
 
Dotazníkové šetření  

 

Dobrý den, tímto bych Vás chtěl poprosit o vyplnění dotazníku, který bude nápomocný při psaní 

diplomové práce. Dotazník je zcela anonymní. 
 

Dotazník se týká parkování a je určený pouze pro aktivní řidiče. 

 
 

Jste muž nebo žena? 

Muž ☐ 

Žena ☐ 

Prosím uveďte Váš věk, výběrem jedné z možností. 

18 - 30  ☐ 

31 - 50  ☐ 

51 - 70  ☐ 

71 a více ☐ 

Jak dlouho jste vlastníkem řidičského průkazu? 

 

1 měsíc až 1 rok ☐ 

méně než 5 let ☐ 

5 - 10 let  ☐ 

10 - 20 let  ☐ 

20 - 30 let  ☐ 

více než 30 let  ☐ 

Jak byste hodnotili své řidičské dovednosti?  

Špatné   ☐ 

Dostačující  ☐ 

Uspokojivé  ☐ 

Dobré   ☐ 

Výborné  ☐ 

  



Označte, za jaký typ řidiče/řidičky se považujete – lze vybrat více možností nebo 

použít vlastní odpověď.  

Soustředěný/á ☐ 

Nervózní  ☐ 

Sebejistý/á  ☐ 

Cholerický/á  ☐ 

Jiná odpověď: 

 

 

 

Po jakou dobu ponecháváte vozidlo na veřejné parkovací ploše v centru města? 

(nepočítají se parkovací plochy v místě zaměstnaní a soukromé parkovací plochy) 

Pouze na dobu potřebnou k vyřízení nejnutnějších záležitostí    ☐ 

Na pár hodin - nákup, schůzka v centru       ☐ 

Na celou pracovní dobu (8 h - 12 h) - pracoviště bez vlastní parkovací plochy  ☐ 

Většinou celých 24 hodin - bydliště se nachází v centru, bez jiné možnosti parkování ☐ 

Jaké parkovací stání na parkovišti preferujete? 

Nejblíže cíli (například vchod do marketu)   ☐ 

V klidné části parkoviště, kde je nejméně vozidel  ☐ 

Nezáleží Vám na tom      ☐ 

S ohledem na snadnou či rychlou možnost odjezdu  ☐ 

Jaký preferujete způsob parkování? 1/2 

Couváním  ☐ 

Popředu  ☐ 

Jaký preferujete způsob parkování? 2/2 

 Záleží mi vždy na rovném zaparkování vozidla, v případě potřeby vycouvám a znovu zajedu na parkovací 

místo rovně  ☐ 

Není to prioritou, pokud vyhodnotím situaci jako přijatelnou, nevycouvávám a způsob zaparkování vozu 

neopravuji    ☐ 

Jaký typ parkoviště preferujete (např. v rámci města, oblasti)? 

Co nejblíže cíli cesty, i když parkování nemusí být pohodlné    ☐ 

 Kapacitní parkoviště – větší pravděpodobnost nalezení volného místa   ☐ 

 Kapacitní parkoviště - pohodlí při parkování      ☐ 

 Bezpečné parkoviště (hlídané, kamerový systém, dobrá pověst parkoviště)  ☐ 



 

Preference v oblasti poplatku za parkování: 

Nehraje roli, zdali je parkování zpoplatněno či nikoli.     ☐ 

V podstatě nehraje roli - pouze pokud je poplatek vnímám jako příliš vysoký  ☐ 

Preference neplacených parkovišť - jen pokud je neplacené i placené parkování ve stejné docházkové 

vzdálenosti           ☐ 

Preference výhradně neplacených parkovišť - i za cenu velké docházkové vzdálenosti ☐ 

Ve večerních hodinách (za tmy) preferuji: 

Parkovací místa co nejblíže cíli (např. vchodu do objektu)     ☐ 

Parkovací místo, které je osvětleno a přístup k němu je po osvětlené cestě  ☐ 

Tma nemá žádný vliv na volbu parkovacího místa      ☐ 

Preference z hlediska bezpečnosti přístupu k parkovacímu místu: 

Místa bez nutnosti přechodu jakékoli vozovky (na parkovišti)    ☐ 

Místa s dobrou dosažitelností z chodníku       ☐ 

Není to hlediskem při volbě parkovacího místa      ☐ 

Pokud je parkoviště různě zaplněné: 

Preference místa, kde na obou sousedních místech stojí zaparkovaná vozidla  ☐ 

Preference místa, kde na levém sousedním místě stojí zaparkované vozidlo  ☐ 

Preference místa, kde na pravém sousedním místě stojí zaparkované vozidlo  ☐ 

Preference místa, kde jsou obě sousedící místa volná     ☐ 

Není to rozhodující          ☐ 

Způsob parkování sousedních vozidel: 

Pokud je některé ze sousedních vozidel zaparkováno "hraničním způsobem" (za, na nebo v těsné blízkosti 

čáry oddělující parkovací místa) je zvoleno jiné parkovací místo      

            ☐ 

Pokud některé ze sousedních vozidel neumožňuje dobrý výhled (např. dodávka, vozidlo s neprůhlednými 

skly), je zvoleno jiné parkovací místo       ☐ 

Není to rozhodující          ☐ 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili vyplněním dotazníku. Váš názor je pro mě důležitý, pomáháte mi tak  

s praktickou částí diplomové práce.  

Student navazujícího kombinovaného studia dopravní fakulty Jana Pernera. 


