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Dobrý den, 

Jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia na Ústavu soudního inženýrství v Brně, 

oboru expertní inženýrství v dopravě. Rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku na téma 

Vliv alkoholu a jiných psychotropních látek na bezpečnost v dopravě. Výsledky budou zpracovány 

zcela anonymně a budou použity pouze v mé diplomové práci. Cílem dotazníku je zjistit jak lidé vnímají 

právě vliv alkoholu a jiných psychotropních látek v dopravě.  

Předem děkuji za Váš čas a ochotu  

Vždy označte pouze jednu odpověď. 

1. Jaké je Vaše pohlaví: 

a. Muž 

b. Žena 

2. Jaký je Váš věk: 

a. Méně než 20 let 

b. 21 až 30 let 

c. 31 až 40 let 

d. 41 až 50 let 

e. 51 až 60 let 

f. Více než 61 let 

3. Jaká je Vaše dosavadní řidičská praxe? 

a. Nevlastním řidičský průkaz 

b. Do 5 let 

c. Od 6 do 10 let 

d. Od 11 do 20 let 

e. Od 21 do 30 let 

f. Více než 31let 

4. Jak často řídíte automobil?  

a. Téměř každý den 

b. 2x až 3x za týden 

c. V průměru jednou za týden 

d. Méně než jednou za týden 
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5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a. Základní vzdělání 

b. Výuční list 

c. Výuční list s maturitou 

d. Středoškolské vzdělání 

e. Vysokoškolské vzdělání (včetně bakalářského) 

6. Která ze skupin řidičů podle Vás způsobuje více dopravních nehod při řízení motorových 

vozidel? Obecně, bez požití alkoholu.  

a. Řidiči s řidičskou praxí do 5 let 

b. Řidiči s řidičskou praxí od 6 do 10 let 

c. Nedokážu rozhodnout 

7. Která ze skupin řidičů je podle Vás náchylnější k řízení pod vlivem alkoholu?  

a. Řidiči s řidičskou praxí do 5 let 

b. Řidiči s řidičskou praxí od 6 do 10 let 

c. Nedokážu rozhodnout 

8. Která ze skupin řidičů podle Vás způsobuje více dopravních nehod při řízení motorových 

vozidel pod vlivem alkoholu?  

a. Řidiči s řidičskou praxí do 5 let 

b. Řidiči s řidičskou praxí od 6 do 10 let 

c. Nedokážu rozhodnout 

9. Která z podrobnějších skupin řidičů podle Vás způsobuje více dopravních nehod při řízení 

motorových vozidel pod vlivem alkoholu? 

a. Řidiči s řidičskou praxí do 3 let 

b. Řidiči s řidičskou praxí od 4 do 5 let 

c. Řidiči s řidičskou praxí od 6 do 8 let 

d. Řidiči s řidičskou praxí od 9 do 10 let 

e. Nedokážu rozhodnout 

10. Více dopravních nehod pod vlivem alkoholu způsobí: 

a. Muži 

b. Ženy 

c. Muži i ženy způsobují přibližně stejný počet dopravních nehod 

d. Nedokážu rozhodnout 

11. Jaký má podle Vás vliv věk nových řidičů na množství jízd pod vlivem alkoholu? 

a. Noví řidiči do 24 let jezdí pod vlivem alkoholu častěji než starší začínající řidiči 

b. Noví řidiči do 24 let jezdí pod vlivem alkoholu méně často než starší začínající 

řidiči 

c. Věk na četnost jízd pod vlivem alkoholu nemá vliv 

d. Nedokážu rozhodnout 
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12. Jaký má podle Vás vliv nejvyšší dosažené vzdělání u nových řidičů na množství jízd pod 

vlivem alkoholu? 

a. S vyšším dosažením vzděláním jezdí pod vlivem alkoholu více řidičů než s nižším 

vzděláním 

b. S vyšším dosažením vzděláním jezdí pod vlivem alkoholu méně řidičů než s nižším 

vzděláním 

c. Nejvyšší dosažené vzdělání na jízdu pod vlivem alkoholu u nových řidičů nemá 

vliv 

d. Nedokážu rozhodnout 

13. Jaký má podle Vás vliv ujetých km u nových řidičů na množství jízd pod vlivem alkoholu? 

a. Nejvíce nových řidičů jezdí pod vlivem alkoholu při svých prvních najetých km 

b. Nejvíce nových řidičů jezdí pod vlivem alkoholu, až když najedou cca 1 000-

2 000 km 

c. Nejvíce nových řidičů jezdí pod vlivem alkoholu, až když najedou cca 10 000-

20 000 km 

d. První ujeté km na množství jízdy pod vlivem alkoholu nemají vliv 

e. Nedokážu rozhodnout  

14. Jaký máte názor na současné policejní kontroly u řidičů začátečníků? 

a. Měly by se více zaměřit na mladé řidiči, tj. více kontrol u komunikací do škol a ze 

škol 

b. Kontroly jsou dostatečné 

c. Při kontrolách nelze upřednostňovat jednu skupiny řidičů před druhou 

d. Nemám žádný názor 

 

15. Slyšel(a) jste někdy pojem „řidičské průkazy na zkoušku“? 

a. Ano, vím, o co se jedná 

b. Ano, ale nevím, o co se jedná 

c. Ne, nevím, o co se jedná 

16. Jakých řidičů podle Vás z následujícího výběru jezdí na českých silnicím více? 

a. Řidičů pod vlivem alkoholu. 

b. Řidičů pod vlivem jiných drog než alkohol. 

c. Řidičů pod vlivem drog nebo alkoholu jezdí na českých silnicích zhruba stejně 

d. Nedokážu odhadnout 
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17. Kteří řidiči podle Vás během řízení motorového vozidla způsobují více dopravních nehod? 

a. Řidiči ovlivnění lehkými drogami jako např. marihuana, hašiš 

b. Řidiči ovlivnění tvrdými drogami jako např. kokain, heroin, pervitin 

c. Řidiči ovlivnění alkoholem 

d. Řidiči ovlivnění alkoholem a řidiči ovlivnění jinými drogami způsobí zhruba stejně 

dopravních nehod 

e. Nedokážu odhadnout 

18. Jaký máte názor na vztah nehodovosti a úmrtnosti při nehodách při řízení pod vlivem 

návykových látek? 

a. Na stejný počet nehod připadá větší počet smrtelných nehod pod vlivem 

alkoholu, než při ovlivnění jinou návykovou látkou než alkohol. 

b. Na stejný počet nehod připadá menší počet smrtelných nehod pod vlivem 

alkoholu, než při ovlivnění jinou návykovou látkou než alkohol. 

c. Na stejný počet nehod připadá přibližně stejný počet smrtelných nehod pod 

vlivem alkoholu i pod vlivem jiné návykové látky než alkohol.  

d. Nedokážu odhadnout 

19. Myslíte si, že existuje závislost mezi věkem řidiče a druhem návykové látky, pod jejíž 

vlivem řídí vozidlo? 

a. Pod vlivem alkoholu řídí většinou mladší řidiči, než pod vlivem jiné návykové látky 

b. Pod vlivem alkoholu řídí většinou starší řidiči, než pod vlivem jiné návykové látky 

c. Mezi věkem a druhem návykové látky není žádná spojitost 

d. Nedokážu posoudit 

 

20. Cigarety jsou droga, která není zakázaná. Jaký máte názor na kouření během řízení 

motorového vozidla? 

a. I když cigarety nejsou zakázané, tak přesto negativně ovlivňují mysl řidiče. 

b. Kouření sice neovlivňuje mysl, ale ovlivňuje pozornost řidiče především při 

zapalování cigaret. 

c. Cigarety příznivě ovlivňují mysl řidiče. 

d. Cigarety nemají kladný ani záporný vliv na řidiče. 

e. Nedokážu odhadnout 
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21. Káva je rovněž droga, která není zakázaná. Jaký je Váš názor na pití kávy během řízení 

vozidla? 

a. Káva ovlivňuje člověka negativně, neměla by se pít při řízení 

b. Káva působí na člověka positivně, ale neměla by se pít při řízení 

c. Káva působí na člověka positivně a myslím, že nevadí, pokud se pije při řízení 

d. Káva nepůsobí na člověka ani positivně, ani negativně, neměla by se pít při řízení 

e. Káva nepůsobí na člověka ani positivně a myslím, že nevadí, pokud se pije při 

řízení 

f. Nemám na to žádný názor. 

  

22. Dnes policisté při dopravních kontrolách provádí zkoušku na drogy (jiné než alkohol), 

jenom když mají případné podezření. Jaký je na to Váš názor? 

a. Policisté jsou vyškoleni tak, aby řidiče pod vlivem poznali. Současná praxe stačí. 

b. Testy by se měly dělat častěji, ale při úplně každé kontrole není potřeba 

c. Testy by se měly dělat při každé policejní kontrole 

d. Je mi to jedno 

 

23. Na jaké psychotropní látky jste byl(a) doposud testován(a) při silniční kontrole? 

a. Byl(a) jsem testován(a) na alkohol i na drogy. 

b. Zatím jsem byl(a) testován pouze na alkohol. 

c. Zatím jsem nebyl(a) testován(a) na alkohol ani na drogy. 

 

24. Jaké máte informace o nebezpečí plynoucím z řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky? 

a. Pravidelně se této problematice věnuji 

b. Nevěnuji se dopodrobna, ale sleduji kampaně typu „nemyslíš, zaplatíš“, Besip 

atd. 

c. Problematiku sleduji pouze okrajově  

d. Tato problematika jde mino mě, nezajímám se o to 
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