
 





 



 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou subjektivního odhadu rychlosti vozidla jeho řidičem a 

zároveň je projektem zabývajícím se získáváním a vyhodnocováním dat získaných v rámci jízdních 

zkoušek. Pocitová rychlost vozidla je zkoumána z pozice řidiče – respondenta, který nemá možnost 

kontrolovat rychlost, kterou se právě pohybuje, na tachometru vozidla. Cílem je potvrzení nebo 

vyvrácení faktu, zda je řidič schopný adekvátně odhadnout rychlost pohybujícího se vozidla 

v případě dopravní nehody a nalezení faktorů, které mohou mít vliv na subjektivní odhad rychlosti 

řidiče. 

Abstract  

The diploma thesis deals with the issue of driver´s subjective estimation of vehicle speed and at 

the same time it is a project dealing with acquisition and evaluation of data obtained during the 

driving tests. The perceived vehicle speed is examined from the perspective of a driver - the 

respondent, who has no possibility of controlling the actual vehicle speed on the vehicle's 

speedometer. The aim is to either confirm or refute whether the driver is able to adequately 

estimate the speed of a moving vehicle in the event of an accident as well as describe the factors 

that may affect a subjective estimation of the driver's speed. 
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1 ÚVOD 

S vývojem technologií se věci kolem nás stávají inteligentnějšími, vyspělejšími a 

dokonalejšími. Tento vývoj je nezastavitelný a velmi často překračuje meze lidského chápání. Ti, 

kteří tento vývoj pohání vpřed, patří mezi skupinu vyvolených, jejichž myšlenky a nápady se vyvíjí 

rychleji než svět kolem nás.  

Člověk jako takový, žijící v konzumním světě, se však tak rychle nevyvíjí. Kdysi dávno byl 

vrcholkem dopravy člověka a zboží povoz tažený koňmi. Dnes mohou vozidla dosahovat takových 

rychlostí, že předčí součet desítek koňských sil. Tyto rychlosti se začínají dostávat do takových 

úrovní, kdy je pro lidské oko a mozek často velmi obtížné vyhodnotit rychlost tohoto pohybu. 

Vozidla mohou být výkonná, ačkoli tento fakt není přímo úměrný velikosti vozidla. S lepšími 

vlastnostmi dalších parametrů vozidla vyjma motoru se jízda vozidlem stává pružnější a svižnější. 

Propojením stále se zlepšujících parametrů vozidla s jízdním komfortem uvnitř kabiny dochází 

k potlačení dříve dominantních znaků spojených s vysokou rychlostí vozidla, mezi které patří hluk, 

otřesy a vibrace nebo zhoršující se stabilita vozidla při vysoké rychlosti. Nelze zapomenout na stále 

kvalitnější povrch vozovek, který umožňuje dosahování vyšších rychlostí vozidla za stejný nebo 

kratší čas. Vozidla také disponují širokou škálou jízdních asistentů, které vyplňují mezery 

schopností tam, kde má člověk nedostatky. 

Všechny zmíněné aspekty působí na vnímání člověka a ovlivňují ho. Subjektivní odhad 

rychlosti člověka, zejména uvnitř vozidla, se může stávat stále více zkresleným, a to právě vlivem 

zmíněných faktorů. Pokud se někdo stane, ať už účastníkem a nebo svědkem dopravní nehody, 

může jeho výpověď na dané téma být velmi důležitá a pomoci rozklíčovat celou situaci. Nicméně 

subjektivní odhad rychlosti 25 letého mladíka a 75 leté babičky po průjezdu Škody 120 a Porsche 

Panamera se s velkou pravděpodobností bude značně lišit, ačkoli nelze paušálně podceňovat 

žádnou skupinu lidí.  

Proto se tato práce zabývá aspekty a faktory, které mohou mít a nebo mají vliv na 

subjektivní odhad rychlosti člověkem. Práce je vzhledem ke svému rozsahu zaměřena pouze na 

pozici řidiče. Pomocí různých variant třídění reálně měřených dat dojde k jejich vyhodnocení a 

hledání specifických faktorů a závislostí, které by na subjektivní odhad rychlosti mohly mít či mají 

značný vliv. 
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2 SOUČASNÝ STAV / REŠERŠE 

Na zadané téma byly dříve zpracovány již dvě diplomové práce v rámci ÚSI VUT. Jedna 

z nich se zabývala vnímáním rychlosti vozidla, avšak nikoliv z pohledu řidiče, ale z pohledu 

cestujícího, a to jak na předním, tak na zadním sedadle. Pointou zadání je ověření faktu, zda mohou 

svědci dopravních nehod vypovídat způsobem přibližujícím se realitě. V pracích byly zohledněny 

také faktory ovlivňující reakce a vnímání řidiče.  

Výsledkem první práce (odhady spolujezdců) je mimo jiné fakt, že rychlosti byly lépe 

odhadovány u starších vozidel a tyto odhady se stávaly logicky méně přesnými u novějších vozů. 

Stejně tak odhady ve dne byly přesnější, než v noci a majitelé řidičského oprávnění odhadovali lépe 

než ti, kteří jej nevlastnili. 

Z druhé práce, kde byli cestující zároveň řidiči, vyplývá lepší odhad rychlosti u mladších 

řidičů vedle starších – seniorů. Dále je značný rozdíl v odhadech řidičů zkušených a nezkušených, 

kdy se zkušenější řidiči svým odhadem více přiblížili skutečné rychlosti.  

Další práce na obdobná témata byly zaměřeny na odhad rychlosti z videozáznamu, avšak 

pomocí vyvinuté aplikace – tedy z pohledu IT. 

Z laboratorního výzkumu (Gibon, 1984) o řidičích vyplývá, že se pod tlakem cítí frustrovaní 

a netrpěliví, a to například v případě, kdy jsou dopravní situací nuceni jet pomaleji. K tomu mohou 

být nuceni ať už předvídatelnými, či nepředvídatelnými situacemi, například červenou na semaforu 

nebo dopravní zácpou. Zmiňovaná studie se zabývá vlivem časového presu na emoční chování 

člověka a s ním spojené vnímání rychlosti, které při zesílených emocích podporuje riskantní 

chování řidičů. Dle studie je vysoká pravděpodobnost korespondence časového tlaku se zvýšeným 

emočním vzrušením a u člověka, který se zaměří primárně na tok času, a tím pádem nevnímá 

objektivně rychlost jízdy. Člověk, který se vyskytne v časovém presu a na čas zaměří veškerou svou 

pozornost, nevěnuje pak tolik pozornosti samotnému řízení. Navazující studie (Cœugnet, Miller, 

Anceaux a Naveteur, 2013) byla navržena k analýze vlivu časového presu na volbu a vnímání 

rychlosti. Účastníky výzkumu bylo 10 žen a 10 mužů ve věku 21-51 let, vlastnící řidičský průkaz 

minimálně po dobu tří let. Účastnící byli podrobeni psychometrickým testům, aby došlo k vyloučení 

extrémního emocionálního chování (vztek, úzkost).  

Účastníkům bylo promítáno 8 videí bez zvuku, 2 z nich z pevného místa (z pozice chodce), 

6 z interiéru experimentálního vozidla (z řidičovy perspektivy) a 2 nahrávky byly situovány na 

dálnici. Účastnící byli testováni jednotlivě, v tiché místnosti bez oken s velmi mírným osvětlením a 

bez možnosti orientace v čase. Při promítání filmu byli testovaní dotázáni, jakou rychlostí vozidlo 
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projelo a jakou rychlostí by tímto úsekem projel sám testovaný/dotazovaný. Dále byli požádáni 

stisknutím tlačítka odhadnout dobu trvání zhlédnutého videa. Dotazovaný byl navíc vystaven 

několika situacím: nutností stihnout vlak nebo poklidným návratem domů, které měly ovlivnit jeho 

odhady a zároveň způsobit stresovou situaci či nikoliv. Řidiči pod tlakem času vzhledem k dané 

situaci vykazovali zvýšené vzrušení během řízení. Z výsledků dále vyplynulo, že dotazovaní více 

nadsazovali při odhadu vlastní rychlosti v porovnání s odhadem jedoucího vozu, na který se dívali 

jako nezúčastněná osoba. 

Pokud by daná práce měla být shrnuta, výsledek se nacházel v mezích očekávání, kdy 

časový tlak vede k rychlé jízdě a podceňování rychlosti. Tento faktor také působí na odhad doby 

potřebné k zastavení vozidla jedoucího touto rychlostí. Může také vést ke kognitivnímu zkreslení, 

kdy se řidič příliš věnuje zdrojům poskytujícím informace o čase, a to na úkor pozornosti, která by 

měla být věnována silničnímu provozu. Metoda využívající videozáznamy měla určitá omezení, 

kterými může být částečně vysvětleno, proč nebyly pozorovány žádné skutečné známky 

riskantního řízení. Tato studie byla tedy vyhodnocena jako užitečný základ vhodný pro další 

testování odlišným přístupem a experimentem. (Cœugnet et al., 2013) 

2.1 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VNÍMÁNÍ ČLOVĚKA 

Faktory ovlivňující řidiče během řízení lze rozdělit minimálně na dvě základní kategorie. 

První kategorií jsou interní faktory, kdy na řidiče působí také vlastní momentální rozpoložení a 

druhou kategorií jsou externě působící vlivy. Nejprve se tato práce tedy bude věnovat interním 

vlivům, které jsou popsány v následující kapitole. 

2.1.1 Emoce 

Toto slovo vyjadřuje prožívání duševních změn, které člověka provází celým životem. 

Emoce spolu s dalšími vlastnostmi utváří dopravní charakter a aktivizují a deaktivizují dopravní 

chování. Následuje několik příkladů: 

• disociální porucha osobnosti (anetická psychopatie)  

– postrádání soucitu, svědomí, náklonnosti 

– bezohledné chování a lhostejnost k sobě i druhým 

• bohatý emoční rejstřík jedince 

– potíže s koncentrací 

– vměšování pocitů do myšlení, vnímání a hodnocení dopravních situací 
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– reakce zkratovité nebo naopak s prodlevou > nepřiměřené dopravní realitě 

• přetížení zápornými emocemi 

– špatná nálada, pesimismus, deprese, zlost > obdobné působení jako sklenka 

tvrdého alkoholu 

– zamlžení zrakového vnímání, rozptýlení pozornosti, snížení reakční schopnosti, 

rozptýlení pozornosti 

– v reálu způsobuje přehlédnutí značky, nedání přednosti v jízdě, nedodržení 

bezpečné vzdálenosti 

• oslabená psychosomatická kapacita 

– nahromaděné napětí uvolňováno blikáním, houkáním, grimasami, gestikulováním 

– reakce ve spojitosti s pocitem ohrožení > zpomalení auta před danou osobou, 

problém s rozjezdem, nemožnost toto vozidlo objet 

– intelekt není schopen brzdit projevy tohoto řidiče > dochází ke ztrátě kontroly nad 

sebou samotným v takto zátěžové situaci 

(Havlík, 2005, s. 55-56) 

2.1.2 Stres 

Psychická zátěž pramenící z vnějších vlivů a vnitřních podmínek vznikající nesouladem 

podmínek a nároků člověka na straně jedné a jeho stavem a osobnostní strukturou na straně 

druhé. Kombinace zmíněných faktorů způsobuje nestejné prožívání stejných situací různými 

osobami – rozdílná zátěž duševní, tělesná a fyziologická. 

Účinek stresu jím způsobenou zátěž lze rozčlenit následovně: 

• senzorická zátěž 

– vyplývá z požadavků na zejména zrak a smyslové orgány a odpovídající nervovou 

soustavu 

• psychosomatická zátěž 

– je způsobena z nároků na pozornost, vnímání, hodnocení a paměť při zpracovávání 

informací a požadavků 

• emoční 

– pramení ze situací, které vyvolávají emoční odezvu – stres 

• sociální 
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– pramenící z problematických interpersonálních vztahů 

(Havlík, 2005, s. 60) 

Během života je v jisté míře běžná každodenní stresová zátěž, avšak pro x různých jedinců 

je tato „přiměřená“ dávka stresu naprosto odlišná. Psychologové Holmes a Rahe (1970) sestavili 

„stresový žebříček“, ze kterého jsou níže uvedeny stresové faktory řidiče z povolání. Mezi ně patří 

následující: vysoká odpovědnost za cestující/náklad, sledování velkého množství informací, vědomí 

potenciálního rizika/havárie, neznámé a konfliktní dopravní situace, zhoršené povětrnostní 

podmínky, nedostatek času, spánku a odpočinku, střídavé směny, práce přesčas a s tím spojený 

nepravidelný životní styl a disharmonický rodinný život 

Všechny zmíněné faktory, ať emoční nebo stresové ovlivňují reakce řidiče během jízdy, jeho 

rychlost a vnímání okolí. Kromě spojitosti stresu a emocí jsou reakce řidiče ovlivněny mnoha 

dalšími vlivy, z nichž pro příklad je vhodné uvést například věk řidiče (mladí vs. starší řidiči), změnu 

povětrnostních podmínek (den, noc, sníh, déšť) a případné rozptýlení pozornosti (cigareta, mobilní 

telefon, spolucestující). 

2.2 HLUK VNÍMANÝ ŘIDIČEM UVNITŘ KABINY A JEHO VLIV NA POCITOVÉ 

VNÍMÁNÍ RYCHLOSTI 

Kromě celkového rozpoložení řidiče má podíl na pocitovém vnímání rychlosti pochopitelně 

samotné vozidlo a jeho vlastnosti. Celkové snížení hluku je důležitou podmínkou ke zvýšení 

bezpečnosti provozu. Hluk v interiéru vozidla nepříjemně ovlivňuje všechny cestující a degraduje 

jízdní pohodlí. Parametry mající vliv na tvorbu hluku uvnitř kabiny lze rozčlenit do několika kategorií 

v souvislosti se zaměřením této práce bude několik z nich popsáno níže. (Vlk, 2000, s. 94) 

2.2.1 Hluk 

Hluk lze všeobecně definovat jako nežádoucí zvuk vyvolávající nepříjemný nebo rušivý 

vjem, případně mající škodlivý účinek. Jeho účinky a dopady na člověka závisí na jeho intenzitě a 

době působení. U kategorií M a N je v České Republice stanoven limit 85 dB u vozidel 

s pohotovostní hmotností do 1,5 t a dále 89 dB nad 1,5 t. (Vlk, 2000, s. 94) 

Zdroje hluku: 

• v závislosti na otáčkách motoru 

- hluk výfuku, sání, mechanický hluk motoru, spalování, chladícího 

ventilátoru 

•  
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• v závislosti na rychlosti jízdy 

- obtékání vzduchu dle karoserie, hluk převodového ústrojí, hluk vznikající 

odvalováním pneumatik 

• ostatní zdroje 

- vibrující díly karoserie a vozidla způsobené nevyvážeností vozidla a 

nerovnoměrným chodem motoru 

- vibrace způsobené nevyvážeností kol a dalších otáčejících se částí 

- nerovnosti vozovky 

- hluk způsobený příslušenstvím (stěrače, topení) 

Šíření hluku: 

• akustická cesta 

- hluk je k dané osobě šířen vzduchem, což lze nazvat přímým vyzařováním 

zdroje 

• mechanicko-akustická cesta 

- v tomto případě jsou vibrace přenášeny na panely a následně 

prostřednictvím těchto panelů je vyzařována hluková energie 

(Vlk, 2000, s. 95) 

 

Obr. č. 1 - Zdroje vibrací [Wang, 2010] 
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2.2.2 Aktivní kontrola vibrací a hluku 

Hluk vznikající při jízdě vozidlem je jeden z rušivých elementů, který ovlivňuje celkový pocit 

z jízdy a pochopitelně je jedním z faktorů majících vliv na pocitové vnímání rychlosti. Zvýšená 

úroveň hluku v kabině při jízdě může v člověku evokovat rychlejší jízdu, ačkoli tomu tak nemusí být 

a naopak tichý pohyb vozidla po vozovce může zkreslovat skutečně vyvinutou rychlost jízdy. (Wang, 

2010) 

I v této oblasti již výrobci vozidel zapracovali a některá vozidla disponují aktivní kontrolou 

hluku a vibrací ve vozidle. Princip aktivní kontroly hluku funguje na bázi analýzy hluku v kabině 

pomocí mikrofonu a vysílání tzv. rušící „anti-hlukové“ vlny z reproduktorů nebo jiných 

sekundárních zdrojů. V případě vhodné aplikace může tento systém efektivně vyřešit problém 

s nechtěným hlukem v kabině automobilu, případně v jiných prostředcích nebo výrobních 

procesech. (Kuo a Morgan, 1996) Regulace šumu metodou Feedforward ANC byla vyvinuta ve 

spolupráci s Lotus Engineering, kdy k regulaci šumu sloužily 4 ze 6 reproduktorů automobilu, 

umístěných v přístrojové desce a předních dveřích společně s adaptivním počítačem kontrolujícím 

hlučnost motoru, který přijímal signály o rychlosti motoru. (Wang, 2010, s. 243) 

 

Obr. č. 2 - Aktivní potlačení hluku - princip Feedforward [Wang, 2010] 

Jak bylo naznačeno výše, existuje jistá metoda pro potlačení hluku/šumu ve vozidle. Pro 

upřesnění lze uvést následující metody ANC: 
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• Feedback ANC 

- tzv. zpětnovazební aktivní potlačení hluku 

- principem je snímání hluku za jeho generátorem a tento hluk je považován 

za chybový signál 

- tento signál je zpracováván a po úpravě vysílán reproduktorem ve formě 

záporných interferencí (antivlny) 

- vysíláním záporných vln dojde k potlačení hluku až do nuly, tzn. do bodu 

redukce hluku 

(Jeub, Kruger, Shumacher a Vary, 2010) 

• Feedforward ANC 

- aktivní potlačení hluku snímáním referenčního hluku mikrofonem 

- snímaný hluk z okolí je zpracován (zpoždění, otočení fáze, ekvalizace) a poté 

generován zpět do prostředí pomocí reproduktoru 

- potlačeného hluku je docíleno protifází zvukových vln, které jsou odečteny  

(Wang, 2010) 

2.2.3 Pneumatiky 

Pneumatiky jako část vozidla, která je v kontaktu s tvrdým podkladem, hrají dvojitou roli 

v rámci hlučnosti vozidla. Jsou pochopitelně médiem pro přenos sil mezi koly a vozovkou, zároveň 

je nutné brát v úvahu hluk vznikající odvalováním kol. (Wang, 2010, s. 288) Pneumatiky jsou 

komponentem vozidla s nejkratší dobou životnosti a disponují mnoha protichůdnými požadavky 

(bezpečnost, odolnost, dynamika, komfort, ohled na životní prostředí…). Mnohokrát je tento 

komponent uživateli nedoceněný, ačkoli ať při rychlosti 20 km/h nebo 200 km/h, uživatel stále 

požaduje dokonalé vlastnosti pneumatiky, jejichž styčná plocha odpovídá často pouze dlani. 

Spousta faktorů a jejich změna není uživatelem rozpoznatelná během prvních kilometrů. Co však 

uživatel zajisté rozezná je rozdíl ve vibracích a hlučnosti ihned po změně pneumatik.  

(Wang 2010, s. 330) 

Pro výrobce je pneumatika velmi důležitý komponent ovlivňující jízdní komfort a dynamiku 

jízdy. Zároveň je však pneumatiku velmi náročné volit vzhledem k jejímu vlivu na spotřebu, brzdné 

vlastnosti, cenu a pochopitelně hlučnost.  

Nelze opomenout další důležité faktory, které se mimo velikost styčné plochy a hloubku 

dezénu, podílejí na tvorbě hluku při jízdě. Mezi ně patří například nahuštění samotných pneumatik, 

zatížení vozidla, správně seřízená geometrie kol. 
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2.2.4 Povrch vozovky a jeho nedostatky 

Jeden ze zdrojů hluku, který se projevuje jak při vysokých, tak při nízkých rychlostech, jsou 

dynamické rázy podvozku způsobené přejetím nerovnosti na vozovce. Některé příčiny lze odstranit 

nebo alespoň částečně snížit jejich dopad (konstrukční úprava vozidel), případně lze technickými 

opatřeními eliminovat jejich dopad na okolí (protihlukové stěny, úprava povrchu vozovek).  

(Profi Press, 2012) 

Povrch vozovky a jeho struktura je jedním z klíčových prvků ovlivňujících hluk vnímaný 

posádkou vozidla. Hluk vznikající odvalováním pneumatik a prouděním vzduchu, působícího na 

plochu, je fyzikální jev, který je naneštěstí velmi často umocněn hlukem způsobeným 

nedokonalostmi vozovky (výmoly a výtluky). Dle Wang (2010) lze tento hluk ve velké míře ovlivnit 

charakterem dezénu a jeho schopností izolovat. 

2.2.5 Vliv podvozku a karoserie na hluk uvnitř vozidla, Aerodynamika 

Jedním z hlavních zdrojů hluku při řízení vozidla je také aerodynamické působení na vozidlo 

při pohybu. Toto působení se však dle zdroje (Wang, 2010) projevuje obvykle při rychlosti vyšší než 

100 km/h, což není pro tuto práci podstatné, jelikož v praktické části se tak vysoké rychlosti při 

jízdních zkouškách neplánuje dosahovat. Tento hluk je způsoben zejména dělením karoserie, kdy 

dochází ke změně proudění, a tím ke vzniku hluku uvnitř kabiny. Pochopitelně je tento faktor 

ovlivněn velikostí čelní plochy vozidla, typem karoserie, případně charakterem přepravovaného 

nákladu. (Profi Press, 2012) 

Samotné typy karoserií byly rozebrány již v mnoha literaturách i odborných prací, tudíž 

bude tato problematika směřována mírně odlišnou cestou. Na karoserie bude pohlíženo z hlediska 

hlučnosti uvnitř karoserie, respektive celého vozidla.  

Motorová vozidla jsou svým účelem primárně určena pro přepravu osob a nákladu. 

Vzhledem ke konkrétnímu účelovému zaměření vozidla je poté závisle volen typ karoserie. Zcela 

základně lze karoserii rozdělit na dílčí části:  

- nosná konstrukce 

- místo pro řidiče 

- přepravní prostor 

- hnací soustava 

- podvozek       (Vlk, 2000, s. 10) 
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Karoserie musí plnit jak funkční požadavky, tak požadavky vztahující se k provozu, 

bezpečnosti nebo okolí. Vlk (2000, s. 13) zároveň považuje hluk uvnitř vozidla a jeho hladinu za 

jeden z aspektů ovlivňujících aktivní bezpečnost vozidla při jízdě. 

 

• podvozková karoserie 

- upevňovaná na rám podvozku, sama je nenosná (Nissan Terrano) 

- namáhání od vnějších i vnitřních sil a momentů zachycuje podvozek s rámem, 

nesoucí hnací a řídící soustavu, včetně karoserie 

- pružné spojení rámu a karoserie zabraňující nadměrnému namáhání karoserie 

- schopnost zabraňovat přenosu hluku do karoserie (tzv. akustický most) 

- podvozek se teoreticky může sám pohybovat 

• polonosná karoserie 

- rám sloužící pouze k uchycení podvozkových částí (pevné, ale rozebíratelné 

spojení) 

- statické zatížení a namáhání je zachycováno rámem společně s karoserií 

- karoserie je pevně spojena s rámem (spoj, který lze rozebrat) 

- rám se nemůže samostatně pohybovat 

• samonosná karoserie 

- bez samostatného rámu 

- orgány podvozku jsou pevně spojeny s karoserií, případně jsou upevněny 

pomocnými konstrukcemi nebo rámy které jsou pevně spojeny s karoserií 

- výhodou je nízká váha konstrukce a možnost automatizace při výrobě 

- karoserie musí disponovat lepšími mechanickými vlastnostmi a je složitější ji 

modifikovat 

(Vlk, 2000), (Němeček, 2004) 

 

2.3 POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY 

Změna povětrnostních podmínek v rámci klimatického pásma může na různé typy osob 

působit velmi odlišně. Dle psychologa Michala Waltera například horké letní počasí může být 

důvodem zvýšené četnosti dopravních nehod v tomto období, jelikož působí jak na psychickou, tak 

na fyzickou kondici člověka. Proto pod vlivem nepříznivého počasí člověk snadno udělá chybu, 

jejímž následkem může být dopravní nehoda.  
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Naopak také samotná psychika v kombinaci se ztíženými povětrnostními podmínkami 

může velmi negativně ovlivnit psychiku člověka. Ten se může cítit frustrovaně, jelikož je to pro něj 

velká stresová zátěž, zejména v kombinaci s kolonami. Propojení těchto aspektů může vést ke 

zvýšené agresivitě a takto frustrovaný řidič se poté může snažit vzniklé zpoždění „dohnat“ zvýšenou 

rychlostí, aniž by si své konání musel vždy uvědomovat. Jelikož ne každý řidič je schopen 

sebereflexe a uvolnění zvyšujícího se napětí, je zejména u labilnějších řidičů zvýšené riziko, filtrace 

negativních emocí, a tím se riziko výskytu dopravní nehody v markantně zvyšuje. (Walter,2018) Tato 

tvrzení podporuje také vedení Besipu, jmenovitě Martin Farář, který zvýšenou četnost nehod 

v letních obdobích podkládá také statisticky. Například v roce 2016 byl právě červenec 

nejtragičtějším měsícem v roce. Ze statistického hlediska lze vypozorovat, že právě výrazné změny 

tlaku a teplot mají za následek dopravní nehody. Tyto dva faktory však nejsou jediné, mající 

významný vliv na lidský organismus.  

2.3.1 Nesoustředěnost, malátnost, únava 

Letní období sebou přináší zvýšenou míru únavy a nesoustředěnosti, a tak často dochází 

k přehlédnutí dopravního značení, k bezdůvodnému přejetí do protisměru nebo vyjetí mimo silnici. 

Následky těchto nehod jsou však obvykle fatální. Dalším rizikem jsou prudké změny počasí, kdy 

dochází ke kolísání tlaku. Organismus vyžaduje určitý čas pro vyrovnání se s těmito změnami, které 

se projevují na psychice. Lidé mohou být podráždění a zbrklí, což opět vede ke stejnému cíli, kterým 

je dopravní nehoda. Teplé letní noci navíc snižují kvalitu spánku, což zapříčiňuje únavu a pomalejší 

reakce řidičů. Dle psycholožky Rymešové taková únava odpovídá téměř hladině jedné promile 

alkoholu v krvi. Únavě se statisticky přisuzuje 10 % všech dopravních nehod a u nehod na dálnici 

se jedná až o 1/5 všech nehod. 

2.3.2 Vliv tlakové zátěže 

Ze statistického hlediska je tlaková zátěž výrazným faktorem majícím vliv na nehodovost. 

Pokud je tlak nízký, statisticky je míra nehodovosti nejnižší, která je naopak logicky nejvyšší při 

vysokém tlaku (nad 990 hPa). Důležité je však poznamenat, že důvodem zvýšené nehodovosti při 

vyšších teplotách nejsou samotné vysoké teploty, nýbrž jejich střídání. Hezké počasí evokuje 

potřebu více „šlápnout na plyn“, zatímco v dešti je člověk automaticky opatrnější a ostražitější. 

2.3.3 Zhoršení krátkodobé paměti 

Dalším dopadem je také zhoršení krátkodobé paměti, což často způsobuje nejistotu 

například v dopravním značení, které řidič před okamžikem míjel. Nesoustředěnost, snadné 
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rozptýlení okolními událostmi. Dle psycholožky je výkonná teplota člověka cca 27°, poté efektivita 

práce klesá o čtvrtinu a s ní samozřejmě i soustředěnost. Analogicky tak při 30° teplotách 

pozornost a výkonnost člověka klesá na polovinu. Vhodným řešením nemusí být ani klimatizace, 

jelikož následný teplotní šok je mnohem výraznější a každý takový šok způsobuje tělu větší vysílení, 

jehož důsledkem je zvýšená únava. Z tohoto důvodu je nutné brát tyto aspekty v úvahu a 

nepodceňovat jejich dopad. 

2.3.4 Fakta vyplývající ze statistik 

§ v dešti řidiči zpomalují, slunečné počasí motivuje řidiče k rychlé jízdě 

§ v deštivém počasí dochází k méně častému předjíždění, pomalejší jízdě a 

k odpovědnějšímu přístupu k dodržování bezpečné vzdálenosti 

§ i přes opatrnější jízdu v mlze dochází k častějším nehodám díky dodržování 

menších rozestupů mezi vozidly, důvodem je menší dohled ve spojení s nižším 

součinitelem adheze 

§ v době hodinu po svítání a hodinu před západem slunce je řidič nepříjemně 

oslňován a vzhledem ke zhoršenému výhledu roste riziko dopravní nehody 

§ sněhové srážky mohou snížit riziko nehody, jelikož opatrnost řidičů naopak roste 

§ dle zkušeností z Nizozemí mají výstražné tabule upozorňující na mlhu za následek 

snížení rychlosti o průměrně 10 km/h 

(Auto.cz, 2016) 
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3 TYPY KAROSERIÍ VOZIDEL 

Vzhledem k rozmanitosti vozidel, které budou využity při jízdních zkouškách je vhodné 

rozlišit jednotlivé typy karoserií a uvést jejich hlavní rozdíly. Následující kapitola bude věnovaná 

zejména těm karoseriím vozidel, která budou následně použita v rámci jízdních zkoušek. 

3.1 SEDAN 

Jedná se o nejstarší druh čyř/pěti místné karoserie. Tato karoserie je také často označována 

za tříprostorovou, jelikož je očividně rozdělena na část motorovou, část pro cestující a třetí část pro 

zavazadla. Sedany disponují tedy delší stupňovitou zádí s odděleným zavazadlovým prostorem, 

jehož objem není vůbec zanedbatelný, avšak problémem je přístupnost. Výhodou této karoserie je 

její vysoká tuhost v krutu, která je způsobena výztuhou pod zadním oknem. Další výhodou, týkající 

se spíše komfortu cestujících, je ochrana před vnějšími vlivy po otevření zavazadlového prostoru. 

 

Obr. č. 3 - Karoserie typu sedan [autolexicon.net, 2019] 

3.2 HATCHBACK 

Typ pětidvéřové karoserie využívaný u malých vozidel a vozů nižší střední třídy. Pokus 

rozšířit tento typ karoserie mezi vozidla vyšších tříd byl neúspěšný. Vůz s touto karoserií je 

poměrně krátký a jedná se o dvouprostorovou karoserii s prudce se svažující výklopnou zádí. 

Součástí zadního víka (pátých dveří) je i zadní okno, které se otevírá spolu s dveřmi. To umožňuje 

pohodlný přístup do zavazadlového prostoru a umožňuje lepší přístupnost. 

  

Obr. č. 4 - Karoserie typu Hatchback [autolexicon.net, 2019] 
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3.3 KOMBI 

Typ karoserie s velkým zavazadlovým prostorem umožňující přepravu rozměrnějšího 

nákladu. Tento typ se vyznačuje prodlouženou karoserií bez svažující se zádě. Způsob konstrukce 

umožňuje velmi dobrý přístup do zavazadlového prostoru a možnost uložení rozměrného nákladu. 

Prodloužená linie střechy je doplněna o třetí řadu bočních oken. Variabilitu nákladového prostoru 

zvyšuje často také možnost nejen sklopit, ale úplně vyjmout zadní sedadla. Mezi další pozitivum 

patří snížená nákladová hrana kufru a vznik rovné plochy při sklopení zadních sedadel. 

 

Obr. č. 5 - Karoserie typu kombi [autolexicon.net, 2019] 

3.4 SUV 

Zkratka SUV vychází ze slov Sport Utility Vehicle – tedy sportovní užitkové vozidlo. Tato 

vozidla mají tedy předpoklad jízdy i mimo silnice, a proto jsou obvykle vybavena pohonem 4x4. 

Nejedná se však o typické terénní vozidlo, spíše se jedná o vozidlo s pevnější konstrukcí a 

disponující větším prostorem, zvýšeným posedem a možností pohonu všech kol, pokud to terén 

vyžaduje. Zmíněné klady sebou však přináší také zápory v podobě zvýšené spotřeby a také zvýšené 

emise CO2.  

(autolexicon.net, 2019) 
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4 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

4.1 FORMULACE PROBLÉMU 

S výpovědí účastníků a svědků dopravní nehody je často spojen také odhad rychlosti, 

kterou se jedno či více vozidel pohybovalo. Ve výpovědi se může jednat jak o pozici pozorovatele, 

tak o pozici řidiče nebo spolujezdce. Tento odhad je zpravidla velmi subjektivní, a ne vždy odpovídá 

realitě, což může částečně ovlivnit další vyšetřování a analýzu dopravní nehody.  

Ideálním cílem je nalezení určité závislosti mezi odhadovanou rychlostí vozidla a 

ovlivňujícími faktory. Dílčím cílem práce je sběr co největšího množství dat a jejich následná analýza 

směřující ke hlavnímu cíli. 

4.2 STANOVENÍ CÍLŮ 

Cílem této práce je návrh a realizace experimentálního měření, které má za úkol vyhodnotit 

spolehlivost, správnost a odchylky subjektivního odhadu rychlosti pohybujícího se vozidla napříč 

různými skupinami řidičů. Toto měření bude provedeno na pozici řidiče vozidla.  

K získání širšího vzorku se jízdních zkoušek zúčastní několik řidičů a řidiček různých 

věkových skupin, kteří si svůj odhad vždy vyzkouší jak ve svém vlastním vozidle, tak ve vozidlech 

ostatních účastníků. Cílem je možnost porovnání rozdílu odhadu také v závislosti na míře 

zkušeností s daným vozidlem. Jedním z vozidel využitých k jízdním zkouškám bude také testovací 

vozidlo ÚSI VUT v Brně. 

Získané výsledky tedy budou porovnávány v závislosti na: 

• vlastnictví vozidla 

• pohlaví respondenta 

• míře zkušeností s řízením 

• průměrné odchylky jednotlivých rychlostí 

Ideálním cílem je nalezení určité závislosti mezi odhadovanou rychlostí vozidla při řízení a 

ovlivňujícím faktorem. 
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5 PLÁN JÍZDNÍ ZKOUŠKY  

Plán jízdní zkoušky byl navržen tak, aby řidiči dosahovali jiných rychlostí nežli obvyklých 

z denního provozu. Pohybovat se rychlostí 50 km/h je každodenním úkolem řidiče, což následně 

způsobuje snadnější odhad této rychlosti, a proto byla po testovacích jízdních zkouškách tato 

původně plánovaná rychlost změněna na rychlost 60 km/h. Měřený úsek je rozdělen do tří částí. 

V rámci každého úseku jsou řidiči/řidičce udělovány pokyny k dosažení požadované rychlosti, 

kterou daná osoba musí dosáhnout a následně udržovat. Očekávaným výsledkem je spolehnutí se 

řidiče na svůj vlastní odhad, nikoli zvyk. Díky tomu bude možné pozorovat změnu odhadu při jízdě 

v různých, zejména cizích, vozidlech. 

Po výjezdu z parkoviště je úkolem řidiče dosáhnout pocitové rychlosti 80 km/h, poté slovně 

oznámit kdy této rychlosti dle subjektivního odhadu dosáhl, a také tuto rychlost do odvolání 

udržovat. Dalším pokynem ke změně rychlosti je dosažení rychlosti 60 km/h, a to po průjezdu 

mírnou zatáčkou.  

Měření posledního úseku má odlišnou specifikaci v porovnání s předchozími úseky. Řidič 

je ustálen na jisté rychlosti dle pokynů založených na rychlosti dle GPS a tuto musí následně 

odhadnout a tento odhad sdělit do záznamu. Pro mírné zmatení a vyloučení předvídatelnosti je 

tato rychlost při změně vozidla také změněna. Konkrétní specifikace měření je vždy uvedena 

v popisu jízdní zkoušky. 
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5.1 NÁVRH MĚŘENÍ  

Jízdní zkoušky byly vykonány v rámci dvoukilometrového úseku mezi Uherským Brodem a 

Nivnicí. Tento úsek je rovinatý s mírnou zatáčkou, která byla milníkem pro změnu měřené rychlosti. 

Před samotným měřením proběhly testovací jízdy, které sloužily k lepšímu rozvržení 

jednotlivých úseků jízdní zkoušky. Výsledkem těchto testů byl fakt, kdy ke změření požadovaných 

rychlostí jednoho řidiče postačí daný úsek v jednom směru jízdy, a proto bylo možné na zpáteční 

cestě vykonat jízdní zkoušku s dalším řidičem. 

 

 

Obr. č. 6 Návrh trasy jízdní zkoušky [Google Maps] 
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5.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

V této kapitole je popsáno technické vybavení použité při realizaci měření a sběru dat. 

5.2.1 Záznamová technika 

K jízdním zkouškám byla využita vlastní vozidla účastníků zkoušek a testovací vozidlo ÚSI 

VUT. Do každého vozidla byla před jízdními zkouškami instalována kamera Garmin, GPS zařízení 

RaceLogic a pochopitelně došlo k zamezení možnosti kontrolovat rychlost na tachometru vozidla. 

Race Logic 

Zařízení napájené vozidlem, které pomocí GPS zaznamenává rychlost a dráhu vozidla 

v čase. Mimo jiné zaznamenává také okruhy, které byly v rámci měření ujety. Data získaná tímto 

zařízením slouží jako hlavní zdroj informací využitých pro následnou analýzu v rámci dané 

diplomové práce. 

Kamera Garmin 

V pořadí důležitosti se jednalo o sekundární zařízení pro záznam rychlosti a dráhy vozidla. 

Kamera byla využita zejména jako záložní prostředek záznamu dat a sloužila také ke kontrole 

záznamu a přiřazení jednotlivých jízd v případě nesrovnalostí. Primárním zdrojem dat bylo zařízení 

RaceLogic. 

Pozorování - vlastní poznámky 

Nedílnou součástí jízdních zkoušek byly poznámky, které sloužily jako podklad k následné 

práci s daty, zajištění jejich správnému přiřazení a označení. Mimo jiné sloužily také k zaznamenání 

případných odchylek, nečekaných událostí a podmínek při měření.  

5.2.2 Soubor vozidel 

Následující kapitola poskytuje přehled vozidel využitých v rámci jízdních zkoušek, a to 

včetně fotografie a krátkého popisu každého z vozidel. 
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Ford Focus 

• ID vozidla 1 

• rok výroby 2005 

• typ motoru 1.6 tdci 

• výkon 80 kW 

• manuální pětistupňová převodovka 

• hatchback 

 

 

Obr. č. 7 Ford Focus [vlastní] 

Peugeot 407 

• ID vozidla 2 

• rok výroby 2011 

• typ motoru 2.0 hdi 

• výkon 103 kW 

• manuální šestistupňová převodovka 

• sedan 
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Obr. č. 8 Peugeot 407 [vlastní] 

Škoda Superb I 

• ID vozidla 3 

• rok výroby 2005 

• typ motoru 1.9 tdi 

• výkon 96 kW 

• manuální pětistuňová převodovka 

• sedan 

 

 

Obr. č. 9 Škoda Superb I [vlastní] 
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Mercedes GLK 

• ID vozidla 4 

• rok výroby 2009 

• typ motoru 2.2 cdi 

• výkon 125 kW 

• automatická sedmistupňová převodovka 

• SUV 

 

Obr. č. 10 Mercedes GLK [vlastní] 

Peugeot 207 

• ID vozidla 5 

• rok výroby 2006 

• typ motoru 1.4 hdi 

• výkon 65 kW 

• manuální pětistupňová převodovka 

• hatchback 
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Obr. č. 11 Peugeot 207 [vlastní] 

Honda CR-V 

• ID vozidla 6 

• rok výroby 2008 

• výkon 103 kW 

• manuální šestistupňová převodovka 

• SUV 

 

Obr. č. 12 Honda CR-V [vlastní] 
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Mazda 6 

• ID vozidla 7 

• rok výroby 2009 

• výkon 125 kW 

• manuální šestistupňová převodovka 

• kombi 

 

Obr. č. 13 Mazda 6 [vlastní] 

Škoda Superb II 

• ID vozidla 8 

• rok výroby 2011 

• výkon 125 kW 

• manuální šestistupňová převodovka 

• kombi 
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Obr. č. 14 Škoda Superb II [vlastní] 

BMW 530 d 

• ID vozidla 9 

• rok výroby 2018 

• výkon 190 kW 

• automatická převodovka 

• kombi 

 

Obr. č. 15 BMW 530 d [vlastní] 
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6 JÍZDNÍ ZKOUŠKY 

Následující kapitola obsahuje informace o realizovaných jízdních zkouškách. Mezi tyto 

informace patří zejména podmínky, při kterých byly provedeny, jejich účastníci a také vyhodnocení.  

6.1 JÍZDNÍ ZKOUŠKY Č. 1 

Vyhodnocení první série jízdních zkoušek konaných v Nivnici u Uherského Brodu. 

6.1.1 Podmínky měření 

První jízdní zkoušky proběhly dne 19. 4. 2019 na ulici Nivnická mezi Uherským Brodem a 

Nivnicí. Povětrnostní podmínky daného dne byly velmi přívětivé, měření proběhlo za slunečného 

počasí, 25 °C – suchý, rovný asfalt.  

Jízdních zkoušek se zúčastnilo celkem 7 řidičů a řidiček, kteří se postupně vystřídali na pozici 

řidiče v pěti vozidlech. Účastníci jízdních zkoušek byli seznámeni s podstatou měření a průběhem 

zkoušky do takové míry, která by nemohla ovlivnit samotné měření. 

6.1.2 Účastníci jízdních zkoušek 

• Řidička A 

Řidička ve věku 22 let vlastnící řidičský průkaz skupiny B (dále ŘP) od 18 let. Jedná se o téměř 

každodenní řidičku s mnoha zkušenostmi. Kromě ŘP skupiny B nevlastní jiná řidičská oprávnění. 

Majitelka vozidla Peugeot 407. 

• Řidička B 

Řidička ve věku 30 let se zkušenostmi v každodenním provozu i na delších trasách. Kromě 

ŘP skupiny B nevlastní jiná řidičská oprávnění. Majitelka vozidla Škoda Superb I. 

• Řidička C 

Věk řidičky je 51 let, méně zkušeností, často spíše krátké trasy mimo velká města. Kromě 

ŘP skupiny B nevlastní jiná řidičská oprávnění. Majitelka vozu Peugeot 207. 

• Řidič D  

Řidič ve věku 32 let, vlastní řidičský průkaz sk. A1 od roku 2003, dále sk. A od roku 2005 na 

motocykl s nižším objemem, dále od roku 2012 také na motocykly vyšším objemem. Řidičské 

oprávnění skupiny B vlastní řidič od roku 2005, tzn. od 18 let. Jedná se o téměř každodenního řidiče 

s mnoha zkušenostmi. Spolumajitel vozidla Škoda Superb I. 
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• Řidič E  

Bývalý řidič z povolání s desetiletou praxí, věk 53 let. Majitel vozu Mercedes GLK. Kromě ŘP skupiny 

B vlastní také ŘP sk. A1, B1, C1, C, BE, C1E, CE, F. Celkem najeto cca 750 00 km, nyní průměrně 8 000 

km ročně. 

• Řidič F  

Věk 25 let, řidičské oprávnění Am od 15 let, dále A1 od 16 let a ŘP sk. B od 18 let. Taktéž 

každodenní řidič již od 15 let. 

• Řidič G  

Řidič ve věku 27 let, vlastník ŘP sk. B. Bývalý řidič soukromé taxislužby (5 let), aktuálně 

v rámci zaměstnání časté služební cesty. Celkem najeto 350 000 km, při ročním průměru 30-34 000 

km. Majitel vozidla Ford Focus. 

Tab. č. 1 Plán jízdní zkoušky č. 1 [vlastní zpracování] 

Vozidlo Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3      
a její odhad 

Ford Focus 80 km/h 60 km/h 85 km/h 

Peugeot 407 80 km/h 60 km/h 90 km/h 

Škoda Superb I 80 km/h 60 km/h 85 km/h 

Mercedes GLK 80 km/h 60 km/h 90 km/h 

Peugeot 207 80 km/h 60 km/h 85 km/h 
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6.2 JÍZDNÍ ZKOUŠKY Č. 2 

Druhé jízdní zkoušky proběhly ve stejné lokaci jako jízdní zkoušky č. 1. První dva úkoly pro 

řidiče zůstávají shodné. Třetí – a tedy odhadovaná rychlost pro řidiče byla 75 km/h.  

Tab. č. 2 Plán jízdní zkoušky č. 2 [vlastní zpracování] 

Vozidlo Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3  
a její odhad 

Honda CR-V 80 km/h 60 km/h 75 km/h 

Mazda 80 km/h 60 km/h 75 km/h 

Škoda Superb II 80 km/h 60 km/h 75 km/h 

 

6.2.1 Podmínky měření 

Začátek jízdních zkoušek byl v 16:30, teplota 22 °C, suchá vozovka. Konec měření v 17:50. 

Jízdních zkoušek se zúčastnilo celkem šest řidičů a řidiček v kombinaci se třemi vozidly.  

6.2.2 Účastníci jízdních zkoušek 

• Řidič G 

Popsáno v rámci jízdní zkoušky č. 1.  

• Řidič H 

Řidič ve věku 28 let, vlastník ŘP sk. B od roku 2009 (10 let), majitel vozidla Mazda. 

Každodenní řidič, roční nájezd 25 000 km, dosud celkově najeto cca. 300 000 km. 

• Řidička I 

Věk řidičky 27 let, majitelka vozidla Mazda, ŘP sk. B od roku 2010 (9 let). Řidička se vyskytuje 

v každodenním provozu včetně občasných dálkových tras. Celkový nájezd cca. 80 000 km. 

• Řidička J 

Věk řidičky 29 let, vlastní řidičský průkaz sk. B od roku 2008 (11 let). Aktivní řidička, majitelka 

vozidla Škoda Superb II. Celkově najeto 130 000 km s průměrným ročním nájezdem cca. 10 000 

km. 
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• Řidič K 

Věk řidiče 30 let, ŘP sk. B od roku 2006 (13 let), sk. A1 od roku 2003 (16 let). majitel vozidla 

Škoda Superb II. Aktivní řidič (denně), služební cesty, celkový nájezd 160 000 km, průměrně 13 000 

km ročně. 

• Řidič L 

Věk řidiče 30 let, ŘP sk. A, sk. B od roku 2007 (12 let), majitel vozidla Honda CR-V. 

Každodenní řízení, služební cesty, celkově najeto cca. 400 000 km, ročně průměrně 45 000 km. 

 

6.3 JÍZDNÍ ZKOUŠKY Č. 3 

Poslední jízdní zkoušky proběhly opět ve shodné lokaci jako předchozí dvě měření.  

Tab. č. 3 Plán jízdní zkoušky č. 3 [vlastní zpracování] 

Vozidlo Rychlost 1 Rychlost 2 Rychlost 3  
a její odhad 

BMW 530 d 80 km/h 60 km/h 80 km/h 

 

6.3.1 Podmínky měření 

Začátek měření byl v 17:15, teplota 18°, polojasno, suchá vozovka. Jízdních zkoušek se 

zúčastnilo celkem 11 účastníků. 

6.3.2 Účastníci jízdních zkoušek 

Jízdních zkoušek se zúčastnili všichni dříve popsaní účastníci s výjimkou řidiče K. 
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7 UKÁZKA PRŮBĚHU JÍZDNÍ ZKOUŠKY 

Po výjezdu z parkoviště bylo úkolem řidiče dosáhnout rychlosti 80 km/h. Rychlost řidiče 

byla po celou dobu zaznamenávaná kamerou Garmin a zařízením RaceLogic. Obě tato zařízení 

disponují GPS. Úkolem řidiče však nebylo udržovat danou rychlost po předem stanovenou trasu 

z bodu A do bodu B, avšak dosáhnout této „pocitové“ rychlosti, poté oznámit její dosažení a tuto 

rychlost do odvolání udržovat. Následuje krátký úsek volného průjezdu a poté zadání další rychlosti 

a jejího dosažení. 

 

Obr. č. 16 Průběh jízdní zkoušky [vlastní] 

Následující rychlostí, kterou měl řidič dosáhnout, bylo 60 km/h. Posledním úsekem bylo 

dosažení rychlosti, která se v rámci každého automobilu a termínu jízdní zkoušky mírně lišila. 

Zároveň se také lišilo její zadání. Úkolem řidiče bylo pomalu zrychlovat až na určitou úroveň 

rychlosti, dle pokynů zaznamenávajícího, a poté odhadnout jakou rychlostí se vozidlo nejspíše 

pohybuje. Jak již bylo řečeno, tato rychlost se v rámci každého vozu lišila z důvodu zamezení 

předvídatelnosti, avšak v rámci daného vozidla a skupiny řidičů byla vždy pro všechny řidiče 

shodná. 
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7.1 VZOROVÝ PŘÍKLAD 

 

Graf č. 1 Graf průběhu rychlosti vozidla, řidič E, Peugeot 407 [vlastní] 

Graf výše demonstruje pomocí šipek klíčové úseky jízdní zkoušky, které jsou důležité pro 

tuto práci. První-černá šipka značí oblast, kde je úkolem řidiče dosáhnout pocitové rychlosti 

80 km/h a pokusit se tuto rychlost udržovat po dobu 6 sekund. Druhá–modrá šipka značí oblast, 

kdy bylo úkolem řidiče dosáhnout a udržovat rychlost 60 km/h. Poslední úsek se týká odhadu 

rychlosti. Úkolem řidiče bylo odhadnout, jakou rychlostí se právě v danou chvíli vozidlo pohybuje. 

V případě vozidla Mercedes GLK se vždy jednalo o rychlost 90 km/h. 

 

Obr. č. 17 Zorné pole řidiče z vozidla v průběhu jízdní zkoušky - 80 km/h [vlastní] 
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Obr. č. 18 Zorné pole řidiče z vozidla v průběhu jízdní zkoušky - 60 km/h [vlastní] 
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8 PŘEHLED A VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Následující kapitola poskytuje několik úhlů pohledu na získaná data. Naměřené hodnoty 

byly analyzovány z hlediska různých skupin třídění. Jedná se například o dělení z hlediska pohlaví, 

vozidel, povolání řidiče, aj. 

8.1 JÍZDNÍ ZKOUŠKY Č. 1 

Vyhodnocením první série a provedení pilotního vyhodnocení bylo následně možné zlepšit 

efektivitu měření a vyhodnocení dat sumárních. První skupina řidičů navíc obsahovala tři řidiče 

z povolání. Těmto řidičům bude věnována specifická pozornost v rámci následující kapitoly. 

8.1.1 Úspěšnost vnímání rychlosti 80 km/h a 60 km/h dle pohlaví respondenta 

Následující graf reprezentuje srovnání odhadů první a druhé rychlosti, tedy 80 km/h a 

60 km/h, které řidiči pocitově dosahovali. Z uvedeného grafu velmi zřetelně vyplývá, že úspěšnost 

mužů při odhadu rychlosti byla vždy vyšší nežli úspěšnost žen. Pro vyhodnocení úspěšnosti byla 

nastavena tolerance ± 5 km/h. Pokud byla rychlost mimo tuto toleranci, byla považována za 

neúspěšně dosaženou rychlost. 

 

Graf č. 2 Porovnání úspěšnosti odhadu mezi muži a ženami, jízdní zkoušky č. 1 [vlastní 
zpracování]  

66,67

16,67

33,33

66,67 66,67

75,00

62,50

37,50

87,50

100,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ford Focus Peugeot 407 Škoda Superb Mercedes GLK Peugeot 207

Ú
SP

ĚŠ
N

O
ST

 O
DH

AD
U

 R
YC

HL
O

ST
I [

%
]

TESTOVANÁ VOZIDLA

Porovnání úspěšnosti vnímání rychlostí 
60 km/h a 80 km/h mezi muži a ženami

ŽENY MUŽI



48 

Ženy se s největšími problémy potýkaly u odhadu rychlosti vozidla Peugeot 407, kde pouze 

necelých 17 % žen správně odhadlo pocitovou rychlost. V této skupině se jedná o vozidlo s druhou 

nejvyšší motorizací a s rokem výroby 2011 se jedná o ²nejmladší² vozidlo jízdní zkoušky . Důvodem 

mohla být konstrukce karoserie, její dobré obtékání vzduchem a výkon motoru 103 kW. Ve spojení 

s kvalitním odhlučněním kabiny je vozidlo velmi komfortní, klidné a ani ve vyšších rychlostech 

nebyly pozorovány silnější vibrace a otřesy uvnitř kabiny, což mohlo vést ke zkreslení pocitové 

rychlosti. 

Muži měli největší problém s odhadem rychlosti vozidla Škoda Superb, kde pouze necelých 

38 % odhadů bylo správných. U vozidla Peugeot 207 byl správný odhad rychlosti všech mužů 100 %. 

U skupiny žen se tento jev nevyskytl u žádného z vozidel.  

 

8.1.2 Úspěšnost odhadu rychlosti v závislosti na povolání řidiče 

V následujícím srovnání dat bylo úkolem potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, která říká, že 

množství ujetých kilometrů pozitivně ovlivňuje úspěšnost odhadované rychlosti vozidla. Toto 

srovnání má za úkol vzít v úvahu hledisko počet ujetých kilometrů řidiče z povolání a jeho vliv na 

odhadovanou rychlost vozidel. Jednalo se o srovnání pocitově dosažených rychlostí 80 km/h a 

60 km/h. Při procentuálním srovnání úspěšných odhadů byl zjištěn fakt, který potvrzuje 

stanovenou hypotézu. Řidiči z povolání byli svými odhady přesnější v porovnání s běžnými řidiči. 

 

 

Graf č. 3 Úspěšnost odhadu rychlosti v závislosti na povolání řidiče [vlastní zpracování] 
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8.1.3 Srovnání odhadované rychlosti napříč vozidly 

Následující graf poskytuje shrnutí odhadované rychlosti vozidla – jedná se tedy o třetí 

rychlost v rámci jízdních zkoušek (řidiči odhadovali, jakou rychlostí se v danou chvíli pohybují). 

Z grafu níže je patrné, že při odhadu stanovené rychlosti byl nejúspěšnější řidič E, který správně 

odhadnul obě rychlosti u vozidel pohybujících se 90 km/h. Jedná se o dříve zmíněného řidiče 

z povolání. Rychlost naprosto přesně odhadnul ve vozidlech Peugeot 407 a Mercedes GLK. Rychlost 

tedy byla přesně odhadnuta u vlastního vozidla Mercedes GLK, a také u vlastního vozidla Peugeot 

207.  

 

Graf č. 4 Srovnání odhadované rychlosti – třetí část jízdní zkoušky [vlastní zpracování] 

V rámci analýzy odhadované rychlosti 85 km/h byla nejúspěšnější řidička C, která správně 

odhadla rychlosti u vozidla Ford Focus a Peugeot 207. Tato řidička je zároveň také majitelkou 

vozidla Peugeot 207, a tak lze usoudit, že je pro ni odhad rychlosti těchto malých vozidel jednodušší 

nežli například odhad rychlosti Mercedesu (SUV), který byl přesažen o 10 km/h. 

Vzhledem k úspěšnosti odhadů u vozidel v soukromém vlastnictví výše zmíněných majitelů 

lze konstatovat, že vlastnictví vozidla pozitivně ovlivňuje odhad rychlosti právě těchto vozidel. 

Nicméně u zbylých řidičů se tento jev nepotvrdil. 

8.1.4 Extrémy 

Jedním z úkolů řidiče byl odhad rychlosti vozidla, a to ve třetí části jízdní zkoušky. Graf níže 

zobrazuje odchylky od zadaných rychlostí v km/h. Největší výkyvy v odhadu byly zaznamenány u 
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vozidla Peugeot 207 a Mercedes GLK, a to s rozdílem + 20 km/h. U obou vozidel se jednalo o odhad 

řidičky B, která nesprávně odhadla i rychlosti vozidel Škoda Superb (vlastní vozidlo) a Peugeot 407. 

Vždy s rozdílem o 10 km/h vyšším, než skutečná rychlost. Pouze u vozidla Ford Focus řidička 

odhadovala rychlost 75 km/h, tedy rychlost o 10 km/h nižší v porovnání se skutečnou. 

 

Graf č. 5 Odchylky odhadovaných rychlostí, jízdní zkoušky č. 1 [vlastní zpracování] 

Nejúspěšnějším řidičem je řidič E, který dosáhl nejvíce přesných odhadů rychlostí, a to u 

vozidel Peugeot 207 a 407, a také u vozidla Mercedes GLK. Dvě z těchto vozidel jsou v řidičově 

vlastnictví a jedná se o bývalého řidiče z povolání.  
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8.2 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ JÍZDNÍCH ZKOUŠEK 

V této části práce byly rozebrány výsledky všech jízdních zkoušek a všech zúčastněných 

řidičů a řidiček. Hodnoty zaznamenaných okamžitých pocitových rychlostí byly analyzovány v rámci 

různých skupin a podskupin třídění.  

Ke stanovení ²správnosti² odhadu bylo využito kritérium 5 % požadované rychlosti a 

výpočtu odchylky. Odchylkou se vždy rozumí rozdíl reálné – skutečně naměřené rychlosti a 

požadované rychlosti. K určení správnosti odhadu bylo využito kritérium 5 % z cílové – tedy 

požadované rychlosti. V rámci rychlosti 80 km/h je tedy odchylkou správného odhadu hodnota 

±  4 km/h včetně. U rychlosti 60 km/h se pak jedná o hodnotu ± 3 km/h včetně. Tabulka níže 

přehledně uvádí způsob vyhodnocení. Došlo tak k vývoji vyhodnocení v porovnání s předchozí 

kapitolou. Toto kritérium bylo aplikováno souhrnně na všechna naměřená data. Následující grafy 

pracují s vypočítanými odchylkami, kterých bylo souhrnně dosaženo následovně:  

skutečná – požadovaná rychlost = ± odchylka [km/h] 

PŘ. výpočtu:  95 - 80 = +15 km/h > dle tabulky se tedy jedná o nepřesnou – vyšší rychlost 

Tab. č. 4 Kritéria hodnocení měřené rychlosti [vlastní zpracování] 

Požadovaná rychlost [km/h] Menší 
[km/h] 

Přesná  
[km/h] 

Vyšší 
[km/h] 

80 
podmínka odchylky 

(0; 75> 
< -4 

<76; 84> 
³ - 4 È £ 4 

<85; ∞) 
> 4 

60  
Podmínka odchylka 

(0; 56> 
< -3 

<57; 63> 
³ - 3 È £ 3 

<64; ∞) 
> 3 
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Tab. č. 5 Souhrnná identifikace vozidel pro celkové vyhodnocení jízdních zkoušek [vlastní 
zpracování] 

ID vozidla Vozidlo Rok výroby Výkon [kW] 

1 Ford Focus 2005 80 

2 Peugeot 407 2011 103 

3 Škoda Superb I 2005 96 

4 Mercedes GLK 2009 125 

5 Peugeot 207 2006 65 

6 Honda CR-V 2008 103 

7 Mazda 6 2009 125 

8 Škoda Superb II 2011 125 

9 BMW 530 d 2018 190 

 

8.2.1 Suma absolutních hodnot odchylek dosahovaných rychlostí dle pohlaví 

respondentů 

S využitím kritérií stanovených v tabulce č. 4 bylo možné vypočítat odchylky od požadované 

rychlosti 80 km/h a 60 km/h. Následný součet absolutních hodnot těchto odchylek dělený počtem 

jízdních zkoušek u daného vozidla pro dané pohlaví slouží jako vstupní data pro následující graf. 

Graf č. 6 je přehledným souhrnem problematiky dosahování požadované pocitové rychlosti (80 

km/h a 60 km/h) s tříděním dle pohlaví respondentů a jednotlivých vozidel. 
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Graf č. 6 Průměrné odchylky absolutních hodnot odchylek dosahovaných rychlostí [vlastní 
zpracování] 

Z tohoto grafu je patrné, že největší problém měli respondenti mužského pohlaví 

s dosahováním pocitových rychlostí u vozidel č. 7 Mazda 6 a č. 9 BMW. V obou případech se jedná 

o vozidla s karoserií typu kombi a rokem výroby 2009 nebo mladší. Výkon vozidel je 125 kW a 

190 kW. Právě typ a konstrukce karoserie spolu s výkonem vozidla a jízdním komfortem, které tato 

vozidla poskytují, mohou být příčinou zkreslení vnímání rychlosti. Naopak nejpřesněji řidiči 

dosahovali rychlostí ve vozidlech č. 2 – Peugeot 407, č. 4 - Mercedes GLK a č. 5 - Peugeot 207. 

V kategorii řidiček byly nejvyšší průměrné odchylky zaznamenány u vozidel č. 6, 8 a 2. 

V tomto pořadí se jedná o vozidla Honda CR-V, Škoda Superb I a Peugeot 407. Tato vozidla jsou 

vyrobena v roce 2011 nebo 2009 a disponují výkonem 103 a 125 kW.  

Souhrnně lze uvažovat, že větší odchylky mohou být zapříčiněny právě výkonem vozidla a 

rokem výroby, jelikož v rámci nejvyšších průměrných (nad 14 km/h) odchylek bylo dosaženo u 

vozidel s výkonem 103 kW, 125 kW a 190 kW. V extrémních případech se jednalo o průměrnou 

odchylku až 25,5 km/h. 
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Graf č. 7 je vyjádřením procentuálních odchylek a zobrazuje maxima dosažená v daných 

kategoriích (vždy dvě nejvyšší hodnoty pro každou kategorii). Pro větší přehlednost jsou dané 

odchylky dle kategorií zaneseny také v následující tabulce.  

Tab. č. 6 Přehled maximálních absolutních odchylek [vlastní zpracování] 

Kategorie ID vozidla Maximum_1 ID vozidla Maximum_2 

80 km/h muži 7 15% 9 10% 

60 km/h  ženy 7 15% 8 13% 

80 km/h ženy 6 16% 2,8,9 8% 

60 km/h ženy 8 24% 6 22% 

 

 

Graf č. 7 Průměrná absolutní odchylka odhadu rychlostí 80 km/h a 60 km/h [vlastní zpracování] 

Nejvyšší četnost maximálních odchylek byla zaznamenána u vozidla Honda CR-V (103 kW), 

Mazda 6 (125 kW), Škoda Superb II (125 kW) a BMW 530 d (190 kW).  Všechna tato vozidla byla 

součástí druhé jízdní zkoušky, které se účastnili řidiči s průměrným věkem 29 let.  Právě věk řidičů 

mohl být potenciálním faktorem ovlivňující odhad respondentů. 
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8.2.2 Průměrná (absolutní) odchylka dosahování požadované rychlosti dle pohlaví 

Shrnutím získaných informací lze získat graf průměrných absolutních odchylek. Jedná se o 

odchylky při dosahování zadaných rychlostí 80 km/h a 60 km/h.  

 

Graf č. 8 Průměrná odchylka (absolutní) od požadované rychlosti dle pohlaví [vlastní zpracování] 

Pro obě skupiny respondentů (muže i ženy) bylo problematičtější dosahování rychlosti 

60 km/h, což vyplývá z odchylky 12% u žen a 9,4 % u mužů. Muži byli v dosahování požadované 

rychlosti úspěšnější nejen v kategorii 60 km/h, ale také 80 km/h.  U rychlosti 80 km/h už však rozdíl 

není tak značný, z čehož vyplývá, že pro obě skupiny respondentů je obtížnější rozlišit rychlost 

60 km/h v porovnání s rychlostí 80 km/h. Zcela analogicky je tedy i celková průměrná odchylka 

dosahování požadované rychlosti u žen vyšší nežli u mužů.  
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8.2.3 Shrnutí absolutních hodnot průměrných odchylek napříč vozidly 

Následující graf poskytuje souhrn celkových průměrných (absolutních) odchylek 

požadovaných pocitových rychlostí (80 km/h a 60 km/h) všech vozidel, a to bez ohledu na pohlaví 

respondentů. 

 

Graf č. 9 Souhrnné průměrné (abs.) odchylky zadaných rychlostí [vlastní zpracování] 

Nejvyšších celkových průměrných odchylek (bez ohledu na pohlaví respondenta) bylo 

dosaženo u vozidel č. 7 – Mazda 6, č. 8 – Škoda Superb II, č. 9 – BMW 530 d, č. 6 – Honda CR-V. 

V těchto případech se souhrnně jedná o vozidla s výkony 125 kW, 125 kW, 190 kW a 103 kW a rokem 

výroby 2009, 2011, 2018 a 2008.  

Mezi těmito vozidly se tedy nevyskytlo žádné vozidlo s rokem výroby 2005 a 2006 a zároveň 

žádné z těchto vozidel nedisponuje výkonem pod 100 kW.  
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Graf č. 10 Průměrná (abs.) odchylka dosahovaných rychlostí ve vozidlech [%] [vlastní zpracování] 

Graf č. 10 je procent. vyjádřením odchylek dosahovaných rychlostí (80 km/h a 60 km/h) u 

jednotlivých vozidel (bez ohledu na pohlaví a konkrétní rychlost). Odchylka od požadovaných 

rychlostí byla u Mazdy 6 až 12,7 % nebo obdobně také u vozidla Honda CR-V je výše odchylky 

11,1 %. Průměrné hodnoty byly stanoveny z absolutních hodnot odchylek, aby tak došlo 

k vyjádření rozsahu odchylek ať už s pozitivním nebo negativním smyslem.  
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8.2.4 Srovnání průměrných odchylek dosažených rychlostí ve vlastních a cizích 

vozidlech 

Následující graf poskytuje srovnání odchylky odhadu řidiče pomocí dvou kritérií. Jedná se 

o srovnání odchylky dosažené rychlosti ve vlastním vozidle a průměrné odchylky dosažené 

rychlosti v cizím vozidle. Cílem je zjištění, zda má parametr vlastnictví vozidla vliv na dosaženou 

rychlost. 

 

Graf č. 11 Srovnání velikosti průměrné odchylky řidičů - vlastní x cizí vozidlo [vlastní zpracování] 

Analýzou grafu č. 7 bylo zjištěno, že 75 % řidičů podhodnotilo rychlost, kterou se v cizích 

vozidlech pohybovali. Tudíž byli požádáni, aby se pohybovali rychlostí 60 nebo 80 km/h, ve 

skutečnosti se však pohybovali rychleji. V 67 % případů se však jedná o odchylku < 4 km/h, což lze 

dle nastavených kritérií stále považovat za správný odhad rychlosti.  

Ve vlastních vozidlech se řidiči v 75 % pohybovali pomaleji než ve vozidlech cizích. Pokud 

by všechny tyto odchylky byly dále vyhodnoceny pomocí zadaných kritérií, jednalo se zpravidla o 

odchylky > - 4 km/h È < 4 km/h. Ve dvou případech byla zaznamenána odchylka < - 4 km/h a také 

se objevily tři případy, kdy byla odchylka > 4 km/h, což je dle stanovených kritérií mimo toleranci 

správného odhadu rychlosti.  

Souhrnně byli řidiči tedy úspěšnější v dosahování požadované rychlosti v cizích vozidlech, 

a to s úspěšností odhadu 67%, zatímco ve vlastních vozidlech byla úspěšnost správného odhadu 

rychlosti 58%. Problematika tohoto srovnání bude dále rozebrána v kapitole Analýza výsledků 

řešení. 
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Tab. č. 7 Odchylka dosažení požadované rychlosti ve vlastním a cizím vozidle [vlastní zpracování] 

ID_ridic M/Ž ID_vozidlo prum_odch_V [km/h] prum_odch_C [km/h] 

1 Ž 2 -6,5 2,7 

2 Ž 3 -3,5 2,5 

3 Ž 5 3,5 2,7 

4 M 3 -7 2,4 

5 M 4 1,5 2,9 

6 M 2 0,5 2,6 

7 M 1 1 2,7 

8 M 7 6 4,3 

9 Ž 7 -2 4,6 

10 Ž 8 15,5 4,5 

11 M 8 4,5 9,5 

12 M 6 -0,5 1,8 

 

8.2.5 Celkové průměrné odchylky rychlostí ve vlastních a cizích vozidlech 

Následující graf je doplňkem ke grafu č. 11 a zobrazuje průměrnou hodnotu reálných 

odchylek jednotlivých kategorií. Kategorie byly v tomto grafu zvoleny tak, aby co nejlépe vystihly 

vliv požadovaných a dosahovaných rychlostí na pocitový odhad respondentů.  

 

Graf č. 12 Celková průměrná odchylka vlastních a cizích vozidlech [%] [vlastní zpracování] 
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V kategorii 80 km/h – vlastní vozidla a odhadu rychlosti ve vlastních vozidlech docházelo 

spíše k nadhodnocování rychlosti a respondenti se pohybovali pomaleji, než by ve skutečnosti měli. 

V kategorii dosažení pocitové rychlosti 60 km/h docházelo více k podhodnocování rychlosti. 

Respondenti se tedy při dosahování této pocitové rychlosti pohybovali vyšší rychlostí než 60  km/h, 

a to jak ve vlastních, tak v cizích vozidlech. 

8.2.6 Stanovení průměrné odchylky vozidla od odhadované rychlosti – třetí 

měřená rychlost JZ 

Následující graf uvádí srovnání odhadovaných rychlostí. Tato rychlost se lišila formou 

zadání a byla třetí částí jízdní zkoušky. Respondent byl během jízdní zkoušky naveden na určitou 

rychlost a poté bylo jeho úkolem odhadnout jakou rychlostí se ve vozidle právě pohybuje. Jedná se 

tedy o opačný přístup ve srovnání s první a druhou rychlostí, tedy s první částí úkolu v rámci jízdní 

zkoušky. 

 

Graf č. 13 Průměrná odchylka odhadu rychlosti [vlastní zpracování] 

Po obrácení způsobu zadání odhadu rychlosti došlo i ke změně pořadí výsledků. V 

odhadování neznámé hladiny rychlosti byli respondenti nejúspěšnější u vozidla č. 1 – Ford Focus a 

u vozidla č. 7 – Mazda 6. Velmi podobná obtížnost odhadu rychlosti se jeví u vozidel č. 2 – Peugeot 

407 a č. 4 – Mercedes GLK, kde byla průměrná odchylka téměř totožná. 

Naopak nejméně přesný odhad u respondentů zapříčinila vozidla Škoda Superb II (č.8), 

Škoda Superb I (č. 3) a Peugeot 207 (č. 5). Paradoxně – u vozidel Škoda Superb I a Peugeot 207 se 
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jedná o vozidla, která v předchozím vyhodnocení patřila mezi ta, ve kterých respondenti nejlépe 

dosahovali zadaných rychlostí. 

8.2.7 Úspěšnost dosažení rychlosti 80 km/h  

Následující graf zobrazuje procentuální úspěšnost dosažení požadované rychlosti 80 km/h. 

Graf zobrazuje poměr úspěšně dosažených pokusů ku celkovému počtu jízdních zkoušek dané 

skupiny respondentů.  

 

Graf č. 14 Úspěšnost dosažení rychlosti 80 km/h – ženy [%] [vlastní zpracování] 

Z celkového počtu jízdních zkoušek, ve skupině ženy, bylo ve 46 % správně dosaženo 

rychlosti 80 km/h - dle stanovených kritérií. Jedná se o jízdní zkoušky jak ve vlastních, tak cizích 

vozidlech. Pro srovnání vlivu pohlaví na odhad dosažené rychlosti slouží následující graf. 

 

Graf č. 15 Úspěšnost dosažení rychlosti 80 km/h – muži [%] [vlastní zpracování] 

46%

Dosažení rychlosti 80 km/h - ženy

správný odhad - ženy nesprávný odhad - ženy

55%

Dosažení rychlosti 80 km/h - muži

správný odhad - muži nesprávný odhad - muži



62 

Pro stanovení správně dosažené rychlosti bylo již zmíněné kritérium ± 4 km/h. Pomocí tohoto 

kritéria bylo získáno procento správně dosažené rychlosti mužů a správně dosažené rychlosti žen. 

Graf jasně ukazuje, že úspěšnost mužů v dosahování zadané rychlosti 80 km/h byla vyšší nežli 

úspěšnost žen. Pro ženy tedy může být odhad rychlosti náročnější a o něco více zkreslující nežli pro 

muže. 

8.2.8 Úspěšnost dosažení rychlosti 60 km/h 

Následující kapitola obsahuje výsledné shrnutí měření dosažení pocitové rychlosti 60 km/h. 

Výsledky jsou rozděleny zvlášť pro muže a pro ženy. 

 

Graf č. 16 Úspěšnost dosažení rychlosti 60 km/h - ženy [%] [vlastní zpracování] 

Dle stanovených kritérií byla kategorie žen v 38 % jízdních zkoušek úspěšná v dosažení 

pocitové rychlosti 60 km/h. V porovnání s dosažením pocitové rychlosti 80 km/h byly ženy v rámci 

své kategorie o 8 % úspěšnější než u předchozí vyšší rychlosti. 

38%

Dosažení rychlosti 60 km/h - ženy
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Graf č. 17 Dosažení pocitové rychlosti 60 km/h - muži [%] [vlastní zpracování] 

Úspěšnost mužů je v porovnání s předchozí rychlostí naopak výrazně nižší. S odhadem 

pocitové rychlosti 26 %  je pokles úspěšnosti odhad 29 %.  

Závěrem lze tedy říci, že v dosahování pocitové rychlosti jsou ženy úspěšnější při nižších 

rychlostech. Naopak u kategorie mužů roste úspěšnost s růstem požadované pocitové rychlosti. 

8.2.9 Úspěšnost respondentů v odhadu zadané rychlosti 

Následující kapitola je souhrnem vyhodnocení třetí – odhadované rychlosti jízdních 

zkoušek. Řidiči byli navedeni na určitou rychlost, a poté bylo jejich úkolem odhadnout rychlost, 

kterou se právě vozidlo pohybuje. 

 

Graf č. 18 Úspěšnost odhadu rychlosti vozidla - ženy [%] [vlastní zpracování] 
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Graf č. 19 Úspěšnost odhadu rychlosti vozidla – muži [%] [vlastní zpracování] 

Úspěšnost mužů v odhadu rychlosti byla vyšší než v kategorii žen, a to o celkových 10 %. 

Jedná se o odhady jak ve vlastních, tak cizích vozidlech. V kategorii žen se jedná o nejhorší výsledek 

tohoto způsobu vyhodnocení.  

Grafy č. 21 a 22 poskytují srovnání úspěšnosti odhadovaných rychlostí ve vlastních a cizích 

vozidlech. 

 

Graf č. 20 Úspěšnost odhadu rychlosti ve vlastním vozidle [%] [vlastní zpracování] 

Odhady rychlosti ve vlastních vozidlech se s 58 % řadí úspěšností nad odhady v cizích 

vozidlech. Zde byla úspěšnost odhadů o 8 %  menší, a sice 50 %. Zde bezpochyby hraje vliv odhadu 

rychlosti právě díky určitému návyku z vlastních vozidel. Dále také závisí na počtu ujetých kilometrů 
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a případně povolání řidiče, jak již bylo vyhodnoceno v předchozích kapitolách. Tyto aspekty pak 

umožňují řidiči reálnější odhad rychlosti i v rámci cizích vozidel.  

 

Graf č. 21 Úspěšnost odhadu rychlosti cizího vozidla [%] [vlastní zpracování] 

8.2.10 Celkové vyhodnocení reálných odchylek 

Závěrem praktické části je shrnutí odchylek od zadaných a odhadovaných rychlostí. 

Kategorie ²Odchylka < 0² zahrnuje rychlosti nižší než byla rychlost zadaná (80 km/h nebo 60 km/h) 

a/nebo odhadovaná. Kategorie ²Odchylka ≥ 0² zahrnuje rychlosti stejné nebo vyšší nežli byla 

rychlost zadaná a/nebo odhadovaná. 

Tab. č. 8 Shrnutí odchylek měřených rychlostí [vlastní zpracování] 

Kategorie Odchylka < 0 Odchylka ≥ 0 

80 km/h M 50 % 50 % 

60 km/h M 24 % 76 % 

80 km/h Ž 50 % 50 % 

60 km/h Ž 27 % 73 % 

odhad M 21 % 79 % 

odhad Ž 38 % 62 % 

80 km/h celkem 50 % 50 % 

60 km/h celkem 25 % 75 % 

odhad celkem 28 % 72 % 

požadovaná rychlost celkem 38 % 63 % 

všechny rychlosti celkem 34 % 66 % 

 

50%

Odhad rychlosti v cizím vozidle

celkem úspěšné odhady_cizí celkem neúspěšné odhady_cizí
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V celkovém zhodnocení (graf č. 19) se respondenti v 6 z 9 kategorií pohybovali spíše 

rychleji. V dalších třech kategoriích je poměr dosažení nižší a vyšší rychlosti v porovnání 

s požadovanou stejný. 

 

Graf č. 22 Poměr kladných a záporných odchylek dosažených a odhadovaných rychlostí [%] 
[vlastní zpracování] 

Zajímavostí je, že jak muži, tak ženy vykazují naprosto rovnocenné rozdělení vyšších a 

nižších dosažených rychlostí pro rychlost 80 km/h. Velmi obdobně je to také s rychlostí 60 km/h, 

kde se výsledek liší o pouhé 3 %. V odhadu rychlosti však muži spíše tipovali vyšší rychlosti, než 

jakými se skutečně pohybovali, a to téměř v 80 % případů.  
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Graf č. 23 Souhrn kategorií a jejich odchylek [%] [vlastní zpracování] 

Souhrnně častěji docházelo k pocitovému podhodnocování rychlosti, respondenti se tedy 

pohybovali vyšší rychlostí než zadanou. Pocitově respondenti také odhadovali spíše vyšší rychlost 

v porovnání se skutečně dosahovanou.  
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9 DISKUZE / ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Po provedení prvních jízdních zkoušek došlo v kapitole 8.1.1. k jejich vyhodnocení pouze 

v rámci této úzké skupiny dat. Toto pilotní vyhodnocení bylo milníkem pro rozvržení a případné 

vylepšení vyhodnocení dat celkových. Pro vyhodnocení byla stanovena tolerance pro diagnostiku 

správného odhadu. Výsledkem bylo několik zjištěných faktů. Při dosahování pocitové rychlosti 

80 km/h a 60 km/h byli vždy úspěšnější muži. U vozidla Peugeot 207 byl odhad dokonce 100 %. 

Takto přesný odhad mohl být vzhledem ke konstrukci a velikosti vozidla způsoben výraznějšími 

projevy vozidla při zvýšené rychlosti. Pro ženy bylo nejproblematičtější dosažení správné pocitové 

rychlosti u vozidla Peugeot 407, což bylo zřejmě způsobeno výkonem vozidla, jeho stářím 

(nejnovější vozidlo JZ) a konstrukcí karoserie. Jelikož se v dané skupině respondentů vyskytli také 

řidiči z povolání, projevil se v jejich odhadu pozitivně také tento aspekt. Jeden z těchto respondentů 

byl také nejúspěšnější v kategorii odhadu zadané rychlosti vozidla.  

Po pilotním vyhodnocení první skupiny respondentů jízdních zkoušek číslo 1 byla 

unifikována odchylka pro stanovení správnosti odhadu. Tato odchylka byla stanovena na hladině 

5 % ze sledované rychlosti. 

V kapitole 8.2.1 došlo, dle nových kritérií, k vyhodnocení subjektivních odhadů na bázi 

absolutní průměrné odchylky požadovaných rychlostí 80 km/h a 60 km/h. Tříděním dat bylo možné 

zjistit problematiku dosahování pocitové rychlosti dle pohlaví a vozidla. V této kategorii došlo i 

k naprostým rozporům kdy se vozidlo Peugeot 407 řadilo mezi nejlépe odhadovaná vozidla 

v kategorii mužů a naopak mezi nejhůře odhadovaná vozidla v kategorii žen. Nicméně vozidla, 

která patřila mezi problematická při subjektivním odhadu rychlosti, měla určité specifické znaky 

společné. Jednalo se o vozidla s rokem výroby 2009 nebo mladší a žádné z nich nespadalo svým 

výkonem do kategorie vozidel s výkonem pod 103 kW.  

Zjištěné odchylky byly následně zaneseny do grafu také v procentuálním vyjádření. Zde se 

projevila nejvyšší četnost maximálních odchylek u vozidla Honda CR-V, Mazda 6, Škoda Superb II a 

BMW 530 d. Výkon těchto vozidel byl opět větší nebo roven 103 kW. Všechna zmíněná vozidla byla 

součástí druhé jízdní zkoušky, kde byl věkový průměr řidičů 29 let. Právě věk řidičů mohl být 

potenciálním faktorem ovlivňující dosahované rychlosti. 

Kapitola 8.2.2. se zabývala tříděním procent. vyjádřených abs. odchylek rychlostí do 

samostatných kategorií. Bylo tak možné pozorovat rozdíly subjektivního odhadu u jednotlivých 

rychlostí. Pro obě kategorie (muže i ženy) bylo v porovnání s rychlostí 80 km/h obtížnější 

dosáhnout pocitové rychlosti 60 km/h. V porovnání s muži dosahovala kategorie žen v souhrnu 
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větších odchylek v subjektivním odhadu dosahované rychlosti. V tomto případě však rozdíl nebyl 

nijak značný a jednalo se o pouhé 1,2 %. 

Shrnutím absolutních průměrných odchylek s tříděním pouze dle ID vozidla se zabývala 

kapitola 8.2.3. Vyjádřením této odchylky bylo možné identifikovat vozidla, u kterých bylo dosažení 

požadovaných rychlostí 60 km/h a 80 km/h nejobtížnější. Výsledná vozidla byla vyrobena v roce 

2008 nebo později a výkon nejslabšího z vozidel je 103 kW (Škoda Superb II). Mezi výslednými 

vozidly se tedy opět neobjevilo žádné ze starších vozidel nebo s výkonem pod 103 kW. Největší 

průměrná absolutní odchylka byla zaznamenána u vozidla Mazda 6, a to s absolutní odchylkou 

12,7 %. 

Následující kapitola poskytla přehled odchylek pomocí faktoru vlastnictví vozidla. Analýzou 

reálných odchylek s tříděním dle vozidla bylo zjištěno, že 75 % respondentů podhodnotilo 

pocitovou rychlost v cizích vozidlech, což znamená, že se pohybovali vyšší rychlostí, než 

požadovanou. I přesto se 67 % odchylek pohybovalo v pásmu správného odhadu. Ve vlastních 

vozidlech byli řidiči opatrnější a v 75 % se řidiči pohybovali pomaleji než ve vozidlech cizích. 

Paradoxně byli řidiči dosahováním subj. rychlostí úspěšnější v cizích vozidlech (67%) v porovnání 

s vlastními (58%). 

Z hlediska kategorií rychlostí a zanedbání ID vozidla a respondenta byly nejméně přesné 

odhady (Graf č. 12) dosahovány u rychlosti 60 km/h v cizích vozidlech. Dále pak znovu v kategorii 

60 km/h, avšak ve vlastních vozidlech. Mezi subjektivně nejpřesněji odhadované kategorie patřil 

právě odhad třetí rychlosti ve vlastních i cizích vozidlech. 

Zaměřením se a vyhodnocením pouze třetí části jízdní zkoušky bylo zjištěno, že největších 

průměrných odchylek respondenti dosahovali u vozidel Škoda Superb I a II a Peugeot 207). Tento 

způsob vyhodnocení je svými výsledky naprosto kontrastní ku kategorii dosahování požadované 

rychlosti 80 km/h a 60 km/h. Tento fakt naznačuje, že aspekt zadání a způsob zjištění pocitové 

rychlosti může významným způsobem ovlivnit finální výsledky. 

Předposlední část práce se zabývala procentuální vyjádřením úspěšnosti dosažení pocitové 

rychlosti nebo správnosti odhadu rychlosti. Vyhodnoceny byly všechny měřené rychlosti, a to 

zejména z hlediska pohlaví. Poslední část byla vyhodnocena také z hlediska vlastnictví vozidla. 

V genderově tříděných kategoriích byli poměrově svými subjektivními odhady úspěšnější muži. 

Subjektivní odhad žen byl úspěšnější pouze v kategorii dosažení pocitové rychlosti 60 km/h. 

Srovnáním pocitových - odhadovaných rychlostí ve vlastním a cizím vozidle se jako úspěšnější 

projevily odhady v cizích vozidlech. Tento výsledek byl značně překvapivý. 
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10 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce byl návrh a realizace experimentálního měření s následným hledáním 

závislostí mezi subjektivně odhadovanou rychlostí a ovlivňujícími faktory. Po vyhodnocení 

nasbíraných dat se několikrát projevil aspekt stáří vozidla a jeho výkonu. Dále se projevil faktor 

povolání, věku a pohlaví na odhadovanou subjektivní rychlost. Mezi další aspekty patřil také 

problematičtější odhad nižších rychlostí, a naopak úspěšnější dosahování pocitových rychlostí 

v cizích vozidlech. Zajímavé výsledky byly dosaženy také pomocí změny způsobu zadání třetí 

rychlosti, jejíž vyhodnocení přineslo kontrastní výsledky. 

Mezi nejpřesněji odhadovaná vozidla patřil Peugeot 207, což lze přisuzovat právě jeho 

konstrukci a opravdovému, spíše nechtěnému, ²kontaktu² řidiče s okolím, který sílil zejména při 

vyšších rychlostech, což napomáhalo správným subjektivní odhadům  

Co se týká řidičů, mezi ty nejúspěšnější patřil řidič E (věk 53 let). Jedná se o bývalého řidiče 

z povolání s desetiletou praxí v každodenním řízení. Rychlost pohybujícího se vozidla naprosto 

přesně odhadnul ve třech z pěti případů. Zároveň nutno podotknout, že dvě z těchto vozidel byla 

v jeho vlastnictví. Právě toto navádí k dalšímu ovlivňujícímu faktoru, kterým je vlastnictví vozidla. 

Zejména u tohoto řidiče se potvrdilo, že odhad rychlosti ve vlastním vozidle je mnohem snazší, než 

ve vozidlech cizích. Ve spojení s dřívějším povoláním jsou pak výsledkem dokonalé odhady pocitové 

rychlosti. 

Opačným případem byla řidička B (30 let), jejíž odhady se nejednou vychýlily až o + 20 km/h. 

Tato řidička bohužel nesprávně odhadla rychlost i u vlastního vozidla.  

Paradoxně, dle výsledků, byli řidiči všeobecně úspěšnější v dosahování pocitových rychlostí 

v cizích vozidlech s procentuální úspěšností 67 %. V dosahování subjektivních rychlostí byli muži 

s 55 % ve svých odhadech úspěšnější než ženy. Naopak při dosahování pocitové rychlosti 60 km/h 

byly s 38 % úspěšnější ženy. Toto číslo naznačuje, že dosahování nízkých pocitových rychlostí bylo 

pro respondenty obtížnější, než dosahování rychlostí vyšších. Naopak při odhadu rychlosti vozidla 

byli respondenti úspěšnější ve vlastních vozidlech, kde správnou rychlost odhadli v 58 %. 

V celkovém souhrnu docházelo v 66 % případů k podhodnocování rychlosti a respondenti 

se pohybovali rychleji, než by měli. Není tedy překvapením, že tento fakt platí jak pro dosahování 

požadovaných pocitových rychlostí (63 %), tak pro odhady rychlostí (72 %). 

Dílčím cílem práce bylo shromáždění maximálního množství dat k vyhodnocení dané 

problematiky. Po provedení srovnání bylo zřejmé, že k úplnosti srovnání by přispělo větší množství 

jízdních zkoušek ve vlastních vozidlech. Jak již vyplývá z podstaty celého měření, každý řidič má 
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v rámci jízdních zkoušek více naměřených hodnot v cizích vozidlech nežli ve vlastním, což 

bezpochyby ovlivňuje výsledné hodnoty ke srovnání. Je to tedy jedna z oblastí ke zlepšení pro 

případné navázání a rozšíření této práce.  

Obdobnou oblastí, požadující širší vzorek, jsou vozidla s automatickou převodovkou. Pro 

účely kvalitního srovnání by bylo vhodné zajistit více těchto vozidel a výsledky následně srovnat 

s kategorií vozidel s manuální převodovkou. 

Další oblastí potenciálního zlepšení a možností, jak tento výzkum učinit komplexním, je 

konání jízdních zkoušek v noci. Mnoho řidičů upravovalo svou rychlost či odhad právě pomocí 

pohledu z bočního okna vozidla, a to pomocí rychlosti ubíhající krajiny. Měření v noci by tak více 

donutilo řidiče opírat se pouze o svůj subjektivní odhad.  

Dalším faktorem, který bylo možno pozorovat ve třetí části měření, je ovlivnění odhadu 

druhým řidičem. Jelikož daná trasa umožňovala provedení jízdní zkoušky dvou řidičů (v každém 

směru jeden), odhad řidiče, který byl druhý v pořadí, byl/mohl být částečně ovlivněn odhadem jeho 

předchůdce. Toto ovlivnění přetrvávalo i v případě, kdy byl druhý řidič naveden na rozdílnou 

rychlost. Řidiči se snažili predikovat schéma zadaných rychlostí, a tak se často drželi stejného 

odhadu, jako jejich předchůdce. 

Jako nezbytně nutný (po vykonání jízdních zkoušek) vyplynul dvojí způsob záznamu 

požadovaných veličin – tedy rychlosti. Kamera Garmin sice poskytuje širokou nabídku dat G-Metrix, 

avšak mnohdy docházelo k dlouhodobějšímu výpadku, a to zejména na počátku záznamu. Ideální 

tedy byl primární záznam pomocí GPS zařízení RaceLogic a jako doplněk využití kamery Garmin, 

která slouží ke kontrole a vyjasnění případných nesrovnalostí.  
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