
ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ VLIVU ABSOLVOVÁNÍ KURZŮ ŠKOLENÍ BEZPEČNÉ JÍZDY NA CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ 

DLE ZÁKONA 347/2007 Sb. A PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU č.156/2008 

Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte. 

1.  

Kolikrát jste již v minulosti využil/a možnosti dobrovolného odečtu 3 bodů z hodnocení řidiče 

 v rámci školení bezpečné jízdy? 

nikdy, jsem tu poprvé 1 2 3 

 

2.  
Absolvoval/a jste již podobný kurz nebo školení řidičů v rámci profesního školení? 

ano ne jiný (napište)  

 

3.  
Jaký celkový dojem na Vás školení bezpečné jízdy zanechalo? 

dobrý spíše dobrý horší špatný 

 

4.  

Uvítali byste možnost vyzkoušet si některou část praktického výcviku v jiném, než Vašem vozidle? 

Například vozidlo s pohonem pouze přední nebo zadní nápravy. 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

5.  
Měl kurz preventivní účinek ve vztahu ke spáchaným přestupkům? 

ano ne 

 

6.  

Bylo by podle Vás vhodné u řidičů recidivistů, povinně zařadit do absolvování kurzu  

dopravně-psychologického vyšetření? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 
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7.  

V teoretické části kurzu byly řešeny nejčastější situace, za které jsou udělovány „trestné“ body. Bylo 

to pro Vás poučné? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

8.  

Jsou v praktické části výcviku navozeny situace srovnatelné se situací, do které jste se někdy ocitli 

v běžném provozu? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

9.  
Jak hodnotíte délku kurzu vzhledem k jeho náplni? 

krátká dlouhá přiměřená  

 

10.  
Myslíte si, že by bylo vhodné některé teoretické otázky demonstrovat přímo na polygonu? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

11.  

Bylo by podle Vás vhodné natáčet Vaši jízdu na kameru a poté provést rozbor chyb 

s použitím záznamu? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

12.  
Měli by mít řidiči recidivisti jinou náplň kurzu než prvoúčastníci? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

13.  

Bylo by podle Vás vhodné na konci kurzu zařadit test pro ověření znalostí získaných  

během kurzu, jak z teorie, tak i z praxe? 

rozhodně ano ano spíše ne ne 
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14.  

Bylo by vhodné, kdyby Vám každou část praktické výuky nejdříve předvedl lektor?  

Pokud tomu tak bylo, otázku ignorujte. 

rozhodně ano ano spíše ne ne 

 

 

16.  
Jakou maximální rychlostí jste se pohybovali na polygonu? 

        

 

17.  
Na jaké vzdálenosti lze zastavit vozidlo z rychlosti 50 km/h na suché vozovce? 

      [m]  

 

18.  
Jaký je Váš momentální nejsilnější pocit z absolvovaného kurzu? 

napište:    

 

15.  
Co byste v kurzu zásadně změnili? 
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19.  

Jakou další náplň kurzu byste uvítali? 

promítání následků dopravních nehod ano ne 

rozbor příčin vedoucích k nehodám včetně 

následků pro pachatele 
ano ne 

nárazové testy vozidel ano ne 

návštěva pitvy těla po nehodě s rozborem 

následků nárazu na lidské tělo 
ano ne 

simulace nárazu do pevné překážky ano ne 

   

doplňte vlastní náměty na náplň kurzu       

       

       

       

       

 

20.  

Informace o účastníkovi kurzu: 

pohlaví muž žena 

věk ……… 

skupiny řidičského oprávnění (doplňte 

případnou podskupinu +E) 
A B C D T 

jste profesionální řidič (vlastníte 

profesní průkaz) 
ano ne 

jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění ……… 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku pro účely diplomové práce a přeji mnoho ujetých kilometrů bez nehody. 

 


