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Příloha A Dotazníkové šetření  

Dotazník č. 1 

1 Váš věk: 

A) do 25 let 

B) 26 až 30 

C) 31 až 35 

D) 36 až 40 

E) 41 až 45 

F) 46 a více let 

 

2 Praxe v řízení nákladních vozidel u HZS: 

A) méně než 3 roky 

B) 3 až 5 let 

C) 6 až 10 let 

D) 11 až 20 let 

E) více než 20 let 

 

3 Jak byste se ohodnotil z pohledu svých řidičských schopností řidiče požární 

 techniky u jednotek HZS ČR při jízdě v mezních situacích? 

A) Jsem řidič, který nemá co zlepšovat. 

B) Jsem řidič, který ví, že mám oblasti ke zdokonalení. 

C) Jsem řidič, který se stále potřebuje zdokonalovat. 

 

4 Která z následujících možností nejlépe vystihuje Vaše očekávání od 

 absolvování  kurzu? 

A) Získám teoretické základy pro jízdu v mezních situacích. 

B) Zlepším si řidičské schopnosti v mezních situacích praktickým tréninkem. 

C) Získám teoretické základy pro jízdu v mezních situacích a zároveň si je praktický 

 ověřím a natrénuji jejich zvládání. 

 

5 Jako řidič požární techniky jsem zažil krizovou situaci při brzdění na 

 nízkoadhezní vozovce a tuto situaci jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo jsem vyvedl do bezpečného směru jízdy. 

B) Doposud jsem nezažil, jezdím bezpečně. 

C) Nezvládnul. 
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6 Jako řidič požární techniky jsem zažil krizovou situaci při vyhýbání se náhle 

 překážce a tuto situaci jsem: 

A) Zvládnul, překážce jsem se bezpečně vyhnul. 

B) Doposud jsem nezažil. 

C) Nezvládnul. 

7 Jako řidič požární techniky jsem zažil krizovou situaci jízdu vozidla při smyku 

 a tuto situaci jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo se mi podařilo udržet ve směru bezpečné jízdy. 

B) Doposud jsem nezažil, jezdím bezpečně. 

C) Nezvládnul. 

 

8 Jako řidič požární techniky jsem zažil krizovou situaci jízdu vozidla při 

 aquaplaningu a tuto situaci jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo se mi podařilo udržet ve směru bezpečné jízdy. 

B) Doposud jsem nezažil, jezdím bezpečně. 

C) Nezvládnul. 
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Dotazník č. 2 

1 Váš věk: 

A) do 25 let 

B) 26 až 30 

C) 31 až 35 

D) 36 až 40 

E) 41 až 45 

F) 46 a více let 

 

2 Praxe v řízení nákladních vozidel u HZS: 

A) méně než 3 roky 

B) 3 až 5 let 

C) 6 až 10 let 

D) 11 až 20 let 

E) více než 20 let 

 

3 Která z následujících možností nejlépe vystihuje to, čím Vás absolvování 

 kurzu obohatilo? 

A) Získal jsem pouze teoretické základy pro jízdu v mezních situacích. 

B) Zlepšil jsem si řidičské schopnosti v mezních situacích praktickým tréninkem. 

C) Získal jsem teoretické základy pro jízdu v mezních situacích a zároveň jsem si je 

 prakticky ověřil a natrénoval jejich zvládání. 

 

4 Jak byste se po absolvování kurzu ohodnotil z pohledu svých řidičských 

 schopností při jízdě v mezních situacích? 

A) Jako řidič jsem si prakticky ověřil, že nemám co zlepšovat. 

B) Jako řidič jsem zjistil, že mám oblasti ke zdokonalení. 

C) Jako řidič jsem zjistil, že se musím stále zdokonalovat. 

 

Jak byste se po absolvování kurzu ohodnotil z pohledu změny stavu svých řidičských 

schopností zvládat následující krizové situace: 

 

5 - brzdění na nízkoadhezní vozovce v přímém směru jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo umím vyvést do bezpečného směru jízdy. 

B) Zvládnul tak na 50 %, potřeboval bych více hodin jízd, abych získal jistotu. 

C) Zvládnul tak na 50 %, ale potřeboval bych opakování kurzu s odstupem času. 

 

6 - vyhýbání se náhle vzniklé překážce jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo umím vyvést do bezpečného směru jízdy. 

B) Zvládnul tak na 50 %, potřeboval bych více hodin jízd, abych získal jistotu. 

C) Zvládnul tak na 50 %, ale potřeboval bych opakování kurzu s odstupem času. 
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7 - jízdu vozidla při smyku jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo umím vyvést do bezpečného směru jízdy. 

B) Zvládnul tak na 50 %, potřeboval bych více hodin jízd, abych získal jistotu. 

C) Zvládnul tak na 50 %, ale potřeboval bych opakování kurzu s odstupem času. 

 

8 - jízdu vozidla při aquaplaningu jsem: 

A) Zvládnul, vozidlo umím vyvést do bezpečného směru jízdy. 

B) Zvládnul tak na 50 %, potřeboval bych více hodin jízd, abych získal jistotu. 

C) Zvládnul tak na 50 %, ale potřeboval bych opakování kurzu s odstupem času. 
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Příloha B Vyhodnocení dotazníkového šetření – 1. část 

 
Obrázek B- 1 Věkové složení řidičů v kurzu 

 

 
Obrázek B-2 Praxe v řízení nákladních vozidel u HZS 
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Obrázek B-3 Řidičské schopnosti při jízdě v mezních situacích 

 

 
Obrázek B-4 Očekávání od kurzu 
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Obrázek B-5 vládnutí brzdění na nízkoadhezní vozovce 

 

 
Obrázek B-6 Vyhýbání se náhlé překážce 
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Obrázek B-7 Zvládnutí smyku vozidla 

 

 
Obrázek B- 8 Jízda vozidla za aquaplaningu 
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Příloha C Vyhodnocení dotazníkového šetření – 2. část 

 
Obrázek C-9 Přínos kurzu 

 

 
Obrázek C-10 Řidičské schopnosti po kurzu 

 



 

49 

 

 
Obrázek C-11 Brzdění na nízkoadhezní vozovce po kurzu 

 

 
Obrázek C-12 Vyhýbání se náhlé překážce po kurzu 
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Obrázek C-13 Jízda vozidla ve smyku po kurzu 

 

 
Obrázek C-14 Jízda vozidla při aquaplaningu po kurzu 


