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Postoje klíčových aktérů k řešení dopravní 
politiky ve městech ČR



?



• William Stephenson (The study of behavior; Q-
technique and its methodology, 1953)

Q metoda



Sdílené postoje







Case study: efekt smart aplikace pro Car-
pooling – testování v Ústí nad Labem



Demo verze: demo.cestymesty.cz



Případové studie na efekt aplikace pro car-
pooling

• Městský úřad Ústí nad Labem

• Krajský úřad Ústeckého kraje

• Univerzita J.E.Purkyně

– Měření dopadů aplikace pro car-pooling 

– Modelování efektů využití aplikace v širším 
měřítku na přepravní proudy 

– Vyhodnocení environmentálních efektů



Aktivity 

• duben 2019: proškolení zaměstnanců úřadů a univerzity na 
aplikaci, propagace aplikace; dotazníkový průzkum 
(elektronický) mezi zaměstnanci (odkud jezdí, jak, ochota 
využívat za určitých situací jiné druhy dopravy / carpoolovat) 

• Od dubna 2019: sběr dat z aplikace (nutno ověřit, co přesně k 
dispozici: nabídky sdílených cest – počty a frekvence, odkud 
zaměstnanci cestují, kdo aplikaci využívá atd.) 
– Vyhodnocení dat z aplikace (o jejím využívání) vždy po měsíci

• Září 2019: Rozhovory s uživateli o zkušenostech s aplikací 
(vybraní zaměstnanci, kteří aplikaci využívají nejvíce)

• Duben 2020: dotazníkový průzkum (elektronický) mezi 
zaměstnanci (ověření změny dopravního chování) / rozhovory 

• ?? Duben 2021: dotazníkový průzkum (elektronický) mezi 
zaměstnanci (ověření změny dopravního chování) / rozhovory



Výstupy

• Vyhodnocení case study, odborná publikace

• Využití pro Oblast 2 (Tvorba dopravního modelu – modelování 
scénářů dopadů širšího využití carpoolingu na různé faktory 
(dopravní intenzity, cestovní časy, emise atd.) 



Auto jako status symbol u nové generace

• Vnímají děti auto jako status symbol?

• Jaký vliv na vnímání dětí má současné 
dopravní chování rodiny?

• Průzkum u druhostupňových dětí



Děkuji za pozornost!
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