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AGRESIVNÍ ŘÍZENÍ A JEHO PROJEVY VE VZTAHU K RYSŮM 

 OSOBNOSTI, DALŠÍM OSOBNOSTNÍM PROMĚNNÝM, 

 SITUAČNÍMU KONTEXTU A MOŽNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

 

Miroslava Horáková 

 

Abstrakt 

Agresivní řízení je významným fenoménem dnešní doby. Předložená studie popisuje tento jev a jeho 

konkrétní podoby, dále analyzuje možné příčiny a souvislosti. Ukazuje se, že agresivní řízení je složitým 

konstruktem, který je podmíněn multifaktoriálně a má širokou škálu projevů, od jejich mírných forem, 

až k řidičskému násilí. Společným prvkem agresivního řízení je způsob, kdy řidič ohrožuje nebo 

omezuje druhého řidiče a dochází ke vzniku riskantní situace. Řada studií vidí příčinu agresivního řízení 

v osobnostních proměnných (např. sensation-seeking, impulsivita, míra agresivity a iritability), přičemž 

poměrně dobrým prediktorem je i struktura osobnosti dle Big Five. Jiné studie považují za klíčové vnější 

situační faktory, jakými jsou dopravní kongesce, anonymita na silnicích a časový tlak. Přínosným je 

multifaktoriální přístup, který daný fenomén vidí jako výsledek působících vnitřních a vnějších faktorů. 

Významný vliv mají i sociální normy a celková řidičská kultura v dané zemi. V závěru studie uvádíme 

možná preventivní opatření pro zmírnění agresivních projevů při řízení, která by měla být komplexního 

charakteru a působit jak na jednotlivce (terapeutické programy pro agresivní řidiče, vzdělávání 

v autoškolách a preventivní kampaně), tak i na změnu vnějšího okolí (uspořádání dopravního prostředí 

s cílem minimalizovat stresory působící na řidiče). 

  

Klíčová slova: agresivita, agresivní řízení, příčiny agresivního řízení, řidičský vztek, preventivní 

opatření 

 

AGGRESSIVE DRIVING AND ITS MANIFESTATIONS IN RELATION TO PERSONA-

LITY TRAITS, OTHER PERSONALITY VARIABLES, SITUATIONAL CONTEXT AND 

POSSIBLE PREVENTIVE MEASURES 
 

Abstract 

Aggressive driving is an important phenomenon today. Our study describes aggressive driving, its 

specific manifestation, and analyses possible causes and the main context. It´s shown that aggressive 

driving is a complicated construct with multifactorial causes and has a wide range of manifestations, 

from mild forms to road rage. The main point of aggressive driving is such driver´s behaviour, which 

threatens or restricts other road users and leads to risky situations. Lots of studies find as the main 

reason for aggressive driving the personality characteristics (sensation-seeking, impulsivity, 

aggressiveness, and irritability), the personality structure Big Five seems to be a good predictor seems. 

Other studies rate as the key causes the situational factors, like traffic congestion, anonymity on the 

roads, and time pressure. The multifactorial approach evaluates this phenomenon as the result of 

internal and external factors. The important influencing factors are social norms and driving culture in 

a country. In conclusion, we discuss possible preventive measures for minimization of aggressive driving 

behaviour that should be complex and effect as individuals (therapeutic programs for aggressive 

drivers, education in driving schools preventive campaigns) so external environment (changes in road 

environment with the goal of minimization the driving pressure). 
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Úvod 

Agresivní řízení je významným fenoménem dnešní doby, který má vliv na bezpečnost 

silničního provozu. Uvádí se, že agresivní řízení má za svůj důsledek řadu řidičských chyb, 

které mohou vést k nehodám s fatálními následky, což potvrzují jak statistiky nehodovosti, tak 

i samotní dopravní odborníci, např. z řad policie, pojišťoven nebo odborníků na dopravní 

bezpečnost (BESIP, 2020; Observatoř bezpečnosti silničního provozu, 2020). S tímto jevem se 

v průběhu své řidičské praxe setká téměř každý řidič nebo i jiný účastník silničního provozu 

(chodec, cyklista apod.). Rozšířenost tohoto riskantního způsobu řízení si vyžaduje jeho přesný 

popis a analýzu možných příčin a souvislostí, zejména z dopravněpsychologického úhlu 

pohledu. Hlavním cílem předložené teoretické studie je popsat projevy agresivního řízení a 

popsat jeho možné příčiny, které se nacházejí jak v oblasti související s jednotlivcem 

(osobnostní proměnné), tak v oblasti vnějších podmínek (situační kontext). Míra vlivu 

jednotlivých faktorů je podotázkou, kterou si klademe a kterou se pokusíme v předloženém 

textu posoudit. V rámci dílčích cílů (formou otázek), které bychom pomocí této studie rádi 

zodpověděli, uvádíme čtyři základní okruhy: 

 

1. Jak se konkrétně projevuje agresivní řízení v provozu? Pomocí jakých metod lze měřit  

agresivní řízení?  

2. Jaké jsou hlavní proměnné, které podílejí na projevech agresivního řízení?  

3. Lze definovat samostatný pojem „řidičský vztek“? Jaký je vztah mezi řidičským  

vztekem a agresivitou?  

4. Jaká preventivní opatření lze na základě zjištěných příčin agresivního řízení navrhnout? 

 

K poslednímu okruhu otázek chceme uvést, že z našeho úhlu pohledu lze navrhnout 

efektivní preventivní opatření jen v případě, že dobře rozumíme danému rizikovému jevu, jeho 

možným příčinám a souvislostem.  

 
Metoda 

Tato přehledová studie byla vypracována na základě prosté rešerše. Čerpá z odborné literatury 

publikované v anglickém jazyce, a to z výzkumů publikovaných převážně od roku 1990 do 

současnosti, s hlavním zaměřením na publikace po roce 2000. Hlavním záměrem bylo 

zmapovat fenomén agresivního řízení, definovat jeho projevy a zacílit především na možné 

příčiny tohoto jevu. Studie byly vyhledány pomocí vyhledávače Google Scholar, který 

vyhledává plné texty nebo abstrakty z volně přístupných vědeckých databází nebo 

nakladatelství (např. ScienceDirect, SpringerLink), dále pak byla pro vyhledávání vhodných 

příspěvků využita databáze ResearchGate. Vyhledávání probíhalo pomocí postupného 

zadávání klíčových slov: aggressive driving, aggressive drivers, aggressive driving and 

personality, aggressive driving and personality traits, predictors of aggressive driving, theory 

of aggressive driving, causes of aggressive driving. Do užšího výběru bylo zařazeno 100 zdrojů, 

u nichž byly prostudovány abstrakty a na tomto základě bylo stanoveno, jakým způsobem bude 

vhodné danou problematiku zpracovat a jaká bude následně struktura teoretické studie. Byly 

také určeny základní cíle studie, na jejichž základě byly dále články znovu selektovány. Do 

samotné přehledové studie pak bylo zapracováno 58 zdrojů a to tak, aby daný literární přehled 

popisoval zvolené téma ze všech vymezených hledisek. 
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Agresivní řízení a jeho projevy 

Agresivní řízení je vnímáno mnoha účastníky silničního provozu jako jeden z největších 

problémů současnosti v oblasti dopravy (AAA Foundation for Traffic Safety, 1997; NHTSA, 

1998). Balogun a kol. (2012) popisují agresivní řízení jako ovládání auta, při němž se řidič 

chová k druhým řidičům způsobem, který zvyšuje riziko vzniku nehody. Dle Shinara (1998), 

který definuje agresivní řízení v kontextu modelu frustrace – agrese, je tento způsob řízení 

zapříčiněn hlavně řidičským okolím. Konkrétní projevy agresivního řízení založeného na 

frustraci jsou bezohlednost a naštvanost ve vztahu k druhým řidičům formou nadávek apod. 

(hostilní agrese) nebo jako záměrné nebezpečné řízení sloužící k vlastní úspoře času na úkor 

druhých a riskantní řidičské úkony směrem k ostatním účastníkům provozu (instrumentální 

agrese). James a Nahl (2000) definují agresivní řízení jako řízení pod vlivem negativních emocí, 

jež má za následek vnucování preferované míry risku ostatním účastníkům provozu. Lze ho 

považovat za agresivní, protože předpokládá, že ostatní jsou schopni jednat na stejné úrovni 

risku a také že daný jednotlivec má právo zvyšovat míru nebezpečí pro ostatní. Hlavní škodlivé 

psychické procesy, které souvisí s agresivním řízením, dělí James a Nahl (2000) do tří skupin, 

a to: 1. kategorie: netrpělivost a nepozornost, 2. kategorie: boj o moc, 3. kategorie: bezohlednost 

a vztek na silniční provoz. Mezi konkrétní projevy první kategorie zařazují např. jízdu na 

červenou, těsné „dobrzdění“, „lepení“ se na vozidlo před sebou, ostré „řezání“ zatáček, jízda 

nad rychlostním limitem, nedostatečná signalizace, nečekaná změna pruhů a kličkování, 

neočekávané zpomalování a brzdění. Do druhé kategorie patří např. zablokování jízdního pruhu 

a odmítnutí pohnout se z místa, ohrožování nebo napadání křikem, gestikulace nebo troubení, 

potrestání nebo donucování pomocí „zavěšení se“ na vozidlo před sebou, „vybržďování“ jako 

odplata. Do třetí kategorie pak lze zařadit např. pronásledování druhého auta, jízdu pod vlivem 

alkoholu, použití zbraně, napadení pomocí auta nebo jiného objektu a velmi rychlou jízdu. 

Ulleberg (2004) rozlišuje tři hlavní typy agresivního řízení: 1. řidičské násilí (road rage), 2. 

řízení s cílem/záměrem zastrašit ostatní účastníky provozu a 3. řízení, které je vnímáno 

ostatními jako omezující. Řidičské násilí má za cíl fyzicky nebo psychicky poškodit druhého 

účastníka silničního provozu. Řízení s cílem zastrašit ostatní účastníky zahrnuje vystavení 

ostatních fyzickému nebo psychologickému nebezpečí, např. jako důsledek hněvu, frustrace 

nebo při dosažení určitých cílů. Třetí kategorií je řízení vnímané ostatními jako omezující, 

nezávisle na úmyslu řidiče.  

Lze rozlišit dva základní výzkumné přístupy pro zjišťování projevů agresivního řízení. První 

z nich je založen na dotazníkovém šetření na základě sebeposouzení (např. Multidimensional 

Driving Style Inventory, Driving Style Questionnaire, Manchester Driver Behavior 

Questinonnaire).  Druhým přístupem pro kvantifikaci agresivního řízení je užití kinematických 

dat z prostředí vozidla – jako např. rychlost vozidla nebo zrychlení/zpomalení, které mohou být 

zaznamenávány prostřednictvím např. chytrého telefonu nebo jiného zařízení. Tyto dva 

přístupy lze v případě potřeby kombinovat, přičemž je možné využít měření v přirozeném 

provozu nebo v simulovaných podmínkách. Agresivní projevy při řízení lze tedy přímo 

pozorovat při řízení v běžném provozu nebo na simulátoru, zároveň je možné se na sklony 

k agresivním projevům při řízení i dotazovat. Z hlediska posuzování agresivních projevů je 

potřeba zdůraznit i subjektivní úhel pohledu, což znamená fakt, že různí lidé posuzují řidičské 

chování druhých lidí různým způsobem. Tzn. některé chování může druhý řidič vyhodnotit jako 

agresivní, zatímco to stejné chování může jiný člověk vnímat jako zcela normální či běžné. 

Příkladem je např. španělská studie (Alonso et al., 2019) na vzorku 1079 řidičů, jejímž cílem 
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bylo zjistit, jak řidiči vnímají a posuzují potencionálně agresivní řidičské chování. Výsledky 

ukázaly, že ženy, řidiči starší 29 let, řidiči z nižší sociální třídy a řidiči, kteří prožili dvě nehody, 

vnímali popsané rizikové chování jako mnohem více agresivní oproti jiným skupinám. Tyto 

výsledky ukazují, že rozdíly ve vnímání agresivního chování závisí na aktuální situaci a dalších 

charakteristikách řidiče.  

Kovaceva a kol. (2020) se věnovali výzkumu konkrétních agresivních projevů při řízení, a 

to v rámci pěti evropských zemí. Ve svém výzkumu použili kombinaci dotazníkového šetření 

a měření v reálných podmínkách, kdy získávali metriky při řízení vozu. Konkrétně se jednalo 

o prudké pohyby pří řízení (záškuby), a to pozitivního (zrychlení – násilné projevy) nebo 

negativního směru (zpomalení – tzn. “věšení se druhé vozidlo”). Autoři zjistili, že výskyt těchto 

projevů při řízení má přímou souvislost s agresivními projevy při řízení jako pronásledování 

druhého vozidla v těsné blízkosti nebo projevy násilí v řidičských dotaznících. Shrnují, že 

identifikace agresivního řízení by mohla být podpořena pomocí zjištění velkého počtu prudkých 

změn při řízení, ať už negativních (brždění a následné pronásledování vozidla) nebo pozitivních 

(zrychlení a agresivní projevy). Identifikace řidičských stylů a projevů při řízení se pak může 

aplikovat v programech pro řidiče s cílem podpořit silniční bezpečnost; nabízí se i možnost 

získávat tato data o stylu řízení prostřednictvím monitorovacích zařízení uvnitř vozidel nebo 

pomocí chytrých telefonů. Dalším indikátorem agresivního řízení, který může být pomocí 

moderních technologií snímán při řízení v reálných podmínkách v prostředí automobilu, je 

způsob projíždění zatáček zejména na horizontu. Jedná se o metriku, která sleduje přejetí střední 

části při vjíždění do zatáček se špatnou viditelností. Bylo zjištěno, že agresivní způsob řízení 

zvyšuje míru nehodovosti v těchto zatáčkách, a z toho důvodu byl navržen model pro přesnou 

identifikaci agresivního řízení, který je možné uplatnit v praxi prostřednictvím implementace 

systémů varování/zpětné vazby pro řidiče a asistenta kontroly, a to prostřednictvím integrací 

moderních technologií do vozidla (Jahangiri et al., 2017). Při monitorování agresivního řízení 

může být efektivně používán i mobilní telefon, zejména v oblasti monitorování změn rychlosti 

v jízdě, jakými je náhlé zrychlení, brzdění nebo ostré obraty (Chhabra et al., 2019). 

Pro úplnost je vhodné vymezit opak agresivního řízení, kterým je ohleduplné řízení. Tento 

řidičský styl se vyznačuje trpělivostí, pečlivostí, dobrými způsoby při řízení získanými 

v důsledku řidičských zkušeností. Özkan a Lajunen (2005) vyvinuli škálu pro měření 

pozitivního řidičského chování, která zahrnuje položky jako „dělám to nejlepší, abych 

nepřekážel ostatním“, „věnuji pozornost tomu, abych nepokropil vodou na chodce nebo jiné 

účastníky provozu“, „nechám chodce přejít vozovku, i když mám právo jet dál“. Tito autoři 

zjistili, že ohleduplné řidičské chování negativně souvisí s agresivním chováním.  Upozorňují 

však, že obě kategorie nejsou zcela výlučné a rozdíl mezi nimi není zcela jednoznačný. 

Příkladem je např. řidičské chování, které lze pozorovat jako agresivní, provedeno však může 

být s ohleduplným záměrem (např. při vyhnutí se bezpečně překážce řidič neúmyslně zkropí 

chodce vodou). Řidič se také může chovat neagresivně a neohleduplně zároveň, tzn. absence 

ohleduplnosti neznamená vždy přítomnost agresivity.  

Lze tedy shrnout, že agresivní řízení je častým fenoménem, který může mít fatální následky. 

Má projevy od mírných forem (jízda na červenou, „lepení“ se na druhého řidiče, verbální 

útoky), přes střední závažnost (riskantní předjíždění, nečekaná změna jízdních pruhů, 

„vybržďování“), až po projevy závažné (napadení druhého auta nebo jeho pronásledování, 

fyzický útok na druhého řidiče apod.). Opakem agresivního řízení je řízení ohleduplné. 
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V současné době se objevují dva typy měření agresivního řízení – a to pomocí dotazníkového 

šetření nebo pomocí přímé získávání dat z vozidel pomocí moderních technologií.  

 

Agresivní řízení – vliv rysů osobnosti, dalších osobnostních proměnných a situačního 

kontextu 

Agresivní řízení je jevem, který má řadu vnitřních a vnějších příčin. Roli hraje jak struktura 

osobnosti, tak i aktuální psychické procesy a situační faktory. Matthews (1991) např. uvádí, že 

agresivní chování v dopravě má souvislost jak s obecnou predispozicí k agresivitě a hostilitě, 

tak s výskytem stresových situací v běžném životě.  

 

Rysy osobnosti podle modelu Big-Five a agresivní řízení 

Jednou z příčin agresivního chování jsou dispozice lidí reagovat agresivně. Jedním z důležitých 

modelů struktury osobnosti je model Big Five (McCrae & Costa, 1987, 2006), který popisuje 

pět základních faktorů osobnosti: emocionální stabilitu, extraverzi, přívětivost, otevřenost 

zkušenosti a svědomitost. Model může být, jak ukazují studie, dobrým prediktorem agresivního 

řidičského chování.   

Zaměřme se nyní na jednotlivé rysy osobnosti a shrňme výsledky výzkumů ve vztahu 

k agresivnímu řízení. Faktor emocionální stability souvisí s projevy agrese v dopravě 

(Herzberg, 2009; Bettencourt et al., 2006). Taubman-Ben-Ari & Yehiel (2011) zjistili, že lidé 

s nízkými skóry emocionální stability praktikují úzkostný řidičský styl. Dahlen & White (2006) 

ukazují, že mezi emocionální stabilitou a hněvem za volantem existuje negativní vztah. 

Jovanovic a kol. (2011) zjistili že lidé s vysokým skórem na faktoru emocionální stability 

vykazují vysokou úroveň fyzické a verbální agrese v dopravě. Podobně pak autoři Anitei a kol. 

(2014) na základě své studie uvádějí, že významným prediktorem agresivního řízení je nízká 

emocionální stabilita (tzn. vysoká míra neuroticismu). Faktor extraverze vykazuje taktéž 

pozitivní vztah k bezohlednému řízení (Renner & Ander, 2000). Studie Bernfielda, Szlemka & 

Bella (2006) zjistila, že existuje pozitivní korelace mezi extraverzí a fyzickou agresí v dopravě. 

Dahlen & White (2006) ukazují, že extraverze predikuje bezohledné řízení a vznik dopravní 

nehody. Provedené studie ukazují, že faktor otevřenost zkušenosti má vztah k ohleduplnému 

a pečlivému řízení (Taubman-Ben-Ari &Yehieel, 2011) nebo také že mezi faktorem otevřenost 

zkušenosti a bezohledným řízením existuje negativní vztah (Dahlen & White, 2006). Faktor 

svědomitosti je v negativním vztahu k účasti na dopravních nehodách (Arthur & Graziano, 

1996). Jovanovic a kol. (2011) ukazují, že fyzická a verbální agrese jsou v negativním vztahu 

ke svědomitosti, vysoký skór na tomto faktoru vykazuje redukci fyzického a verbálního 

agresivního chování. Faktor přívětivost je dáván do souvislosti s pečlivým řidičským stylem – 

lidé s nízkými skóry na tomto faktoru jezdí úzkostně, bezohledně a vzteklým způsobem 

(Taubman-Ben-Ari & Yehieel, 2011). Dahlen & White (2006) zjistili, že lidé s vysokou úrovní 

přívětivosti nepraktikují bezohledné řízení a mají nízkou úroveň agresivního chování 

v dopravě. Dahlen a kol. (2011) uvádějí, že existuje negativní vztah mezi přívětivostí a 

porušováním dopravních předpisů – lidé s nízkým skórem na tomto faktoru často nedodržují 

dopravní pravidla. Jovanovic a kol. (2011) zjistili, že řidiči s nízkým skórem přívětivosti jsou 

více hostilní a zběsilí oproti těm se skórem vysokým. Iancu a kol. (2016) taktéž potvrdili ve své 

metaanalytické studii vztahy mezi osobností a agresivním řízením. V této studii byly 

analyzovány studie, v nichž byly rysy osobnosti zjišťovány pomocí dvou základních dotazníků 

vzniklých na základě dvou modelů, a to tzv. „Big Five Model“ (McCrae & Costa, 1987) a tzv. 
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„Alternative Five Model of Personality“ (Zuckermann et al., 1993). Pro úplnost uveďme, že 

jmenovaný druhý model popisuje pět základních osobnostních rysů, a to sensation-seeking, 

agresivitu-hostilitu, neuroticismus-úzkostnost, aktivitu a sociabilitu. Oproti standardnímu 

modelu Big Five obsahuje tento druhý model dvě nové dimenze (sensation-seeking a aktivita), 

další tři dimenze (agrese-hostilita, sociabilita a neuroticismus) jsou svým obsahem shodné s Big 

Five (přívětivost, extraverze a neuroticismus).  Na základě analýzy shodných dimenzí obou 

modelů byly zjištěny slabé až středně silné vztahy mezi osobnostními dimenzemi a agresivním 

řízením. Pro „Big Five Model“ byl nalezen slabý vztah mezi neuroticismem a agresivním 

řízením (r = .26, p < .001), velmi slabý vztah mezi extraverzí a agresivním řízením (r = .07, p 

= .03) a slabý vztah mezi přívětivostí a agresivním řízením (r = -.26, p < .001). Co se týče 

„Alternative Five Model“, byly identifikovány slabé vztahy pro neuroticismus-úzkostnost a 

agresivní řízení (r = .21, p = .05), slabý vztah pro sociabilitu a agresivní řízení (r = .21, p = .06) 

a střední vztah pro agresivitu-hostilitu a agresivní řízení (r = .41, p = .00).  Na základě výsledků 

autoři shrnují, že druhý, alternativní dotazník predikuje agresivní řízení lépe. 

Lze tedy shrnout, že struktura rysů osobnosti dle Big Five může být vnímána jako dobrý 

prediktor možných projevů agresivního řízení. Tato skutečnost může posloužit spolu s dalšími 

metodami v oblasti psychodiagnostiky při posuzování řidičské způsobilosti k řízení 

motorového vozidla. Tento model, spolu s dalšími níže uvedenými osobnostními proměnnými, 

může vysvětlovat, proč někteří lidé mají sklon reagovat na vyvolávající situaci agresivně, 

zatímco jiní zůstanou v klidu. 

 

Další osobnostní proměnné a agresivní řízení 

Bettencourt a kol. (2006) vypracovali metaanalýzu studií popisujících vztah mezi osobností a 

agresivním chováním, a to ve dvou typech působících situacích – za podmínek neutrálních a za 

podmínek provokujících. Výsledky ukazují, že některé osobnostní proměnné souvisí 

s agresivním chováním jak za neutrálních, tak za provokujících podmínek – jedná se zejména 

o rys agresivity a rys iritability. Oproti tomu jiné osobnostní proměnné – např. osobnost typu 

A (Brunson & Matthews, 1981; Glass et al., 1974; Rosenman, 1974); rys související s vyšší 

mírou vzteku, tzv. trait anger (Defenbacher et al., 1996); rys ukazující na tendenci udržet si 

vysokou míru vzteku a hostility dlouhou dobu po vyvolávajícím podnětu, tzv. dissipation-

rumination (Caprara et al., 1986) – vedou k agresivnímu řízení jen v takových podmínkách, 

které působí negativně a toto chování vyvolávají. Lze shrnout, že při interakci osobnosti a 

prostředí je důležité, jaká osobnostní proměnná se aktuálně uplatňuje a v jakých podmínkách 

se tak děje. Tento závěr je v souladu s předpokladem, že agresivní chování není jen výsledkem 

struktury osobnosti, nýbrž souvisí i se situačním kontextem.  

Marengo et al. (2012) ve své studii potvrdili vztah mezi osobnostními rysy, jako např. 

sensation seeking (tzv. rys definovaný hledáním měnících se, nových, složitých, intenzivních 

vjemů a zážitků), impulsivita, altruismu, sebehodnocení a tzv. locus of control, a agresivním 

řízením. V rámci této studie tito autoři využili dotazníkové šetření a měření na simulátoru. Ve 

svých výsledcích vymezili několik typů profilů řidičů z hlediska jejich rizikovosti. Jako 

nejrizikovější se ukázala skupina s vysokou mírou impulzivity a sensation seeking a nízkou 

úrovní altruismu a úzkosti. Další skupina zahrnovala především ženy a byla charakterizována 

vysokou mírou úzkostnosti, externality a nízkou úrovní sensation seeking a altruismu, přičemž 

tato skupina sice vykazovala obezřetné chování, měla ale podobně vysoké riziko nehody jako 



 

2022, roč. 16, č. 1 

              Přehledové studie 

 

53 

skupina první. Nejbezpečnější a ohleduplné chování pak vykazovala skupina s vysokou mírou 

altruismu a interním místem kontroly.  

Další faktorem, který může mít vztah k projevům agresivního řízení, je atribuce. Lennon a 

Watson (2015) použili ve své studii v této souvislosti pojem řidičský styl atribuce, který je 

definován tak, že řidiči přisuzují příčiny určitých událostí stabilním způsobem, podle typu 

svého atribučního stylu, a to nezávisle na okolnostech situace. Atribuční styl pak může být jak 

protektivním, tak naopak predispozičním faktorem agresivního řízení. Výsledky ukázaly, že 

řidiči, kteří přisuzovali události na silnici jiným účastníkům, jež vnímali jako nekompetentní 

nebo nebezpečné řidiče, měli signifikantně vyšší skóry na škále vzteku a vykazovali 

signifikantně více agresivního řízení oproti řidičům, kteří přisuzovali chování druhých lidí 

chybám. Oproti těmto dvěma atribučním stylům byla vymezena skupina signifikantně nejméně 

agresivních řidičů, kteří se dívali na druhé optikou „benefit of the doubt“ (tzn. vnímali druhé 

tak, že se chovají správně a veskrze pozitivně, navzdory možným pochybnostem), přičemž 

tento atribuční styl lze považovat za nejvíce protektivní faktor snižující míru agresivních 

projevů.  

Arnett a kol. (1997) zjistili ve svém výzkumu se středoškolskými studenty, že 

s bezohledným způsobem řízení bylo spojena vyšší míra sensation seeking a agresivity. Harris 

a Houston (2010) zkoumali individuální a situační aspekty agresivního řízení u studentů. 

Zjistili, že agresivní řízení souviselo s osobnostními proměnnými jako je hostilita, sensation 

seeking a soutěživost, ale také se sociálními proměnnými, jakými je jízda bez pasažérů a 

charakteristiky vozidla (např. status řidiče, věk), enviromentálními proměnnými (např. typ 

silnice, doprava, počasí) a časovými proměnnými (např. časový tlak a období dne). 

Constantinou a kol. (2011) se ve svém výzkumu věnovali motivačním faktorům vedoucím 

k riskantnímu chování ve skupině mladých začínajících řidičů. Byla studována role osobnosti, 

zejména sensation seeking, impulzivity a citlivosti k trestu/odměně za předvídání negativních 

následků řízení (nehoda, přestupek). Výsledky ukázaly, že osobnost signifikantně korelovala 

se škodlivým řidičským chováním, což ukazuje na její roli jako důležitého prediktora 

negativních řidičských projevů.  

Dalším osobnostním rysem, který může mít vliv na agresivní řízení, je narcismus, který lze 

definovat jako sklon myslet si, že „jsem lepším člověkem než ostatní, a proto si zasluhuji lepší 

zacházení a podmínky“.  V podmínkách řízení se tito lidé domnívají, že tzv. „vlastní silnici“ a 

mohou jet, kamkoli chtějí, a všichni ostatní jim musí jít z cesty. Bushman et al. (2018) provedli 

metaanalýzu tří studií zaměřených vztah tohoto rysu a řízení, přičemž její výsledky ukázaly, že 

narcismus pozitivně souvisí s agresivním řízením.  

Podle některých výzkumů souvisí agresivní chování s postoji a přesvědčeními, kterými řidiči 

disponují a které je predisponují k určitému způsobu chování. Míru vlivu rysů osobnosti a 

přesvědčení zkoumali ve svém výzkumu Găianu et. al. (2020). Autoři uvádějí, že řidičské 

přesvědčení a postoje jsou prekurzory řidičského chování a tyto proměnné ovlivňují vztah mezi 

projevy chování při řízení a rysy osobnosti. Zjistili, že zatímco vztek jako rys osobnosti 

kontroloval přibližně 9 % rozptylu všech typů projevů násilí, behaviorální přesvědčení (a 

související postoje) kontrolovalo 9,2 – 11,6 % a nakonec záměry (intence) vysvětlovaly 21,6 % 

agresivních projevů. Postoje mediovaly vztah mezi vztekem jako rysem osobnosti a 

behaviorálními výstupy. Autoři shrnují, že pro redukci agresivního násilí je potřeba vzít 

v úvahu jak postoje, tak rys osobnosti predikující míru vzteku. Parker a kol. (1998) ve svém 

výzkumu prezentovali dva scénáře agresivního řízení. Postoje a přesvědčení ve vztahu 
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ke scénářům signifikantně predikovaly vlastní agresivní řidičské chování měřené na základě 

sebeposouzení. Autoři identifikovali tři faktory související s agresivním řízením, a těmi jsou 

postoje ve vztahu k řidičskému chování, subjektivní normy a vnímaná behaviorální kontrola. 

Miles a Johnson (2002) ve svém výzkumu zjistili, že řidiči s agresivními projevy se 

signifikantně významně lišili od běžných řidičů v oblasti svých postojů a přesvědčení — byli 

ve svých postojích více egocentričtí a méně ohleduplní, méně dodržovali pravidla, která 

považovali za nadbytečná, a vykazovali více agresivních projevů při řízení. Pro úplnost je 

potřeba zmínit agresivní řidičské projevy ve vztahu ke zranitelným účastníkům dopravy, 

zejména tedy ve vztahu k cyklistům, které často vedou k incidentům vzájemného střetu, ať už 

na verbální úrovni nebo přímo v podobě vzniku nehody. Ukazuje se, že za agresivním 

způsobem řízení ve vztahu k cyklistům stojí negativní postoje řidičů k cyklistům a vnímané 

sociální normy týkající agresivního chování ve vztahu k nim (Fruhen & Flin, 2015). Berg a kol. 

(2020) poukazují na chybějící studie, které by se věnovaly prozkoumání vztahu mezi 

riskantním, resp. agresivním řízením a morálkou. Výsledky jejich výzkumu zaměřené na 

zmapování tohoto jevu však ukázaly slabý vztah mezi morálními hodnotami a agresivním 

řidičským chováním.  

Pro úplnost je vhodné se zmínit o souvislosti mezi agresivním řízením a užíváním 

návykových látek. Yu a kol. (2005) ve své studii zkoumali vztah mezi agresivním řízením a 

řidičským násilím a vliv různých proměnných na výskyt agresivního řízení v lidí se závislostí 

na alkoholu, kteří aktuálně podstupovali léčbu. Respondenti vyplňovali sebe-reportovací 

dotazníky. Výsledky ukázaly, že agresivní řízení a řidičské násilí jsou dva odlišné konstrukty, 

které se však vzájemně prolínají. Jedná se o problémové způsoby chování, které mají souvislost 

s dalšími problematickými projevy, jako např. problémy s alkoholem, jízdou pod vlivem 

alkoholu a depresivními pocity. Kromě vlivu alkoholu je potřeba zmínit užívání drog, protože 

některé z nich (např. kokain, metamfetamin) přímo vedou k agresivnímu a bezohlednému řízení 

(NIDA). Je důležité poznamenat, že je často obtížné přesně určit negativní následky 

jednotlivých drog, protože při jejich konzumaci často dochází k “mixování” různých substancí, 

včetně alkoholu (NIDA). Lze konstatovat, že abúzus alkoholu nebo drog může vést k 

riskantnímu řidičskému chování, včetně agresivního řízení. 

Lze tedy shrnout, že mezi proměnné, která přispívají k agresivním projevům při řízení, patří 

další osobnostní proměnné (jako např. sensation seeking, typ chování A, impulsivita), ale i 

postoje a přesvědčení řidičů, včetně sociálních norem. Tento fakt může posloužit v oblasti 

psychodiagnostiky nebo terapeutické a edukativní práce s problematickými řidiči. Dále pak 

bylo prokázána souvislost agresivního řízení s věkem a pohlavím (např. Boyce & Geller, 2002; 

Rolls et al., 1991; Zhang et al., 2017). V této souvislosti lze uvést, že větší míra riskantního 

řízení s agresivními prvky se vyskytuje u skupiny mladých mužů (16–24 let) (TIRF, 2014). 

 

Situační proměnné a agresivní řízení 

Ke vzniku agresivního řízení přispívají sociální a enviromentální faktory. Ulleberg (2004) 

identifikoval několik faktorů, které přispívají k zvýšení agresivních projevů, kterými jsou 

anonymita, silnice s kongescí, chybějící komunikace a typ auta. Řidiči mají potřebu pohybu a 

omezení jejich mobility např. vlivem kongesce způsobuje v důsledku stresu a frustrace 

agresivní projevy (Shinar 1998).  

Shinar (2004) ve svém výzkumu věnoval pozornost agresivním projevům při řízení, a to na 

vzorku řidičů v Tel Avivu. Řidiči byli pozorováni během celkem 72 hodin na šesti různých 
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stanovištích. Pozorovatelé měli zaznamenávat do záznamových listů předem definované 

agresivní projevy, mezi které patřilo např. troubení, přejíždění přes jeden nebo několik pruhů 

při předjíždění a řidičské manévry prováděné těsně a bez rozestupů. Výsledky ukázaly vliv 

pohlaví – muži častěji prováděli agresivní akce, přičemž se rozdíly mezi pohlavími zvyšovaly 

se zvyšující se závažností projevů. Řidiči starší 45 let častěji řídili agresivně než mladší. 

Přítomnost pasažérů byla spojena s mírnou redukcí agresivního řízení všech typů, zejména však 

mírnějších projevů jako je troubení nebo přejíždění jednoho pruhu.  Byla prokázána souvislost 

mezi dopravní kongescí a frekvencí agresivního chování, v časech dopravní špičky 

v pracovních dnech byl výskyt agresivního řízení častější než v časech klidu (víkend, večery). 

Důležitým zjištěním této studie je, že zpoždění při cestování, zejména v časech, které jsou pro 

řidiče cenné (pracovní doba), jsou důležitým faktorem agresivního řízení. Samotná kongesce 

nemusí nutně vyvolat agresivní chování. Je-li však spojena s dalším urgentním tlakem – 

pracovní dobou a s tím souvisejícím cenným časem, kdy dochází k jeho ztrátě – pak vzrůstají 

agresivní projevy.  

Vnější působící faktory v dopravním provozu můžeme zařadit mezi stresory, které při 

dlouhém nebo intenzivním působení na řidiče mohou vést k řidičskému stresu, který má za svůj 

důsledek zvýšenou míru projevů agrese (Hennessy & Wiesenthal, 1999). Agrese v tomto pojetí 

je tedy přímým důsledkem stresu (Gulian et al., 1989). V této souvislosti je potřeba zdůraznit, 

že každodenní řízení automobilu s jeho nároky a výzvami (např. hustota provozu, kongesce) 

v souvislosti s požadavky každodenního života představuje zvýšený zdroj napětí a s tím 

související vyšší míru stresu. Shinar (1998) také uvádí, že specifické agresivní chování, jako 

např. nadávání a jízda na červenou, je spojené s kulturními normami, skutečným a vnímaným 

zpožděním v dopravě a dopravní kongescí.  

Co se týče kulturní podmíněnosti projevů agresivního řízení, existuje obecný předpoklad 

vyplývající z běžného pozorování chování řidičů z různých zemí o tom, že mezi jednotlivými 

zeměmi existují rozdíly. Ersan a kol. (2020) tento předpoklad ověřovali ve své studii, jednalo 

se o země Estonsko, Řecko, Kosovo, Rusko a Turecko. Konkrétně sledovali rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi v agresivním řízením, aberantním a pozitivním řidičským chováním. 

Respondenti vyplňovali dva dotazníky – Driving Aggression Indicators Scale (DAIS) a krátkou 

verzi Driver Behavior Questionnaire (DBQ). Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi. Ruští řidiči se signifikantně odlišovali od jiných řidičů v hostilní agresi, 

potřebě odplaty a v pozitivním řidičském chování, turečtí řidiči se odlišovali v agresivním 

chování, projevech násilí a chybách. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v řidičském chování 

(např. dodržování rychlosti, celkové řidičské klima), které jsou kulturně podmíněné, byly 

potvrzeny i v jiných studiích (např. Üzümcüoğlu et al., 2019; Wallén et al., 2009). Můžeme 

tedy hovořit o určité řidičské kultuře, typické pro daný národ, která souvisí s normami, podle 

kterých se řidiči chovají a jež souvisí s dodržováním pravidel nebo jejich překračováním, a 

projevuje se v celkovém chování řidičů (ohleduplném nebo spíše agresivním), v jejich 

záměrech při řízení, což vytváří celkovou atmosféru a klima panující na silnicích.  

Vliv situačních proměnných na vyvolání agresivních projevů v dopravním prostředí byl 

prověřen i v dalších výzkumech. Groot-Mesken (2003) referuje o výsledcích výzkumu, které 

ukázaly, že nejvyšší míru vzteku a agresivních projevů vyvolalo zablokování cílů v kombinaci 

se situacemi s interpersonální komponentou (např. nečekaná reakce druhého řidiče), oproti 

událostem, které byly čistě situační a neosobní (např. kombinace časového tlaku a špatného 

počasí). Tyto výsledky jsou v souladu se zjištěním (Parkinson, 2001), že důležitým faktorem 
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pro vznik vzteku a agresivní reakce je účast jiného člověka v dané situaci. Určitá úroveň vzteku 

byla vyvolána i samotnou vnější situací, avšak mnohem v menší míře než v situaci, která byla 

interpersonální. Z toho vyplývá, že opatření zaměřená na snižování dopravní hustoty nemusí 

mít takový efekt na prevenci agresivního chování, jak lze očekávat, nýbrž je důležité zaměřit 

pozornost i na způsob, jakým lidé interpretují chování druhých lidí (Groot-Mesken, 2003). 

Mezi další faktor, který může způsobit vznik agresivního řízení, mohou být i vlivy okolního 

prostředí v kabině řidiče, které na něj působí. Mezi ně lze zahrnout např. i poslech hudby, která 

může být různého charakteru (např. hlasitá, rychlá, hostilní). Toto zjištění vycházelo z výpovědí 

řidičů, kteří uváděli, že spáchali dopravní přestupek nebo přečin pod vlivem agresivní hudby. 

Hudba může vést k zvýšení vzrušení (arousal) řidiče s negativními důsledky (Unal, 2013) nebo 

způsobuje řidičskou distrakci vedoucí k nepřesnostem a chybným odhadům (Brodsky, 2002).  

Brodsky a kol. (2018) porovnávali vliv různých hudebních žánrů na řízení a zjistili, že energická 

hudba zvyšuje vzrušení řidiče, což vede k snížení laterální kontroly, zvýšení tendence k vyjetí 

z pruhu a zvýšení tlaku na volant. Hostilní hudba s násilným podtextem vede ke zvýšení 

rychlosti a procentuálnímu zvýšení času, kdy řidič překračuje rychlost. Hudba může vést 

k zvýšení vzrušení (arousal) řidiče s negativními důsledky (Unal et al., 2013) nebo způsobuje 

řidičskou distrakci vedoucí k nepřesnostem a chybným odhadům (Brodsky, 2002).   

Lze tedy shrnout, že agresivní řízení a jeho projevy jsou tedy často podmíněny působícími 

podněty. Mezi ně patří řidičská anonymita, dopravní kongesce a stupeň závislosti. Vnější vliv 

při vyvolání řidičské agrese je neoddiskutovatelný a často pozorovaný v reálném provozu, 

vyplývají z něj možná opatření v uspořádání dopravní infrastruktury. Je nutné zdůraznit, že 

tento vliv není jediný a velkou roli hrají i individuální faktory na straně řidiče.  

 

Definice řidičského vzteku a jeho vztahu k agresivnímu řízení 

Vztek jako rys osobnosti a míra hostility s ní související mohou být dobrými prediktory 

agresivního řízení (Nesbit et al., 2007). V protikladu ke vzteku jako určitému rysu (tzv. trait-

anger) lze vymezit vztek jako aktuální emocionální proces nebo stav (náladu), tzv. state-anger, 

který má krátké trvání a je proměnlivým fenoménem. Spojí-li se tento stav a enviromentální 

stimulace, pak to může vyústit v agresivní řízení. Z toho vyplývá, že rys osobnosti může 

predikovat zvýšené agresivní chování i v oblasti řízení. Dále pak i to, že řidiči prožívající 

aktuálně vztek mohou v situaci, která je pro ně náročná, reagovat agresivně. 

Je potřeba zmínit teoretické vymezení pojmu řidičský vztek (driving anger) oproti pojmu 

agresivní řízení, jelikož jsou tyto pojmy často zaměňovány. Nesbit, Conger a Conger (2007) 

definují agresivní řízení jako řízení s konkrétními projevy, jakými jsou např. záměrné 

nedodržování bezpečných rozestupů, jízda na červenou, vytlačení druhého řidiče. Oproti tomu 

je řidičský vztek definován jako situačně-specifický emocionální konstrukt, který se skládá 

z hostilních pocitů a myšlenek vznikajících během řízení. Lidé s vysokou mírou řidičského 

vzteku zareagují v situaci řízení vztekem, spíše než v jiných náročných situacích. Snáze se pak 

zaangažují v agresivním řidičském chování, které vyústí v dopravní násilí a nehody ve srovnání 

s řidiči s nízkou mírou řidičského vzteku (Deffenbacher et al., 2000). Deffenbacher a kol. 

(1994) definoval řidičský vztek jako predispozici reagovat vztekem za volantem. Na základě 

toho byla vyvinuta tzv. Driving Anger Scale (DAS) – škála řidičského vzteku, která měří 

frekvenci a intenzitu myšlenek vzteku, stejně jako agresivní řízení, násilí v dopravě a množství 

menších dopravních nehod (Deffenbacher et al., 2000; Lajunen & Parker, 2001). Je zajímavé, 

že tento specificky definovaný řidičský vztek vykazuje jen mírné korelace se vztekem jako 
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rysem osobnosti (Deffenbacher et al. 2000). Mezi řidičským vztekem (měřeném pomocí DAS) 

a vztekem jako emocionálním procesem (vzniklým jako reakce na aktuální situaci) byly však 

zjištěny signifikantně významné vztahy (Deffenbacher et al., 2001). Dle Deffenbachera a kol. 

(2001) dále řidičský vztek koreluje s proměnnými, které zvyšují riziko nehody, jakými je ztráta 

koncentrace, ztráta kontroly nad vozidlem a nedodržování bezpečných rozestupů. Parkinson 

(2001) zjistil, že lidé mají větší tendenci reagovat vztekem v situaci řízení oproti jiným typům 

situace. V situaci řízení se spolu se vztekem méně vyskytovaly jiné emoce, vyskytovalo se 

obviňování druhých lidí a byla nalezeny komunikační obtíže. Matović a kol.  (2019) aplikovali 

dotazník řidičského vzteku (DAS) na srbské populaci. Výzkumným vzorkem bylo 1020 řidičů, 

kteří vyplňovali tento dotazník v adaptované verzi on-line formou. Výsledky ukázaly, že se 

jedná o validní a realiabilní nástroj, který dává informace na pěti subškálách, jakými jsou 

nezdvořilé chování, nezákonné chování, pomalá jízda, nepřátelská gesta a překážky v dopravě. 

Autoři shrnují, že tato studie poskytla důkazy o prediktivní validitě adaptované verze DAS a 

dále pak odhalila dimenze řidičského vzteku, které jsou rozdílně spojené s prosociálním nebo 

naopak agresivním chováním. Vztah mezi vztekem (v podobě rysu osobnosti nebo řidičským 

vztekem) a agresivním řízení zjišťovali ve své meta-analytické studii Bogdan a kol. (2016). 

Identifikovali a následně analyzovali 51 studií, přičemž předpokládali na základě teoretických 

předpokladů, že: 1. mezi vztekem a agresivním řízením existuje pozitivní vztah, 2. vztah mezi 

vztekem a agresivním řízením se liší podle toho, jestli se jedná o vztek jako rys osobnosti (trait-

based) nebo o vztek závislý na situačním kontextu, 3. tento vztah se liší podle typu agresivního 

řízení a 4. vztah mezi specifickým typem vzteku a agresivním řízením se liší v závislosti na 

pohlaví, věku, regionu a řidičské zkušenosti. Výsledky potvrdily, že existuje pozitivní vztah 

mezi vztekem a agresivním řízení, přičemž vztah je silnější pro vztek jako rys osobnosti. Vztah 

mezi vztekem a agresivním řízením závisí na typu agresivního řízení, pohlaví, věku a řidičské 

zkušenosti, i regionu, kde se studie prováděla.  

Pro úplnost je potřeba konstatovat, že řidičský vztek je proměnnou, která má souvislost i 

s dalšími proměnnými, jakými jsou osobnostní rysy, ale i konkrétními projevy v řidičském 

chování. Ābele et al. (2020) se v této souvislosti věnovali výzkumu vztahu mezi pozorovaným 

a sebe-reportovaným řidičským vztekem a sebe-reportovaným agresivním řízením a 

osobnostními rysy, a to v kontrolovaných podmínkách na řidičském simulátoru. Šedesát řidičů 

absolvovalo jízdu na řidičském simulátoru v situacích, které v nich vyvolávaly vztek. 

Videokamera zaznamenávala jejich verbální a výrazové projevy. Před samotnou účastí na 

simulátorových jízdách byli participanti podrobeni testování zjišťující jejich osobnostní rysy, 

řidičský vztek a aberantní řidičské chování. Těsně před a po simulátorové jízdě byl měřen 

aktuální stav vzteku (state-anger). Výsledky ukázaly, že používání verbálních a výrazových 

projevů během řízení zvýšilo míru aktuálního vzteku. Zatímco byla pozorovaná verbální 

exprese pozitivně spojená s chybami a negativně s konstruktivní expresí, výrazová exprese pak 

byla pozitivně spojená s reportovaným násilím a agresivními projevy. Osobnostní rysy 

„emocionalita“ a „upřímnost“ vedly ke zvýšení aktuálního stavu vzteku a k verbálním 

projevům. Autoři uvádějí, že lze výsledky použít v oblasti intervencí pro zmírnění míry 

individuálního vzteku při řízení, další možností je implementovat do vybavení vozidla takové 

zařízení či uplatnit vhodné opatření, které by mírnily míru vzteku. V této souvislosti lze 

uvažovat jak o takové úpravě kabiny auta, která by přispívala k řidičově pohodě, např. pomocí 

vhodných barev, vhodné ergonomie sedadla, odhlučnění apod., tak i o technickém zařízení, 

které by monitorovalo fyziologické funkce řidiče a v případě zvýšené míry emocionální zátěže 

https://www.tandfonline.com/author/Matovi%C4%87%2C+Bo%C5%A1ko
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by např. bylo řidiči doporučena krátká přestávka v řízení, nabídnuta vhodná forma relaxace 

např. v podobě hudby, dechového cvičení apod. 

Lze shrnout, že řidičský vztek je fenomén, který má svá specifika a je vztažený přímo 

k situaci řízení, ve které je vyvolán. Někteří lidé mají větší predispozici reagovat v situaci řízení 

pomocí vzteku. Roli hraje pravděpodobně vrozená struktura osobnosti, ale nezanedbatelný 

bude i vliv výchovy, osvojení nežádoucího řidičského chování a také vliv sociálního okolí. 

Pojem řidičský vztek (vztek při řízení) je vhodné odlišovat od pojmu agresivní řízení, a to 

z důvodu odlišnosti obou pojmů (agresivní řízení je řidičské chování s určitými projevy; 

řidičský vztek je emocionálním konstruktem). 

 

Preventivní opatření 

Preventivní opatření ke zmírnění projevů agresivního řízení na silnicích lze zařadit do několika 

oblastí. Typy intervencí souvisí s výše uvedenými možnými příčinami agresivního chování – 

vztahují se jak k vnějším působícím proměnným, tak osobnostním charakteristikám.  

 

Uspořádání dopravního prostředí 

Uspořádání dopravního prostředí a organizaci provozu je vhodné upravit tak, aby situace 

v řidičích méně vyvolávaly frustraci a napětí. Výzkumy ukazují, že vnější faktory způsobují 

agresivní projevy. Eliminace nebo zmírnění působících vnějších vlivů může tedy částečně 

zmírnit množství agresivních projevů. Mezi ně patří např. vytvoření většího množství silnic 

nebo zvýšení úrovně silnic, které by reflektovaly každoroční nárůst počtu řidičů; lepší a 

bezpečnější dopravní prostředky (James & Nahl, 2002). Dle Shinara (2004) je agresivní řízení 

výsledkem situačních proměnných i individuálních charakteristik chování, proto navrhuje 

multifaktoriální k řešení daného problému. To zahrnuje jak opatření, která by zahrnovala 

behaviorální modifikace, tak environmentální design. Mezi modifikace chování patří např. 

doporučení pro řidiče, aby se v časech dopravní špičky vyhnuli kongescím výběrem vhodné 

trasy v době dopravní špičky; kampaně na podporu sdílení automobilů; kampaně na podporu 

zdravé cesty do práce a zpět; zdůrazňování nebezpečí agresivního řízení v kampaních apod. 

(např. česká kampaň „Agresivita zabíjí“, www.agresitvitazabiji.cz). Na úrovni environmentální 

je doporučeno maximalizovat kapacitu silnic změnou směrů jízdních pruhů tak, aby 

vyhovovaly ranním a večerním špičkám; umožnit jízdu na krajnicích pro zvýšení kapacity 

silnic; opatření pro snížení množství změn jízdního pruhu apod.  

 

Práce s agresivními řidiči 

Oblast samotné práce s řidiči s agresivním řízením se ukazuje jako velmi důležitá, ať už se 

jedná o obecně zaměřené terapeutické kurzy pro problémové řidiče, tak o kurzy zaměřené přímo 

na skupinu agresivních řidičů. Co se týče programů zaměřených přímo na agresivní řízení, pak 

je vhodné zmínit programy zaměřené na problémy se vztekem u řidičů, kteří ho prožívají 

nadměrně. Ve své meta-analytické studii referují Del Vechio a O´Leary (2004) o významném 

přínosu psychoterapie pro zmírnění řidičského vzteku, konkrétně o terapeutických technikách 

založených na kognitivních, kognitivně-behaviorálních a relaxačních technikách. Otázkou je, 

nakolik při úspěšnosti terapie hraje roli motivovanost účastníků terapie a jestli lze v případě 

soudem uloženého programu očekávat pozitivní výsledek. Deffenbacher a kol. (2000) uvádějí 

srovnání vysoce agresivních řidičů oproti řidičům s nízkou mírou agrese, kteří se vyznačují 

intenzivním vztekem, agresivním a riskantním chováním a nehodami (mírnými nehodami – 
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nedobrždění, „ťuknutí“ apod.). Vysoce agresivní řidiči vypovídali o vzteku a úzkosti, 

potlačování agrese a méně kontrolovaných projevech vyjádření agrese. Relaxace a kognitivně-

relaxační intervence snižovali řidičský vztek, přičemž zatímco relaxace měla vliv na výskyt 

řidičského vzteku, kognitivně-relaxační intervence působila na snížení míry riskantního 

chování.  V souvislosti s terapeutickým působením na řidiče je potřeba zmínit fakt, že řidičský 

vztek nebo řidičská agresivita úzce souvisí s tím, jak člověk vnímá a vyhodnocuje chování 

druhých řidičů – tedy jestli vnímá ostatní řidiče jako partnery, spolupracuje s nimi a zůstává i 

v náročné situaci v klidu nebo naopak vnímá ostatní jako agresory, na které musí reagovat také 

agresivně (Lennon & Watson, 2015; Bushman et al., 2015; Miles & Johnson, 2002; Groot-

Mesken, 2003). V této souvislosti lze např. zmínit důležitost nácviku relaxace či jiných 

obdobných technik, které učí řidiče zklidnění a vedou ho k jiným, kladnějším způsobům 

interpretace chování druhých lidí. Stephens a kol. (2018) ve svém výzkumu vyšli 

z předpokladu, že vztek a agrese za volantem je důsledkem pre-existujících negativních 

schémat týkajících se určitých typů dopravních situací nebo účastníků dopravy. Zaměřili se 

proto na praktikování techniky mindfulness (Davis & Hayes, 2011; Gardi et al. 2022), která 

vede k redukci stresu a ve svém důsledku přispívá k regulaci emocí a k přijetí daných situací 

bez tendence na ně nutně reagovat negativně. Výsledky dotazníkového šetření řidičů ukázaly, 

že mindfulness byla v negativním vztahu k řidičskému vzteku a sebe-reportovanému 

agresivnímu řízení; dále pak, že praktikování mindfulness vede k redukci míry prožívání 

vzteku, který je prediktorem agresivního řízení. Autoři uvádějí, že trénink v technice 

mindfulness může přinést dobrou možnost v oblasti intervencí zacílených na minimalizaci 

vzteku při řízení a s ním souvisejících agresivních projevů. Konkrétní způsoby práce s řidiči 

jsou navrženy v podobě rehabilitačních, resp. terapeutických programech, které mají v zemích 

EU svoje nezaměnitelné místo a již dlouholetou tradici. V rámci České republiky byly tyto 

kurzy v poslední dekádě navrženy a prošly v rámci pilotního testování opakovanou evaluací. 

Jejich účinnost byla prokázána jak z hlediska redukce recidivy, tak z hlediska spokojenosti 

účastníků, ale také z hlediska neuropsychických účinků – bylo zjištěno, že absolvování 

programu způsobilo změny v mozkových funkcích v podobě aktivace vyšší míry empatie 

u řidičů, a to jak v situacích sociální interakce mezi řidiči, tak i v kompetitivních situacích 

(Shaw et al., 2020; Zámečník et al., 2018). Aktuálně došlo k ukotvení povinnosti absolvovat 

terapeutický program pro skupinu řidičů, kteří mají zákaz řízení na 18 měsíců a déle a žádají 

o vrácení řidičského oprávnění, v legislativním rámci, s účinností od 1. 7. 2023. Tyto kurzy 

jsou „systematická opatření pro řidiče, kteří porušují dopravní předpisy – zejména pro řidiče 

pod vlivem alkoholu a drog a řidiče překračující rychlostní limity – zacílené na změnu jejich 

chování za účelem prevence dalších přestupků“ (Bartl et al., 2002 s. 15, in Zámečník et al. 2018, 

s. 19). Programy jsou zaměřené zejména na rizikové řidiče, kteří jsou recidivisty, často jezdí 

pod vlivem alkoholu, překračují rychlostní limity, nedodržují bezpečné vzdálenosti a vykazují 

jiné rizikové chování. Při realizaci těchto kurzů se předpokládá, že existuje možnost změny 

chování u řidičů na základě jejich edukace a terapie, přičemž se působí zejména na postoje 

řidičů k dodržování dopravních předpisů a zvyšování sociální odpovědnosti. Ačkoli tyto 

programy nejsou primárně zaměřeny na agresivní řidiče, mohou pozitivně přispívat k snižování 

agresivních projevů při řízení u řidičů s rizikovým chováním.  
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Dopravněpsychologického vyšetření 

Důležitou oblastí prevence je diagnostika řidičů v rámci dopravněpsychologického vyšetření. 

Dopravněpsychologické vyšetření je posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení 

motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky, které je povinné např. pro řidiče 

z povolání skupin C a D, dále pro řidiče se zákazem řízení, stejně jako pro tzv. „vybodované 

řidiče“, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (Zákon č. 361/2000 Sb., zejména § 87a až 

§ 87c; Vyhláška č. 31/2001 Sb., zejména § 18a a § 18c).  Vyšetření zahrnuje rozbor 

anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření 

posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami (zejména psychická 

výkonnost z hlediska kvantity a kvality, dále pak vyšetření osobnostních vlastností), případně 

projektivními metodami a pozorováním. Tato vyšetření by měla vyloučit řidiče s agresivními a 

rizikovými projevy při řízení jak ve skupině řidičů z povolání, tak v populaci běžných řidičů, 

kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění po jeho odebrání. Konkrétně se rys agresivity např. 

zjišťuje v rámci komplexního testovacího systému VTS (Vienna Test System), který obsahuje 

subtest na zjišťování agresivity a impulzivity; používá-li dopravní psycholog jinou baterii testů, 

pak by měla obsahovat osobnostní dotazník, v jehož rámci je možné zjistit míru agresivity. 

V případě toho, že jsou výsledky řidiče v daném subtestu nebo dotazníku mimo normu, 

v anamnéze má řidič přestupky či trestné činy s agresivním podtextem nebo se projevuje 

v rámci diagnostického sezení impulsivně, netolerantně, agresivně apod., lze po zralé úvaze 

provedené v kontextu dalších zjištěných výsledků uvažovat o jeho vyloučení z dopravního 

provozu, a to vystavením posudku o jeho nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel. Pro 

úplnost uvádíme studii týkající se dopravněpsychologických vyšetření, kterou provedli Šucha 

a kol. (2016). Tato studie analyzovala data 2471 řidičů podrobených tomuto vyšetření v letech 

2013-2014, dále data získaná z Centrálního registru řidičů MDČR z let 2006-2013. Výsledky 

ukázaly, že v ČR je ročně provedeno 7000-10 000 dopravněpsychologických vyšetření. 

Nejčastějším důvodem absolvování těchto vyšetření je odebrání ŘO (50 %) či vyšetření 

profesionálních řidičů (40 %). Ve více než 70 % případů všech vyšetření byl řidič shledán jako 

způsobilý, v přibližně 20 % případů jako způsobilý s podmínkou, případně nezpůsobilý.  

 

Edukace řidičů 

Edukace mladých řidičů, kteří by měli být v autoškolách vedeni k ohleduplnému typu řízení, je 

další důležitou oblastí pro preventivní působení. S tím souvisí i důležitost prvotního vzdělávání 

v oblasti dopravní výchovy na školách a edukace v rodinách. To, co se děti učí od svých rodičů 

zejména nápodobou, pak mají tendenci sami realizovat ve své řidičské praxi. S oblastí edukace 

a širším povědomím o rizikovosti agresivního řízení souvisí i osvětové kampaně na podporu 

bezpečného řidičského stylu (např. české projekty - www.agresivitazabiji.cz a jiné projekty 

BESIP). V zahraničí se úspěšně aplikuje přístup, který kombinuje edukaci širší veřejnosti 

prostřednictvím kampaní s přímým působením na řidiče formou viditelných prvků umístěných 

přímo v dopravním prostředí. Jako příklad lze uvést americký výzkum (Pantangi et al., 2020), 

který posuzoval efektivitu implementace tzv. High Visibility Enforcement (HVE), což je 

program zahrnující kombinaci edukace veřejnosti, ale i implementace viditelných prvků např. 

v podobě značek či panelů v reálném provozu, zaměřených na různé typy agresivního chování, 

jako je rychlost, nebezpečná změna jízdních pruhů nebo další agresivní projevy (nezastavení 

na červenou; „neochvějné právo na cestu“ – jízda bez ohledu na druhé). V rámci tohoto 

výzkumu bylo sledováno množství a intenzita agresivních projevů ve vztahu k zavedeným 

http://www.agresivitazabiji.cz/
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preventivním opatřením. Výsledky ukázaly, že implementace HVE opatření má potenciál snížit 

agresivní řidičské chování, zejména v podobě snížení počtu nebezpečných změn jízdních pruhů 

a dalších agresivních projevů.  

 

Represe, sankce a tresty 

Pro úplnost je vhodné zmínit i oblast represe, sankcí a trestů, která je v rukou státních orgánů a 

institucí. Byť má tato oblast svoje místo a nelze ji vyloučit, je zřejmé, že sama o sobě nestačí a 

je nutné ji kombinovat s dalšími, výše uvedenými opatřeními. Zaměřit se jen na represivní 

složku této problematiky se zdá být krátkozrakým. James a Nahl (2002) vycházejí z toho, že 

agresivní řízení je naučeným zvykem předávaným z generace na generaci. Zdůrazňují, že v této 

souvislosti jsou důležitá legislativní opatření, které působí na řidiče tak, že modifikují svoje 

emoce při řízení, jsou méně soutěživí a snižují míru rizika, kterým působí na ostatní. V tomto 

případě jsou účinné jak represe a sankce za rizikové chování, tak i programy v podobě 

reedukace a kontinuálního tréninku řidičů s cílem snížit míru agresivního řízení.  

Lze tedy shrnout, že preventivní opatření agresivních projevů při řízení jsou velmi důležitá, 

měla by být však realizována komplexně, tak aby postihla jak příčiny na straně jednotlivce, tak 

i vnějšího okolí. Lze předpokládat, že tento multifaktoriální přístup bude mít vliv na snížení 

výskytu tohoto jevu ve společnosti.  

 

Diskuse 
 Výše uvedený souhrn studií na téma agresivního řízení a jeho souvislostí ukazuje, že 

problematika agresivního řízení je velmi častým tématem vědeckých studií, které tuto 

problematiku pojednávají z mnoha různých úhlů pohledu, zejména v zahraničí, v menší míře i 

v rámci ČR. Důvodem je fakt, že agresivní řízení je častým fenoménem s negativními dopady, 

a existuje proto zájem tuto problematiku studovat a následně na základě toho navrhovat účinná 

preventivní opatření. V následující části se zaměříme zejména na zhodnocení toho, v čem 

v rámci literatury panuje shoda nebo naopak rozpory. Dále pak zhodnotíme, zda byly naplněny 

hlavní cíle studie stanovené v úvodu. 

Co se týče rozporů v přeložených studiích, lze shrnout, že v nich nepanuje shoda ohledně 

příčin, které podmiňují vznik agresivního řízení. Řada studií vidí příčinu v osobnostních 

proměnných (e. g. Bettencourt et al.; Marengo et al. 2012; Herzberg, 2009), přičemž poměrně 

dobrým prediktorem je i struktura osobnosti dle Big Five (e. g. Jovanovic et al., 2011; Dahlen 

& White, 2006) – např. vztah mezi emoční stabilitou a agresivním řízením byl potvrzen řadou 

výzkumů (Dahlen et al., 2011; Dahlen & White, 2006; Jovanovic et al., 2011). Někteří autoři 

považují za klíčové vnější situační faktory (e. g. Ulleberg, 2004; Shinar, 1998; Shinar, 2004). 

Jako realistické a nejblíže skutečné situaci na silnicích vnímáme pojetí, které daný fenomén 

vidí jako výsledek působících vnitřních a vnějších faktorů, které vytvářejí podmínky 

k agresivnímu chování (e. g. James & Nahl, 2002; Balogun et al., 2012; Groot-Mesken, 2003; 

Harris & Houston, 2010). Významná je i otázka míry vlivu sociálních norem v dané zemi, kdy 

se ukazuje, že projevy násilí se různí podle místa výskytu podle toho, jak jsou v dané zemi 

tolerovány nebo jak je na ně celkově nahlíženo (e. g. Balogun et al., 2012; James & Nahl, 2002; 

Marengo et al., 2012). James & Nahl (2002) popisuje např. americkou řidičskou populaci tak, 

že v ní jsou projevy řidičské agrese internalizovány už od dětství a stávají se jakousi běžnou 

normou i v období, kdy lidé řídí v dospělosti. Je potřeba konstatovat, že v rámci zahrnutých 

studií týkajících se agresivního řízení panuje určitá roztříštěnost a nejednotnost týkající se 
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příčin agresivního řízení, přičemž většina studií zkoumá tento fenomén jen z jednoho úhlu 

pohledu.  Lze shrnout, že v rámci výzkumu agresivního řízení chybí snaha o to vytvořit 

holistický přístup, který by zahrnoval komplexnost agresivního řízení a více vyvolávajících 

příčin, které navzájem interagují.  

V této souvislosti lze podotknout, že ačkoli je agresivní řízení velmi významným 

fenoménem i v naší společnosti a je často diskutován v médiích, lze na základě naší rešerše 

konstatovat, že je mu v českých podmínkách věnována pozornost spíše dílčí (Zámečník, 2010; 

Lisá, 2011; Šucha, 2009), což by bylo vhodné změnit.  

V čem panuje v předložených studiích shoda, je zdůrazňování společenské naléhavosti 

tohoto tématu. Většina studií je zpracovávána s cílem pochopit tento fenomén a následně zavést 

do praxe vhodná preventivní opatření, např. v podobě výcviku řidičů, osvětových kampaní nebo 

dalších vhodných intervencí. Společným jmenovatelem předložených studií je vždy apel na 

minimalizaci riskantních způsobů řízení, které nutně provázejí agresivní jízdu a které pak 

zvyšují riziko nehody a mají fatální následky. Toto téma není v euro-americké populace novým 

fenoménem, zmínky o něm nacházíme již v 70. či 80. letech minulého století. Ovšem 

s rozmachem silničního provozu posledních cca 2-3 minulých dekád a všeobecné dostupností 

moderních automobilů téma agresivní jízdy nabírá na významu, a to v souvislosti s frekvencí 

jeho výskytu.  

V tomto kontextu je vhodné uvést některé údaje týkající se vývoje počtu dopravních nehod, 

resp. jejich příčiny. Na úvod tohoto tématu je potřeba zmínit, že v rámci dopravních statistik 

nefiguruje pojem „agresivní řízení“, a to z důvodu jeho obtížné operacionalizace, v policejních 

statistikách však lze najít např. „rychlou jízdu“, „nesprávný styl jízdy“, „nesprávné předjíždění“ 

či „nedodržení bezpečné vzdálenosti“, které se v některých svých  projevech s agresivním 

řízením překrývají (např. rychlá agresivní jízda, agresivní předjíždění „pomalejšího“ řidiče 

s důsledkem nehody, nedodržení bezpečné vzdálenosti v důsledku tzv. „vybržďování“ apod.). 

Co se týče dlouhodobého vývoje nehodovosti, je potěšující, že v poslední dekádě je patrno 

setrvalé postupné snižování jak smrtelných, tak závažných důsledků dopravních nehod, i když 

Česká republika stále zaostává za některými evropskými zeměmi (např. Švédsko, Irsko, Malta) 

(Ministerstvo dopravy, 2020). Tento pokles však není zcela uspokojivý a není dosahováno 

poklesu daného požadavky EU (např. v roce 2019 mělo být na silnicích EU v důsledku nehod 

usmrceno o 46 % méně osob oproti roku 2010; v ČR však došlo k snížení jen 23,7 %, podobně 

tak v rámci celé EU byl pokles o 23,7 %.). V České republice bylo např. roce 2018 na silnicích 

usmrceno 565 lidí, v roce 2019 to bylo 547 osob a v roce 2020 došlo k výraznějšímu snížení 

(v důsledku epidemie onemocnění covid-19) na 460 osob (Policie, Statistiky nehodovosti). 

Mezi základní příčiny nehod uvádí Policie ČR nesprávný způsob jízdy, nepřiměřenou rychlost, 

nedání přednosti a nesprávné předjíždění.  

Co je v rámci předložené literatury patrné, je časté používání pojmů vztek při řízení (řidičský 

vztek) a agresivita, přičemž jsou tyto pojmy často i zaměňovány. V tomto případě pak 

souhlasíme s názorem, že je nutné tyto pojmy důsledně odlišovat, byť spolu obsahově souvisí, 

a to zejména z důvodu měření daných proměnných. V řadě studií lze tuto snahu o odlišení 

pojmu agresivní řízení od pojmu řidičský vztek ale vysledovat (e. g. Nesbit et al., 2007; 

Deffenbacher et al., 2000). Praktickou implikací odlišení těchto pojmů pro praxi je např. to, že 

řízení může v řadě řidičů vyvolat vztek, protože se v některých situacích jedná o náročnou 

situaci s obtížným zvládáním. Samotné prožití vzteku však nutně neznamená, že se daný řidič 

zachová agresivně a v důsledku toho negativně ovlivní nebo ohrozí okolní řidiče. Na druhou 
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stranu je také potřeba zmínit fakt, že byť velké množství agresivního řízení se odehraje pod 

vlivem aktuálního vzteku, ne vždy tomu tak musí být. Někteří řidiči řídí agresivním způsobem 

právě na základě svých osobnostních predispozic (zvýšená agresivita, hostilita, impulsivita) a 

nemusí přitom prožívat aktuálně vztek – jsou zvyklí řídit bezohledně a nebrat ohled na druhé.  

Co se týče metodologie, kterou využívají studie zaměřující se na agresivní řízení, lze 

shrnout, že v předložených studiích jsou patrny dva odlišné trendy ve zkoumání agresivního 

řízení: 1. typ studií byl zaměřen na sledování reálného chování projevů agresivního řízení – 

frekvenci jeho výskytu v souvislosti s denní dobou; dále pak konkrétní projevy agresivního 

řízení (e. g. Shinar, 2004); 2. typ studií zkoumal souvislost mezi charakteristikami řidiče (např. 

struktura osobnosti, jiné osobnostní proměnné) a agresivním řízením (zjišťovaným na základě  

řidičských dotazníků nebo rozhovorů) (e. g. Jovanovic et al., 2011; Marengo et al., 2012;  Arnett 

et al., 1997). Tyto dva základní typy studií mají dle našeho názoru své opodstatnění – první typ 

studií detailně mapuje projevy agresivního řízení (a dává je do souvislosti s vnějšími 

podmínkami), druhý typ hledá individuální příčiny tohoto fenoménu. Oba typy výzkumů slouží 

k zmapování výskytu tohoto jevu v určitém kontextu, k popsání jeho projevů i souvislostí, což 

slouží k možné prevenci tohoto jevu ve společnosti. V rámci předložených studií jsou často 

zastoupenou skupinou studie využívající řidičský simulátor nebo prezentace dopravních 

scénářů a reakcí řidičů na ně (e. g. Groot-Mesken, 2003; Marengo et al. 2012; Parker et al., 

1998), přičemž jsou pak výsledky v simulovaných podmínkách dávány do vztahu k různým 

osobnostním proměnným. Novinkou poslední dekády v oblasti zkoumání agresivního řízení je 

přímé zaznamenávání parametrů řízení, které indikují agresivní způsob jízdy, a to za pomoci 

moderních technologií (Kovaceva et al., 2020; Jahangiri et al., 2017). 

Co se týče hlavních cílů a dílčích otázek, které jsme stanovili v úvodu, pak lze konstatovat, 

že hlavní cíl „popsat pojem agresivní řízení a jeho projevy a příčiny“ byl naplněn. Co se týče 

čtyř základních okruhů podotázek, všechny byly postupně zpracovány v rámci literárního 

přehledu. Jediné, na co jsme nenašli uspokojivou odpověď, je otázka míry vlivu jednotlivých 

příčin. Důvodem je zejména fakt, že v rámci zpracovaných studií jsme nenalezli dostatek studií, 

které by pracovaly s více příčinami současně a zkoumaly interakce mezi nimi a vzájemné 

souvislosti.  

Pro úplnost je nutné uvést limity této studie. Mezi hlavní limity patří zejména to, že všechny 

studie, které jsme zpracovávali, jsou zahraniční. Lze předpokládat, že v českých podmínkách 

bude tento fenomén podobný, tzn. bude mít podobné příčiny nebo se bude projevovat 

podobným způsobem. Přesto by bylo vhodné zmapovat agresivní řízení a jeho projevy či 

příčinné souvislosti přímo v českých podmínkách. Dalším limitem předložené studie je obecné 

zaměření této studie a snaha o co nejširší postižení projevů a příčin tohoto jevu. Výhodou tohoto 

přístupu je, že lze na poměrně krátkém prostoru seznámit čtenáře s tímto fenoménem, zároveň 

si však uvědomujeme omezení týkající se nemožnosti jít v některých dílčích podotázkách do 

větší hloubky. Doporučení do budoucna se proto týká možnosti vyčlenit jednotlivou podoblast 

týkající se problematiky agresivního řízení (kterou lze vymezit na základě této základní studie), 

a tu dále zpracovat. 
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Shrnutí 

 Ve výše uvedeném přehledu studií jsme se snažili podrobně popsat fenomén agresivního řízení 

a jeho konkrétní podoby; dále pak analyzovat jeho možné příčiny a souvislosti. Jak je patrné, 

agresivní řízení je složitý konstrukt, který je podmíněn multifaktoriálně a má širokou škálu 

projevů, od jejich mírných forem, až k řidičskému násilí. Společným prvkem agresivního řízení 

je takový způsob řízení, při němž řidič ohrožuje nebo omezuje druhého řidiče a oba nebo 

alespoň jeden z nich se pak dostane do riskantní situace, přičemž velmi důležitá je záměrnost a 

úmyslnost tohoto chování, kterého si je řidič vědom. Agresivní projevy při řízení vznikají na 

základě vnitřních osobnostních charakteristik (struktura osobnosti a její rysy), dále pak i na 

základě aktuálně prožívaných procesů (např. vztek, úzkost event. stres). Důležitým faktorem je 

i vliv vnějšího prostředí v podobě aktuálně zhoršených podmínek pro řízení. Velmi důležitým 

faktorem pro vznik agresivní reakce je interpersonální komponenta, tzn. zapojení druhých lidí 

do situace – agresivně se řidič chová úmyslně ve vztahu k ostatním účastníkům silničního 

provozu, které tím ohrožuje.  

Co se týče implikací pro praxi, pak se jednoznačně vztahují k oblasti preventivních opatření 

pro snížení míry agresivních projevů při řízení. Klíčové je zdůraznit multifaktoriální charakter 

tohoto jevu, a proto by měla být realizovaná opatření komplexní, zacílená na všechny možné 

příčiny. Jedná se o změny v dopravním uspořádání s cílem zvýšit plynulost dopravního 

prostředí, terapeutické programy pro rizikové řidiče, dopravněpsychologická vyšetření nebo 

osvětové kampaně. Co hodnotíme jako důležité, je řidičské klima v rámci dané společnosti, jež 

může vnímat každý účastník silničního provozu. V této souvislosti zdůrazňujeme klíčovou roli 

rodin a škol, které mají možnost budoucí řidiče vést k bezpečnějším způsobům řízení. 

V souvislosti s osvětovými preventivními kampaněmi lze uvést, že v nich často chybí zaměření 

na pozitivní příklady a bezpečné chování – tzn. řidiči jsou často edukováni, jak nemají řídit 

(tzn. ne-agresivně), ale nejsou jednoznačně vedeni k tomu, jak by řídit měli (tzn. co je vhodné, 

bezpečné a jak by měli k řízení přistupovat, aby se nedostávali do stresových situací – např. 

podporovat edukaci v ohleduplném či kooperativním řízení). 

Z rešerše zdrojů vyplynulo, že agresivní projevy pro řízení mohou být i kulturně podmíněné, 

a tak každý národ má svá specifika. V českých podmínkách chybí podrobná významnější 

dopravněpsychologická studie zaměřená na projevy tohoto jevu a jeho možné příčiny; implikací 

pro další výzkum je proto doporučení toho téma zpracovat. Další možností, jak navázat na naši 

základní přehledovou studii, je podrobněji se zaměřit na jednotlivé proměnné, které souvisí 

s agresivním chováním a provést jejich podrobnou analýzu (např. souvislost rysů osobnosti a 

agresivního řízení). 
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