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Úvod
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Fotky Videa Řidiči vozidel Současný 
trend

Vysoká 
rychlost

Zpěv Tanec Nepozornost



Příčiny nehod 
zaviněných řidiči 

motorových 
vozidel

Zdroj: Vlastní zpracování dle: Policejní prezidium České republiky, Informace o nehodovosti na 
pozemních komunikacích v České republice v lednu 2018 [online]. [cit.2019-06-21]. Dostupné z: 
https://www.mojevizenula.cz/files/editor/files/rocenky/Aktu%C3%A1ln%C3%AD_nehodovost_
%C4% 8CR_2018_do_srpna.pdf

Pořadí
Nejtragičtější příčiny nehod zaviněných řidiči 

motorových vozidel
Počet 

usmrcených

 1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 7

 2. vjetí do protisměru 7

 3. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 3

 4. nezvládnutí řízení vozidla 3

 5.
nedání přednosti chodci na vyznačeném 
přechodu 3

 6.
nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla       
a nákladu 3

 7. jiný druh nepřiměřené rychlosti 2

 8.
překročení předepsané rychlosti stanovené 
pravidly 2
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Cíle 
projektu

Řidič Zveřejňování 
příspěvků        
při řízení

Nevěnování 
pozornosti

Nejcennější 
sledující

Úspěch Nelze přesně 
změřit
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Aktivity 
projektu

Video Sociální sítě

Instagram Facebook
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Pro koho je video určeno?

 Osoby starší 18 let
 Vlastnící řidičský průkaz
 Řídící motorová vozidla

 Řidiči používající sociální sítě 
při řízení

 Bez ohledu na:
 Věk
 Pohlaví
 Počet let vlastnění 

řidičského průkazu
 Aktivní i neaktivní 

řidiči
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Video
2 účastníci silničního 

provozu
3 uživatelé 

sociálních sítí
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Petr: „Čau, už na tebe čekáme, pojeď!“

Honza: „Pěkná jízda! :)“

Řidič: „Zdar, no jo, vidíš, že jedu.“

Petr: „Tak dělej!“

Anna: „Radši se věnuj řízení.“

Řidič: „Joo, mám to pod kontrolou prosím tě.“
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SWOT 
analýza

SILNÉ STRÁNKY
Informovanost                                

o nehodovosti ze statistik
Krátké video

SLABÉ STRÁNKY
Neznalost projektu MV0

Horší kvalita videa

Různé sociální sítě
Vysoká navštěvovanost
Oslovení mnoha řidičů

PŘÍLEŽITOSTI

Řidiči nejsou uživateli soc. sítí
Malé zviditelnění
Nezájem řidičů

Sledování za jízdy
HROZBY

SWOT 
analýza

Zdroj: Vlastní zpracování 11/12



Sledujte osoby i v realitě.



Děkuji za pozornost
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