

Následně bylo vybráno zařízení, které simulovalo zobrazovací plochu ve vozidle viz kapitola 

umístění zobrazovací plochy. Po vhodném výběru bylo nutné vybranou zobrazovací plochu 

vhodně umístit do interiéru vozidla.  

Dále bylo nutné připravit formulář k experimentu, který je popsán v kapitole formulář 

k experimentu a je připojen v příloze práce. Formulář k experimentu neobsahuje jen dotazníky, 

kam se znamenávaly odpovědi probandů, ale obsahuje také pokyny k měření, které obsahují 

jasné pokyny experimentátorovi a postup experimentu, aby v případě měření více 

experimentátory byl zachován standard pro postup během experimentu a data nebyla 

zkreslena.  
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Po provedení všech příprav bylo uskutečněno pilotní měření, kde byla ověřena funkčnost 

simulátoru, náročnost úkolů, časová náročnost experimentu a smysluplnost pokynů k měření. 

Na základě pilotního měření byly upraveny poslední detaily, především v části pokynů 

k měření a experiment byl připraven pro ostré měření.  
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7. Vyhodnocení Experimentu 
 

7.1. Vyhodnocení probandů 

Měření se celkem účastnilo 18 probandů. 3 Probandi podstoupili pilotní měření, které je 

nedílnou součástí každého experimentu. Experimentátoři při pilotním měření vytipují chyby či 

nejasnosti, ke kterým došlo při návrhu experimentu a díky pilotnímu měření dojde k jejich 

eliminaci pro hladký a jasný průběh ostrého měření. Ostrého měření se účastnilo 15 probandů.  
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Graf 4 rozdělení probandů dle pohlaví (zdroj: autor) 
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Graf č.3. zobrazuje věk každého probanda, přičemž věkový průměr činí 22,8 roku. Jedná se 

tedy o velmi mladý vzorek testovaných a naměřená data tak mohou být lehce zkreslena, a to 

směrem k vřelejšímu přijetí autonomní technologie, protože mladší generace je obecně 

otevřenější inovacím. Důvodem takto mladého vzorku testovaných je nedostatek probandů, 

a proto byli zváni především probandi z okruhu autora práce, tudíž jemu věkově blízcí.  

Dle pohlaví je vzorek testovaných rozdělen 1:3 viz graf č.4., tedy 5 žen a 10 mužů. 

7.2. Vyhodnocení úvodní části experimentu 

Probandům byla předložena před vstupem do simulátoru úvodní část formuláře pro 

experiment, konkrétně jeho úvodní část, kde byly získávány základní informace o probandovi 

a jeho zkušenosti, potažmo povědomí o autonomních technologiích. Vzorové otázky dotazníku 

viz obrázek č.26.  

Obrázek 26 vzorové otázky úvodního dotazníku (zdroj: autor) 
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Z grafů č.5., č.6. a č.7. je patrné, že s prací na notebooku či jiným elektronickým zařízením 

mají zkušenosti téměř všichni probandi bez ohledu na pohlaví. 

Naopak se zkušenostmi s pokročilými asistenčními systémy nemá žádná žena, která se 

účastnila měření, naproti tomu muži mají z větší části zkušenosti s pokročilými asistenčními 

systémy.  

Co se týče každodenní dojížďky je velmi zřejmý vliv pohlaví, protože všechny ženy by volily 

variantu s autonomní technologií, zatímco polovina mužů je zásadně proti. Tento fakt může 

být způsoben tím, že ženy obecně dle výsledků otázek č.6 a č.7. využijí raději svůj čas na 

cestách prací či studiem. 

Pro použití autonomní technologie na delší vzdálenosti byla většina probandů napříč pohlavími 

a pokud ne, tak se odvolávali na nedůvěru v autonomní systémy, protože je to pro ně velmi 

nová technologie, která není ověřena. 

 

7.3. Vyhodnocení sekce MS 

Motion sickness (nevolnost z pohybu resp. kinetóza) a nástroj, pomocí kterého bude 

vyhodnocováno, do jaké míry probandy postihuje nevolnost, jsou popsány v kapitole Metody 

vyhodnocení sekce MS. 

Tato sekce nám podává informaci o tom, zda se zvyšuje či snižuje komfort jízdy v jednotlivých 

jízdních režimech 

Tuto část vyplňoval proband ihned po skončení obou částí experimentu přímo v simulátoru, 

aby byly zachyceny jeho bezprostřední pocity z jízdy a data byla co nejpřesnější.  

V grafech č.8., č.9. a č.10. níže byly použity pro větší přehlednost zkratky AV, autonomní 

režim vozidla, a NAV, neautonomní režim vozidla  
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Graf 9 míra nevolnosti dle pohlaví NAV 

Graf 10 míra nevolnosti dle pohlaví AV 
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Podle postupu, který byl popsán v kapitole Metody vyhodnocení sekce MS, byly stanoveny 

výsledné hodnoty míry nevolnosti pro každého probanda. Kvůli konstrukci dotazníku je 

minimální dosažitelná hodnota 11%. 

Graf č.8. zobrazuje míru nevolnosti pohybu dle jízdních režimů, kde v celkovém hodnocení 

dopadl lépe režim autonomní jízdy. Lze tedy říci, že více komfortní byl pro daný vzorek 

probandů režim autonomního řízení. Toto tvrzení potvrzují i komentáře ze sekce spontánní 

kritiky, kde probandi shledávají za komfortnější režim autonomní jízdy. Nicméně jde za tím jen 

o simulaci, kde jsou četná zjednodušení a omezení, tudíž je třeba brát tento výsledek 

s rezervou a podrobit ho dalšímu testování.  

Grafy č.9. a č.10. zobrazují míru nevolnosti napříč experimenty rozdělené dle pohlaví. Při 

pohledu na jednotlivé faktory MS je patrné, že ženy jsou náchylnější na kinetózu při jízdě více 

než muži.  

Dále je zajímavá hodnota gastrointestinal (trávicí soustava), kde u klasického režimu jízdy mají 

muži i ženy tuto hodnotu totožnou, zatímco u režimu autonomní jízdy u žen tato hodnota 

stoupla a u mužů naopak klesla. 

Výrazná změna je také u faktoru sopite-related (ospalost), kdy u klasického jízdního režimu 

byla tato hodnota mnohem vyšší než u žen, tak u režimu autonomní jízdy tato hodnota u mužů 

rapidně klesla a u žen naopak poměrně významně stoupla.  

Obecně, jak je zmíněno výše, probandi shledávali za komfortnější během rozhovoru po 

měřeních režim autonomní jízdy oproti režimu klasické jízdy. Považovali za velice komfortní 

a užitečné věnovat se jiné aktivitě, než-li je řízení vozidla, například zadané aktivitě vytváření 

powerpointové prezentace během jízdy.  

Ovšem velice často byl vznášen požadavek na zpětnou vazbu od vozidla týkající se provozu 

na silnici během jízdy v autonomním režimu, kdy naopak shledávali za velice nepříjemnou část 

jízdy, kdy přijeli ke zúžení a nebyli vůbec upozorněni. 

 

7.4. Vyhodnocení sekce UEQ 

Dotazník uživatelské zkušenosti, jeho konstrukce a metody vyhodnocení jsou psány v kapitole 

Metody pro vyhodnocení v sekci UEQ. 

Tento dotazník slouží k porovnání konceptu klasické jízdy a režimu autonomní jízdy, dále 

podává informaci o přijetí autonomní technologie probandy a hodnotí koncept autonomní jízdy 

na základě uživatelské zkušenosti. 



47 

Na grafu č.11. jsou zobrazeny střední hodnoty jednotlivých položek, které probandi hodnotili 

na škále od -3 do +3. Na stupnicích nejsou četné žádné nekonzistence stupnice. Toto tvrzení 

dokazuje i část vyhodnocovacího nástroje, který na posouzení spolehlivosti využívá tzv. 

Cronbachovu alfu.  

Ta posuzuje konzistenci a spolehlivost hodnocené škály. Nabývá hodnot od 0-1, přičemž 

hodnoty vyšší jak 0,6 se považují za vysoce konzistentní a spolehlivá data.  

Tabulka 4 hodnoty Cronbachovy alfy (zdroj: autor) 

Režim Alfa 

NAV 0,50 

AV 0,76 

Dle tabulky č.4. naměřená data jsou více konzistentní pro režim autonomní jízdy, to znamená 

že se hodnocení jednotlivých položek UEQ dotazníku napříč probandy více shoduje 

a testovaní tak měli podobný zážitek z tohoto měření. Naopak u režimu klasické jízdy byly 

odpovědi více rozptýlené a každý proband vnímal klasický režim jízdy jiným způsobem.  

Níže graf č.11. zobrazuje průměrné hodnocení jednotlivých položek dotazníků UEQ dle 

jízdních režimů. Modrou barvou je znázorněn režim autonomní jízdy a šedou barvou je 

znázorněn režim klasické jízdy.  

Při pohledu na výsledné hodnoty je patrné, že pro oba režimy se nachází jednotlivé hodnocení 

položek v kladné části stupnice a nenachází se zde žádná položka, která by vybočovala svým 

hodnocením do záporné části a tím naznačovala na nekonzistenci dat.  

U většiny položek je více kladné hodnocení pro autonomní režim vozidla při zadané pracovní 

aktivitě. Největší rozdíly jsou pak u položek obvyklý/vynalézavý, tradiční/moderní, 

efektivní/neefektivní a konzervativní a inovativní. Rozdíly právě u těchto položek naznačují, že 

probandi koncept autonomní jízdy při zadané aktivitě za více originální, což je dobrý poznatek, 

protože se jedná o novou technologii a dále tento koncept vidí jako více efektivní z pohledu 

využití jejich času. Tyto hodnoty korespondují i s další částí vyhodnocení experimentu, kde 

vyšly aspekty originality a účinnosti jako nejvíce rozdílné ve prospěch autonomní jízdy. Více 

v další časti vyhodnocení experimentu. 
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Graf 11. průměrné hodnoty položek dle jízdních režimů (zdroj: autor) 



49 

Z grafu č.12. je patrné, že spokojenost probandů s autonomní jízdou potvrzují i data 

z dotazníků UEQ, protože po srovnání středních hodnot jednotlivých měřítek dle jízdních 

režimů dosahuje autonomní jízda o něco lepších výsledků. 

Tabulka 5 výsledky t-testu (zdroj: autor) 

Zde v tabulce č.5. je pomocí dvou výběrového párového t-testu na hladině významnosti 0,05 

testováno, zda se některý faktor výrazně změnil (zde zlepšil) oproti první variantě. Dle tabulky 

došlo ke zlepšení u faktorů účinnosti a originality ve prospěch konceptu vozidel v autonomním 

režimu.  

Dvou výběrový párový t-test se používá se pro hodnocení experimentů, kde není známa 

střední hodnotu základního souboru a jsou porovnávány pouze 2 soubory výběrových dat.  

Párový t-test testuje dvě měření u jednoho souboru jedinců. 

Alpha level: 0,05 

p 

Atraktivita 0,1882 No Significant Difference 

Přehlednost 0,3928 No Significant Difference 

Účinnost 0,0062 Significant Difference 

Spolehlivost 0,3097 No Significant Difference 

Stimulace 0,8815 No Significant Difference 

Originalita 0,0220 Significant Difference 

Atraktivita Přehlednost Účinnost Spolehlivost Stimulace Originalita

NAV 1,40 1,72 0,93 0,83 1,43 1,00

AV 1,78 1,98 1,82 1,17 1,38 1,98
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Střední hodnoty měřítek dle jízdních režimů

Graf 12 střední hodnoty měřítek dle jízdních režimů (zdroj: autor) 
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Je tedy testována hypotéza, zda se střední hodnota měření před pokusem a po pokuse rovnají. 

Pro 𝒑 < 𝟎, 𝟎𝟓 potvrzuji nulovou hypotézu a pro 𝒑 > 𝟎, 𝟎𝟓 zamítám nulovou hypotézu.  

Další významnou hodnotou, kterou přináší UEQ dotazník, je právě KPI, jehož výpočet 

a význam je popsán v kapitole Metody pro vyhodnocení v sekci UEQ.  

Tabulka 6 výsledky KPI (zdroj: autor) 

Hodnota ukazatele KPI viz tabulka č.6. hovoří ve prospěch konceptu jízdy v autonomním 

režimu oproti klasickému režimu. Dokonce koncept autonomní jízdy poskočil v hodnocení 

produktů z nadprůměrného na dobrý oproti pojetí jízdy v klasickém jízdním režimu.  

Rozsah hodnot KPI je-0,286 a 2,143. 

Lze tedy konstatovat, že po nasazení autonomní technologie do vozidel se pravděpodobně 

zvýší kvalita a spokojenost zákazníků na základě provedeného výzkumu pomocí dotazníku 

uživatelské zkušenosti.  

Toto tvrzení je velmi hypotetické, protože byl testován velmi malý vzorek probandů, 

potenciálních zákazníků a stále se jednalo pouze o simulaci, která má jistá omezení 

v kontrastu s reálným provozem. Nicméně zcela jistě mají naměřená data jistou vypovídající 

hodnotu, na kterém lze stavět pro další výzkum či experiment.  

7.5. Vyhodnocení části závěrečného interview 

Pomocí závěrečného interview byly zachyceny pomocí předem připravených otázek 

bezprostřední dojmy probanda po simulaci. Otázky se týkaly zadané aktivity, kterou měli 

probandi vykonávat během jízdy v autonomním režimu, dále byly kladeny otázky na komfort 

při jízdě a ovládání promítací plochy. Následně dostal proband prostor pro spontánní kritiku, 

týkající se konceptu autonomní jízdy či samotné simulace.  

První otázka viz obrázek č.27 se týkala aktivit během autonomní jízdy a preference probanda. 

Obecně probandům dle jejich odpovědí nevadilo vykonávat zadanou aktivitu a pokud by byli  

Režim řízení KPI Hodnocení 

NV 1,22 Nadprůměrný 

AV 1,69 Dobrý 
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v reálném životě vystaveni podobné situaci zachovali by se stejně, nicméně umí si představit 

během jízdy jen relaxovat, respektive sledovat film či číst knihu. Takto reagovala většina 

probandů na první otázku závěrečného interview. Pak se zde objevovaly odpovědi jen 

samotné relaxace, a to jen v podobě sledování krajiny z oken, protože probandi jsou postiženi 

kinetózou, pokud sledují elektronické zařízení během jízdy nebo si čtou.  

Obrázek 27 střední hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky (zdroj: autor)  
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Dále na obrázku č.27. jsou znázorněny barevně střední hodnoty odpovědí probandů 

v závěrečném interview. Náročnost zadané aktivity, tedy vytváření powerpointové prezentace, 

byla dle většiny probandů snadná a svůj výkon ohodnotili veskrze pozitivně. Toto hodnocení 

koresponduje i s výsledky samotných prezentací, kdy valná většina probandů splnila limit 

alespoň dvou slidu. 3 Probandi nevytvořili prezentaci vůbec. Dva uvedli důvod, který souvisel 

s tím, že v reálnem životě nepracují na notebooku nebo se nevěnují žádné podobné aktivitě 

a třetí proband měl bohužel technické problémy, kvůli které neuložil prezentaci po 

experimentu, nicméně hodnotil zadanou aktivitu jako přínosnou.  

Co se týče komfortu při vytváření prezentace a během samotné jízdy i zde probandi hodnotili 

koncept velmi pozitivně, což koresponduje i předešlými výsledky.  

Otázka na ovládání tabletu, respektive promítací plochy integrované ve voze byla hodnocena 

neutrálně. Důvodem tohoto hodnocení bylo nevyužití promítací plochy, a proto probandi 

většinou dali této otázce neutrální hodnocení. Pevná poloha zobrazovací plochy nebyla 

atraktivní pro probandy a lépe se pracovalo s mobilním zařízením, které probandi drželi přímo 

v ruce. Není třeba tedy tak klást důraz na integrované zobrazovací plochy, minimálně 

v kontextu univerzálního využití. Pravděpodobně větší atraktivitu pro uživatele mají s jasně 

definovanou funkci, například ovládání z některých prvků vozidla. Tato skutečnost může být 

předmětem dalšího testování. 

7.6. Vyhodnocení polohy těla 

Vyhodnocení polohy těla probíhalo dle poznámek experimentátora, který měl za úkol po dobu 

měření sledovat polohu těla probanda a zaznamenávat ji do formuláře. 

Během klasického režimu řízení proband zaujmul klasickou pozici v kokpitu vozidla, která je 

pro tento režim očekávána. Po usazení do sedadla simulátoru držel tělo vzpřímeně, po 

většinou měl opřenou hlavu o opěrku hlavy, obě ruce na volantu a po čase využíval loketní 

opěrky ve středu vozidla.  

Druhá část měření přinesla poměrně významnou změnu posezu. U všech probandů došlo 

k posunu sedačky vzad, pro vytvoření většího pracovního prostoru, nicméně někteří probandi 

komentovali, že i přes posun sedačky vzad, tedy do její mezní pozice, bylo stále nedostatek 

prostoru pro práci na notebooku a v realitě by uvítali více místa, či zasunutí volantu. Ve většině 

případů došlo i k naklopení sedačky vzad. Tyto úpravy sedačky vedly k mírnému shrbení těla 

a celkově proband ve vozidle zaujmul ležérnější pozici, kdy využíval obě loketní operky, jak 

loketní opěrku ve dveřích vozidla, tak i ve středu vozidla. U některých probandů došlo 

k náklonu celého těla doprava ke středu vozidla, když si o středový tunel vozidla opírali 

notebook.  
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Celkově jde říci, že v režimu autonomní jízdy se celý posez probandů posunul vzad a celkový 

vzhled těla vypadal více uvolněně až ležérně.  

7.7. Vyhodnocení spontánní kritiky 

Spontánní kritika byla povětšinou pozitivní. Mnoho probandů by uvítalo tuto technologii na delší 

vzdálenosti a s tímto komentářem dodávali názor, že měli stejný pocit jako při jízdě vlakem 

a jsou z toho příjemně překvapeni.  

Objevovaly se zde komentáře probandů k zadané aktivitě, kdy shledávali většinou za užitečné 

takto lépe využít čas, ale nebránili by se ani například relaxaci v podobě poslechu hudby nebo 

sledování krajiny. Obecně by záleželo na situaci a povinnostech během dne.  

Trochu negativní komentáře se objevovaly na zpětnou vazbu vozidla a provozu na silnici. 

Probandi byli velice nespokojeni s příjezdem do zúžení, aniž by byli předem upozorněni. Uvítali 

by tedy interakci mezi nimi vozidlem a situací týkající se dopravního provozu, alespoň 

u závažnějších situací.

7.8. Vyhodnocení polohy zobrazovací plochy

Obrázek 28 poloha zobrazovací plochy (zdroj: autor) 
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Původní poloha zobrazovací plochy a její těžiště 

Těžiště ploch dle preferencí probandů 

Výsledná poloha zobrazovací plochy a její těžiště-zohledňující četnost odpovědí 

Na obrázku č.28. je zobrazen posun polohy zobrazovací plochy dle preferencí probandů. 

Posun polohy není nijak výrazný. Došlo k mírnému posunu vertikálně nahoru a horizontálně 

mírně vlevo k řidiči. Je nutno dodat, že posun polohy preferovala jen třetina probandů, 

v obrázku posun plochy červeně. Zbylé dvě třetiny probandů byly spokojeny s polohou 

zobrazovací plochy, a tak ji neměnily, v obrázku původní poloha a její těžiště modrou barvou. 

K posunu polohy nedocházelo u některý probandů z důvodu jejího nevyužití během 

experimentu, protože jim přišlo komfortní pro zadanou aktivitu použít jen notebook. 

Vyhodnocení této části bylo provedeno pomocí Autocadu 2018, kam byly přeneseny jednotlivé 

obrázky s preferencí probandů, dále vyznačeny středy jednotlivých obdélníků, zjištěny 

souřadnice jednotlivých středů a pomocí váženého průměru bylo spočteno těžiště výsledného 

obdélníku, který představuje optimální polohu zobrazovacího zařízení 
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8. Závěr 

První část práce se věnovala popisu autonomní technologii, dále byly definovány jednotlivé 

úrovně autonomní jízdy a byl zmapován současný stav této technologie ve světě. Existuje tedy 

celkem 5 úrovní autonomní jízdy, kdy poslední úroveň již nemusí obsahovat základní ovládací 

prvky vozidla a vozidlo se bude schopno pohybovat na vozovce samo bez kontroly řidiče. 

Současný stav této technologie se nachází ve 2-3. úrovni autonomní jízdy a mnoho výrobců 

automobilů usilovně pracuje na vývoji 4. úrovně autonomní jízdy. Nasazení 4. a vyšší úrovně 

autonomní jízdy naráží na legislativní rámec, který stanovuje, že řidič je plně odpovědný za 

provoz vozidla na silnici v každém okamžiku jízdy, což naráží na 4. a 5. stupeň autonomní 

jízdy, kde řidič již nemusí být. Výhledově se počítá na základě rešerše s plošným použitím této 

technologie do roku 2040.  

Následně byla provedena rešerše konceptů autonomní jízdy napříč výrobci. Bylo zjištěno, že 

každý výrobce autonomní jízdu chápe jinak. Někteří výrobci se orinetují na luxusní provedení 

interiéru a vysokou podporu multifunkčních zařízení ve vozidle, čímž chtějí vytvořit cestovní 

prostor, kde se cestující bude cítit, jako v další místnosti svého domova. Další výrobci tuto 

technologii chápou jako možnost rozšíření osobní mobility mezi skupiny obyvatel, kde nyní 

není zcela běžná. Jedná se o technologii Car-sharingu, kdy se zaprvé eliminují prázdné jízdy 

vozidel a možnost osobní přepravy nyní získají osoby s tělesným postiženým a mohla by se 

zvýšit mobilita seniorů či dětí.  

Rešerše byla základem pro návrh experimentu, který se zabýval posouzením komfortu během 

autonomní jízdy z pohledu cestujících. Na základě této rešerše byla vytipována typická 

aktivita, kterou výrobci očekávají jako nečastější aktivitu cestujících během autonomní jízdy. 

Vybraná aktivita byla implementována do experimentu a ověřena.  

Druhá část práce byla věnována experimentu, jehož tématem, jak je výše zmíněno, bylo 

posouzení komfortu během autonomní jízdy z pohledu cestujících při zadané aktivitě, tedy 

práci a dále byly zkoumány uživatelské preference při této aktivitě. Podrobný popis 

experimentu a jeho vyhodnocení se nachází v kapitole Experiment.  

Analýza dat z měření přinesla zajímavé výsledky. Autonomní technologie na měřeném vzorku 

probandů nebyla zamítnuta, ale naopak. Většina probandů byla překvapena, jak komfortní byla 

jízda v režimu autonomní jízdy. Toto tvrzení potvrzují výsledná data ze sekce pro komfort, kde 

v režimu autonomní jízdy nevolnost z pohybu vykazuje pro všechny její faktory nižší hodnoty. 

Samotní probandi pak v části spontánní kritiky uváděli, že komfortnější byla jízda 

v autonomním režimu. Tento výsledek je třeba brát s rezervou, protože se jednalo o měření 
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v simulátoru, které má své omezení a data z reálného provozu by nemusela být tak 

jednoznačná.  

Ve srovnání jednotlivých konceptů dle preferencí probandů, tedy konceptu jízdy klasické, kdy 

řídí řidič sám a konceptu jízdy autonomní, kdy za řízení zodpovídá vozidlo, dopadl opět lépe 

koncept autonomní jízdy.  

Data z dotazníku pro autonomní jízdu byla více konzistentní, což potvrzuje hodnota 

Cronbachovy alfy. Znamená to, že tato část měření zapůsobila na pocity probandů podobným 

způsobem a ty z něj měli podobný ucelenější zážitek.  

Při pohledu na jednotlivé měřítka UEQ dotazníku je významný rozdíl u měřítek účinnosti 

a originality. Výsledky této části korespondují i s komentáři probandů, kdy probandi shledávali 

jako užitečné na cestě využít svůj čas jiným způsoben, než je tomu doposud. 

Celkové hodnocení uživatelské zkušenosti vystihuje ukazatel KPI, kde znovu autonomní režim 

vozidla předčil klasický koncept jízdy v kontextu provedeného experimentu. Dokonce se 

zařadil v hodnocení produktů do kategorie „dobrý“, zatímco klasický koncept byl zařazen 

o kategorii níže, tedy „nadprůměrný“.  

Koncept autonomní jízdy, kdy probandi měli zadanou pracovní aktivitu, byl testovanými přijat 

velmi kladně a dle komentářů předčil jejich očekávání. To se odráží i v hodnocení konceptu 

jako produktu. Nicméně, jak už je mnoho krát řečeno je třeba brát výsledky s rezervou, protože 

se jednalo pouze o simulaci, kde z důvodu proveditelnosti byly zanedbány některé aspekty 

jízdy oproti realitě. Jde ovšem konstatovat na základě výsledků experimentu, že autonomní 

technologie se můžou těšit vřelému přijetí, minimálně ve zkoumané věkové kategorii probandů 

a výrobci automobilů jsou tak na dobré cestě k četnějšímu nasazení této technologie do 

reálného provozu, minimálně v rovině přijetí populace této technologie. Zadání bakalářské 

práce bylo splněno.  

Další experiment by mohl zkoumat podrobněji aktivity, kterým by se cestující chtěli věnovat 

během jízdy nebo by se mohl zabývat usazením cestujících ve vozidle a jejich prostorovými 

požadavky v tomto konceptu jízdy, což z jisté části, přes určitá zjednodušení, zkoumal i tento 

experiment. 
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Seznam příloh: 

• Příloha 1: Protokol k měření na posouzení komfortu posádky při autonomní jízdě 
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Protokol k měření na posouzení komfortu posádky při autonomní jízdě 

pokyny a info pro experimentátora 
 
//infotainment a všechny zobrazovací prvky součástí simulace jsou v počátečním 
nastavení 
//proband vchází do laboratoře// 
 

Vážený/á pane/paní vítám Vás v této nově vybudované laboratoři, kde se dnes s Vaší 
pomocí uskuteční experiment na vozidlovém simulátoru, zaměřený na posouzení komfortu 
posádky při autonomní jízdě.  
 
Experiment se skládá ze dvou částí, které na sebe budou navazovat v minimálních časových 
odstupech. Během experimentu bude pořizován audiovizuální záznam z kabiny vozidla 
pouze za účelem vyhodnocení experimentu. 
 
//čekání na souhlas probanda// 
//Proband vyplní úvodní otázky formuláře k experimentu// 
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Protokol k měření na posouzení komfortu posádky při autonomní 

jízdě 

Úvodní část 

Pohlaví  Věk  ID 

 

1) Máte zkušenosti s prací na notebooku či jiným el. Zařízení? 

Ano 

Ne 

2) Máte zkušenosti s pokročilými asistenčními systémy ve vozidle? 

Ano 

Ne 

3) Uvítal/a byste autonomní jízdu při každodenní dojížďce do práce/školy?  

Ano 

Ne 

4) Uvítal/a byste autonomní jízdu na delší vzdálenosti?  

Ano  

Ne 

5) Považujete autonomní technologie za užitečné?  

Ano 

Ne 

6) Jste zvyklý/á pracovat při dojíždění autobusem či vlakem?  

Ano 

Ne 

7) Pracoval/a jste někdy v automobilu na zadních sedačkách nebo sedačce 

spolujezdce?  

Ano 

Ne 
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V první části bude Vaším úkolem projet scénář měření v režimu klasické jízdy. V druhé části 
projedete stejný scénář, ale tentokrát v režimu autonomního řízení, kdy budete mít za úkol 
vytvořit krátkou powerpointovou prezentaci na téma aktuální stav COVID-19 ve světě o 
rozsahu 3-4 slidy. 
 

• Počet nakažených  

• Opatření 

• Ohniska nákazy 

• Vlastní závěr 
 
Po skončení první části budete dotázán/a na informace týkající se sekce Motion sickness a 
UEQ. Následně budete pokračovat v další částí experimentu. Po druhé části budete znovu 
tázán/a na sekce Motionsickness a UEQ a provedeme společně závěrečné interview o 
experimentu.  
 
Scénář projíždějte prosím dle pravidel silničního provozu, tedy dodržujte nejvyšší povolené 
rychlosti a respektujte zadané dopravní značení.  
 
První část bude ukončena cca za 9:30 min, kdy odstavíte vozidlo v odstavném pruhu u 
druhého oranžového sloupku SOS po zúžení.  
 
//První část končí cca za 9:30 min u druhého žlutého sloupku SOS vpravo po zúžení// 
//Experimentátor ukáže probandovi, jak a kde se upravují jednotlivé prvky simulátoru 
(sedadlo, volant, atd) // 
//proband nastupuje do simulátoru// 
 
Upravte si prosím sedadlo tak, jako byste měli vozidlo řídit a zapněte si bezpečnostní pás. 
Pokud nebudete z jakéhokoliv důvodu schopen/schopna pokračovat dále, experiment bude 
okamžitě přerušen. 
 
//proband zahajuje trénink// 
 
 Vyzkoušejte si jednotlivé prvky vozidla, plyn, brzdu, ovládání, infotainment, atd atd. 

//proband ukončil trénink// 

Nyní začíná první fáze experimentu, kde budete mít za úkol projet zadaný scénář 
experimentu v klasickém režimu řízení 

//proband zahajuje první část// 

//Proband přijíždí ke druhému sloupku SOS-je upozorněn// 

//Proband odstavuje vozidlo// 

//proband ukončil první fází a je dotázán na MS, UEQ,// 
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MS-část 1 
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UEQ-část 1 

Nyní prosím proveďte hodnocení. 

 
Pro posouzení produktu prosím vyplňte tento dotazník. Dotazník se skládá z 
opačných vlastností, které se mohou vztahovat k produktu. Kroužky mezi 
vlastnostmi představují odstupňování mezi opaky. Míru svého souhlasu s 
vlastnostmi vyjádříte tím, že označíte kroužek, který je nejblíže vašemu názoru. 

 
 

 Příklad: 
 

atraktivní        neatraktivní 

 
Taková odpověď by znamenala, že danou aplikaci hodnotíte spíše jako atraktivní 
než neatraktivní. 

 
Rozhodujte se prosím spontánně. Nepřemýšlejte nad vaším rozhodnutím příliš 
dlouho, sdělte svůj první dojem. 

 
Někdy si nemusíte být úplně jisti ohledně míry svého souhlasu s určitou vlastností, 
nebo se vám může zdát, že se nějaká vlastnost k produktu nevztahuje. I přesto 
prosím označte všechny odpovědi. 

 
Váš osobní názor je to, co se počítá. A pamatujte: neexistují správné nebo špatné 
odpovědi! 
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Nyní prosím ohodnoťte produkt tím, že na každém řádku označíte jeden kroužek. 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7   

otravný        příjemný 1 

nepochopitelný        pochopitelný 2 

tvůrčí        nezáživný 3 

jednoduchý na 
naučení 

       obtížný na naučení 4 

hodnotný        podřadný 5 

nudný        vzrušující 6 

nezajímavý        zajímavý 7 

nepředvídatelný        předvídatelný 8 

rychlý        pomalý 9 

vynalézavý        obvyklý 10 

bránící        podporující 11 

dobrý        špatný 12 

složitý        jednoduchý 13 

odpudivý        přitažlivý 14 

tradiční        moderní 15 

protivný        milý 16 

jistý        nejistý 17 

motivující        demotivující 18 

splňuje očekávání        nesplňuje očekávání 19 

neefektivní        efektivní 20 

jasný        matoucí 21 

nepraktický        praktický 22 

uspořádaný        roztříštěný 23 

pěkný        ošklivý 24 

sympatický        nesympatický 25 

konzervativní        inovativní 26 
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Nyní je vaším úkolem projet tentýž scénář, ale v režimu autonomního řízení 
vozidla(simulátoru). Vaším úkolem v této části bude během jízdy vytvořit powerpointovou 
prezentaci téma aktuální stav COVID-19 ve světě o rozsahu 3-4 slidy. K tvorbě prezentace 
můžete využít notebook a tablet, jenž je umístěn uprostřed středového panelu 
vozidla(simulátoru) 
 
Tato část bude trvat cca 9:30 min.  
 
//Proband dostane základní body pro prezentaci(osnovu)// 
//Uvedení probanda do kontextu/ 

Tato aktivita má simulovat situaci, kdy vlastníte vozidlo vybavené autonomní technologií a na 
své cestě například do práce, jste se rozhodl/a, že předáte kontrolu nad vozidlem 
autonomním systémům a budete se během cesty věnovat pracovním povinnostem. 

//proband zahajuje druhou část// 

// proband ukončuje druhou část a je znovu dotázán na MS a UEQ+KPI// 
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MS-část 2 
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UEQ-část 2 

 1 2 3 4 5 6 7   

otravný        příjemný 1 

nepochopitelný        pochopitelný 2 

tvůrčí        nezáživný 3 

jednoduchý na 
naučení 

       obtížný na naučení 4 

hodnotný        podřadný 5 

nudný        vzrušující 6 

nezajímavý        zajímavý 7 

nepředvídatelný        předvídatelný 8 

rychlý        pomalý 9 

vynalézavý        obvyklý 10 

bránící        podporující 11 

dobrý        špatný 12 

složitý        jednoduchý 13 

odpudivý        přitažlivý 14 

tradiční        moderní 15 

protivný        milý 16 

jistý        nejistý 17 

motivující        demotivující 18 

splňuje očekávání        nesplňuje očekávání 19 

neefektivní        efektivní 20 

jasný        matoucí 21 

nepraktický        praktický 22 

uspořádaný        roztříštěný 23 

pěkný        ošklivý 24 

sympatický        nesympatický 25 

konzervativní        inovativní 26 
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KPI 

Produkt by měl vypadat atraktivně, příjemně, přátelsky a mile.  

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 

 

Měl bych plnit své úkoly s výrobkem rychle, efektivně a pragmaticky. 

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 

 

Produkt by měl být snadno srozumitelný, jasný, jednoduchý a snadno k naučení. 

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 

 

Interakce s produktem by měla být předvídatelná, bezpečná a měla by splňovat má 

očekávání. 

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 

 

Použití produktu by mělo být zajímavé, vzrušující a motivující 

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 

 

Produkt by měl být inovativní, vynalézavý a měl by být kreativně navržený. 

 

Není vůbec důležité        Velmi důležité 
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//Můžete vystoupit ze simulátoru// 

//proband vystupuje ze simulátoru// 

// probíhá interview dle scénáře// 
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Závěrečné interview  

1) Preferoval/a byste namísto zadané aktivity jinou aktivitu během jízdy? Relaxaci či 

jinou pracovní aktivitu? 

 

 

2) Jak náročná byla zadaná aktivita?  

velmi náročná        velmi snadná 

 

 

3) Jak úspěšně jste zvládl/a zadanou aktivitu dle vašeho soudu?  

velmi neúspěšně        velmi úspěšně 

 

 

4) Jak komfortní byla cesta v režimu autonomního řízení?  

 

 

 

5) Jak komfortní bylo vykonávat zadanou aktivitu během jízdy v autonomním režimu?  

 

 

 

6) Jak náročné bylo ovládání infotainmentu během autonomního režimu vozidla?  

velmi náročné        velmi snadné 

 

Poznámky experimentátora k poloze těla 

Poloha sedačky  

První část       Druhá část  

  

velmi komfortní        velmi nekomfortní  

velmi komfortní        velmi nekomfortní  
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Poloha těla 

První část       Druhá část 

 

Změna posezu 

První část       Druhá část 

 

Spontánní kritika: 

 

  



75 
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Děkujeme za účast 

//proband opouští laboratoř// 

// Nastavení infotainmentu do počátečního nastavení pro dalšího probanda// 

 




