
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestovní deník, vzor vyplnění 

Minulý týden ve čtvrtek zazvonila u Jany Pilné 
tazatelka s dotazníky. Paní Pilná o návštěvě dopředu 
věděla, protože se s tazatelkou musela domluvit na 
přesunutí schůzky ze středy právě na čtvrtek. 

Paní Pilná i s manželem Martinem nejprve váhali, 
jestli se průzkumu zúčastnit. Přesvědčil je ale 
argument tazatelky, že pokud si přejí, aby byl jejich 
hlas v oblasti dopravy slyšet, mohou ho nechat zaznít 
právě účastí na průzkumu.   

Potom, co už minulý týden s tazatelkou vyplnila 
dotazník týkající se jejich společné domácnosti 
s Martinem, zbýval Janě k vyplnění Cestovní deník.  

Náhodně vybraný sledovaný pracovní den v jejím 
případě připadl na středu 22. září. To bylo právě dnes. 
Začala Cestovním deníkem, spíše ale jen kontrolovala 
údaje, protože si deník vzala ráno do práce, aby 
mohla všechny informace rovnou napsat a dál se jimi 
nezatěžovat.  

1. cestu dnes podnikla ráno 
v 6:30, když vyšla z domu 
vyvenčit svého psa Tlapku. 
V Cestovním deníku proto 
jako účel cesty uvedla „Jiný“ 
a napsala „venčení“. Po 
zhruba čtvrt hodině se 
vrátila zpět a připravovala 
se na cestu do práce. 
Protože byl cílem této cesty 
vlastně návrat domů, 
nevypisovala znovu adresu 
bydliště a zkrátka jen 
vyznačila v části „Cíl“ 
kolečko u „Do místa 
BYDLIŠTĚ“).  

2. cesta vedla do práce. Jana 
vyrazila v 7:25. Věděla, že 
má přibližně 5 minut na to 
dojít na zastávku, odkud 
pravidelně v tento čas vyráží 
městský autobus k její práci, 
Nemocnici Karviná-Ráj. Spoj 
jezdí obvykle 10 minut a 
poté ji zbývá ještě 5 minut, 
než dorazí do práce.  

3. cestu Jana zahájila po 
konci pracovní směny 
přibližně v 16:10. Měla 
v plánu nákup v Kauflandu a 
protože bylo krásné počasí, 
šla s kolegyní z nemocnice 
pěšky na vzdálenější 
autobusovou zastávku, 
odkud odjela k obchodu.  
Doma do deníku zaznačila, 
že šla asi 15 minut pěšky a 
pět minut jela městským 
autobusem. Neznala adresu 
prodejny, proto při 
vyplňování přidala popis „u 
bazénu“.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. cestu Jana absolvovala autem. Protože měla tašky s nákupem, vyzvedl ji Martin v 17 hodin cestou z práce a jeli 
spolu domů. Trvalo jim to asi 8 minut. Do deníku doma vyznačila, že jela autem jako spolujezdkyně. Protože 
zaparkovali kousek od domu, žádnou pěší cestu nezapisovala.  

5. cesta. Protože chtěli využít hezkého počasí, rozhodli se, že se projedou na kole a zastaví se u Janiny sestry, která 
bydlí v obci kousek za Karvinou. Vyjeli v 17:45, do cíle dorazili po 20 minutách.  

6. cesta. Na návštěvě se zdrželi jen chvíli a ve čtvrt na sedm zamířili zpět k domovu. Krátce po půl sedmé už byli 
doma. Pro oba to byla poslední cesta toho dne.  


