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Tento projekt se zabývá problematikou nehodovosti na 
silnicích a analýzou příčin nehod včetně návrhu na řešení 

pomocí vzdělávacího systému v České republice.
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Proč 
nehodovost 
mladých 
řidičů?

 Velmi komunikované téma

 „mladý řidič“  věková kategorie 18 až 26 let

 Prokazatelné statistiky

 Blízká věková skupina
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Nehodovost v 
číslech

Rok Počet 

usmrcených 

(MŘ*)

Počet 

usmrcených 

celkem

Podíl

(v %)

2012 128 681 18,80

2013 97 583 16,64

2014 112 629 17,81

2015 117 660 17,73

2016 95 545 17,43

2017 87 502 17,33
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*MŘ – mladí řidiči Zdroj: České noviny, 2019



Proč je počet 
nehod tak 
vysoký?
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• Častá příčina nepozornosti na vozovce, vliv sociálních sítí

Používání mobilního telefonu

• Adrenalin, pocit „důležitosti“ a uznání od okolí

Nepřiměřená rychlost

• Jízda domů z oslavy/diskotéky

Alkohol za volantem

• Opožděné reakce, špatné vyhodnocení dopravní situace

Málo zkušeností



Problém a 
návrh řešení
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Nedostatečné kladení důrazu na 
dodržování zákonů a vyhlášek.

Pohled z druhé strany – intenzivnější 
apelování na mysl a svědomí mladých 
řidičů.

Cílem je snížit na nulu počet dopravních 
nehod pomocí nově vyučovaného 
předmětu na středních a vysokých 
školách.



Rozvinutí 
základní 
myšlenky
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Cíl myšlenky: kvalitnější a intenzivnější výuka v rámci 
dopravního chování na silnicích.

Zaměření na osobní zážitky, příběhy, zkušenosti – empatie 
a vyvolání emocí.

Autentické příběhy posluchače více zaujmou.



Konkretizace 
programu
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Rozvrh hodin:
Střední škola: pro 3. ročníky, půlené 
hodiny (lepší soustředění), 20 hodin 
za školní rok, zakončení testovými 

otázkami či napsáním eseje

Vysoká škola: povinně volitelný 
předmět, způsob zakončení:  zápočet 

v podobě vypracování seminární 
práce a prezentace, 2-3 kredity

Koncepce hodin:
Vyučující: lidé z praxe se 

zkušenostmi, využití pomůcek: 
fotografie, videa, příběhy apod.

Zpestření předmětu: externí návštěvy  
(konzultant z BESIP nebo zástupce 

Policie ČR)



Realizace 
nápadu
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Alternativa – přes prosazování zájmů politické strany.

Česká pirátská strana – součástí programu strany je 
mimo jiné i snaha modernizovat vzdělávací systém.

Možnost komunikace přes diskuzní fórum.

Financování: zvýšení rozpočtu pro školství na rok 2019 
(205 mld.).



Děkuji za 
pozornost.
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