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1. Úvod 
Jízdní styl řidiče kamionu významně ovlivňuje spotřebu paliva a opotřebení vozidla. Je třeba si 
uvědomit, že standardní kamion ujede za měsíc 10.000 km se spotřebou okolo 30 litrů paliva na 

100 km. Pokud se podaří snížit spotřebu například o 2 litry na 100 km, ušetří přepravce měsíčně 
zhruba 6.000,- Kč na jednom vozidle. Jenže co když jich máte 100? Za rok pak můžete ušetřit 

7.200.000,- Kč a za to už můžete koupit několik dalších kamionů. Jenže jak jízdní styl hodnotit? 
Nelze řidiče porovnávat pomocí průměrné spotřeby, protože vozidla jezdí různým terénem (rovina, 

kopce, město, dálnice, …), s různou zátěží (12-40 tun), dokonce se jedná o různé typy vozidel. 

Proto jsme vyvinuli hodnocení stylu jízdy řidičů, které je založené na sledování parametrů ovládání 
vozidla: otáčky motoru, používání provozní a motorové brzdy, předvídavost, rychlost vozidla, doba 

jízdy bez spotřeby paliva, používání tempomatu a akceleračního pedálu. Na základě takového 
hodnocení lze spravedlivě vyhodnotit, kteří řidiči řídí vozidla nejlépe. V systému Webdispečink se 

takovému hodnocení věnuje modul:  

 

 

 

2. Report skupiny  
Pro účely srovnání více řidičů mezi sebou slouží report skupiny řidičů. Kde jsou defaultně řidiči 

seřazeni podle celkového počtu procent, která získali za svůj jízdní styl (100% je nejlepší jízdní 
styl). Zároveň jsou k dispozici i údaje o zisku v jednotlivých bodovaných kritériích, kde je vidět 

podle velikosti hvězdičky, která kritéria mají největší váhu pro výpočet celkové známky. Kromě toho 

jsou k dispozici údaje o osobním čísle řidiče, trendu oproti předchozím obdobím, jeho telefonu a 
zařazení, dále které vozidla řidič v daném měsíci využil, jakou měl průměrnou spotřebu, hmotnost 

soupravy, stoupání a ujetou vzdálenost. 
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Zobrazení hodnocení reportu skupiny lze nastavit s hvězdičkami nebo čísly (0-100%). 

 

  
 

Přímo u bodovaných kritérií se zobrazují:  
a) dosažené body 

b) barevná škála 11 odstínů dle dosažených bodů pro rychlou orientaci  
c) trend oproti minulému měsíci (směr zelené šipky nahoru=zlepšení, směr červené šipky 

dolů=zhoršení) 

 

 
 

V reportu skupiny je možné řadit data podle zvoleného sloupce. Primárně se řadí dle dosažených 

bodů, kde je opět použito rozlišení pomocí jedenácti barevných odstínů:  
 

 
 
Lze však seřadit například i podle ujetých kilometrů, bodů, jména, … Takový sloupec je pak označen 

bílou šipkou ve směru řazení (od nejmenšího, od největšího).  
 

 
 

  



 

5 

 
 Princip a.s. 

Hvězdova 1689/2a 
140 00 Praha 4 

Technická podpora: 
+420 233 555 111 
webdispecink.tlm@eurowag.com 

www.webdispecink.cz 

K dispozici je i graf trendu dosaženého hodnocení v minulých měsících. Stačí myší najet na šipku 

trendu řidiče a graf se zobrazí.  
 

 
 

V reportu lze také označit pouze ty řidiče, které chcete hodnotit, a tak si dále zmenšit množinu 

porovnávaných řidičů. Například pouze ty, kteří jezdí podobnou práci nebo na obdobných vozidlech.  

 

 
 

Pomocí ikon v záhlaví reportu lze exportovat všechna data do excelového souboru. Dále pod ikonou 
poháru lze exportovat data ve formátu určeném pro tisk na nástěnku. Nebo tisknout jako webovou 

stránku či exportovat přes tisk do formátu PDF. Předtím doporučujeme tisk řádně nastavit.  
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3. Report řidiče 
V reportu řidiče lze vidět použitá vozidla během zvoleného měsíce.  Dále základní informace o 
průměrné spotřebě, hmotnosti, stoupání, běhu motoru, nájezdu a celkovém výsledku v procentech. 

Následuje odstavec se spolujezdci, pokud v daném období byli identifikovaní a souhrn základních 
bodovaných parametrů s doporučením.  

 

 
 

Navíc je k dispozici přehledová mapa s trajektorií jízd řidiče.  Mapa zobrazuje pouze 75 bodů, které 

jsou rovnoměrně zvoleny napříč celým obdobím. Proto je možné, že některé lokality nebudou 
přesně vykresleny. Jde spíše o to, naznačit uživateli, kde se řidič s vozidly pohyboval (přejezd Alp, 

jízdy v rovinách Holandska a tak podobně). Pro lepší orientaci jsou trasy při použití více vozidel 
zobrazovány různými barvami a tyto barvy jsou zobrazeny před RZ vozidel.  

Zde je také možné zaškrtnout checkbox na řádku požadovaného vozidla a po kliknutí na tlačítko 

ZOBRAZIT nechat report přepočítat pouze za zvolené vozidlo.  
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Na řádku vozidla je také možné přejít na další DETAILNÍ REPORT pomocí tlačítka DETAIL.  
 

 

4. Detailní report 
Tento report je určen pro detailní práci manažera řidičů. V detailním reportu je možné sledovat 
mnoho dalších parametrů stylu jízdy řidiče, ale vždy jen na konkrétním vozidle v daném měsíci. U 

jednotlivých parametrů nalezne uživatel ikonu malého i, pod kterou se skrývá upřesnění dané 

položky. Stačí umístit kurzor právě na tuto ikonu.  
 

 
 

Mnoho veličin se zároveň sbírá a hodnotí v jednotlivých jízdních režimech (dálnice, meziměsto, 
město, ostatní=například pohyb při nakládce/vykládce) viz názorný obrázek.  
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U bodovaných položek je také vidět, jak byl řidič v daném kritériu úspěšný. Například získal 2,5 
hvězdiček z 5-ti možných.  

Velikost hvězdiček v reportu dává vědět, které kritérium má jak velkou váhu v celkovém 

bodovém hodnocení (čím větší, tím větší váha). 
Počet hvězdiček v daném jízdním režimu vyjadřuje, jakou váhu má daný parametr v onom 

jízdním režimu (čím více hvězdiček, tím větší váha). 
 

 
 

Na začátku reportu jsou k dispozici sumární přehledy o spotřebě, ujeté vzdálenosti s vozidlem, 

používání parkovací brzdy atd. Pro přehlednost je zde také graf s údaji o času běhu motoru při 
jízdě, volnoběhu a zvýšeném volnoběhu nebo PTO. 
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Obsáhlost reportu znázorňuje následující obrázek.  
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5. Co je dobré vědět při používání Perfect Drive 
Některé vlastnosti Perfect Drive jsou specifické. Abychom předešli nedorozumění, pokusíme se 
alespoň některé zmínit a objasnit.  

 

5.1. Pouze měsíční report 

Report skupiny Perfect Drive funguje pouze na měsíční bázi. Je to dáno tím, že výpočet stylu jízdy 
řidiče je velmi časově náročný. Zpracovává se totiž obrovské množství dat a výpočet by se on-line 

nestihl dokončit. Proto musí být data předem spočítána a uložena na serverech Webdispečink. To 
je nutné především pro možnost porovnání trendů řidiče. A protože trendy se porovnávají mezi 

jednotlivými měsíci, byl zvolen měsíční interval hodnocení. V budoucím vývoji se každopádně 

hodláme zabývat i reporty za kratší období.  
 

5.2. Výpočet hodnot 1x denně 

S předchozím bodem souvisí i to, jak často se výpočet dat spouští. Kvůli časové náročnosti je to 

právě jednou denně. To znamená, že pokud právě řidič dnes řídí, tak v reportu tato data ještě 
nevidíte. Data za dnešní den budou v reportu započtena až zítra. 

 

5.3. Rozlišení jízdních režimů, ztráta dat 

Při každé jízdě řidiče dochází k zatřídění jejích úseků do jednotlivých jízdních režimů. Toto se děje 
po minutách. Pokud tedy řidič provede jízdu, která například trvá 47 minut a 20 sekund, tak těchto 

20 sekund nebude započítáno do žádného jízdního režimu. V rámci tohoto úseku ale mohlo vozidlo 

ujet stovky metrů. Tato vzdálenost tak v reportu Perfect Drive nebude obsažena a může tak 
docházet k rozdílům oproti údajům v knize jízd. Tyto rozdíly by za měsíc neměli přesahovat desítky 

kilometrů.  

 


