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AKTIVITY V KARTOGRAFII 2010 
Zborník referátov zo seminára,  
Bratislava 2010, Kartografická spolo�nos� SR a Geografický ústav SAV 
_______________________________________________________________________________________ 

Jan D. BLÁHA 
 

MEZIKULTURNÍ VÝZKUM: 
VYUŽITÍ MENTÁLNÍCH MAP  

A VAZBA NA MAPOVOU STYLISTIKU 
 
Bláha J. D.: Cross-culture Research: Use of Mental Maps and Their Relation 
to Map Stylistics. Aktivity v kartografii 2010, 3 figs., 19 refs. 

Abstract: Cultural specificities can be identified in cartographic works. These 
specificities are closely related to the stylistics of cartography, i.e. styles of maps. 
This opens wide possibilities not only for an analysis of cartographic works from 
cultural studies point of view, but also for a global analysis of cultural differences. 
The paper outlines the possibilities of mental map analyses. These mental maps 
come from respondents from various cultures in order to come to a description of 
the cultural differences in the map language or content. 
Keywords: mental map, cross-culture research, map stylistics, culture studies 

Úvod 
Sou�asná agenda kartografie se s ur�itou dávkou fascinace stále více obrací na 

geoinformatiku a geoinforma�ní systémy s nad�jí, že za nás snad v budoucnu vy�eší 
všechny potenciální problémy, které prostorové zobrazování sv�ta kolem nás p�ináší. 
N�kte�í dokonce hovo�í o tzv. geoinformatizaci kartografie. Je otázkou, zda lze v�bec 
toto nadšení sdílet p�i v�domí toho, že takový postoj otevírá dve�e zejména t�m, kte�í 
by v klasické kartografii z�ejm� neobstáli.  

Na druhou stranu lze nalézt stále více d�kaz� o tom, že je opomíjen humanitní, 
�ekn�me i filozofický aspekt kartografické tvorby. Tento p�ísp�vek však nehodlá klást 
otázky typu: „K �emu kartografie slouží?“ �i „Pro koho jsou produkty její �innosti ur-
�eny?“. Zám�rem není ani podrobné vysv�tlení pojm� „mentální mapa“ �i „mapová 
stylistika“. Jeho cílem je demonstrovat na využití tzv. mentálních map v mezi-
kulturním výzkumu (cross-culture research) ohromný potenciál humanitního p�ístupu 
v rámci kartografie. Zárove� poukázat na pom�rn� úzkou souvislost kulturních speci-
fik kartografické tvorby s mapovou stylistikou. 

V rámci výzkumného projektu Mentální mapy: p�edm�t a prost�edek k hodno-
cení na Univerzit� Karlov� v Praze jsou využívány mentální mapy oslovených re-
spondent� jednak k hodnocení kartografických d�l a u�ebnic zem�pisu, jednak jsou 
na základ� nich posuzovány schopnosti, znalosti a zkušenosti lidí. Výstupy jsou do-
stupné bu� ve form� bakalá�ských, resp. magisterských prací, nebo ve form� reali-
zovaných i p�ipravovaných odborných �lánk� (Bláha & Hude�ek 2010, Kyn�lová 
2008, Kyn�lová et al. 2009). 
_______________ 
RNDr. Jan D. Bláha, Univerzita Karlova v Praze, P�írodov�decká fakulta, Katedra aplikované 
geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2; Filozofická fakulta, Katedra teorie kul-
tury (kulturologie), Celetná 20, 116 42 Praha 1, e-mail: jd@jackdaniel.cz 

příloha 1: aktivity v kartografii 2010 (Bláha 2010)
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Jak ukazují n�které kanadské a americké výzkumy (Trent 1971, Saarinen 
1987), lze ovšem mentální mapy úsp�šn� využít i v rámci tzv. mezikulturního výzku-
mu, p�i n�mž se posuzují kulturní odlišnosti spole�enství lidí. Na Filozofické fakult� 
UK v sou�asné dob� vzniká magisterská práce, jejímž cílem je studovat kulturní 
aspekty kartografické tvorby za pomoci mentálních map p�íslušník� jednotlivých kul-
tur. Kulturní diference map se pak projevují i v r�zných mapových stylech. 

Mapová stylistika a kulturní rozdíly 

Mapovou stylistiku jako speciální disciplínu a s ní úzce související mapový jazyk 
popsal ve své v�decké práci p�edevším J. Pravda. „Mapová stylistika je strukturní 
rovina mapového jazyka, která se v�nuje stylotvorným faktor�m map a styl�m map“ 
(Pravda 2003: 73). Tyto stylotvorné faktory pak d�lí na subjektivní a objektivní. 
Z hlediska studia kulturních specifik map jsou samoz�ejm� zajímavé p�edevším sub-
jektivní faktory, z nich pak p�ístup k tématu a individuální sklony. Práv� v t�chto fak-
torech se totiž projevuje osobnost tv�rce mapy, tedy i jeho kulturní p�íslušnost. 

V rámci klasifikace mapových styl� J. Pravda rozlišuje historické a sou�asné 
mapové styly. K historickým styl�m pak �adí primitivní styl (styl prehistorických a sta-
rov�kých map). Tento mapový styl m�že být inspirativní p�i studiu primitivních spo-
le�ností, nebo� jak se ukazuje, projevy primitivních spole�ností jsou v lec�ems po-
dobné projev�m �lov�ka dávné minulosti (Murphy 1999). Z klasifikace J. Pravdy 
(2003) stojí za zmínku ze sou�asných mapových styl� styly vázané na individuální 
a kolektivní rysy autor� (autorský – redaktorský styl, vydavatelský styl, národní styl 
a regionální styl). Zejména národní a regionální styl poskytují možnosti rozší�ení, 
uvedená klasifikace je také vzhledem k svému charakteru pom�rn� obecná. 

Jedním z p�íklad� kulturních mapových styl� m�že být tvorba Aboridžinc�. Ti 
mají zcela specifický zp�sob orientace v prostoru – tzv. snové �i mytologické stezky 
(dreaming tracks) �i cesty písní (songlines), které popularizoval B. Chatwin (1987). 
Opakováním slov písní v ur�itém po�adí se jsou domorodci schopni pohybovat na 
velké vzdálenosti a p�itom snadno nalézt umíst�ní r�zných významných orienta�ních 
i užite�ných míst. Tomu odpovídají i mapám podobné výtvory. V p�ípad� Aboridžinc� 
je vhodn�jší hovo�it o topografických reprezentacích než o mapách (pojem „mapa“ 
Aboridžinci údajn� ani nemají) – (Sutton 1998a). Tyto reprezentace mají ikonografic-
ký charakter a uplat�ují se v nich více principy designu a vzhledu než v�rnost fyzio-
grafii, relativním vzdálenostem, sm�r�m apod., celkov� je tvorba velice svobodná 
a p�ipomíná spíše obrázky než mapy. To patrn� vede k �astým omyl�m zám�ny 
um�ní a kartografie v jejich dílech. N�kte�í auto�i dokonce v této souvislosti hovo�í 
o „um�ní jako o kartografické form�“ (Gale 1986 in Sutton 1998a). Hlavními vyjad�o-
vacími prost�edky jsou linie (spojnice míst – viz songlines), kruhy (orienta�ní body) 
a jejich kombinace (ibid.). Aboridžinci p�ed p�íchodem kolonizátor� mapám podobné 
výtvory v�bec netvo�ili: „nepot�ebujeme papírové mapy, své mapy máme v našich 
hlavách“ (ibid.: 363). 

P�estože vliv západní kultury na Aboridžince je v pozdní tvorb� zjevný, p�i srov-
nání jejich map s mapami západní kultury jsou vid�t rozdíly (obr. 1). Dochází v nich 
ke schematizaci prostorových vztah�, mají odlišné pojetí relativního umíst�ní orien-
ta�ních prvk�, tvary jednotlivých objekt� jsou generalizovány na kruhy, patrné jsou 
symetrie obrazu a symetrické redukce. 

Více než o orientaci �i vzdálenosti jde Aboridžinc�m ve výtvorech o vztahy (lidí, 
v�cí, lidí a míst apod.) – (Sutton 1998a). Ne�eší ani orientaci v��i sv�tovým stranám 
a další západní konvence (úhly, symboly, popisky), vzdálenosti jsou prom�nné (dané 
�asem nutným k jejich p�ekonání) – (Sutton 1998b). 
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Obr. 1 Srovnání ikonografické tvorby Aboridžinc� (vlevo) s klasickou mapou (vpravo) 
(s využitím Sutton 1998a) 

 

R�zné „druhy map“ identifikovala v roce 1970 ve svém výzkumu F. C. Laddová. 
Mentální mapy z výzkumu 60 mladistvých Afroameri�an� z Bostonu rozd�lila do �ty� 
skupin: p�íslušníci první skupiny vytvo�ili spíše ilustra�ní kresby, druzí schematické 
nákresy, výtvory t�etích p�ipomínaly mapy a �tvrtá skupina vytvo�ila op�t kresby po-
dobné mapám, ovšem složené z orienta�ních bod� (Ladd in Trent 1971). 

F. H. E. Trentová ve své práci styly dokonce spojuje výhradn� s rozdíly mezi 
kulturami (v daném p�ípad� mezi Indiány a „ne-Indiány“). „Zatímco mapy m�sta Whi-
tehorse (Yukon) ‚ne-Indián�‘ byly p�evážn� sekven�ní (ulice byly hlavním orienta�-
ním prvkem), mapy Indián� byly p�evážn� prostorové (hlavními orienta�ními prvky 
byla vyobrazení konkrétních budov, orienta�ních prvk� a �tvrtí)“ (Trent 1971: 70). Ty-
to poznatky dokládají, že vyobrazení reálné situace formou kresby je pro �lov�ka p�i-
rozen�jší než jakýkoli formalizovaný mapový jazyk. Známým p�íkladem je kope�ková 
manýra pro znázorn�ní výškopisu. 

Proslulý výzkum K. Lynche z roku 1960, který si dal za cíl pochopit postoje lidí 
týkající se prost�edí, rozlišil r�zné typy nákres� mentálních map. Lynch (2004) rozli-
šuje mentální mapy (de facto jejich styly) na základ� r�zných struktur (element�) ná-
kresu (dráhy �i trasy, hrany �i hranice, obvody, uzly, orienta�ní body �i dominanty). 
S podobnými pojmy pracují i orienta�ní b�žci p�i realizaci postupu z jedné kontroly na 
druhou (Kyn�lová 2008). 

Estetické a kulturní aspekty kartografie rozebírá ve svém p�ísp�vku i F. Papa-
dimitriou (2007). Ve znázor�ování krajiny a kartografii popisuje dva odlišné proudy 
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(styly): evropský a �ínský. Zatímco pro evropský proud (vázaný na staré italské ma-
py) je podle n�j typická p�esnost a p�ehlednost, pro �ínský hluboká symbolika. Meto-
da „Feng-Shui“ (vzduch a voda) je stará �ínská metoda pro vyhodnocení krajiny (roz-
lišování p�íznivých a nep�íznivých prvk�), která vede k tomu, že i v mapách jsou zná-
zorn�ny p�íznivé prvky p�ed nep�íznivými. V �ínské kartografii je podle n�j základním 
cílem znázor�ovat kvality krajiny, zatímco v evropské kartografii p�esnost (ibid.). 

Ve sv�t� existují r�zné standardy a specifikace a vývoj kartografických vyjad�o-
vacích prost�edk� (mapového jazyka) m�že být vnímán jako cesta od tvorby „p�iro-
zené“ k tvorb� ur�ené konvencemi. Odlišné fyzikální jednotky podle M. Monmoniera 
(1996) ovliv�ují nap�íklad minimální velikost zobrazených objekt� �i absolutní p�es-
nost uvád�ných hodnot (záv�r na základ� studia kartografických standard� – nap�. 
akry × metry �tvere�ní, stopy × metry apod.). 

Když srovnává mapy ze Švýcarska a n�mecky mluvících zemí s mapami po-
cházejícími ze Spojených stát�, používá dokonce termínu „cartographic culture 
shock“ (ibid.: 128) – (obr. 2). Rozdíly jsou patrné jak v popisu tak vzhledu jednotli-
vých kartografických znak�. 

Obr. 2 Srovnání kartografických znak� používaných na amerických  
a švýcarských topografických mapách (Monmonier 1996) 

Metodika analýzy kulturních specifik map – mezikulturní výzkum 

Tradi�n� se k posuzování kulturních rozdíl� využívá tzv. mezikulturní výzkum. 
Dnes již klasickým mezikulturním výzkumem je výzkum dvojice B. Berlina a P. Kaye 
s názvem Basic Color Terms: Their Universality and Evolution (1969), v n�mž zjiš�o-
vali kulturní rozdíly ve vnímání barev. Nakonec došli k modelu vývojové �ady pojm� 
pro barvy na základ� srovnání zhruba 80 jazyk�. Použili p�itom 11 základních barev 
používaných v angli�tin� a „západních“ jazycích a sledovali rozši�ování po�tu pojm� 
pro barvy. 

Mezikulturní výzkum je založen na komparativní metod�. Tato metoda byla a je 
ostatn� v mnoha podobách využívána v celé �ad� výzkum� podobného zam��ení, 
a to jak ve výzkumech p�i hodnocení map (Bláha 2009), tak p�i antropologických vý-
zkumech. Do procesu komparace v takových p�ípadech vstupují dv� a více srovna-
telných entit.  

Existují v zásad� dva základní p�ístupy k posuzování kulturních specifik map: 
1. tvorba map jedinci a jejich následná analýza – p�ístup praktický a tvo�ivý se 

zam��ením na uživatele a tv�rce map (výhody: lze posuzovat tém�� u všech 



vi

 Přílohy diplomové práce

vi

5 

kultur, nevýhody: subjektivita, �asová náro�nost, oslovení a spolupráce s ce-
lou �adou lidí, p�íp. pracoviš�, které je do problematiky t�eba zasv�tit), 

2. analýza klasických map – p�ístup ryze analytický a spíše teoretický (výhody: 
�asov� mén� náro�ný a více objektivistický, nevýhody: lze použít pouze tam, 
kde existuje produkce map, je d�ležité nezam�nit kulturní �i národní styl 
s nakladatelským stylem). 

Vzhledem k tomu, že jak uživatel, tak tv�rce map jsou p�edevším lidé, nabízí se 
využití rozli�ných sociologických metod, a to p�edevším kvalitativního výzkumu. P�i 
vytvá�ení metodiky tohoto výzkumu je však t�eba vzít v potaz také fakt, že krom� �lo-
v�ka je tu p�ítomen ješt� další objekt zájmu, a to mapa. Vzhledem k charakteru vý-
zkumu se jako nevhodné jeví metody bez bližšího osobního kontaktu výzkumníka 
(anketa �i dotazník) nebo „prosté“ pozorování, nebo� do hry vstupuje již zmín�ná 
mapa a je proto nutné navodit ur�itou �innost, tj. tvorbu �i zacházení s mapou. �ada 
podobných výzkum� proto využívá jako klí�ové techniky rozhovor. Takový rozhovor 
a p�edevším jeho na�asování by pak m�ly mít ur�itou podobu a strukturu. 

Jinou metodou výzkumu m�že být tzv. sémantický diferenciál, jehož „základem 
je posouzení významu daného objektu (slova, pojmu, vlastnosti…) na sedmibodo-
vých bipolárních škálách (…) Hodnotitel posuzuje podn�t (nap�. mapu) z hlediska 
všech p�edložených škál.“ (Osgood et al. in Bláha 2006: 44) V rámci hodnocení map 
byl používán p�i posuzování více subjektivních vlastností, jakou jsou atraktivnost, 
vkus, p�ehlednost apod. N�kte�í však uvádí, že práv� díky odlišnému kulturnímu 
chápání jednotlivých význam� mohou p�i aplikování této metody nastat sémantické 
problémy (MacArthur in Trent 1971). 

P�i analýze map je p�irozen� používáno i analýzy dokument�, a to bu� 
v p�ímém kontaktu s jejich tv�rcem �i uživatelem, p�ípadn� „od stolu“. V praxi se bo-
hužel v�tšinou nejedná o zkoumání postoje uživatele �i tv�rce map (tj. co si o ma-
pách myslí jejich tv�rci a uživatelé, p�ípadn� jakým zp�sobem je vytvá�ejí), nýbrž 
o posuzování kvality map a jejich funkcionality, které hodnotí zpravidla op�t experti. 
Cílem analýzy kulturních specifik map ovšem m�že být fakt, že jejím výsledkem není 
primárn� hodnocení jejich kvality, ale p�edevším rozdíl� a jejich zdroj�. 

Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu 

P�i snaze eliminovat možné problémy s verbálními metodami analýzy map 
(zejména rozhovory) n�kte�í auto�i za�ali v rámci svých (sociologických) výzkum� 
s používáním tzv. kognitivních, resp. mentálních map. Kognitivní mapa se vytvá�í 
v procesu tzv. kognitivního mapování, které definovali v roce 1973 R. M. Downs 
a D. Stea: „Kognitivní mapování je proces psychologických proces�, díky kterým je-
dinec získává, pamatuje si a následn� použije informace týkající se míst a jejich cha-
rakteristik.“ (Downs & Stea in Saarinen 1987: 2) „Kognitivní mapa je kognitivní kon-
strukt, který jedinec používá pro porozum�ní svému okolí.“ (Kaplan 1973; Hard 1988 
in Polišenská 2006: 65) „Pod pojmem ‚mentální mapa‘ chápeme materializaci men-
tálních prostorových p�edstav p�enesením na papír (resp. jiné záznamové médium)“ 
(Nižnanský 1994: 61). Zárove� je však t�eba dodat, že n�které obory tyto pojmy chá-
pou pon�kud odlišn�. 

Vztah klasických a mentálních map 

B. Nižnanský (1994) ve svém výzkumu zjiš�oval, jak na jedné stran� ovliv�ují 
mentální mapy klasické mapy, na stran� druhé jak znalost klasických map ovliv�uje 
p�ípadnou tvorbu mentálních map. Na základ� srovnání archeologických nález� 
a reálných kreseb p�íslušník�m primitivních kultur v 18. až 20. století získaných an-
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tropology lze doložit, mentální mapy p�edznamenaly klasické mapy (Liodt in Nižnan-
ský 1994). Analogii mentálních a klasických map lze spat�ovat v jejich podobné geo-
metrii i v podobném znakovém klí�i. Výsledkem výzkumu je tvrzení, že „mentální 
mapa je p�irozeným komunika�ním prost�edkem podávajícím informace o krajin�, 
znaky používané v mentálních mapách se staly významným základem mapového 
jazyka a hranice mezi mentální a klasickou mapou není ost�e vymezena“ (ibid.: 63). 

Pro naši studii je tento vztah mentálních a klasických map obzvlášt� d�ležitý, 
nebo� poskytuje prostor pro srovnávací kulturní zkoumání mentálních map jako ur�ité 
náhrady klasických map, kterými v �ad� p�ípad� primitivní kultury nedisponují. Nabízí 
i možnosti p�i hledání p�irozeného mapového jazyka. 

Aplikace mentálních map v mezikulturním výzkumu 

V kulturologicky zam��eném výzkumu se pomocí mentálních map de facto zjiš-
�uje, jak domorodci vnímají prost�edí, v n�mž žijí. Uplatn�ním mentálních map 
v kulturologickém výzkumu se z �eských autor� zabývá nap�íklad Z. Lehmannová 
(2008). Jak uvádí, „mentální reprezentace jsou z hlediska výzkumu kultury sou�ástí 
výzkumu její subjektivní formy“ (ibid.: 17), p�i�emž subjektivní formu kultury považuje 
za „subjektivní zp�sob, jakým p�íslušníci ur�ité kultury myslí, hodnotí a interpretují 
sv�t okolo sebe…“ (ibid.: 20). Výhodou je i fakt, že výsledkem je prostorová mapa 
umož�ující analyzovat vnímání prostorových vztah�. V�tšina výzkum� však podle 
Z. Lehmannové kon�í konstatováním odlišností mezi dv�ma, resp. více kulturami, 
což není uspokojivé z pohledu rozvoje v�deckého výzkumu i metodologie. Nazna�uje 
také, že se otevírá prostor pro srovnávací výzkum mentálních map mén� a více vy-
sp�lých kultur. Mentálních map p�i svém mezikulturním výzkumu využili již zmín�ní 
F. H. E. Trentová (1971) a T. F. Saarinen (1987). Výhodou mentálních map v mezi-
kulturním výzkumu je podle Saarinena fakt, že mapový jazyk je univerzální, tj. nezá-
leží na jazykových znalostech. S tímto tvrzením nelze pln� souhlasit, nebo� je proká-
záno, že existují kulturní specifika mapového jazyka a je ostatn� cílem zde prezento-
vaného výzkumu tato specifika hledat. 

Možná omezení aplikace mentálních map 

Má-li být použití mentálních map p�i výzkumu smysluplné, pak je t�eba najít 
možnosti jejich analýzy, hodnocení, p�ípadn� m��ení. Metoda analýzy mentálních 
map má však jistá omezení. F. H. E. Trentová (1971) nap�íklad upozor�uje na zna�-
nou heterogenitu mentálních map (a� už je to v kvalit�, rozsahu �i stylu). T. F. Saari-
nen zase upozor�uje na leckdy obtížnou interpretaci výsledk�, která vyžaduje ur�itý 
trénink, ná�rtové mapy (mentální mapy) navíc „nejsou univerzální v m��ítku, orientaci 
a obsahu. Ten navíc neumož�uje smysluplné m��ení relativních vzdáleností a sm�-
r�“ (Saarinen 1987: 3). 

Jak bylo doloženo výzkumem B. Niž�anského (1994), vliv na kvalitu a podobu 
mentálních map mají bezpochyby také zkušenosti s klasickými mapami. Znakové klí-
�e známé z klasických map jsou pak tém�� bezd��n� p�ebírány do mentálních map. 
K tomu všemu je t�eba ješt� p�ipo�íst heterogenitu danou samotnými kulturními roz-
díly. Dalšími problémy, které souvisí s tím, že mentální mapy jsou spíše hrubým ná-
�rtem. Obsahují tedy �adu chyb (nekompletnost, nep�esnost, nadbyte�né detaily, 
up�ednost�ování známého p�ed mén� známým atd.). 

Analýza obsahové nápln� mentálních map 

Pro kulturologickou analýzu map je nejužite�n�jší analýza obsahové nápln� 
mentálních map – tj. analýza �etnosti zákresu jednotlivých objekt� a jev� v map�. 
Pro tuto fázi lze použít metodiku hodnocení mentálních map, která byla nedávno tes-
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tována na mapách b�žc� orienta�ního b�hu v rámci výzkumu (Kyn�lová et al. 2009). 
Mentální mapy získané od respondent� jsou agregovány na základ� ur�itých skupin 
(v daném p�ípad� podle zkušenosti a v�ku závodník�). Výsledkem je malé množství 
tzv. agregovaných mentálních map. Ty jsou sice zjednodušenou formou reprezenta-
ce obsahové nápln� mentálních map p�íslušné skupiny (v p�ípad� kulturologické stu-
die se m�že jednat nap�íklad o p�íslušníky etnografické skupiny), nicmén� menší 
množství map umož�uje p�ehledn�jší srovnání. Informace o �etnosti obsahových 
prvk� je vyjád�ena kartograficky, takže nedochází k její ztrát� (obr. 3). Oproti pom�r-
n� �asto využívanému tabulkovému vyjád�ení �etností obsahu je navíc tato metoda 
názorn�jší. 

Obr. 3 Ukázka legendy agregovaných map vytvo�ených z mentálních map orienta�ních b�žc� 
(Kyn�lová 2008) 

Analýza mapového jazyka (vyjad�ovacích prost�edk� mapy) 

Vedle obsahové nápln� je nutné provést analýzu mapového jazyka mentálních 
map na základ� analýzy konkrétních vyjad�ovacích prost�edk� map. Dle dostupných 
informací takový druh výzkumu z hlediska analýzy kulturních specifik map nebyl do-
sud proveden. Z metodického hlediska lze vyjít z metodiky hodnocení vztahu men-
tální mapy a mapy B. Nižnanského (1994), jejímž základem je statistická �etnost po-
užitých vyjad�ovacích prost�edk� (mapových znak�) a která klasifikuje mapové znaky 
na „dominantní a podružné“ (ibid.: 65). To vše pochopiteln� aplikováno v r�zném kul-
turním prost�edí. 

P�edpokládaný pr�b�h mezikulturního výzkumu 

V první fázi je t�eba zajistit informace o skupin� ú�astník� výzkumu (kultura, lo-
kalita…), dále pak informace o každém z oslovených jedinc� (v�k, pohlaví, stupe� 
vzd�lání, cestovní režim, prostorová obeznámenost apod.). 
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V další fázi je vhodné zadat úkol �i úkoly. F. H. E. Trentová (1971) dala ú�astní-
k�m výzkumu pokyn nakreslit ná�rtové mapy v�etn� míst, o nichž se respondent 
zmi�oval b�hem rozhovoru, dále m�li ú�astníci úkol popsat cestu skrz m�sto se 
zmínkou významných objekt� na cest� (školy, policejní stanice, nemocnice, prodej-
ny, kostely…). Výzkum skupiny kolem T. F. Saarinena byl bez p�ímého kontaktu, ne-
bo� byla po celém sv�t� vytvo�ena sí� spolupracovník�, kte�í úkol zadávali. Proto by-
lo vytvo�eno jednoduché zadání p�eložené do r�zných jazyk� sv�ta (Saarinen 1987). 

Klí�ovou �ástí je ovšem samotný obsah úkol�, který by m�l vycházet z poža-
davk� tohoto výzkumu, tj. pokrýt obsah map, mapovou stylistiku, dále rozli�né vyjad-
�ovací prost�edky i formální provedení v p�ípad� klasických map. Rovn�ž z t�chto 
d�ležitých druh� rozhodování lze vyjít p�i zadání pro mentální mapy této studie. Úko-
ly by mohly být kup�íkladu následující: 

1. nakresli cestu z domova do známého �i oblíbeného místa (nap�. do školy, do 
práce, do restaurace, ke skále na pob�eží) a pomocí mapy zaznamenej d�le-
žitá místa na cest� (CESTA), 

2. popiš pomocí mapy místo, v n�mž žiješ, které máš rád nebo které d�v�rn� 
znáš – domov a jeho okolí (alternativy: bez p�ítomnosti v daném míst� × 
s p�ítomností v daném míst�) – (POPIS MÍSTA), 

3. pomocí mapy vymez území svého domova, nazna�, kde jsou hranice tvého 
domova, kam až sahá tv�j domov (TERITORIALITA). 

Poté, co jsou úkoly vy�ešeny a mentální mapy ú�astník� hotové, je vhodné pro-
vést jakési vyhodnocení za p�ítomnosti ú�astník� výzkumu, které m�že objasnit n�-
které jinak skryté vlastnosti map apod. �ásti analýzy samotných mentálních map byly 
již nazna�eny v p�edchozí �ásti p�ísp�vku. Pro shrnutí se analýza zam��uje na zkres-
lení (nízká priorita), obsah, mapový jazyk, formální provedení (vyšší priorita). 

Co se tý�e obsahu map, je nutné zmínit jeden podstatný metodický fakt. Jelikož 
tento výzkum po�ítá vždy se záznamem území, které je respondentovi známé, je t�e-
ba v analýze neuvažovat ani tak konkrétní objekty, ale spíše typologii objekt�, resp. 
elementy podle K. Lynche (2004) – viz výše. Op�t je nutné klást d�raz na srovnatel-
nost, bez níž komparativní metoda nem�že fungovat. V rámci euro-americké spole�-
nosti lze samoz�ejm� o�ekávat v�tší možnosti srovnání. P�ípadná analýza zkreslení 
map je provád�na na základ� „identických“ bod�, vizualiza�ní možnosti již byly uve-
deny. P�i analýze map vstupují do hry ovšem i poznatky získané ve vstupní fázi vý-
zkumu – tj. vlastnosti a informace o ú�astnících. Sleduje se korelace t�chto prom�n-
ných s vlastnostmi map a teprve na základ� t�chto poznatk� lze stanovit n�jaké zá-
v�ry týkající se souvislostí kultury a mapové tvorby. 

Záv�r 

P�ísp�vek prezentuje vstupní studii k problematice kulturních aspekt� kartogra-
fické tvorby. Ta by m�la být v nadcházejícím roce �ešena v rámci magisterské práce 
na Filozofické fakult� UK. Cílem je p�edevším získat základní orientaci v uvedené 
problematice. 

V první �ásti se v�nuje souvislostem mapové stylistiky a kulturních specifik map, 
v další �ásti pak samotné metodice analýzy t�chto specifik. Rozhodující roli zde hrají 
preferovaný obsah map, specifická mapová stylistika a mapový jazyk projevující se 
odlišnými vyjad�ovacími prost�edky, dále pak vnímání dané prost�edím, zkušenostmi 
a dalšími vlastnostmi �lov�ka a p�íslušné kultury.  

Jako vhodná se vzhledem k zam��ení studie jeví i metoda využití kognitivních, 
resp. mentálních map uživatel� a tv�rc� map. V poslední �ásti je nazna�en postup 
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celé další studie uvedené problematiky. Je však z�ejm�, že si charakter studie žádá 
pilotní pr�zkum, který by eliminoval p�ípadné nejasnosti. 

Pro oblast teorie kultury m�že být tato studie užite�ná p�edevším sledováním 
kulturních odlišností v rámci tvorby map, ale i vnímání prostoru obecn�. Je-li navíc 
p�ijata analogie mapového jazyka s klasickým jazykem, je studie i zajímavým p�í-
sp�vkem lingvistické antropologii. Nespornou úlohu pak hraje v interdisciplinárním 
výzkumu, a to mezi na jedné stran� humanitn� zam��enými obory, na stran� druhé 
pak p�írodov�dn�-technickými obory. Již nyní je z�ejmé, že pro úsp�ch celé studie je 
d�ležitý dostate�n� velký vzorek uživatel� a autor� map ochotných na studiu této 
problematiky participovat. Je to ovšem zárove� velká výzva. 

Rád bych tento p�ísp�vek v�noval tomu, kdo m� vždy v interdisciplinárním vý-
zkumu podporoval a humanitní p�ístup ke kartografické tvorb� nepovažoval za nic 
excentrického, ba práv� naopak. Pane inženýre Pravdo, d�kuji Vám. 

Tento p�ísp�vek vznikl za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy a je 
sou�ástí projektu GA UK �. 26609 s názvem „Mentální mapy: p�edm�t a prost�edek 
k hodnocení“. 
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S u m m a r y 

Cross-culture Research: 
Use of Mental Maps and Their Relation to Map Stylistics  

The research project Mental Maps: Object and Device for Assessment, that is taking part 
at the Charles University in Prague, makes use of mental maps produced by respondents to 
assess cartographic works and geography textbooks, as well as to assess the knowledge, skills 
and experience of individuals. Research in Canada and the USA (Trent 1971, Saarinen 1987) 
shows that mental maps can be successfully used as part of cross-culture research, i.e. exami-
nation of cultural differences between communities. A Master Thesis is currently being written 
at the Faculty of Arts of the Charles University that deals with the cultural aspects of carto-
graphic production with the use of mental maps produced by individuals of different cultures.  

The first part of the paper addresses the relation of map stylistics and cultural specificities 
of maps, the second part deals with the methodology of the analysis of such specificities. The 
most important aspect is the preferred map content, the specific map stylistics and the map lan-
guage that uses diverse means of expression, as well as the perception influenced by the envi-
ronment, experience and other qualities of the particular individuals and their corresponding 
culture. 

The most suitable method seems to be the method of cognitive, or mental, maps produced 
by the authors and users of maps. Therefore, the paper discusses the relation of standard and 
mental maps, the application of mental maps in intercultural studies, the possible complications 
and the analysis of mental maps as such (content, map language). 

The last part of the paper suggests a procedure for further studies of this issue (collection 
of information, respondents, elaboration and assigning of tasks to the respondents to produce 
a mental map, evaluation of the resulting maps with the respondents' participation). However, it 
is evident that the character of the study requires a pilot survey that would help to eliminate any 
ambiguities. 

 

Fig. 1 Comparison of Aboriginal pictorial production (left) with a standard map (right) – (with the 
use of Sutton 1998a) 

Fig. 2  Comparison of cartographic signs used in American and Swiss topographic maps (Mon-
monier 1996) 

Fig. 3 Illustration of a map key corresponding to aggregated maps drafted on the basis of men-
tal maps produced by orienteers (Kyn�lová 2008) 
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Kartografické listy, 2011, 19 
__________________________________________________________________________________________________ 

Jan D. BLÁHA, Martin SOUKUP, Michaela BALCEROVÁ

MENTÁLNÍ MAPY OBYVATEL VESNICE YAWAN 
V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIV

Bláha, J. D. – Soukup, M. – Balcerová, M.: Mental maps by the inhabitants of the village 
Yawan from an interdisciplinary perspective. Kartografické listy 2011, 19, 8 figs., 1 tab., 21 
refs.
Abstract: This study concerns an interdisciplinary analysis and interpretation of those mental 
maps created by pupils of an elementary school in the village of Yawan. This village is found 
in the province of Morobe in Papua New Guinea. The introduction provides an explanation 
of the context for the creation of these maps, i.e. a broader anthropological investigation in the 
village during the summer of 2009. As this study has an interdisciplinary character, the authors 
attempt to perform a comprehensive analysis of the maps. The cartographical focus of the study 
concerns map language, style, content, and other approaches to map composition, including in 
some cases its accuracy in terms of comparison with a photograph of the corresponding village. 
From an anthropological point of view, the goal is to contextualize mental maps within the eth-
nographic community of Yawan. Finally, the psychological analysis and interpretation of these 
mental maps focuses on them primarily as creative artefacts with regard to the use of drawing 
materials, colours and shapes in the drawing of maps.  
Keywords: mental maps, anthropology, psychology, culture, Papua-New Guinea, Melanesia 

Úvod 
Oblast Yawanu je relativn odlehlá ást Papuy-Nové Guineje. Nachází se ve Finisterre Range 

v provincii Morobe. Oblast Yawanu zahrnuje pt vesnic, Kotet, Toveth, Mup, Worin a stejno-
jmenný Yawan (obr. 1). Yawan je souástí chránné oblasti YUS, která je první chránnou oblastí 
na Papui vbec a která byla založena v roce 2009. Její název je zkratkou iniciál hlavních ek Yop-
no, Uruwa a Som, které oblastí protékají (Montgomery a Nic, 2006, West, 2006). Yawan je sou-
ástí jazykové rodiny Yup. Lidé v oblasti Yawan jsou subsistenn závislí pedevším na svých 
zahrádkách, kde pstují zejména jamy a taro. Krom toho chovají prasata a kasuáry. Tradin
doplovali svj jídelníek sbrem a lovem, ale v souvislosti s otevením chránné oblasti se lovu 
vzdali. Sociální struktura je založena na patrilineárních klanech a uplatovaném patrilokálním 
pravidlu. Dležitou roli zastávají ovšem také strýcové z matiny strany, kteí rozhodují ve všech 
významných událostech rodinného života. V oblasti operují dv církve, a to Luteráni a Adventisté 
sedmého dne, ale dosud jsou živé nkteré prvky pvodních náboženských pedstav. Obecn lze 
konstatovat, že oblast Yawanu pedstavuje jednu kulturu s drobnými rozdíly nkterých kulturních 
prvk, jako jsou napíklad užívané vzory na tradiních odvech. Yawan je typickou kulturou v této 
ásti Nové Guineje. 

M. Soukup, který v Yawanu v roce 2009 uskutenil antropologickou sondu, získal sérii men-
tálních map. Jejich autory jsou žáci základní školy v Yawanu, kteí pocházejí ze všech výše uve-
dených vesnic. 

_____________________ 
RNDr. Jan D. BLÁHA, Univerzita J. E. Purkyn v Ústí nad Labem, Pírodovdecká fakulta, Katedra geogra-
fie, eské Mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem; Univerzita Karlova v Praze, Pírodovdecká fakulta, Katedra 
aplikované geoinformatiky a kartografie, Albertov 6, 128 43 Praha 2, eská republika, e-mail: jd@jackdaniel.cz 
PhDr. Martin SOUKUP, Ph.D., Mgr. Michaela BALCEROVÁ, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, katedra teorie kultury (kulturologie), Celetná 20, 116 42 Praha 1, eská republika, e-mail: mar-
tin@orloj.cz, Misha.Balcerova@seznam.cz 

příloha 2: kartografické listy (Bláha – soukup – Balcerová 2011)
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 Jednou výjimkou je žák ze vzdálené vesnice Teptep. Ten se do Yawanu pesthoval spolen
s jedním z místních uitel, který rovnž pocházel z Teptepu. Vkové rozmezí žák bylo od devíti 
do dvaceti pti let. Bylo získáno celkem 13 map. Do výbru ukázek se dostaly jen tyi mapy 
a celkem šest výez ze sedmi dalších. Mapy vznikly v rámci širšího výzkumu, na kterém se stu-
denti této školy podíleli. Jeho podstatou bylo zkoumat zpsoby vizualizace lokální kultury mladou 
generací v Yawanu. Z antropologického hlediska lze následující interpretace mentálních map cha-
rakterizovat jako aplikaci etického pístupu (od angl. phonetic). Dlužno zdraznit, že tento antro-
pologický koncept nemá nic spoleného s etikou jako soustavou mravních norem, ani nespadá do 
oblasti zájmu etiky jako samostatné filozofické disciplíny. Jedná se o specifický gnozeologický 
pístup v antropologii. Etický pístup se na rozdíl od emického (od angl. phonemic) zamuje na 
výzkum kultury prostednictvím pedem pipravených koncept. Naopak pi emickém pístupu 
antropolog interpretuje zkoumanou kulturu prostednictvím nativních koncept. V následující 
antropologické, kartografické a psychologické interpretaci se k nativní perspektiv nepihlíží. 
Jedná se tedy o typickou ukázku etického pístupu. 

Obr. 1 Pohled na vesnici Yawan 

1. Mentální mapy z antropologické perspektivy 
Obecn lze konstatovat, že všechny získané mentální mapy zobrazují kombinaci tradiních 

a souasných kulturních prvk, nebo jev. Z tohoto hlediska je zjevné, že autoi v tchto vizuali-
zacích zaznamenali nikoli tradiní kulturu, ale její aktuální stav, nebo probíhající kulturní zmny. 
Zjevné je to u zobrazení dom. Na jednotlivých mapách autoi ztvárnili celkem tyi rzné typy 
dom. Dva z nich se v dané lokalit vbec nevyskytují (obr. 2). Typ domu z pravého výezu na 
obr. 2 vpravo jen vzdálen pipomíná ty, které lidé staví v relativn vzdálené lokalit Teptep. Zato 
typ domu z levého výezu na obr. 2, který se také v dané lokalit nevyskytuje, tvarem jednoznan
odpovídá domm v oblasti Teptepu. Dlužno dodat, že autorem této mentální mapy ovšem není 
mladý muž, který z oblasti Teptepu pocházel. Dm z levého výezu na obr. 2 pipomíná také velké 
domy, které stavly kmeny v pobežních oblastech v okolí Madangu. Tyto domy nelze v souas-
nosti již tém vbec spatit. Není sice možné vylouit, že se podobné domy v minulosti v Yawanu 
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stavly, ale i pak by se nabízela otázka, kde získal autor pedstavu o architektue tohoto typu. Bez 
zajímavosti není ani skutenost, že se na mapách objevují domy, které nestojí na pilíích, což je 
charakteristický rys architektury nejen v této oblasti, ale také na ad dalších míst Papuy. 

Obr. 2 Dva výezy mentálních map vnované typm dom

Do tvorby map zasáhly i aktuální události, které se odehrávaly v oblasti Yawanu. Svdí o tom 
kostel, který se objevil hned na nkolika mapách (obr. 3). V oblasti Yawanu v dob výzkumu 
žádný kostel nestál. Komunita v Yawanu prožívala celá desetiletí náboženské schizma, které do ní 
vnesl spor mezi adventisty a luterány. Spor se rozhoel již v 50. letech 20. století, kdy si psobení 
v Yawanu nárokovaly výše uvedené denominace. V prbhu dlouhotrvajícího náboženského roz-
kolu mimo jiné lehl místní kostel popelem, a tak se po dlouhou dobu nedostávalo místním lidem 
píslušných kesanských služeb v kostele. Náboženské schizma zhoršovalo sociální klima 
v komunit a narušovalo spolupráci mezi jejími píslušníky. V dob výzkumu docházelo v Ya-
wanu k pokusu o usmíení, v jehož rámci obyvatelé položili základy nového kostela ve vesnici 
Kotet. Tato událost zamstnala obyvatele všech výše uvedených vesnic a trvala celkem ti dny. 
Tvorba mentálních map probíhala jen dva dny po tchto událostech. Je zajímavé, že autoi mentál-
ních map (nap. obr. 3) zanesli do svých výtvor neexistující kostel, „jako kdyby již stál“. 

Mentální mapa na obr. 4 poskytuje celkový pohled na vesnici Yawan, a to se zobrazením per-
spektivy. Ze stejného místa lze vesnici skuten spatit (srov. fotografie na obr. 1). Toto ztvárnní 
nabízí jeden zajímavý detail, který vypovídá o souasné Papui-Nové Guineji. V centru mapy jsou 
domy základní školy a vpravo nad nimi obytné domy pidlené uitelm. Domy, které patí jed-
notlivým tídám, jsou peliv popsány (Grade 3–8, autor upesnil, že dochází do 7. tídy). Martin 
Soukup uskutenil v jiné oblasti Papuy-Nové Guineje (ve mst Madang) hloubkové rozhovory na 
téma tradic, hodnot a postoj k probíhajícím sociokulturním zmnám. 

Z hloubkových rozhovor vyplynulo, že místní obyvatelé pipisují vysokou hodnotu vzdlání. 
Od svých vlastních dtí oekávají, že získají vzdlání, aby si mohly zabezpeit dobré zamstnání 
a zajistit tak budoucnost. Na samotné mentální map na obrázku 4 je zajímavá ješt skutenost, že 
nezobrazuje všechny obytné ásti vesnice Yawan. Významná obytná ást vesnice se ve skutenosti 
nachází vpravo nahoe za domy uitel. Na map zachycená obytná ást vesnice zahrnuje nejen 
vlastní dm autora, jak vyplývá z popisku, ale zahrnuje také sídlo Trees Kangaroo Conservation 
Program. Toto sídlo má zásadní podíl na založení chránné oblasti YUS. Autor ovšem neopatil 
domy popisky. Z toho lze odvodit, že tento ekologicky orientovaný program neznamená pro autora 
dominantní souást každodenního života. Do centra pozornosti autora se dostala pedevším pro-
vozní ást vesnice – pistávací dráha (airstrip), škola, domy uitel a fotbalové hišt. Ty pedsta-
vují sociální centrum nejen vesnice Yawan, ale celé oblasti. Airstrip je jediným spojením 
s okolním svtem. Stabilní spoje zajišovala zejména letecká spolenost Kiunga Aviation, která 
dvakrát v týdnu zabezpeovala kontakt s mstem Lae. 



xv

 Přílohy diplomové práce

xv

4

Obr. 3 Mentální mapa se centrálním zájmovým objektem v podob kostela 

Obr. 4 Mentální mapa podobná „klasické“ pohledové map
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Fotbalové hišt neslouží pouze pro poádání sportovních her. Funguje také jako shromaždišt
pi velkých lokálních událostech, jakou se stalo napíklad výše popsané usmiování mezi znesvá-
enými kesanskými denominacemi. Na fotbalové hišt také každé ráno nastoupí žáci základní 
školy, aby zde spolen zazpívali státní hymnu ped státní vlajkou a vlajkou provincie Morobe. 
Vlajku nezapomnl autor mapy na obr. 4 ztvárnit. 

Nemén zajímavým prvkem, který je na mentální map zachycen, jsou toalety (obr. 5). Autor 
jim piadil i samostatný mapový znak. Vymšování je obecn na Papui citlivé sociální téma. Je 
s podivem, že se toalety vbec na njaké mentální map objevily. Informátoi z Yawanu Martinu 
Soukupovi sdlili, že se oekává, že lidé budou chodit na toalety v tajnosti. Nikdo by je neml pi 
vymšování pistihnout. Pokud taková situace nastane, chápe se to jako neomalenost na stran
vymšujícího, který by se ml omluvit tomu, kdo jej spatil. Obyvatelé Papuy obecn jsou motivo-
váni ke skrývání vymšování a exkrement. Dvodem je strach z kouzelník, kteí je mohou pou-
žít pro své úely. I proto se budují hluboké latríny, nebo se tím efektivn zabrání, aby mohl kou-
zelník získat materiál pro kouzelnické praktiky (Lindenbaum 1979: 67–68). 

Obr. 5 Zákres toalet na okraji vesnice v mentální map

2. Mentální mapy z kartografické perspektivy 
Již z výše uvedené ásti je patrné, že mentální mapy, které podle nkterých autor pedzna-

menaly klasické mapy (Liodt in Nižnanský, 1994), mohou být významnou pomckou v rámci 
studia kultury, resp. v rámci mezikulturního výzkumu (Bláha, 2010). V této ásti jsou získané 
mentální mapy posouzeny z hlediska kartografie. Pozornost je zamena na studium mapového 
jazyka, resp. mapových styl v mapách obsažených, na obsahovou analýzu a na ešení kompozice 
map vetn základních kompoziních prvk. Provedena je i komparace poízených fotografických 
snímk s mentálními mapami s cílem posoudit pesnost tchto map. 

 Mapy i spíše obrazy vesnice (podle Lynchova pojmu „image of the city“) vykazují obecn
vliv západní kultury, nebo se v nich projevuje znalost konvenního mapového jazyka (dkazem 
je používání zaužívaných vyjadovacích prostedk), dále pak pítomnost typických kompoziních 
prvk mapy, jakými jsou titul, legenda i rám. Akoliv práv rámování mentální mapy není 
u píslušník naší kultury píliš obvyklé, nebo jako pomyslný rám jim slouží hrana listu papíru. 
Vtšina posuzovaných map však obsahuje slabší i silnjší rám mapy, asto se objevuje i titul 
„Map of my village“. To lze srovnat s výše uvedeným „image of the city“. Lze z toho usoudit, že 
sami autoi svá díla vnímají jako mapy, nikoli jako obrazy, akoliv my je tak vnímat nemusíme. 
Zhruba na polovin výtvor se objevuje legenda s oznaením „key“ a vysvtlením významu 
použitých mapových znak (obr. 6). Z toho lze usuzovat uritou potebu píslušník této 
nezápadní kultury spojovat mentální mapu s klasickou mapou v podob, v jaké ji mli již možnost 
poznat. 
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Obr. 6 Píklad legendy jako samostatného kompoziního prvku v rámci mentální mapy

2.1 Obsahová analýza map 
Tab. 1 naznauje, že základní kostru obsahu vtšiny map tvoí znaky znázorující sí stezek 

a komunikací, akoliv se podle svdectví M. Soukupa v žádném pípad v reálném prostoru 
nejedná o komunikace v našem pojetí, tedy takové, které by našemu kartografovi stály za záznam 
(patrn inspirace klasickými mapami). V mentálních mapách se však v ad pípad znázornní 
komunikací objevuje, nebo podle K. Lynche (2004) slouží k propojení dominant i orientaních 
bod a uzl. Pouze dv posuzované mapy mají namísto liniových prvk pevažující obsah 
dominant i orientaních prvk a uzl umístných v prostoru v rámci ploch s rzn vymezenou 
funkcí (obvody). 
Tab. 1 Obsah posuzovaných mentálních map s lenním znázornných prvk podle K. Lynche (2004)  

Znázornné prvky s charakterem orientaních bod i dominant 
 budovy 100 % 
 obydlí 100 % 
 „mj domov“ 25 % 
 hbitov 25 % 
 stromy 50 % 
 kvtiny 50 % 
 toalety 5 % 
 kameny 5 % 
 vodopád 50 % 
Znázornné prvky s charakterem uzl
 budovy 
 škola 5 % 
 kostel 80 % 
 nádrž s vodou 5 % 
Znázornné prvky s charakterem drah a tras
 komunikace, cesty 100 % 
Znázornné prvky s charakterem hran a hranic 
 plot 25 % 
 potok – eka 25 % 
Znázornné prvky s charakterem obvod
 zahrady 25 % 
 pistávací plocha 25 % 
 porostlé plochy × plochy bez porostu 50 % 
 výbh pro drbež 5 % 
 hišt 5 % 

Vysvtlivky: Uvedená etnost výskytu jednotlivých prvk obsahu je pouze orien-
taní (100 % – vyskytuje se na každé map, 80 % – vyskytuje se tém na všech 
mapách, 50 % – vyskytuje se zhruba na polovin map, 25 % – na mapách se vysky-
tuje  ojedinle, 5 % – vyskytuje se pouze na jedné map) 
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Z funkního vymezení je mimoádná pozornost autor vnována záznamu kostela (obr. 3), dále 
stromm a kvtinám, porostlým plochám a vodopádu. Pro všechny tyto objekty jsou vytvoeny 
speciální mapové znaky, pípadn jsou odlišeny popiskem. Autoi patrn podvdom zvyšují 
objem informací nesených jedním kartografickým znakem pomocí jeho vlastností (Bertin, 1983, 
Pravda, 2003) – obr. 5, kde je základní znak (trojúhelník) doplnn o ti grafické elementy – patrn
související se skutenou podobou toalet. Pro naše tvrce map mže být zajímavým faktem to, že 
autoi zaznamenávají kvtiny, nebo, jak uvádl už zempisec ze známého díla Malý princ 
„Kvtiny nezaznamenáváme, protože jsou pomíjející.“ (Saint-Exupéry, 1998: 58) V prostedí, 
v nmž se vesnice Yawan nachází, však ervené kvty (tak byly v nkterých mapách kvtiny 
znázornny) nemusí být bžné a mohou tedy být skuteným orientaním bodem vhodným 
k záznamu. 

Mapa z obr. 4 obsahuje krom znázornní samotné vesnice i kontext jejího umístní v krajin
(tj. bezprostední okolí) a je v menším mítku, pesto jsou patrné detaily budov. Mapa je 
obsahov bohatá a nejvíce se podobá klasické map (viz i další poznámky o mapovém stylu). Jiné 
mapy (obr. 2, 3 i 7) se po obsahové stránce v menší i vtší míe vnují detailnímu popisu objekt
(zejména obydlí), a to pomocí ikonických znak. 

Obr. 7 Píklady dalších mentálních map

2.2 Analýza mapového jazyka 
V rámci mentálních map pevažuje ikonické znázornní figurálních mapových znak – to je 

dokladem „pirozeného mapového jazyka“ (znázorování objekt a jev pomocí obrázkových 
znak), tak jako tomu bylo napíklad ve starých mapách (Pravda, 2005, Gurevi, 1978). Jak však 
naznauje i ukázka z obrázk 5 a 6, u nkterých znak je identifikovatelný vliv kartografických 
konvencí, jejichž projevem jsou abstraktní a geometrické symboly (trojúhelník, tverec a jejich 
modifikace v. vyznaení funkce objekt). Tyto symboly pak nahrazují realitu, pítomen je 
i kesanský symbol kíže pro znázornní kostela, resp. hbitova. Spíše ikonický charakter má na-
píklad znak pro zahradu z obr. 6. Tento znak v sob navíc spojuje vyjádení hranice a charakteru 
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areálu (mížka mže být totiž jednak symbolem struktury zemdlského pozemku, jednak plotu, 
který tento pozemek ohraniuje). Na pomezí abstraktního a konkretizovaného znaku stojí znázor-
nní nádrže s vodou.  

Na obr. 5 a 8 je píklad spontánní „kartografické generalizace“, kterou lovk obvykle 
provádí pirozen. Zde autor využil pro znázornní staveb pouze trojúhelník (co se týe 
asociativnosti mapového znaku, je zde patrná jen podoba v tvaru). Toto oste geometrické znázor-
nní se však dostává do ostrého kontrastu se symbolickým znázornním (v. asociativního využití 
zelené barvy) dvou významných strom; znázornní sakrálních objekt a vodopádu stojí na 
pomezí abstraktního a konkretizovaného znaku. 

Vtšina map popisuje specifika znázornných objekt pomocí samotných znak, resp. kreseb. 
Toto ikonické znázornní psobí mimoádn reáln a nap. v map na obr. 3 i 7 vpravo každý 
objekt psobí origináln. To však není pro kartografickou prezentaci obvyklé, nebo ta objekty 
nahrazuje symboly. Na map na obr. 4 je oproti tomu funkní rozlišení staveb ešeno popisem, jak 
bývá ešeno v rámci topografických map. 

Co se týe barvy jako vyjadovacího prostedku, má v tchto mapách rznou úlohu (asocia-
tivní, klasifikující, estetickou). Množství použitých barev pi kresb map se liší mapu od mapy. 
Zatímco nkteré mapy jsou na barvu mimoádn bohaté (obr. 3), jiné obsahují jednu i nkolik 
málo barev (obr. 6 i 8). Na map, z níž byl použit výez na obr. 5, je výrazná barva použita pouze 
pro titul, u mapy na obr. 7 vpravo bylo oproti tomu použito pastelek ke kompletnímu kolorování 
kresby. Asociativní použití barvy je patrné u znázornní zelen (stromy, kvtiny, porostlé plochy), 
cest (hndá i šedá). U mapy na obr. 4 byly použity rzné odstíny zelené barvy k odlišení rzného 
typu porostu, což lze považovat za pomrn vysplé ešení. Dominantní ervená barva je 
vyhrazena pro ovoce, resp. kvty, pípadn pro kompoziní prvky map. 

Obr. 8 Výez mentální mapy pro demonstraci použitého mapového jazyka

2.3 Mapová stylistika  
Pi analýze mapového stylu mentálních map se vychází pedevším ze subjektivních stylotvor-

ných faktor, a to z individuálních sklon tvrce mapy (Pravda, 2003). Tyto sklony mohou být 
ovlivnny celou adou determinant. Roli zde hraje vk, pohlaví, vzdlání, výchova i z nich 
pramenící estetický vkus a preference. U zdroje tchto determinant stojí bezesporu i samotná 
kultura, z níž pochází píslušný tvrce. Bohužel náš vzorek map není tak rozsáhlý, aby bylo možné 
uinit njaké významné závry, zejména se ptát,  která z uvedených determinant mla tyto mapy 
nejvtší vliv.  

V uvedeném vzorku mentálních map se lze setkat s výtvory, které klasickou mapu píliš 
nepipomínají a jsou spíše rozmanitými obrázky popisujícími místy detailn jednotlivé reálie. 
Takové výtvory by bylo možné považovat za jakési pohledové mapy, ovšem bez znakového klíe. 
Jsou zde však i mapy, které pracují s jakýmsi znakovým klíem (tj. obsahují symboly a jejich 
významy) vetn legendy. Již zmínná mapa na obr. 4 stojí na pomezí pohledové mapy a klasické 
mapy z ptaí perspektivy, je nejkomplexnjší (obsahuje kontext, místa a jejich propojení, funkní 
odlišení objekt v map). Nkteré znaky jsou pitom konstruovány oste geometricky (nap. stavby 
i komunikace), akoliv tomu tak ve skutenosti není. Touha po geometrizaci je patrná v ad map 
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i v rámci kompoziních prvk (rám i oddlení titulu od mapového pole). To mže být zpsobeno 
tím, že dti pece dostaly za úkol „nakreslit mapu“, a ta bývá asto laiky spojována se stereotypem 
„pesnosti a geometrických základ“. Jiným vysvtlením by mohla být snaha o zachycení snížené 
rozmanitosti a nepravidelnosti vesnice vytvoené lovkem znan kontrastující s okolní pírodou. 
Na druhou stranu byl matematický základ map identifikován už i u map z období paleolitu (Liodt 
in Nižnanský, 1994), takže se s nejvtší pravdpodobností jedná o pirozený projev lovka. 

Místy lze v mapách zachytit pokusy o prostorovu perspektivu, vtšinou však ne zcela správn
ešenou. Perspektiva je patrná jak u nkterých staveb tak u jejich vzájemného uspoádání – vzadu 
jsou menší stavby. Není však vyloueno, že u nkterých map je takové zmenšování ešením 
malého množství místa pro kresbu. 

K. Lynch (2004) ve svém proslulém výzkumu rozlišil i styly mentálních map. Z hlediska jeho 
klasifikace se jedná ve vtšin pípad o zákres dominant i orientaních bod spojených trasami 
i dráhami, jen u nkolika map jsou zachyceny areály i obvody. 

2.4 Pesnost map 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické mapy, je teba spíše než geometrickou pesnost 

posuzovat topologické vztahy v rámci mentálních map. Hodnocení penosti map v úrovni tchto 
topologických vztah koneckonc odpovídá i Lynchov pojmu „rubber sheet“ (Lynch in 
Barkowsky, 2002). Základní zobrazené entity jsou v mapách propojeny, a to zejména stezkami. 
Žádná z uvedených map neobsahuje mítko. Na druhou stranu mítko ale nebývá u mentálních 
map píliš obvyklé. Orientaci vi svtovým stranám nelze identifikovat, vesnice je na mapách 
obvykle orientována tak, že na horním okraji je zakreslen významný svah tyící se nad vesnicí 
(obdobn jako na fotografii na obr. 1). Práv tato fotografie umožuje provést uritou komparaci 
s mentálními mapami za úelem zjištní topologických vztah a pesnosti umístní objekt. 
Akoliv prostorové souvislosti jsou v nkterých mapách správn, dokonce i kvalitativní 
vzdálenosti (nap. blízko × daleko) a úhly (Barkowsky, 2002) jsou v mapách asto špatn. Nkteí 
umísují kostel do centra mapy (viz vysvtlení v rámci antropologické perspektivy), jiní do míst za 
„hlavní cestu“.

3. Mentální mapy z psychologické perspektivy 
Kresba je jednou ze základních a pirozených možností zobrazování a uchopování reálného 

i fantazijního svta osobností dítte. Pro vtšinu dtí je velmi atraktivní aktivitou, kterou samy 
vyhledávají. Proto již od 80. let 19. století, tedy od doby vzniku vdecké experimentální psycho-
logie, pitahuje zájem psycholog i pedagog. Dnes se pohledy rzných odborník na jednotlivé 
aspekty analýzy dtské kresby liší. Dtskou kresbu lze vnímat jako herní aktivitu, projev seberea-
lizace, snahu o napodobování innosti dosplých, specifický zpsob sdlování a lze ji analyzovat 
v souvislosti s vývojem obrazotvornosti a myšlení (Mlák, 1996).  

Výtvarný artefakt je také dležitým dokumentem, který pedstavuje systém spoleenských, 
kulturních a umleckých hodnot jednotlivých národ. Proto je dobré spojovat kresebný projev se 
znalostí kulturních vliv prostedí, v nmž vznikal. Nap. použití a významy barev nejsou kulturn
univerzálním jevem a následující text nabízí pohled na kresby založený na západních koncepcích. 
Je teba uvážit i užší kontext, ve kterém jedinec tvoil (vliv instrukce: „Nakreslete mapu vaší ves-
nice.“, vliv pedchozího pedagogického vedení v oblasti výtvarné výchovy, individuální vztah 
k této aktivit, zkušenosti s kreslením aj.). 

Údaje o autorech kreseb jsou dosti kusé. Mapy pocházejí z rukou dtí stedního a staršího 
školního vku, u nkterých je známo pohlaví. Pi tvorb mly k dispozici papír formátu A4, pas-
telky, tužky, propisovací tužky, fixy, vodové barvy, gumy i pravítka. Kresby bohužel nebylo mož-
né doplnit rozhovorem, ani nebylo možno sledovat tvoivý proces. Poadí, v jakém vstupují jed-
notlivé objekty do obrázku, má svj nepopiratelný význam. Jsme si vdomi nebezpeí subjektivity 
jakékoli interpretace pedložených kreseb. Proto není cílem interpretovat je a stanovovat závry, 
ale pouze nabízet asociace a hypotézy, které mohou být následn ovovány dalším terénním vý-
zkumem.  

Do dtské kresby se promítají jak individuální, tak obecné a zákonité vývojové zmny. Existují 
totiž typické vývojové znaky, které jsou závislé na chronologickém vku standardn se vyvíjejí-
cího dítte. Jednotliví autoi lení vývojová stadia dtské kresby rzn (Píhoda, 1971). Dti 
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z vesnice Yawan se nacházejí na konci stadia realistické kresby (zaíná mezi 5. a 6. rokem), nebo 
ve stadiu naturalistické kresby (zaíná po 10. roce). Stadium realistické kresby je poslední fází, 
kdy dít ješt kreslí podle své pedstavy, nikoli podle pedlohy. Je již schopno na objektech roze-
znávat podstatné a obecné znaky a zaíná kreslit individuální znaky, piemž kresba bývá dvojdi-
menzionální a plošná (Mlák, 1996) a asto disproporní. 

Dít obohacuje obraz detaily (na uvedených kresbách je vidt, že nkteré domy mají okna 
i dvee, i když se jedná o schematické mapové kresby). V této vývojové fázi se lze asto setkat 
s transparentním zobrazováním a dochází též ke zdokonalení kresby stromu. Z hlediska nahlédnutí 
prostoru se v obrázcích objevují rznorodé pokusy o perspektivu (podhled, nadhled, pohled zpra-
va, zleva). 

V následujícím stadiu naturalistické kresby již zaíná dít kreslit podle toho, jak se mu ped-
mt jeví a ne podle individuální znalosti kreslených objekt, zlepšují se proporce a perspektiva, 
objevuje se stínování. Se vzrstající kritiností myšlení zaíná dít svj kresebný projev astji 
potlaovat, a to pedevším v prostedí školy, která kresbu dtí disciplinuje a hodnotí ji pouze 
z hlediska kvality výtvarného talentu. 

Dít do píslušného námtu promítá vdomé i neuvdomované psychické obsahy. Mentální 
mapu lze považovat za jistou formu kresebného vyprávní, kdy dti do jedné kresby zahrnují n-
kolik pro n významných pedmt, i situací. Jedná se o kresbu, která vyžaduje jistou úrove
prostorové orientace. Pedmty mohou být azeny zdánliv nelogicky, ale pro dít má jejich kon-
krétní umístní specifický význam, kterým se snaží popsat svj píbh. „Uspoádání kresby dítte 
odpovídá uspoádání života dítte“ (Davido, 2001: 97). 

Mapa na obr. 3 je orientována horizontáln a stejn jako v nkterých dalších pípadech je orá-
movaná. Prostor papíru však není kompletn zaplnn. áry, které nejsou vedené podle pravítka, 
nemají píliš jasné kontury, psobí nejist, roztesen. V centru kresby stojí kostel, který lze vní-
mat jako symbol víry, setkání s lidmi a s Bohem. Pro tvrce mže mít velkou dležitost. Samotný 
kostel je krom cesty chránn plotem. Smuje doprava, což je mén obvyklé. Tento fakt lze inter-
pretovat nkolika zpsoby, napíklad: autor mže být levák, nebo z njakého dvodu nevdom
orientoval kostel doprava, tedy do budoucnosti. Barvy, které byly pi kresb kostela použity, aso-
ciují erstvost, novost. Všechny budovy mají skon dol, stojí jaksi nakivo (základna domu, ste-
cha), což z hlediska grafologického znamená špatnou náladu, nebo depresi, která mže být pouze 
odrazem aktuálního rozpoložení, i mže mít dlouhodobjší charakter. Celková kompozice (izolo-
vanost objekt) ukazuje na emoní blok. Stavby a cesta jsou barevné, ale okolní prostedí zstalo 
bílé a nevybarvené. Zdá se, že autor budovy zná a jsou pro nho dležité, ale ješt je nedokáže 
zasadit do prostoru. Mapa je kreslena z elního pohledu bez perspektivy, jako kdyby tvrce vnímal 
pouze uritý úhel pohledu a ostatní pro nho zatím zstávaly nedostupné. Avšak interpretace závi-
sí pedevším na vku dítte, který bohužel neznáme. Za zmínku stojí ješt budova situovaná do 
levého dolního rohu. Ta mže symbolizovat minulost autora v nejširších souvislostech. Kostel 
pravdpodobn reprezentuje pítomnost, tedy místo, které je pro autora aktuáln dležité. Zdá se, 
že cesta našeho tvrce smuje k zásobníku na vodu (doprava), kde je naznaena otevená cesta. 
Co se týe barevné kombinace modro-zeleno-hndé, jedná se spíše o barvy flegmaticko-
melancholické. Kresba obsahuje pomrn málo dom, nezobrazuje tedy realistickou mapu vesni-
ce. Dva domy nemají zakreslené vchody, což mže asociovat jejich uzavenost, nebo nepístup-
nost pro autora. Pravý spodní roh obrázku, který bývá interpretován jako místo podpisu autora, 
v tomto pípad zstal prázdný. To mže signalizovat neangažovanost, prázdnotu, apatii, i potíže 
s vlastní identitou. 

Kresba na obr. 7 vlevo je vertikáln orientovaná a její autorkou je dívka, která se z psycho-
analytického hlediska s nejvtší pravdpodobností nachází v genitálním vývojovém období. Kres-
ba je vzhledem k vku autorky znan plošná. Z hlediska prostoru lze odtušit, že autorce se do 
vymezené plochy nevešla celá vesnice, ale pravdpodobn pouze její individuáln významnjší 
ást (nap. chybjící polovina domu v pravém horním rohu). Kresba je orámovaná, což lze inter-
pretovat jako snahu o sebevymezení, pesnjší stanovení hranic v prostoru, i zdraznní dleži-
tosti kresby. Orámování mže taktéž symbolizovat potebu ochrany, i úzkost. Obrázek je plný, 
asociuje radost, pospolitost, blízkost, dobrou komunikaci a propojení (cesty spojují všechny do-
my). Z kresby je patrná dobrá znalost vesnice. 
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Pro kresbu byla použita propisovací tužka a fix. To svdí o poteb jistoty pi zacházení 
s výtvarným materiálem, o snaze zdraznit detaily, i o nedostatku jiného kresebného materiálu. Je 
však patrný velmi silný tlak na tužku, který mže být interpretován jako znak agresivity, nebo 
vle. Domy jsou nakresleny mode, což není jejich reálným znakem. Autorka modrou barvou 
pravdpodobn obtáhla domy, které pvodn nakreslila ernou propisovací tužkou. Neobtáhla 
však všechny, což mže znamenat napíklad nedostatek asu, nebo odlišný význam, který autorka 
jednotlivým stavbám pikládá. Lze se domnívat, že mapa vznikla jako jednobarevné schematické 
dílo a teprve následn byly použity barvy. To mže mít více dvod, napíklad: autorka vidla, že 
ostatní dti kreslí barevn a tak se pod vlivem okolností rozhodla pro totéž, i se jí obrázek zdál 
ponurý a chtla jej rozjasnit. 

Hlavní ulice rozdluje mapu na dv ásti. Ve spodním sektoru kresby, který z arteterapeutic-
kého hlediska symbolizuje zakoennost, zemitost, pvod, instinkty a nevdomí, se vyskytují vtší 
budovy, než v horní ásti kresby, která symbolizuje vdomí, poznání a intelektuální stránku osob-
nosti. Autorka v horním úseku kresby klade draz na vyobrazení domu, ve kterém sama žije, 
a kostela. Je tedy nasnad, že víra a rodinné zázemí pro ni mohou být velmi dležité. Dm, který 
oznaila jako vlastní, je nejvtší. Obsahuje nejvíce detail a technicky je nejlépe zvládnutý. 
V míst podpisu se nachází malá nevýrazná stavba, která mže evokovat malost, nevýznamnost, i 
skromnost. 

Kresba obsahuje mnoho ostrých úhl (stechy, tráva, lomení ulic). Ty mohou znait energii až 
útonost. Objevuje se dispropornost v pojetí velikosti dom a kvtin. Kvtiny a plody symbolizu-
jí psychosexuální dozrávání a hledání sexuální identity. Vyskytuje se zde párovost a zrcadlová 
symetrie (dv ervené kvtiny, dv jablka, dv okna na dom). Plody na strom asociují radost, 
plodnost, vztahovost. ervená barva psobí na obrázku dominantn, mže být interpretována jako 
potlaená energie. Zajímavé je, že autorka nepoužívá hndou barvu, což mže být zpsobeno 
napíklad nedostatkem výtvarných poteb. Hndá v arteterapii symbolizuje postavu otce, zemitost, 
ze které lovk vyvstal. V nadpisu se vyskytuje barevnost, která ve zbytku kresby chybí. 

Krajina na obr. 7 vpravo úspšn napodobuje její reálné vzezení. Kresba je orientována verti-
káln. Mapa je trojrozmrná, což signalizuje snahu autora myslet v perspektiv. Vesnice je na 
rozdíl od pedchozích dvou kreseb zasazena do okolní krajiny a obsahuje množství detail. Na 
rozdíl od pedchozích kreseb, tato není orámovaná, což znaí vtší míru svobody, uvolnnosti 
a radosti z tvoení. Obrázek zrcadlí emoce, použité barvy jsou jasné a teplé. Mapa je nakreslena 
z pohledu shora. Nápadné jsou bílé nevyužité plochy v samém centru kresby. Sted kresby je slo-
žen z jakési kižovatky a volných prostranství, která mohou znamenat cosi skrytého, s ím autor 
není identifikován, neví si rady, nemže nebo nechce to nakreslit, i pouze neví, co se v daném 
míst nachází. Kresba celkov psobí nestabiln, což mže naznaovat problém v oblasti organici-
ty. Ukazatelem jsou trojúhelníkové domy smující zleva doprava a jediný tvarov odlišný dm 
smuje zprava doleva. Vzhledem k tomu, že využití plochy levé ásti papíru mívá souvislost 
s minulostí, je zajímavé, že se zde objevují domy, které se reáln ve vesnici ani v širokém okolí již 
nestaví. Ty navíc, napíklad oproti korunám strom, nejsou vybarveny. Horní ást obrázku je vý-
raznjší. Vrchní polovina kresby bývá spojována s poznáním a osobním rozvojem. V této ásti 
mapy se vyskytuje i dm, který je nejsilnji zvýraznný (vpravo) a jako jediný je vyvedený 
v barvách. Autor si dal více záležet na okolí, než na samotné vesnici a celý obrázek evokuje po-
hled do dáli, jako by se jednalo o pohled na vesnici z protjšího kopce. 

Další vybraná ukázka (obr. 4) je orámovaná a dobe strukturovaná. Vyvolává dojem velmi 
dobré orientace ve vesnici. Je plná, šavnatá a i když se jedná o schematickou kresbu, je barevná 
a kompletn vyplnná. Autorem mže být lovk, který je popisný, pelivý, umí kvalitn pedat 
informace. Pravdpodobn je jím dít starší dvanácti let. Všechny domy jsou strukturovány páro-
v, což mže symbolizovat vztahovost, spoleenskost. Mapa je dobe využitelná i k vlastnímu 
úelu, tedy k orientaci v prostoru. Celá kresba pipomíná fotografii. Použité tvary jsou jednotné, 
což symbolizuje ád, pehled a poádek. Kresba je proporní. V míst podpisu (v pravém dolním 
rohu) se vyskytuje autorv vlastní dm. Ten je rovnocenný s ostatními, nepovyšuje se ani neponi-
žuje. Z obrázku je cítit vyrovnanost, je uvolnný, otevený, zasazený do kontextu okolního pro-
stedí. 
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Zajímavý je vodopád, který vypadá, jako kdyby padal pímo z nebe. Je nakreslen z perspektivy 
pozorovatele, který jej sleduje zespodu. Kresba je trojrozmrná a nejvysplejší ze všech ty popi-
sovaných. Nevyskytuje se zde žádná volná plocha, což ukazuje na znalost prostedí a jistotu pi 
tvorb. Autor využívá barvy používané v klasických mapách. Kresba je orientována horizontáln, 
což jí pidává na stabilit. 

Samotná vesnice je situována do spodního pravého kvadrantu, což lze interpretovat jako 
souznní s tradicí, s koeny a zárove víru v otevenou budoucnost i jistotu. Vesnice hranií 
s prostední linií obrázku, která symbolizuje pítomnost. Je rozumová a zárove citov zabarvená, 
obsahuje popisky pro lepší orientaci tenáe. 

Strom (obr. 9) je pouze výezem z další mapy, nelze jej tedy interpretovat bez celkového kon-
textu. V map byly stromy situovány do levého dolního rohu (symbolizuje minulost, mateskou 
osobu, regresi, zrození, nevdomí) a jinde se v kresb nevyskytují. Stromy asociují dv postavy, 
ale bystrému pozorovateli neunikne fakt, že za nimi v pozadí stojí ješt tetí strom, který je nart-
nut pouze tužkou. Stromy jsou nápadn orientované doprava, tedy na budoucnost a nemají koeny, 
což lze interpretovat jako nezakoennost v život, nejistotu.  

Obr. 9 Výez mentální mapy s kresbou strom

Vtví se pouze jedním smrem. Jejich levé strany, symbolizující minulost, i také levou stranu 
tla, zstávají holé. Je možné uvažovat i o poranní levé konetiny. Na vtším strom na levé 
stran kmene je patrné zranní, které lze interpretovat jako skutenou bolest, i prožité trauma. 
Stromy jsou živé, avšak barevnost není standardní. Je expresivní, barvy se pelévají, áry jsou 
trhané, nepsobí plynule. Kmen symbolizuje dtství, proces zrání, životní sílu, domov a zázemí. Je 
strohý, zohýbaný a nemá kru. Koruny strom jsou košaté, symbolizují myšlení a rozum. Kontakt 
s instinkty a minulostí je potlaený. 

To lze dokládat i zbytkem mapy, kde se cesty vtví, ale nikdy nedosahují až k domm, jsou 
jaksi useknuté, nedokonené. Mapa je atypicky propojená a pín rozdlená. Zdá se, jako by 
chybl kontakt, pístup, propojení s vlastní minulostí. Autorem by mohl být lovk zamený na 
budoucnost, který se k minulosti nechce vracet. Stromy pravdpodobn reprezentují konkrétní 
osoby. Podle popsaných znak by se pi následném rozhovoru dalo uvažovat o píkladu vztahu 
autora k matce. 

Závr 
Z antropologického hlediska lze mentální mapy íst a interpretovat jako svébytnou vizualizaci 

kultury. Vystupují na nich nejen typické prvky materiální kultury, ale vypovídají také o kulturních 
hodnotách a sociokulturních procesech. Vizualizace kultury jejími vlastními píslušníky znamená 
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projekci klíových kulturních prvk. Tvorbu mentálních map lze proto chápat jako jeden 
z prostedk vizuální antropologie, která se stále více prosazuje jako jeden z prostedk antropolo-
gického výzkumu kultury (Soukup, 2011). 

Pi analýze mentálních map z kartografického hlediska byl posuzován pedevším jejich obsah, 
mapový jazyk (použité vyjadovací prostedky) a styl, dále provedení kompoziních prvk a jejich 
pesnost. Jsou-li autory dti a navíc z tak exotického místa, jakým je Papua-Nová Guinea, pak se 
bezesporu jedná o mimoádn zajímavý studijní materiál. Sledovat lze vlivy západní kultury 
a znalost konvenní klasické kartografické tvorby, dále pak nap. vlivy prostedí, v nmž lovk 
vyrstá. Samozejm po ukonení analýzy vyvstává celá ada dalších otázek typu „Co je dáno 
kulturou a co je obecnými vlastnostmi lovka?“ a „Mžeme v ase globalizace vbec odlišit, co 
je typické pro danou kulturu a co nikoliv?“, pípadn „Jak významnou roli hraje vk tvrce mapy 
a není to nakonec on, který má ten nejvtší vliv na výsledek?“ Pro vytváení njakých konkrétnj-
ších závr by bylo žádoucí mít více vzork z vtšího potu míst, nicmén i tak lze tento vzorek 
mentálních map považovat za užitený pilotní projekt. 

Z hlediska psychologie lze mentální mapy vnímat jako výpov o osobnostních rysech a také 
o obrazotvornosti, úrovni myšlení, vnímání a dalších psychických procesech. Bez znalosti pesné-
ho vku dtí, možnosti pozorovat je pi kresb a vést s nimi následné rozhovory, však nelze tyto 
charakteristiky odvodit. Pedložený text se tedy pokusil ukázat, jaké atributy lze z arteterapeutic-
kého hlediska v kresbách (mentálních mapách) sledovat. Obecn lze konstatovat, že do jednotli-
vých vizualizací autoi map promítli aktuální duševní naladní, vlastní sebeobraz, svj postoj 
k domovské vesnici a konkrétní dominantní problémy, týkající se místa, kde žijí.   

Autoi úmysln psali jednotlivé ásti lánku osamocen, aby nebyli ovlivnni výkladem men-
tálních map ostatními. Patrné je, že nkteré prvky jsou jednotlivými odborníky vykládány odlišn, 
jinde se shodují. V každém pípad tato studie mže poskytnout cenné poznatky a vzájemnou 
inspiraci všem tem zapojeným disciplínám. A to je i její hlavní pínos. 

Tento píspvek vznikl za podpory GA UK a je souástí projektu GA UK . 26609 s názvem 
„Mentální mapy: pedmt a prostedek k hodnocení“. M. Soukup by rád touto cestou podkoval 
prof. Vojtchu Novotnému, který spolu se svým týmem finann i technicky umožnil uskutenní 
jeho cesty na Papuu-Novou Guineu. Podkování rovnž patí pracovníkm a studentm 
v Binatang Research Center v Madangu. Ti spolu s prof. Vojtchem Novotným vytvoili vynikající 
lidské i technické zázemí pro úspšnou realizaci všech tí antropologických sond, které Martin 
Soukup na Papui-Nové Guineji uskutenil. 

Literatura 
BARKOWSKY, T. (2002). Mental representation and processing of geographic knowledge: a computational 

approach. Berlin (Springer). 
BERTIN, J. (1983). Semiology of graphics: diagrams network maps. Madison (Wisconsin Press). 
BLÁHA, J. D. (2010). Mezikulturní výzkum: využití mentálních map a vazba na mapovou stylistiku. In 

Aktivity v kartografii 2010. Bratislava (Geografický ústav SAV), s. 14-24. 
BUZAN, T. (2007). Mentální mapování. Praha (Portál).  
DAVIDO, R. (2001). Kresba jako nástroj poznání dítte. Praha (Portál). 
DEL RÍO, M. (2009). Reflexiones sobre la praxis en arteterapia. In Arteterapia: papeles de arteterapia 

y educación artística para la inclusión social, 4, s. 17-26. 
GUREVI, A. J. (1978). Kategorie stedovké kultury. Praha (Mladá fronta). 
LINDENBAUM, S. (1979). Kuru Sorcery. Palo Alto (Mayfield Publishing). 
LYNCH, K. (2004). Obraz msta = The image of the city. Praha (Polygon). 
MLÁK, Z. (1996). Diagnostické využití dtské kresby v práci uitele. Ostrava (Scholaforum). 
MONTGOMERY, S., NIC, B. (2006). Quest for the tree kangaroo: an expedition to the cloud forest of New 

Guinea. Boston (Houghton Mifflin Harcourt). 
NIŽNANSKÝ, B. (1994). Mentálna mapa a profesionálne mapové diela. Kartografické listy, 2, s. 61-70. 
PRAVDA, J. (2003). Mapový jazyk. Bratislava (Univerzita Komenského). 
PRAVDA, J. (2005). Georeliéf na mapách. Geodetický a kartografický obzor, 8, s. 173-179. 
PÍHODA, V. (1971). Ontogenese lidské psychiky. Praha (Státní pedagogické nakladatelství). 



xxv

 Přílohy diplomové práce

xxv

14

RUBIN, J. A. (1978). Child art therapy : understandingand helping children grow throuhg art. New York 
(Van Nostrand Reinhold Company). 

RUBIN, J. A. (2008). Pístupy v arteterapii. Praha (Triton). 
SAINT-EXUPÉRY, A. de (1998). Malý princ. Praha (Albatros). 
SLAVÍK, J. (1997). Od výrazu k dialogu ve výchov: Artefiletika. Praha (Karolinum). 
SOUKUP, M. (2011). Vizuální antropologie: vznik, vývoj, milníky. In enk, D., Porybná, T. Vizuální an-

tropologie – kultura žitá a vidná. ervený Kostelec (Pavel Mervart), s. 15-23. 
WEST, P. (2006). Conservation is our government now: the politics of ecology in Papua New Guinea. Dur-

ham (Duke University Press). 

S u m m a r y 
Mental maps by the inhabitants of the village Yawan from an interdisciplinary perspective  

Mental maps can serve as anthropological instruments for studying culture because they present the na-
tive visualization of the culture. The anthropological analysis of the mental maps that were produced under-
scored the interpretation of key characteristics of the culture in Papua as the authors visualized them. We 
became particularly interested in the construction of houses and organization of public space. The creation of 
the maps was likewise influenced by events taking place in the community during the period in which one of 
the authors was conducting research there. Mental maps generally represent one of the tools of visual anthro-
pology, which systematically attempts to study culture through visual media. 

Cartographic analysis of this sample of mental maps considered two main phenomena: map language and 
map style; and the contents and composition of the map, including basic compositional elements. In the con-
clusion of this section, the spatial accuracy of a map was assessed based on a comparison with a photograph.  
The influence of Western culture and knowledge of the conventional map language was demonstrated in 
some of these maps. Content of the maps was dominated by the representation of buildings, especially habita-
tions, and occasionally a church. A surprising finding of the content analysis was the depiction of roads and 
trails on virtually every map in spite of the fact that, according to witnesses, in the actual villages they do not 
exist. It could reveal an attempt to connect dominant features and orientation points drawn on the map  
(Lynch, 2004). An interesting detail was the depiction of flowers, which are not typically included on maps. 

Analysis of map language and of map styles led to these findings: representation of figural icons pre-
dominate, although some maps include symbols of a more abstract nature; spontaneous “cartographic gene-
ralization” is expressed; colour has various functions in the maps, and there is an evident tendency toward 
geometrization. Accuracy of map content was difficult to judge. Orientation in relation to cardinal directions 
could not be identified; in some maps spatial relations (topology) were correctly represented, while qualita-
tive distance (e.g. close × far) and angles were generally represented poorly. 

Analysis of the drawings from a psychological point of view begins with the most common indicators, 
such as a drawing’s basic orientation (vertical or horizontal) or the choice of drawing materials. The greatest 
attention was given to a drawing’s context, its fluency and the overall impression it evokes. The study conti-
nues with a discussion about colour choices, analysis of the meaning of shapes and analysis of spatial ar-
rangement of discreet attributes with reference to the actual appearance of the landscape. 

Mental maps present projective expression of individual authors. It can generally be said that all maps il-
lustrate personally significant parts of the village, but never the complete picture. Some examples concentrate 
more on the depiction of houses (Fig. 7, left), others on depicting the surroundings and natural environment 
(e.g. Fig. 4 and 7, right), or on elements of the village that are essential to life (Fig. 3). From the drawings it is 
possible to infer some characteristics of the authors; Fig. 7 on the left, for example, shows heavy pressure on 
the pencil, which is commonly interpreted as revealing repressed energy and aggressiveness, or a tenacious 
strong will. One can also note the buildings that are probably significant in the lives of the authors. This 
applies most of all to the church building, which was depicted on the majority of the maps that were obtained. 
In regard to the choice of colours, which is associated with novelty and freshness (Fig. 3), as well as the style 
of its portrayal (usually in the middle or slightly to the right), it is possible to guess that we are dealing with a 
very new building, or even one that does not yet exist. Individual quadrants of the paper refer to distinct time 
periods (e.g. the past on the left, the future on the right), orientation of specific people, events in one’s life, or 
relationship with nearer and wider surroundings. 

The project was enabled by the GA UK grant and is part of the GA UK project no. 26609 called “Mental 
Maps: Object and Tools for Assessment”.  

Fig. 1 View of the village of Yawan  
Fig. 2 Two details from mental maps dedicated to types of houses 
Fig. 3 A mental map with the image of the church as central point of interest 
Fig. 4 A mental map resembling a “typical” perspective map 
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Fig. 5 Drawing of toilets on the edge of the village in a mental map 
Fig. 6 An example of a legend in a mental map as a separate compositional element 
Fig. 7 Examples of more mental maps 
Fig. 8 Detail of a mental map to demonstrate the applied map language 
Fig. 9 Detail of a mental map with drawing trees 
Tab. 1 The contents of assessed mental maps with a breakdown of represented elements according to 

K. Lynch (2004) 

Recenzoval:  
Doc. RNDr. Branislav NIŽNANSKÝ, CSc. 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 
Ružomberok 
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příloha 3: zádání pro terénní výzkum

1. nakresli cestu z domova do známého či oblíbeného místa (např. do školy, do práce, do restaura-
ce, ke skále na pobřeží) a pomocí mapy zaznamenej důležitá místa na cestě (CESTA),

2. popiš pomocí mapy místo, v němž žiješ, které máš rád nebo které důvěrně znáš – domov a jeho 
okolí (alternativy: bez přítomnosti v daném místě × s přítomností v daném místě) – (POPIS MÍSTA),

3. pomocí mapy vymez území svého domova, naznač, kde jsou hranice tvého domova, kam až sahá 
tvůj domov (TERITORIALITA).

1.  Draw a path from home to the famous and favorite places (e.g. school, work, restaurants, the 
rock on the coast) and using maps note the important points on the way (WAY),

2.  Describe the map the place where you live that you like or who you know intimately – the home 
and its surroundings (alternatives: no presence in a given location × with the presence of the 
venue) – (DESCRIPTION OF PLACE),

3.  Use the map define the territory of your home, indicate where the boundaries of your home, 
which dates back to your home (TERRITORIALITY).

1.  Dessinez un chemin de la maison des lieux célèbres et préféré (ex.: école, travail, des restaurants, 
un rocher sur la côte) et les cartes à lʼaide de noter les points importants sur la voie (VOIE),

2.  Décrivent la carte lʼendroit où vous habitez que vous aimez ou qui vous connaissent intimement 
- une maison et ses environs (alternatives: aucune présence dans un lieu donné × avec la pré-
sence de la salle) – (DESCRIPTION DE LʼENDROIT),

3.  La carte définit le territoire de leur domicile, indiquent où sont les limites de votre maison, qui 
remonte à votre domicile (TERRITORIALITE).
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příloha 4.1 (4.1–4.23 příklady mentálních map)
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