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Analýza mentálních map pro orientační běh 

Abstrakt 

Práce se zabývá analýzou mentálních map, které si vytváří orientační běžci na základě mapy 
pro orientační běh při pohybu v neznámém terénu. Hlavním cílem je analyzovat různé způsoby 
vnímání map pro orientační běh samotnými sportovci.  

Nejprve je v práci nastíněna problematika mentálních map, dále je zde popsán současný 
postup kartografického zpracování map pro orientační běh se zaměřením na znakový klíč. 
Hlavní část je věnována analýze a vyhodnocování vzorku mentálních map, které byly získány 
pomocí dotazníkového šetření mezi orientačními běžci. Závěr práce je věnován diskuzi nad 
výsledky práce a dalším možným využitím výzkumu. 

Klíčová slova: mentální mapa, mapa pro orientační běh, dotazníkové šetření 

 
 
Analysis of Mental Maps of Orienteering 

Abstract 

This work is based on so called mental maps, which are created virtually in a runner’s mind 
during an orienteering competition. The main task is to analyse various types of orienteering 
maps (terrains) and how they are recorded in the mind by different age and skill categories 
of orienteers.  

The theoretical part describes the idea of mental maps in general and also recent 
cartographic methods used in the production of orienteering maps. The main chapter deals with 
the survey and analysis of a collection of mental maps, which were obtained by questionnaire 
examination. At the end of this work the results are discussed together with the possibilities 
of the results being used as the basis for future research. 

Key words: mental map, orienteering map, questionnaire examination 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

1.1 Úvod 
Orientační běh (dále jen OB) je individuální sport, odehrávající se v přírodě, založený 
na správné orientaci a rychlém běhu v neznámém terénu. Závodník má za úkol projít postupně 
všemi vyznačenými kontrolními body (kontrolami) na trati ve stanoveném pořadí, a to v co 
nejkratším čase. Průchod kontrolou se zaznamenává pomocí elektromagnetického čipu. Mezi 
kontrolami se orientační běžec pohybuje podle mapy, buzoly a stručného popisu kontroly. Trasa 
(postup) mezi jednotlivými kontrolami není v terénu nijak vyznačena, závodník si ji volí sám 
na základě informací získaných z mapy. Jelikož v tomto sportu hraje důležitou roli dosažený 
čas, musí se závodník pohybovat v lese co nejefektivněji. To znamená rychle běžet, volit 
výhodné postupy, ale zároveň co nejméně času trávit čtením mapy. Je tedy důležité, aby si 
závodník dokázal vygenerovat z mapy jen ty podstatné informace pro daný postup, které mu 
umožní bezpečně nalézt kontrolu. Utváří si tak v mysli vlastní zjednodušenou představu 
o terénu, kterým dále poběží a podle které se bude řídit až do dalšího podívání se do mapy. 
Jedná se tedy o mentální mapu orientačního běžce. 

1.2 Cíle práce 
Cílem této práce je na základě srovnávací analýzy mentálních map, získaných dotazníkovým 
šetřením mezi orientačními běžci, popsat různé způsoby vnímání map pro OB samotnými 
sportovci. Práce se tedy bude zabývat hledáním odlišností ve čtení a interpretaci map 
v závislosti na charakteristice závodníka. Na základě této analýzy by na závěr měla být 
navrhnuta pravidla a doporučení pro zlepšení výuky orientačního běhu. 

Úvodní kapitola práce bude věnována problematice mentálních map, dále se bude zabývat 
současnou kartografickou tvorbou map pro OB a především jejich obsahem. Hlavní část práce 
se pak věnuje samotnému výzkumu, tedy pořízení dat a následné srovnávací analýze mentálních 
map, jejímž závěrem je souhrn pravidel a doporučení pro sportovní výuku. V závěru práce je 
provedena diskuse nad výsledky šetření a nastínění dalšího možného využití výzkumu. 
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2 MENTÁLNÍ MAPY A MAPY PRO ORIENTAČNÍ BĚH 

Tato kapitola se nejprve zabývá problematikou mentálních map, jejich dělením a metodami 
hodnocení. V druhé části kapitoly je popsána současná kartografická tvorba map pro orientační 
běh, přičemž největší pozornost je věnována jejich tematickému obsahu.  

2.1 Mentální mapy 
S pojmem mentální mapa se setkáváme v geografické a kartografické literatuře již od 60. let 20. 
století. Definice mentálních map není jednotná, jelikož se jejich problematikou nezabývají jen 
geografové a kartografové, ale také sociologové a psychologové. Z hlediska geografie 
a kartografie definuje Drbohlav (1991, s. 164) mentální mapu takto: „Mentální mapa je 
grafickým (kartografickým či schematickým) vyjádřením představ člověka o geografickém 
prostoru, nejčastěji jeho kvalitě nebo uspořádání.“ Nejde tedy o zachycení reálného prostoru, ale 
jen o jeho subjektivní odraz ve vědomí člověka. „Bývá často deformovaný, neúplný anebo 
dokonce i zaplněný vymyšlenými objekty“ (Siwek; Kaňok, 2000, s. 72). 

Za zakladatele teorie mentálních map bývají označováni Kevin Lynch a Peter Gould, kteří ji 
rozpracovali ve svých dílech. Podle nich jsou také pojmenovány dva rozlišné typy mentálních 
map, tedy tzv. „lynchovské“ a „gouldovské“ (viz níže).  

Jiný způsob dělení mentálních map je podle Drbohlava (1991) možný na základě způsobu 
získávání informací od respondenta. Jednou skupinou jsou tzv. „revealed preferences“, kdy 
respondentovi nepředkládáme žádné alternativy odpovědí, ale jeho preference získáme 
na základě jeho celkem nezávislého posouzení situace. Hodnotí se většinou jen kladné a záporné 
extrémy. Naopak tzv. „stated preferences“ jsou získávány z komparativního hodnocení, kdy 
respondent porovnává kvalitu určitého jevu ve zkoumané jednotce ve vztahu k jiným územním 
jednotkám. 

Rozlišujeme taktéž mentální mapy „komparativní“ – srovnávají se se skutečností, můžeme 
hodnotit jejich správnost a shodnost. Naopak „nekomparativní“ mapy se nedají porovnávat 
se skutečností (Siwek; Kaňok, 2000). 

Každý člověk si ve své mysli podvědomě vytváří různé druhy mentálních map. Jde 
o individuální model světa, vytvořený na základě našich zkušeností a vnímání okolí. Podle 
Spilkové (2002) se dá hovořit o mentálních mapách jako o interním GIS, jelikož i zde jsou data 
kódována a dekódována a je vždy použita jen část z celkového souboru znalostí a dat. 

Voženílek (1997) vymezuje čtyři faktory ovlivňující tvorbu mentální mapy – vzdělávací 
instituce, sdělovací prostředky, osobní zkušenosti a zkušenosti a názory okolí. Z toho tedy 
vyplývá, že mentální mapy jedince se vyvíjejí a mění společně s jeho věkem a novými 
interakcemi s okolím. Nelze však opomenout, že kromě informací získaných během školní 
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docházky a zpráv ze sdělovacích prostředků, působí v převážné části života jedince zdroje 
s nevěrohodnými, nekvalifikovanými či starými informacemi. Podle Voženílka (1997) nastává 
s ukončením školní docházky „zakonzervování mentální mapy jedince“ a v dalších letech se již 
aktualizuje jen velmi pomalu. 

2.1.1 Gouldovské mentální mapy a jejich hodnocení 

Gouldovský typ mentálních map (obr. 1) je založen na obrazu atraktivity - kladných 
či záporných preferencích respondenta k určitým oblastem či místům (např. preference místa 
pro bydlení). Rozdíly v atributech míst „tady“ a „tam“ byly vždy zájmem sociálních geografů, 
jelikož právě rozdíly mezi jednotlivými lokalitami podmiňují migraci zboží, lidí a informací 
(Gould; White, 1986). V tomto případě vzniká mentální mapa až druhotně na základě 
zaznamenání slovních informací do mapy. Výsledkem vyhodnocení může být kartogram, 
anamorfóza, mapa s izoliniemi, apod. (Drbohlav, 1993). Gouldovské mentální mapy použili 
ve svých dílech např. Gould; White (1986), Voženílek (1997), Drbohlav (1991). 

 
Obr. 1 Mentální mapa „gouldovského typu“ – preference pro trvalé bydlení 

Zdroj: Drbohlav (1991)  

2.1.2 Lynchovské mentální mapy a jejich hodnocení 

Lynchovský typ mentálních map (obr. 2) zobrazuje prostor tak, jak ho jedinec vnímá – jeho 
velikost, tvar, prostorovou orientaci, rozmístění objektů a významných bodů, topologii apod. 
Výsledkem je pak konkrétní náčrtek, schéma nebo obrázek. Kevin Lynch ve své knize 
The Image of the City používal mentálních map dotazovaných jedinců k vytvoření obrazu 
(image) města, jak ho vnímají samotní občané. Jako hlavní prvky image města definoval cesty 
(dráhy), okraje (hranice), oblasti (části města), uzly (strategická místa ve městě) a významné 
prvky (např. věž), zabýval se jak jejich významem, tak vztahy mezi nimi (Lynch, 2004). 
Lynchovský typ mentálních map má většinou podobu komparativních map, proto se k jejich 
vyhodnocování často používá srovnání se skutečností (ideálem), např. Sanders; Porter (1974) 
či Siwek; Kaňok (2000). Tato metoda však nelze použít při hodnocení mentálních map pro OB, 
jelikož zde není možné stanovit takový ideál, který by byl společný pro všechny orientační 
běžce (viz dále). 
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Obr. 2 Mentální mapy „lynchovského typu“ – obrys Afriky 

Zdroj: Sanders, R. A., Porter, P. W. (1974) 

Mentální mapy, které si vytváří při závodě orientační běžci, se taktéž řadí do skupiny 
mentálních map lynchovského typu. Jelikož se však jedná o těžiště této práce, bude jim věnován 
samostatný odstavec.  

2.1.3 Mentální mapy orientačních běžců a jejich hodnocení 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, i orientační běžec používá při závodě své mentální mapy. 
Za účelem úspory času se snaží při závodě nahlížet do mapy co nejméně a přitom si 
zapamatovat co nejvíce důležitých informací. Siwek; Kaňok (2000) ve své práci dělí proces 
tvorby mentální mapy do tří fází, které by při modifikaci pro orientační běh mohly vypadat 
takto: 

1) čtení mapy a pochopení obsahu (percepce, pozorování) 
2) výběr důležitých informací pro bezpečný pohyb k dalšímu zvolenému objektu nebo 

ke kontrole (preference) 
3) vytvoření si z těchto informací vlastní zjednodušenou představu o terénu - mentální 

mapu, kterým dále poběží (imaginace). 

Tento postup aplikuje závodník mnohokrát během závodu, dokonce i několikrát v rámci 
jednoho postupu (více viz kap. 3.3.1). 

Mentální mapa orientačního běžce tedy zobrazuje jeho zjednodušenou představu o terénu – 
„image prostředí“ (Lynch, 2004), kterým dále poběží. Jak uvádí Čapek (1992, s. 270): „Myšlená 
mapa má kartografickou formu: uživatel si nepředstavuje skutečné objekty, ale viděnou mapu, 
a to častěji dvourozměrně než jako trojrozměrný model. Při tom je si dobře vědom skutečného 
významu mapových značek.“ Význam mentální mapy orientačního běžce je takový, že aniž by 
se závodník díval do skutečné mapy, je si vědom, kudy má běžet a jaké objekty očekávat. 
Výsledkem je pak urychlení pohybu v terénu a kratší výsledný čas, za který je závodník schopen 
absolvovat svou trať. 
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Ačkoli se, jak už bylo zmíněno dříve, jedná o Lynchovský typ mentálních map, nedá se při 
jejich hodnocení aplikovat metoda odlišnosti od skutečnosti či stanoveného ideálu. Mnohem 
důležitější, než přesná poloha jednotlivých zaznamenaných prvků, je zde jejich vzájemná 
poloha a především druh těchto prvků (informací). Mělo by se tedy zkoumat jaké informace 
závodník volí za zásadní pro potřebu orientace v terénu a jak je schopen je zpracovat. 

2.2 Mapy pro orientační běh 

2.2.1 Obecná charakteristika map pro orientační běh 

Jedná se o skupinu tematických map, které stejně jako ostatní tematické mapy obsahují základní 
kompoziční prvky: název mapy, měřítko, tirážní údaje a mapové pole (Voženílek, 2004), ale 
s výjimkou výukových a náborových map v nich zpravidla nenajdeme úplnou legendu. Jediné, 
co mapa pro orientační běh musí obsahovat, je legenda použitých tzv. „zvláštních mapových 
znaků“ (viz kap. 2.2.3). Od ostatních map se pak liší také vlastním znakovým klíčem 
a zvýrazněným údajem o ekvidistanci a stáří mapy. 

Mapy pro orientační běh jsou velkého měřítka a často také jediné takto podrobné mapy 
zobrazovaného území. Pro „klasický“ OB se zhotovují nejčastěji v měřítku 1 : 15 000, či 
1 : 10 000 ve velmi členitých či nepřehledných terénech (např. skalní města). Jiných měřítek se 
pak používá pro speciální odvětví OB jako je např. parkový OB – měřítko 1 : 5 000 a větší, nebo 
horský OB – měřítko 1 : 50 000 či 1 : 25 000. 

2.2.2 Tvorba map pro orientační běh  

Mapy pro orientační běh vznikají vždy pozemním mapováním přímo v terénu. Kartograf, 
zpravidla orientační běžec s dlouholetou závodní kariérou, musí projít a zmapovat každý metr 
daného území. Vzhledem k tomu, že závodník se podle mapy orientuje za běhu, není nutná 
absolutní přesnost mapy, ale především přesnost relativní, tedy vzájemná poloha jednotlivých 
objektů. Podkladem pro vznik obnovené mapy (revizi) se využívá předchozí mapa daného 
území. Pro novou mapu se pak nejčastěji používá Základní mapa 1 : 10 000, Státní mapa 
odvozená 1 : 5 000, Vojenská topografická mapa nebo ortofoto daného území, zvětšené 
do dvojnásobného měřítka, než je požadované měřítko výsledné mapy (Lenhart ... [et al.], 
2000). Důležitá je také orientace podkladové mapy k magnetickému severu. 

V terénu nosí kartograf podklad připevněný na tvrdých deskách a přikrytý průhlednou fólií, 
na kterou zaznamenává pomocí metody měření směru (azimutu) a krokováním jednotlivé 
prvky. Jak uvádí Lenhart ... [et al.] (2000), nejprve se kreslí základní polohová síť – „kostra 
mapy“, nejčastěji je tvořená sítí základních linií, zejména komunikací. Mapovaný prostor se tak 
rozdělí na jednotlivé, přesně polohově určené, polygony. Následuje zjišťování výšek bodů na 
základní síti (na dobrých podkladech odpadá) pomocí výškoměru. Poté kartograf prochází 
jednotlivé polygony základní sítě a mapuje všechny podstatné informace, přičemž postupuje 
od nejvýraznějších objektů po méně výrazné. Používá se k tomu metody protínání vpřed 
a protínání vzad. Jiným způsobem určování polohy jednotlivých bodů je využití GPS (Global 
Positioning System). S touto technologií však zatím není při vytváření map pro OB mnoho 
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praktických zkušeností, a navíc měření pomocí GPS v lese není doposud příliš přesné (více 
o využití GPS v OB např. Jirka, 2004). Pokud se tedy GPS používá, tak většinou pouze 
pro zaměření bodů základní polohové sítě. Obsahu mapy pro orientační běh bude věnován 
samostatný odstavec. 

Kresba na fólii, kterou autor pořídí v terénu, se naskenuje a zpravidla v programu OCAD se 
překreslí do vektorového formátu. Zde je důležité dodržovat přesné parametry znaků 
definované Mezinárodní normou ISOM (International Specification for Orienteering Maps, 
2000). Pro ulehčení jsou tyto znaky v programu OCAD již přednastavené. Po vektorizaci 
následuje vytvoření layoutu - doplnění názvu, měřítka, tirážních údajů, log sponzorů apod., 
a příprava mapy k tisku. Mapy pro závody se tisknou na speciální druhy papíru, které jsou 
odolné vůči vodě a mechanickému poškození. Pro tréninkové účely je možné tisknout na běžný 
papír a před použitím mapu obalit průhledným igelitem. 

2.2.3 Obsah mapy pro orientační běh 

Mapa pro orientační běh musí obsahovat všechny podstatné informace, které je závodník 
schopen vnímat při běžecké rychlosti. „Musí zobrazovat každý útvar, který by mohl ovlivnit 
čtení mapy či volbu postupu.“ (Mezinárodní norma ISOM, 2000, s. 4). Znaky používané 
v mapách pro OB jsou podle Mezinárodní normy ISOM (2000) rozděleny do sedmi kategorií: 
terénní tvary, skály a balvany, voda a bažiny, vegetace, umělé objekty, technické znaky a znaky 
pro dotisk. 

Terénní tvary: např. vrstevnice, sráz, hráz, rýha, kupka, prohlubeň, jáma, rozbitý povrch. 
V mapě se znázorňují hnědou barvou pomocí detailního vykreslení vrstevnic. Pro útvary, které 
se nedají zachytit vrstevnicí se používá jiných bodových, liniových či plošných znaků hnědé 
barvy. Základní interval vrstevnic (ekvidistance) se nejčastěji volí 5 m, v plochých terénech 
nebo u map větších měřítek může být použito i intervalu 2,5 m. Pokud je třeba, může kartograf 
pro lepší modelaci reliéfu doplnit vrstevnice pomocnými vrstevnicemi. Absolutní výšková 
přesnost není tak důležitá, jako relativní přesnost mezi jednotlivými prvky. 

Pro kartografa je znázornění výškopisu včetně vykreslení jemných terénních tvarů asi 
nejtěžším úkolem. Podklady bývají v tomto směru většinou nedostačující a především v lese 
velmi hrubé. 

Skály a balvany: např. neschůdný sráz, schůdný sráz, skalní masiv, kamenná jáma, jeskyně, 
balvan, balvanové pole, shluk balvanů, kamenitý povrch. Tato skupina objektů se značí na mapě 
černou barvou. Skály obecně zpomalují pohyb, informují o nebezpečí, ale zároveň jsou 
výraznými orientačními body. Je proto důležité rozlišovat překonatelné a nepřekonatelné skalní 
srázy a zakreslit všechny schůdné skalní průchody. 

Voda a bažiny: např. jezero, překonatelný vodní tok, jáma s vodou, bažina, pramen, studna. 
Vodstvo se značí asociativně modrou barvou. Nepřekonatelné vodní plochy, toky a bažiny jsou 
ohraničeny černou břehovou čárou. 

Vegetace: např. otevřený prostor, les, podrost, sad, obdělávaná půda, výrazná a nevýrazná 
hranice porostů, zvláštní vegetační objekty – musí být obsaženy v legendě (výrazný strom, 
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vývrat, ...). Tato velmi důležitá skupina znaků značí „průběžnost“ (rychlost postupu terénem) 
a viditelnost v terénu. Bílá barva představuje les, žlutá otevřený terén (pole, louky, sady, 
paseky) a zelenou barvou je vyjádřena hustota (průběžnost) lesa a podrostu. Průběžnost lesa je 
odstupňovaná do čtyř kategorií v závislosti na rychlosti běhu (obr. 3). Lehce průběžný les se 
značí bíle, les se sníženou průběžností pak jedním ze tří odstínů zelené barvy, přičemž čím 
tmavší, tím hůře průběžný.  

 
Obr. 3 Čtyři kategorie průběžnosti lesa. 
Zdroj: Mezinárodní norma ISOM (2000) 

Umělé objekty: např. silnice, železnice, pěší cesta, průsek, lávka, tunel, plot, budova, 
krmelec, zvláštní umělé objekty – musí být obsaženy v legendě (lavička, triangulační tyč, ...). 
Jedná se o skupinu objektů uměle vytvořených člověkem, nejčastěji značených černou barvou. 
Nejdůležitější pro orientačního běžce je síť cest a jejich klasifikace. V úvahu je třeba brát nejen 
šířku cesty, ale také její zřetelnost pro běžce. Pozemky v soukromém vlastnictví se zakázaným 
přístupem (např. zahrady) jsou značeny žlutozelenou barvou. Budovy uvnitř těchto pozemků 
se zakreslují, ale nemusí být přesně vykreslen jejich tvar. Pokud není možné objekty uvnitř 
areálu zmapovat, vyplní se areál černou šrafurou (např. areály továren). Důležité je taky 
rozlišení v překonatelnosti plotů a kamenných zdí. 

Technické znaky: magnetické poledníky (severníky), registrační značky, výškové kóty. 
Jedná se o znaky, které jsou důležité na všech topografických mapách a ne jen na mapách 
pro OB.  

Znaky pro dotisk: např. start, cíl, kontrola, značený úsek, nepřístupná oblast (zakázaný 
prostor), občerstvovací stanice, stanoviště první pomoci. Tyto znaky slouží k vyznačení trati 
na mapě a používá se pro ně fialová barva. Dnes už se většina tratí tiskne, je však možné je 
na vytištěnou mapu dokreslit i ručně. 

Další znaky se používají pro specifické druhy orientačního běhu, jako je lyžařský orientační 
běh (LOB), orientační závod na horských kolech (MTBO), orientační závod po stezkách nebo 
parkový orientační běh. 

Obecně by všechny bodové znaky měly být v mapě orientovány k magnetickému severu 
(ve směru magnetických poledníků). Výjimku tvoří jeskyně, která se značí stejným symbolem 
jako kamenná jáma, ale orientuje se proti svahu, a pramen, který má orientaci ve směru toku. 
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Stejně tak by k magnetickému severu měl směřovat i veškerý text na mapě včetně názvu mapy 
či pořadových čísel kontrol.  

Důležitou roli pro vytvoření kvalitní mapy hraje také generalizace. Kritéria pro generalizaci 
by měla být jednotná na celé mapě, což je obtížnější dodržet, pokud se na jedné mapě podílí 
více kartografů. Proces generalizace je velmi subjektivní a každý kartograf může danou situaci 
vnímat rozdílně. Čapek (1992) rozlišuje tři druhy generalizace a to výběr, zjednodušování 
tvarů a slučování. Při tvorbě mapy pro orientační běh sehrává při generalizaci navíc velkou roli 
charakter a proměnlivost terénu. Například mapuje-li se kamenné pole, použije se pro něj 
plošného znaku „kamenné pole“ (slučování), ale jeho obrys nebude kopírovat přesně každý 
kámen (zjednodušení). Jako orientační prvky se v něm pak samostatně zakreslí pouze ty 
nejvýraznější balvany (výběr). V tom samém lese však může být nedaleko osamocený kámen 
ani z poloviny nedosahující velikosti předešlého balvanu a do mapy se přesto zakreslí. Může 
zde totiž taktéž sloužit k orientaci a zároveň se stává objektem pro potencionální umístění 
kontroly.
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3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A JEHO VYHODNOCENÍ 

V této části práce budou aplikovány metody pro srovnávací analýzu mentálních map. Nejprve 
zde bude popsán postup při sběru dat pomocí dotazníkového šetření. Následovat bude 
vyhodnocení a analýza těchto dat. Výsledky výzkumu budou poté podkladem pro nastínění 
možných tréninkových metod pro nácvik tvorby mentálních map. 

3.1 Úvod a stanovení hypotéz 

3.1.1 Úvod 

K výzkumu se dá přistupovat dvěma odlišnými přístupy, a to indukcí a dedukcí. Disman (2006) 
je charakterizuje takto: induktivní metoda začíná nejprve pozorováním a hledáním 
pravidelností ve sledované problematice. Tyto pravidelnosti se popíší a následně jsou ověřovány 
dalším pozorováním. Výsledkem je vznik nové teorie. Deduktivní metoda naopak vychází 
z teorie či z obecně popsaného problému, který se zformuluje do podoby hypotéz. Poté se 
provede sběr dat a na základě jejich vyhodnocení se hypotézy buď potvrdí či vyvrátí. V této 
práci je použita deduktivní metoda výzkumu, je proto třeba stanovit si hypotézy. 

3.1.2 Stanovení hypotéz 

Před započetím tvorby dotazníku bylo zapotřebí stanovit si hypotézy o výsledku šetření. 
„Pracovní hypotéza je tvrzení, předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více 
proměnnými“ (Disman, 2006, s. 79). Na základě pracovních hypotéz pak byly vytvořeny 
dotazníkové otázky a zvoleny typy terénů pro výzkum. „Soubor pracovních hypotéz má být tak 
konkrétní, že je možno bez velkých problémů převést obsah hypotéz na techniky zjišťování 
empirických dat“ (Zich, 1976, s. 107). Hypotézy v této práci se zabývají vztahem mezi 
respondentem – orientačním běžcem a kvalitou jeho mentální mapy. 

S přibývajícím věkem by měl být člověk schopen si snáze utvářet mentální mapu. Je zvyklý 
stále přijímat nové a nové informace a proces jejich tříbení, zpracování a ukládání je pro něj 
snazší. Z toho vychází i první hypotéza: Čím je respondent starší, tím lepší bude jeho mentální 
mapa. (Pozn.: Tato hypotéza je stanovena pro skupinu aktivních orientačních běžců. Je zřejmé, 
že u starších lidí opět poklesává schopnost přijímat nové informace a utváření mentálních map. 
Hypotéza však nepředpokládá, že by se tito lidé účastnili závodů v OB.) 

Každým absolvovaným závodem a tréninkem se sportovec zdokonaluje v technice OB. 
Vždy je sice postaven před ten samý problém - nalézt kontrolu, ale řešení tohoto úkolu je 
pokaždé jiné. S přibývajícími zkušenostmi se však dá tento proces zdokonalit a velmi urychlit. 
Druhá hypotéza je tedy založena na osobních zkušenostech závodníka: Čím více má závodník 
zkušeností s OB, tím lepší bude jeho mentální mapa. 
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Dalším předpokladem je, že závodník, který se umisťuje v závodech na předních příčkách 
a získá tak dobré výkonnostní ohodnocení (licenci), zvládá dobře techniku OB a tedy i utváření 
mentální mapy. Odtud pramení třetí hypotéza: Čím má závodník lepší výkonnost (licenci), tím 
lepší bude jeho mentální mapa. 

Není důvod, proč by měli být při vytváření mentálních map pro OB muži lepší než ženy 
či naopak. Všichni mají v tomto případě stejné podmínky i předpoklady. Čtvrtá hypotéza tedy 
zní: Na kvalitu mentální mapy nemá vliv pohlaví respondenta. 

Skandinávský terén i způsob jeho kartografického zpracování je velmi odlišný od českého. 
Respondenti, kteří dosud neběželi OB ve Skandinávii budou sice znát použité mapové znaky, 
ale nemusí už být schopni je správně interpretovat. Bude pro ně tedy obtížnější vytvořit 
mentální mapu tohoto prostoru. Poslední hypotéza proto zní: Závodník, který již někdy 
provozoval OB ve Skandinávii bude mít lepší mentální mapu postupu ze skandinávského terénu 
(postup D), než závodník, který se s tímto terénem dosud nesetkal. 

3.2 Dotazníkové šetření 
V této kapitole bude popsán postup při sběru dat dotazníkovým šetřením. 

3.2.1 Princip dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření patří společně s přímým pozorováním, rozhovorem a analýzou dokumentů 
mezi jednu ze základních technik sociologického výzkumu (blíže k těmto technikám např. 
Disman, 2006 či Zich, 1978). Podstatou dotazníkového šetření je, že respondent odpovídá 
písemně na otázky z předtištěného formuláře. To znamená, že komunikace mezi výzkumníkem 
a respondentem je zprostředkována pouze pomocí série písemných otázek, pokrývající 
zkoumanou oblast problému. Je proto důležité, aby otázky byly velmi pečlivě vybírány 
a formulovány.  

Technika dotazníku je velmi efektivní. Umožňuje zkoumat velký počet jedinců v relativně 
krátké době a při nízkých finančních nákladech. Další výhodou je, že při této formě komunikace 
mezi výzkumníkem a respondentem nedochází k nežádoucím zkreslujícím vlivům osoby 
tazatele a taktéž anonymita respondenta je relativně přesvědčivá. 

Nevýhodou dotazníku je naopak kladení vysokých nároků na ochotu respondenta odpovědět 
na všechny otázky. Je také možné, že dotazník vyplní za respondenta někdo jiný. Největší 
nevýhodou techniky dotazníkového šetření je nízká návratnost vyplněných dotazníků. 

Druhy dotazníkových otázek 

Podle Zicha (1976) se dotazníkové otázky dělí následujícím způsobem: 
1) Uzavřené otázky: odpovědi na tyto otázky jsou již předem formulovány 

a respondent z nich pouze vybírá tu, která se nejvíce blíží jeho názoru nebo která se 
s ním shoduje. Uzavřené otázky se rozdělují na : 

• alternativní otázky – respondent má jen 2 protichůdné možnosti odpovědí 
(např. ano/ne; muž/žena; apod.) 
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• výběrové (polytomické) otázky – umožňují dotazovanému výběr z více 
možností. Podle výčtu odpovědí rozlišujeme úplný výběr a polootevřený výběr 
odpovědí. 

2) Otevřené otázky: na rozdíl od uzavřených otázek nenabízejí dotazovanému žádné 
alternativy odpovědí. Je tedy zcela na respondentovi, jakým způsobem bude 
odpovídat a jak bude formulovat své odpovědi. Nevýhodou otevřených otázek je 
jejich obtížnější zpracování. 

3) Filtrační otázky: jedná se o otázky, které slouží k oddělení zájmové skupiny 
respondentů, vzhledem k cíli výzkumu. Ti pak dostanou další otázky týkající se 
dané problematiky, ostatní respondenti je vynechají. 

4) Kontrolní otázky: používají se pro ověřování pravdivosti odpovědí. Zpravidla se 
umísťují ve větší vzdálenosti od kontrolované otázky. 

5) Trikové otázky: jejich smyslem je odvést pozornost dotazovaného k jiné oblasti.  
6) Projekční otázky: v těchto otázkách není respondent tázán přímo na vlastní názory, 

ale jsou mu předkládány názory, postoje a jednání jiných či fiktivních osob, 
ke kterým se vyjadřuje. Projekční otázky mohou být položeny také formou 
nedokončených vět. Jejich validita pak může být ověřena pomocí kontrolních 
otázek. 

Všechny otázky použité v dotazníku by měly mít své opodstatnění, tedy směřovat 
ke stanoveným hypotézám. Měly by být formulovány jasně, výstižně a srozumitelně 
pro všechny respondenty. Každý respondent musí otázku chápat stejně. Otázky by neměly být 
nepříjemné či provokující a taktéž se nedoporučuje zařazovat otázky náročné na paměť 
(Disman, 2006). 

3.2.2 Tvorba dotazníku 

Dotazníkové otázky 

Dotazník podávaný respondentům (viz příloha) byl zcela anonymní. Otázky do dotazníku byly 
stanoveny tak, aby jako celek podávaly ucelený obraz o respondentovi z hlediska orientačního 
běhu. Dále měly za úkol charakterizovat závodníka vzhledem ke stanoveným hypotézám.  

Dotazník se skládá z osmi otázek, z nichž většina byla uzavřených s úplným či alternativním 
výběrem. Jako první byly zařazeny obecné otázky jako dotaz na pohlaví, kategorii a příslušnost 
k oblasti. Kategorie jsou v OB rozděleny dle věku, přičemž každá věková kategorie se ještě 
může dělit na podkategorie dle výkonnosti startujících. Pro účely dotazníku byly jednotlivé 
kategorie seskupeny do nadřazenějších celků. Za nejprestižnější kategorie jsou uznávány D21 
a H21, které jsou určeny především pro závodníky ve věku 21 až 34 let. Písmenem „D“ 
se rozumí dívky (ženy) a „H“ hoši (muži). Číslo pak až po H/D21 udává maximální věk 
závodníka, který může startovat v dané kategorii, od H/D21 naopak minimální věk závodníka. 
Kategorie žactva, dorostu a juniorů jsou děleny po dvouletých intervalech, kategorie veteránů 
(od H/D35) po pětiletých intervalech. 
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Otázka o počtu absolvovaných závodů v posledním roce má za úkol odhalit „pasivní členy“ 
orientačního běhu, což by mohlo popřípadě vysvětlit jejich horší výsledky. Hranice 5 a 20 
závodů byly stanoveny odhadem, vzhledem k počtu závodů, které se konají během jednoho 
roku. Do kategorie méně než 5 však mohou spadnout i lidé s dlouhodobým zraněním, kteří se 
jinak zúčastňují více závodů za rok. 

Licence označuje výkonnost závodníka. Nejvyšší možnou dosaženou licencí je licence E 
(elita), následuje R (používá se pouze při přechodu juniorských závodníků do kategorie 
dospělých) a pak již sestupně podle abecedy A, B a C. V žákovských kategoriích a dorostu je 
možné získat nejvýše licenci A. Licenci E může získat pouze závodník běhající v kategorii 
juniorů a dospělých. V kategoriích veteránů se již licence nezískávají a všichni mají licenci C. 
Platnost licence je omezena na rok, kdy ji závodník získá a na rok následující. Z těchto důvodů 
není v dotazníku položena otázka na současnou licenci závodníka, ale na nejvyšší dosaženou 
v dosavadní kariéře. 

Důležitým ukazatelem je údaj, jak dlouho se závodník OB věnuje. Na rozdíl od jiných 
sportů může člověk začít s OB v kterémkoli věku. Pro začátečníky bývají stavěny jednodušší 
tratě. Neplatí zde tedy pravidlo čím starší závodník, tím déle se OB věnuje. 

Poslední dvě otázky jsou spíše doplňkové. Skandinávské země jsou z hlediska OB velmi 
zajímavé, a to především kvůli jejich specifickým terénům, které jsou velmi odlišné od českých. 
Závodníci, kteří se chtějí prosadit v mezinárodní konkurenci a utkávat se se severskými 
závodníky, musí zvládat orientační techniku i v těchto lesích. Mnoho závodníků proto vyjíždí 
do tamních zemí na tréninkové pobyty. Do výzkumu byla proto také zařazena jedna mapa 
ze Skandinávie, na které by se měly asi nejvíce prokázat rozdíly ve vnímání mapy pro OB.  

Na schopnost utváření mentální mapy orientačního běžce by mohla mít vliv i jeho převaha 
v jedné ze dvou základních složek OB – orientační techniky či běhu. Do dotazníku proto byla 
zařazena otázka zkoumající subjektivní pocit závodníka, zda se považuje spíše za „mapaře“, 
„běžce“ nebo zda si myslí že mu „jde oboje stejně“. 

Zadání úkolu 

Další část dotazníku byla zaměřená na samotné vytváření mentálních map. K tomuto účelu byl 
vymyšlen úkol, který měl simulovat situaci při závodě, kdy závodník řeší postup na následující 
kontrolu a utváří si tak mentální mapu pro další pohyb terénem. Respondentům byly postupně 
předloženy 4 výřezy z map pro OB. Na každém výřezu byl zakreslen jeden postup, a to 
obvyklými symboly používanými k zákresu tratí – rovnostranným trojúhelníkem pro start 
a kružnicí pro kontrolu. Start resp. kontrola se vždy nacházejí na objektu přesně uprostřed 
tohoto symbolu. Respondent si měl představit, že tento postup řeší při závodě. Během 
stanoveného časového limitu měl za úkol vymyslet, kudy by na danou kontrolu běžel a zároveň 
si z mapy vygenerovat všechny pro něj důležité informace pro realizaci zvoleného postupu tak, 
aby se již vícekrát nemusel podívat do mapy. Jinými slovy, aby byl schopen již bez dalšího 
mapování překonat vzdálenost mezi startem a kontrolou a tuto bezpečně nalézt. Vybrané 
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informace měl pak respondent, již bez možnosti nahlížení do mapy, zakreslit na připravený čistý 
papír. Tento postup byl stejně aplikován pro všechny 4 mapové výřezy. 

V dotazníku bylo třeba dobře zformulovat zadání tohoto úkolu tak, aby bylo jednoznačné 
a pochopitelné pro všechny respondenty a aby nebylo zapotřebí dalších dotazů. Srozumitelnost 
jednotlivých otázek a zadání úkolu byla otestována pomocí předvýzkumu (viz kap. 3.2.3). 

Výběr typových postupů 

Pro účely výzkumu byly vybrány 4 typové postupy (A, B, C, D) ve 4 odlišných typech terénu 
(viz příloha). Každý postup byl zakreslen na výřezu z originální mapy pro orientační běh 
a sloužil jako předloha respondentům pro utváření mentální mapy. Postupy pak byly vybírány 
tak, aby byly splněny následující podmínky: 

a) start i kontrola musí být umístěny na jasně identifikovatelných objektech 
b) postup by měl obsahovat „ideální volbu postupu“ ze startu na kontrolu, která bude 

pokud možno „ideální“ pro co nejvíce respondentů 
c) délka postupu by měla být zvolena tak, aby bylo možné si zapamatovat všechny 

objekty na postupu mezi startem a kontrolou, tzn. aby výsledný výběr informací 
v mentální mapě respondenta nebyl podmíněn mírou zapamatovatelnosti. 

Zvoleny byly 3 relativně různorodé terény z Česka a jeden terén zcela odlišný - skandinávský. 
Jejich stručná charakteristika je následující: 

 
Postup A  

• výřez z mapy Kost 1 (Konopáč; Stárek; Havel, 2000); 1 : 10 000; Český ráj 

• zvlněný terén se skalami, středně hustá síť komunikací, porostově pestrý,  

• orientačně středně náročný 

Postup B 

• výřez z mapy Lipnice (Sokolář ... [et al.], 2001); 1 : 10 000; Vysočina 

• vysočinský zvlněný terén, hustá síť komunikací, velké množství detailů 

• orientačně středně náročný 

Postup C 

• výřez z mapy Králův stolec (Novák, 2003); 1 : 15 000; Českolipsko 

• rovinatý terén, hustá síť komunikací, porostově pestrý 

• orientačně snadný 

Postup D 

• výřez z mapy Norra Lunsen (Kampf, 2002); 1 : 10 000; Švédsko (Uppsala) 

• rovinatý terén, velké množství jemných terénních tvarů, bažiny, téměř bez cest 

• orientačně velmi náročný 
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3.2.3 Výzkum mezi orientačními běžci 

Před samotným dotazníkovým šetřením mezi orientačními běžci bylo zapotřebí provést 
předvýzkum. Ten se provádí za účelem ověření srozumitelnosti dotazníkových otázek a zadání 
a taktéž může včas odhalit eventuální problémy, které by se mohly vyskytnout během 
samotného výzkumu. Na základě předvýzkumu se pak může provést případná korekce 
dotazníku. 

Předvýzkum 

Předvýzkum pro účely této práce byl proveden na vzorku 3 respondentů. Z výsledků 
a z rozhovoru z dotazovanými vyplynulo, že jeden postup byl zvolen příliš dlouhý a nebyla zde 
tedy splněna podmínka c) o míře zapamatovatelnosti informací (viz výše). Na stejné mapě byl 
tedy následně vybrán nový postup, který již i tuto podmínku splňoval.  

Dalším výsledkem předvýzkumu bylo stanovení časového limitu pro možnost nahlížení 
do mapy. Při závodě v orientačním běhu může závodník číst mapu kolikrát chce a jak dlouho 
potřebuje. Pro účely výzkumu však bylo zapotřebí stanovit určitý časový limit, který ulehčí 
provádění výzkumu ve větší skupině respondentů najednou. Respondenti předvýzkumu neměli 
určen žádný časový limit, ale byli požádáni, aby mapu odložili, až budou cítit, že by pro ně další 
čtení mapy bylo bezvýznamné. Čas by neměl být v tomto výzkumu omezujícím či stresujícím 
faktorem, proto byla konečná doba odvozena podle odložení mapy posledním respondentem. 
Tímto způsobem byl stanoven limit 90 sekund pro každý postup. Pro zpětnou vazbu k tomuto 
kvalifikovanému odhadu byla do dotazníku přidána otázka týkající se časového limitu, kterou 
respondenti vyplňovali po zakreslení každé mentální mapy. 

Pomocí předvýzkumu bylo také zjištěno, že mentální mapy musí respondenti zakreslovat 
pomocí barevných tužek. Respondenti předvýzkumu měli k dispozici pouze jednu barvu 
a bez popisu se často dalo jen těžko odhadnout, jaký objekt dotazovaný vlastně zakreslil. 

Výzkum 

Po korekcích dotazníku provedených na základě předvýzkumu bylo možné zahájit samotný 
výzkum. Za základní skupinu byla stanovena skupina orientačních běžců z Česka. 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 30 respondentů, vybraných z důvodů 
porovnatelnosti tak, aby každou sledovanou skupinu reprezentovalo 6 závodníků. Sběr dat 
probíhal v období mezi 24. 11. 2007 a 23. 3. 2008. Jako první se výzkumu zúčastnilo 9 
závodníků z klubu OK Jilemnice na jejich oddílovém přeboru ve Mříčné. Následně byl 
proveden výzkum na úvodním srazu české reprezentace OB v Prostějově. Vyplněné dotazníky 
od vzorku žactva byly získány na tréninku mladšího a staršího žactva oddílu OK99 Hradec 
Králové v tělocvičně v Hradci Králové. Zbylí respondenti vyplnili dotazník na společném 
velikonočním soustředění klubů OK 99 Hradec Králové a Start Náchod v Doksech. 

Z celkového počtu 30 respondentů bylo 14 žen a 16 mužů (viz graf 1). Nejvíce respondentů 
je z Východočeské oblasti (77 %), zbývající respondenti jsou z Jihomoravské a Pražské oblasti. 
Třetina respondentů se věnuje OB méně než 10 let (všichni žáci, 3 dorostenci a 1 junior). Více 
než polovina respondentů se v posledním roce zúčastnila více než 20ti závodů, pouze 3 
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respondenti jich absolvovali méně než 5. Nejvíce bylo zastoupeno respondentů s nejvyšší 
možnou licencí E (elita) a společně se závodníky s licencí A tvořili přesně polovinu ze všech 
dotazovaných. Více než polovina dotazovaných respondentů již někdy provozovala OB 
ve Skandinávii. 46 % respondentů se považuje za „běžce“, 27 % se označilo za „mapaře“, 
ostatní dotazovaní si myslí, že jim „jde obojí stejně“. 

 

Pohlaví

ženy
47%muži

53%

Absolvované závody za rok

5 až 20
37%

více než 20
53%

méně než 5
10%

 

Licence

B
33%

C
17%

A
10%

E
40%

OB ve Skandinávii

ano
60%

ne
40%

 
Graf 1 Vybrané charakteristiky souboru respondentů 

Zdroj: dotazníkové šetření 

3.3 Vyhodnocení dotazníků  
V této kapitole bude popsán postup při vyhodnocování mentálních map pro OB, 
získaných dotazníkovým šetřením. Při hodnocení budou aplikované 2 různé hodnotící metody, 
a to metoda četností a metoda hodnocení pomocí stanovených vah a kritérií. Před samotným 
hodnocením je však zapotřebí nejprve vysvětlit samotnou techniku OB, jelikož obě metody se 
o ni opírají. 

3.3.1 Technika orientačního běhu 

Technika OB se skládá ze 2 složek: techniky běhu a techniky orientace. V této kapitole bude 
rozebrána pouze technika orientace, jelikož je považována za důležitější (Lenhart, 1993) 
a přímo souvisí s vytvářením mentálních map pro OB. 

Orientační technika se skládá ze tří na sebe navazujících a stále se opakujících kroků: volby 
postupu, realizace zvoleného postupu a koncovky (dohledání kontroly). Všechny tyto kroky 
podmiňují utváření mentálních map závodníka (viz kap. 2.1.3). 

Volba postupu 

Závodník si v průběhu závodu vytváří mentální mapu každého úseku trati. Nejprve analyzuje 
postup jako celek a zvolí si způsob, jakým daný úsek překoná. Pro toto rozhodnutí je třeba 
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zvážit mnoho faktorů. Nejprve se analyzuje „přímá volba“, tedy zda by se dalo běžet přímo 
po spojnici start – kontrola (resp. kontrola – kontrola). Pokud jsou tam nějaké překážky - např. 
velké stoupání, hustá vegetace, obtížný podklad, voda, plot, skály, apod., zkoumá závodník 
možné alternativy delších, ale jednodušších postupů, které se překážkám vyhýbají. Roli 
ve výběru postupu hraje také únava, délka trati a orientační náročnost jednotlivých variant 
(Lenhart, 1993). Podle Anderssona ... [et al.] (2002) jsou třemi základními faktory ovlivňující 
závodníkovo rozhodnutí o volbě postupu: 

• Která volba postupu je nejrychlejší? 
• Která volba postupu stojí nejméně sil? 
• Která volba postupu bude nejjistější? 

Na základě analýzy informací z mapy si závodník vytvoří první mentální mapu zvoleného 
postupu. Jedná se však o mapu velmi schematickou a chudou na počet prvků. Obsahuje jen 
základní charakteristiku postupu, jako např. jakým směrem je další kontrola, jak je postup 
přibližně dlouhý, jestli poběží „zleva“, „zprava“ či „pod čarou“ (myšleno vzhledem ke spojnici 
start – kontrola), hrubou představu o výškopisu a výrazných překážkách. Tato mentální mapa 
tedy ještě nemá za cíl dovést závodníka ke kontrole, ale pouze mu v hrubosti nastínit, co ho 
čeká. Než se tedy orientační běžec vydá na zvolenou trasu, musí si tuto mentální mapu doplnit 
dalšími informacemi. Aby však neztrácel čas, provádí zkušený závodník veškeré toto čtení 
mapy za běhu, bez nutnosti zastavování se. Je proto dobré mít tuto představu o dalším postupu 
již před oražením předešlé kontroly a plynule tak pokračovat v běhu. 

Realizace postupu 

Ze startu (resp. od kontroly) vybíhá závodník ve směru zvoleného postupu na další kontrolu. 
Dosud má závodník v mentální mapě pouze ty informace, které využil pro volbu postupu. Nyní 
je však třeba, aby si zvolený postup upřesnil dalšími podrobnějšími informacemi. Nemusí však 
řešit celý postup najednou. Může si zvolenou trasu rozdělit na kratší úseky a zpřesňovat si je až 
ve chvíli, kdy se k nim přiblíží. Pro realizaci zvolené trasy orientační běžec využívá nejvíce 
vodících linií, tzv. „kolejí“. Nejčastěji se jedná o cesty a pěšiny, ale jako kolej může sloužit 
i potok, rýha, hřbet nebo i pouhý směr – azimut. Po koleji běží závodník až k určitému 
záchytnému bodu, tzv. „zarážce“, kde odbočí na jinou kolej, tedy tzv. „přehodí výhybku“. 
Zarážkou může být např. křižovatka cest, krmelec, paseka nebo také jen odhad vzdálenosti. 
Po cestě si závodník kontroluje svou polohu pomocí tzv. „návěstidel“, tj. objektů, které jsou 
jasně zřetelné v terénu i v mapě. Podobnou funkci mají i tzv. „majáky“. Jde o z daleka viditelné 
a jednoznačně určitelné objekty, linie či plochy, které slouží k orientaci v terénu. Závodník běhá 
buď přímo přes ně, nebo na dohled od nich (Doušek; Lenhart, 1991). Pro ilustraci poslouží obr. 
4. 
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Obr. 4 Realizace postupu. 

Zdroj: vlastní ilustrace 

Mapa pro OB je velmi podrobná a obsahuje spoustu detailů. Závodník je tedy nucen po většinu 
postupu generalizovat její obsah pouze na ty nejdůležitější informace, které ho dovedou 
do místa kontroly. Jedná se o tzv. „hrubé čtení mapy“ (Doušek; Lenhart, 1991). Správným 
výběrem důležitých objektů může zamezit vzniku případným chybám a zároveň tím, že bude 
s mapou porovnávat pouze vybrané objekty v terénu, urychlí svůj čas strávený na trati.  

Koncovka (dohledávka) 

Koncovkou nebo-li dohledávkou se nazývá poslední část postupu, jejímž úkolem je najít 
samotnou kontrolu. Jedná se o úsek od posledního výrazného, jednoznačně určitelného bodu 
(tzv. „odrazový bod“) ke kontrole (pozn. Lenhart (1993) odhaduje délku dohledávky na cca 
150 m). Odrazovým bodem může být křižovatka, ohyb cesty, roh paseky, apod. V dohledávce je 
nutné zpomalit běh na takovou rychlost, aby byl závodník schopen „jemného čtení mapy“, tzn. 
najít v mapě co nejvíce detailů, pro bezpečné nalezení kontroly (Doušek; Lenhart, 1991). 
Vyplatí se zde také zvolit si určitou zarážku za kontrolou (nejčastěji linii či plochu), pro případ 
minutí či přeběhnutí kontroly. 

3.3.2 Hodnocení pomocí metody četností zaznamenaných prvků 

Po shrnutí správné techniky OB je možné přistoupit k vyhodnocovacím metodám mentálních 
map. Metoda četností je kvantitativní hodnotící metoda, sloužící ke zjišťování počtu identických 
dat v určitém datovém souboru. Při vyhodnocování dotazníků bude tato metoda aplikována 
na soubor všech mentálních map, kde výsledkem bude přehled četností jednotlivých 
respondenty zaznamenaných prvků.  

Postup hodnocení 

Hodnocení bylo prováděno pro jednotlivé postupy (A, B, C, D) samostatně. Každá mentální 
mapa z dotazníku byla porovnána s odpovídajícím výřezem originální mapy, který měli 
respondenti k dispozici při výzkumu. Sledovány byly postupně všechny zaznamenané znaky 
(body, linie, plochy) v mentální mapě, přičemž do následného hodnocení byly vneseny pouze 
ty, které byly jasně identifikovatelné a vůči ostatním prvkům v mapě relativně dobře umístěné. 
Tvarová přesnost znaků nebyla pro zahrnutí do hodnocení určující. Každý rozpoznaný znak, 
který splnil výše uvedená kritéria, dostal přiřazeno své identifikační číslo, pod kterým byl jako 
hodnota „1“ zanesen v tabulce do řádku k příslušnému respondentovi. Výřezy map 
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s přiřazenými identifikačními čísly k objektům, včetně jejich slovního popisu, jsou v příloze této 
práce. 

Na základě tohoto vyhodnocení vznikla pro každý postup tabulka četností jednotlivých, 
respondenty zaznamenaných, prvků (viz příloha), kde jsou četnosti uvedeny jak za celý vzorek 
respondentů, tak také dle jednotlivých hodnocených skupin (žactvo, dorost/junioři, dospělí, 
veteráni a reprezentanti). Tabulky četností byly následně v programu Excel zobrazeny pomocí 
součtových sloupcových grafů (viz příloha) a taktéž v programu OCAD 8 vizualizovány 
do podoby agregovaných tematických map za jednotlivé skupiny respondentů. 

Výsledky 

Hodnocení pomocí metody četností zaznamenaných prvků by mělo ukázat, jaký druh informací 
respondenti nejčastěji volí pro svou orientaci v terénu, tedy které objekty považují z hlediska 
orientace za důležité. Je zřejmé, že čím vícekrát se daný objekt vyskytl v mentálních 
mapách různých respondentů, tím je jimi považován z hlediska orientace v terénu za důležitější.  

Každý z řešených postupů A, B, C, D byl vybrán tak, aby byl od ostatních trochu odlišný 
(viz str. 18 – výběr typových postupů) a mohla se tak lépe projevit individualita respondenta 
ve výběru, pro orientaci důležitých, informací. 

Pro lepší přehlednost výsledků jsou v této kapitole získané tabulky četností interpretované 
ve formě agregovaných mentálních map, které zobrazují četnosti zaznamenaných prvků 
dle jednotlivých sledovaných skupin respondentů. Počty zakreslení jednotlivých prvků jsou 
v těchto mapách rozděleny do tří stejně velkých intervalů a znázorněny pro bodové znaky 
změnou jejich velikosti, u liniových znaků tloušťkou čáry a u plošných znaků intenzitou barvy. 
Znaky pro některé prvky byly pro zjednodušení agregovány do nadřazenějších celků (např. 
cesty, hustý les). Tvary znázorněných prvků jsou zobrazeny stejně jako v podkladové mapě 
(originálním výřezu), bez ohledu na to, jak přesně je znázornili respondenti. Pouze počet 
vrstevnic byl zredukován a jejich průběh lehce zjednodušen, skalní patra byla agregována 
do větších bloků.  
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Obr. 5 Legenda k agregovaným mapám 

Žactvo (kategorie HD10-14)  

Při porovnání agregovaných map za skupinu 6 respondentů kategorie žactva (obr. 6) 
s agregovanými mapami dalších sledovaných skupin (viz dále) na první pohled upoutá velmi 
malá obsahová náplň těchto map. Toto je patrné i na grafu znázorňující četnosti zaznamenaných 
informací dle sledovaných skupin respondentů (graf 2). Navíc většina zaznamenaných prvků je 
znázorněna znakem z nejnižší kategorie (1-2 respondenti), což do jisté míry vypovídá 
o rozrůzněnosti v pohledu žáků na to, jaké objekty jsou pro jejich orientaci v terénu důležité. 
Jediné, co se objevuje na všech čtyřech agregovaných mapách v relativně ucelené podobě, je síť 
cest, především pak u postupu C. Svědčí to o tom, že cesty jsou žáky nejvíce využívanou 
„pomůckou“ pro pohyb a orientaci při závodě. Co se týče výběru ostatních prvků pro orientaci, 
dalo by se zde téměř hovořit o náhodném výběru.  

Důležitým ukazatelem je také samotné rozmístění zaznamenaných prvků v mapě. Jak 
vyplývá z techniky OB (viz kap. 3.3.1), po většinu postupu se používá hrubé čtení mapy, ale 
v oblasti dohledávky je třeba zpomalit a číst mapu mnohem podrobněji. V mentální mapě by se 
to mělo projevit větším množstvím vnímaných objektů v oblasti kontroly. Na agregovaných 
mapách žactva je však zřetelný pravý opak. Nejvíce podrobností respondenti zakreslili v oblasti 
startu, prostor kolem kontroly je naopak téměř prázdný. Zajímavým poznatkem je i fakt, 
že respondenti z této skupiny si uvědomovali spíše pozici startu než objekt, na kterém 
se nachází hledaná kontrola. U postupů A a D dokonce objekt kontroly nezaznamenal žádný 
z dotazovaných žáků. 

Nutno také podotknout, že výsledné agregované mapy vypadají mnohem přesněji, než 
jednotlivé mentální mapy od respondentů. Každý objekt, který byl v mentální mapě 
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dotazovaného identifikován byl zaznamenán v různé kvalitě, ale do agregované mapy byl 
pro sjednocení zakreslen podle originální mapy pro OB. U kategorie žactva se toto projevilo 
obzvlášť, jelikož měla největší zastoupení v uznaných objektech, které byly sice 
identifikovatelné, ale přitom v mentální mapě velmi nepřesně zakreslené.  
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Graf 2 Četnosti zaznamenaných prvků dle sledovaných skupin respondentů 

Zdroj: vlastní výpočet
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Obr. 6 Agregované mapy – žactvo 
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Dorost a junioři (kategorie HD16-20) 

Mentální mapy získané od respondentů této skupiny jsou o poznání bohatší na zaznamenané 
objekty než mapy od vzorku žactva. Počty znázorněných objektů skupiny dorostu a juniorů jsou 
kvantitativně srovnatelné s kategorií dospělých (viz graf 2). Respondenti se již také poměrně 
hodně shodovali ve výběru důležitých prvků, což dokazují i agregované mapy za tuto šestici 
respondentů (obr. 7). Na postupu A jeden respondent zvolil odlišný postup, když si naplánoval 
snadnější trasu zleva po cestě, narozdíl od ostatních závodníků, kteří zvolili postup přímější. To 
se negativně projevilo na počtu shodně zaznamenaných objektů.  

Za asi nejlepší je možné považovat výsledek na postupu B, kdy je celá trasa postupu 
zakreslena znaky z kategorie odpovídající nejvyšším četnostem. Na škodu je pouze oblast 
dohledávky, kde zaznamenané objekty spadají již do druhé kategorie znázornění četností a také 
některé, z hlediska orientace zcela nepodstatné zakreslené objekty, jako např. výrazné stromy 
v okolí startu, mělké jámy v hustém lese zhruba v půlce postupu či patník u křižovatky cest. 

Objekt kontroly je již na každé z agregovaných map uveden, avšak na postupech A a B jej 
zakreslily pouze 4 ze 6 respondentů této skupiny. 

Dorostenci a junioři, narozdíl od žáků, mají ve svých mentálních mapách už alespoň 
naznačen tvar reliéfu na daných postupech, i když jen málo vrstevnic mohlo být v agregované 
mapě znázorněno znakem odpovídajícím největším četnostem zakreslení. 
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Obr. 7 Agregované mapy – dorost a junioři 
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Dospělí (kategorie HD21) 

Počty zaznamenaných objektů v mentálních mapách respondentů z kategorie dospělých – 
nereprezentantů jsou dle grafu (graf 2), velmi podobné předchozí hodnocené skupině dorostu 
a juniorů. Avšak při srovnání agregovaných map těchto dvou skupin (viz obr. 7 a obr. 8) je 
patrné, že dospělí zaznamenali sice menší množství objektů než dorost/junioři, ale za to byli 
ve výběru prvků více jednotní.  

Rozložení zaznamenaných objektů v rámci postupu již více odpovídá výše správné technice 
OB, tedy nejvíce informací je zobrazeno v oblasti dohledávky. Toto je splněno především 
u postupu B a D.  

V mentálních mapách respondentů ze skupiny dospělých se již téměř nevyskytují 
nadbytečné orientační prvky. Snad jen mokrá jáma na postupu B a kupky v těsné blízkosti startu 
postupu D, by se daly označit za méně důležité. 

Narozdíl od předešlých hodnocených skupin jsou v agregované mapě postupu 
ze Skandinávie (postup D) velmi dobře zachyceny výrazné terénní tvary, které v tomto terénu 
patří mezi nejdůležitější orientační prvky. Do velké míry to může být vysvětleno tím, že všichni 
respondenti ze skupiny dospělých se již někdy s tímto terénem setkali. 
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Obr. 8 Agregované mapy – dospělí 



 
Kap. 3: Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení 

31 

Reprezentanti (kategorie HD21) 

Z mentálních map od vzorku respondentů z řad českého reprezentačního družstva byly 
vytvořeny agregované mapy (obr. 9), které se vyznačují bohatým obsahem. To potvrzuje i graf 
(graf 2), na kterém je jasně vidět, že ze sledovaných skupin dosáhli reprezentanti u všech 
postupů nejvyššího počtu zaznamenaných objektů. Zároveň je v agregovaných mapách této 
skupiny respondentů největší počet prvků, znázorněných znakem z nejvyšší kategorie četností. 
To znamená, že respondenti se ve velké míře shodli ve výběru důležitých prvků využívaných 
k orientaci v terénu. U postupů A, B a D se vždy našel jeden respondent, který si zvolil určitou 
část postupu jinak, než ostatní dotazovaní, což vysvětluje znázornění některých prvků nejnižší 
třídou stupnice (např. u postupu B pěšiny vpravo od spojnice start kontrola) 

Rozložení zaznamenaných informací v rámci postupu na všech agregovaných mapách téměř 
dokonale odpovídá pravidlům správné techniky OB (viz kap. 3.3.1), tedy až po úsek dohledávky 
jsou zaznamenány pouze ty nejdůležitější informace pro bezpečný postup terénem, v oblasti 
těsně před kontrolou je počet zakreslených detailů výrazně větší. Za každou kontrolou (mimo 
postupu B, kde to nebylo možné) je rovněž naznačena zarážka pro případ jejího přeběhnutí – 
skalní sráz na postupu A, cesta a stoupání na postupu C a kupy za kontrolou na postupu D. 

Avšak i v agregovaných mapách za tuto skupinu respondentů je možné nalézt objekty, které 
jsou pro orientaci na postupu méně významné a mohou sloužit maximálně k ověření pozice 
v terénu, která je však již zřejmá pomocí jiných zaznamenaných objektů. Příkladem toho můžou 
být třeba srázy, zakreslené vlevo od nejhustšího lesa na postupu A. Hranice hustého lesa je sama 
o sobě již dostatečně zřejmou vodící linií a v kombinaci se znázorněním výškopisu již podává 
závodníkovi dostatečnou informaci pro bezpečné překonání tohoto úseku.  

Na postupu C reprezentanti kromě sítě cest zakreslili (podobně jako dorostenci) i poměrně 
velké množství porostových detailů, které slouží v určitých částech postupu jako majáky, někdy 
jen pro kontrolu správného postupu terénem. 

Poměrně hodně byl reprezentanty vnímán výškopis. Dobře je to patrné např. v kopcovatém 
terénu postupu A, kde někteří respondenti vykreslili i jednotlivá údolí v oblasti dohledávky. 
Taktéž u skandinávského postupu D byly vrstevnicemi znázorněné terénní tvary vnímány jako 
hlavní orientační body. Společně se zakreslenými kupami a bažinami bez porostu stromů 
(v mapě se značí žlutě), které jsou v těchto lesích dobře viditelnými orientačními body, 
to poukazuje na skutečnost, že reprezentanti dobře znají specifika skandinávského terénu.
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Obr. 9 Agregované mapy – reprezentanti 
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Veteráni (kategorie HD35+) 

Většina z šesti dotazovaných závodníků veteránských kategorií má, na rozdíl od ostatních 
sledovaných skupin, ve své mentální mapě postup zasazen do širšího okolí (viz obr. 10). Jak se 
zdá, respondenti této skupiny se snažili vytvořit si spíše celkovou představu o terénu, kterým 
budou postupovat při realizaci zvolené trasy, než zachycovat jednotlivé detaily. To se projeví 
i na agregovaných mapách (obr. 11), kde se vnímaný prostor kolem postupu zdá být navíc 
jakoby ohraničen, a to nejčastěji liniovými objekty (dobře patrné např. na postupu B). Toto 
vymezení slouží jako záchytná linie (hranice), za kterou se závodník nesmí při běhu dostat.  

 
Obr. 10 Ukázka mentálních map - veteráni 

Zdroj: dotazníkové šetření  

Respondenti veteránského věku relativně ve velké míře zakreslili průběh vrstevnic v rámci 
postupu. Výjimku ale tvoří postup D ze skandinávského terénu, kde je naopak vykreslení 
výškopisu nedostačující.  

V agregovaných mapách této skupiny je možné nalézt mnoho přebytečných informací, jako 
např. na postupu A hřbet se skalami vlevo od startu, vodoteč ležící daleko za kontrolou, 
u postupu B pak jezírko v levé části ve směru postupu. Jedná se o objekty, které při realizaci 
postupu závodník nevyužije, tedy jsou naprosto nepodstatné pro jeho orientaci. 

Závodníci taktéž velmi zřídka zakreslili objekt, na kterém se nachází hledaná kontrola. 
Pouze světlina u postupu C mohla být v agregované mapě znázorněna symbolem z nejvyšší 
kategorie dle četností. 
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Obr. 11 Agregované mapy – veteráni 
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3.3.3 Hodnocení pomocí metody stanovených vah a kritérií  

Metoda hodnocení pomocí stanovených vah a kritérií je kvalitativní hodnotící metodou, pomocí 
níž se zjišťuje, do jaké míry objekt zkoumání, v tomto případě mentální mapa, splňuje předem 
stanovená kritéria – tedy jak je kvalitní. Touto metodou budou opět hodnoceny všechny 
mentální mapy z dotazníků a výsledkem bude ranking respondentů z hlediska kvality jejich 
mentálních map. 

Postup hodnocení 

Před začátkem hodnocení bylo nejprve nutné stanovit si hodnotící kritéria, na základě kterých 
budou jednotlivé mapy zkoumány. Kritéria se stanovují tak, aby byla co nejvíce přizpůsobena 
hodnocenému dílu a aby byla v rámci možností komplexní. Taktéž by kritéria měla být na sobě 
nezávislá, tedy plnění jednoho kritéria by nemělo ovlivňovat plnění jiného kritéria, a měla by 
být snadno aplikovatelná (Bláha, 2005).  

Pro všechny 4 sledované postupy (A, B, C, D) byla zvolena stejná hodnotící kritéria. Jejich 
výběr vycházel z předpokladu, že podle nakreslené mentální mapy by měl být respondent 
schopen bezpečně nalézt danou kontrolu. Cílem tedy bylo stanovit taková kritéria, pomocí 
kterých bude možno objektivně posoudit, do jaké míry plní zkoumaná mentální mapa výše 
uvedenou funkci. 

Každá mentální mapa byla posuzována ze tří hledisek, která by se dala stručně nazvat takto: 
postup, dohledávka a přesnost zakreslených prvků. Všechna tato kritéria by mohla být dále 
dlouze rozpracována a roztříděna na mnoho „podkritérií“, což by ale výrazně přesahovalo 
možnosti rozsahu této práce. Proto bude pro hodnocení použito pouze těchto tří základních 
kritérií. 

• kritérium postup 
Při hodnocení podle tohoto kritéria bylo primárně zkoumáno, jakou volbu 

postupu závodník zvolil a především jak tento postup realizoval (viz kap. 3.3.1). 
Sledováno tedy bylo, zda respondent při postupu jde stále „na jistotu“, tedy využívá 
vodících linií, zarážek a vnímá dostatečné množství kontrolních bodů na trase 
(návěstidla, majáky). Postup byl takto sledován a hodnocen až po úsek dohledávky. 

• kritérium dohledávka  
Dohledávka je pro orientační běh natolik specifickým úsekem postupu, že pro ni 

bylo vyčleněno samostatné kritérium hodnocení. V rámci dohledávky bylo zkoumáno, 
jak závodník řešil dohledání kontroly, tj. zda využil všechny možné výrazné prvky, 
které ho správně nasměrují ke kontrole. Dále, zda respondent zakreslil objekt umístění 
kontroly a taktéž, jestli si zvolil záchytný bod za kontrolou pro případ, že by ji přeběhl. 

• kritérium přesnost 
Tvarová a polohová přesnost byla posledním hodnotícím kritériem. Tvarová 

přesnost plošných prvků je důležitá tam, kde závodník postupuje podél jeho hrany 
a především tam, kde se ji chystá opustit. U liniových prvků je důležité zachycení tvaru 
křižovatek, opět hlavně těch, kde závodník odbočuje. 
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Polohová přesnost byla zkoumána především z hlediska relativní přesnosti, tedy 
zda jsou prvky vzájemně vůči sobě správně umístěny. 

Každému z výše zmíněných kritérií byla následně přiřazena hodnotící stupnice, podle které se 
mentálním mapám přidělovala hodnota (body či procenta) určující míru plnění daného kritéria. 
Miklošík (2005) uvádí tři druhy hodnotících stupnic: 

a) Nominální stupnice: jedná se o binární stupnici, kde výsledkem mohou být pouze 
dvě alternativy, obvykle kladná a záporná (např. vyhovuje × nevyhovuje; 0 × 1; 
apod.) 

b) Ordinální stupnice: přiřazuje hodnocenému dílu určitou známku (klasifikační 
stupnice), např. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 či „převrácená známkovací“ 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
(Bláha, 2005), nebo jsou přidělovány body (bodová stupnice), např. 0 až 10 bodů, 
dle míry plnění daného kritéria. Intervalová stupnice se používá, pokud je třeba 
výrazněji odlišit jednotlivé alternativy. 

c) Kardinální stupnice: označuje procentuální vyjádření míry plnění daného kritéria 
(0 – 100 %) 

Pro účely výzkumu byla všem třem kritériím přiřazena ordinální hodnotící stupnice, a to 
„převrácená známkovací“ pro kritéria postupu a dohledávky a bodovací stupnice (v rozsahu 
0 až 2 body) pro posouzení přesnosti.  

Pokud mají kritéria sloužit při hodnocení jako celek, je nutné jejich výsledky sumarizovat. 
K tomu je třeba zavést převodní tabulku mezi jednotlivými hodnotícími stupnicemi, popř. 
na jednotnou kardinální stupnici (viz tab. 1) a taktéž zavést váhy pro jednotlivá kritéria, tzn. 
přiřadit velikost jejich podílu na výsledné hodnotě. 

Tab. 1 Převodová tabulka stupnic hodnocení (zdroj: Bláha (2005), upraveno) 
S T U P N I C E 

nominální ordinální kardinální 

(0 × 1) (0 - 2 body) (klasické 
známky) 

(známky 
„obráceně“) (0 - 10 bodů) (%) 

0 0 5 0 0 0 
        1 10 
      1 2 20 
    4     25 
        3 30 
      2 4 40 
  1 3   5 50 
      3 6 60 
        7 70 
    2     75 
      4 8 80 
        9 90 
1 2 1 5 10 100 

Váhy pro jednotlivá kritéria byly přiděleny tak, aby se celkový součet váhových koeficientů 
rovnal jedné (∑pi = 1). Jednotlivé váhy pak byly stanoveny odborným odhadem tak, aby 
vzájemný poměr váhových koeficientů odpovídal důležitosti jednotlivých kritérií. Pro kritérium 
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postupu tak byl určen nejvyšší váhový koeficient P1 = 0,4, pro kritérium dohledávky 
a pro přesnost pak koeficient P2 = P3, = 0,3. 

Výsledky 

Hodnocení pomocí metody stanovených kritérií (postup, dohledávka a přesnost) a jim 
příslušných vah zkoumá mentální mapy z hlediska kvality jejich obsahu. Bodová hodnocení 
mentálních map dle jednotlivých kritérií včetně jejich převodů na kardinální stupnici a následné 
zvážení odpovídajícími koeficienty byla pro svůj rozsah zařazena do přílohy. Shrnutí výsledků 
za všechny čtyři postupy je v tabulce 2. Levou část této tabulky vyplňují údaje o respondentech 
zjištěných z dotazníků, hodnoty ve sloupcích A, B, C, D představují součet bodových 
ohodnocení za jednotlivá kritéria, převedených na kardinální stupnici a vynásobených váhovým 
koeficientem daného kritéria. Na každém postupu bylo možné dosáhnout maximálně hodnoty 
100, respektive hodnoty 400 celkem za všechny čtyři postupy. Pro lepší přehlednost jsou 
v tabulce záznamy jednotlivých respondentů barevně rozlišené dle sledovaných skupin.  

Tab. 2 Výsledky hodnocení metodou stanovených kritérií a vah (zdroj: dotaz. šetření, vlastní výpočet) 
dotazníkové údaje hodnocení 

id pohlaví kategorie oblast poč. závodů lic. roky skand. map/běž A B C D celkem pořadí
21 muž dospělý - R JM více než 20 E 18 ano mapař 88 100 94 92 374 1
19 žena dospělý - R JM více než 20 E 23 ano mapař 80 100 92 100 372 2
22 muž dospělý - R PH více než 20 E 20 ano stejně 88 100 94 88 370 3
24 žena dospělý - R VČ více než 20 E 11 ano běžec 88 100 94 88 370 3
20 žena dospělý - R PH více než 20 E 16 ano stejně 86 100 88 94 368 5
23 muž dospělý - R JM více než 20 E 16 ano stejně 78 86 94 88 346 6
12 muž dorost VČ více než 20 B 5 ne mapař 80 94 57 94 325 7
14 žena dospělý VČ více než 20 E 15 ano běžec 82 80 66 72 300 8
15 muž dospělý VČ více než 20 E 19 ano běžec 43 92 72 86 293 9
10 muž junior VČ více než 20 A 7 ano stejně 78 86 43 74 281 10
28 muž veterán VČ více než 20 B 21 ne běžec 68 80 63 66 277 11
25 muž veterán JM více než 20 E 28 ano běžec 86 57 78 49 270 12
8 muž dorost VČ více než 20 B 6 ano mapař 66 72 80 46 264 13
9 muž dorost VČ více než 20 A 5 ne mapař 55 88 43 74 260 14

18 žena dospělý VČ 5 - 20 E 14 ano běžec 80 49 51 72 252 15
30 žena veterán VČ 5 - 20 E 33 ano mapař 51 86 49 65 251 16
7 žena dorost VČ více než 20 B 11 ano stejně 51 80 43 69 243 17

29 muž veterán PH 5 - 20 B 24 ne stejně 72 57 72 37 238 18
11 žena junior VČ 5 - 20 A 15 ano mapař 43 69 78 37 227 19
16 muž dospělý VČ více než 20 E 15 ano běžec 49 59 74 45 227 19
17 muž dospělý VČ 5 - 20 B 12 ano mapař 54 31 68 57 210 21
27 žena veterán VČ 5 - 20 C 12 ne běžec 45 37 66 37 185 22
13 žena dospělý VČ méně něž 5 B 11 ano běžec 35 43 45 49 172 23
3 žena žactvo VČ 5 - 20 B 3 ne běžec 66 31 37 0 134 24

26 muž veterán VČ méně něž 5 B 21 ne běžec 31 35 37 0 103 25
4 muž žactvo VČ 5 - 20 C 2 ne běžec 23 23 29 0 75 26
1 muž žactvo VČ 5 - 20 C 2 ne stejně 31 8 8 23 70 27
5 žena žactvo VČ 5 - 20 B 5 ne běžec 16 8 0 23 47 28
2 žena žactvo VČ méně něž 5 C 1 ne běžec 0 6 6 8 20 29
6 žena žactvo VČ 5 - 20 C 3 ne stejně 0 0 0 0 0 30

Poznámka: dospělý - R = reprezentant, VČ = Východočeská, JM = Jihomoravská, PH = Pražská  
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Z tabulky je na první pohled zřejmé, že nejkvalitnější mentální mapy z hlediska stanovených 
kritérií zaznamenali respondenti z českého reprezentačního družstva, kteří v součtu hodnocení 
za všechny čtyři postupy umístili na prvních šesti příčkách. Nejlépe si reprezentanti poradili 
s postupem B, kde pět z nich dosáhlo maximálního možného počtu bodů. Pro ilustraci jsou zde 
dvě ukázky postupu B (viz obr. 12). Oba závodníci z ukázky zvolili následující postup: 

Od startu běží pouze na hrubý směr (azimut) až na křižovatku cest, přičemž obě 
protínající se cesty slouží jako zarážky, které je v případě potřeby taktéž ke křižovatce 
dovedou. Odsud pokračují po cestě na JV (pozn. ukázky jsou orientovány k jihu) až 
na křižovatku tvaru „T“, kde odbočí vpravo. Pokračují po cestě, která se stáčí doleva, až 
k hustému lesu vpravo od cesty. Na levé ukázce se závodník jistí tím, že odpočítává 
doprava odbočující pěšiny, majitel pravé ukázky totožnost hustého lesa kontroluje pomocí 
zleva přicházejícího údolí s vodotečí. Za hustým lesem oba závodníci opouštějí cestu 
a podél jeho hrany postupují do místa dohledávky. Jako maják jim zde poslouží krmelec, 
u kterého je předpoklad, že bude zdaleka viditelný. Dále pokračují závodníci stále 
ve stejném směru a přes návěstidlo v podobě malé kupy přiběhnou k vodoteči, která vede 
napříč jejich postupem (zarážka). Oba závodníci mají naznačené, že vodoteč by se měla 
v daném místě ohýbat (u ukázky vlevo je průběh vodoteče stranově převrácený), 
pro ověření by přímo v ohybu měl být patník. Odsud již jen mírně změnit směr k JJZ 
a za stejnou vzdálenost, jaká byla od kupy k vodoteči, by měla být v kamenné jámě 
hledaná kontrola. Zarážka zde není nakreslena, jelikož se v dostatečné blízkosti 
za kontrolou žádný takto výrazný prvek nenachází. 

 
Obr. 12 Ukázka mentálních map - reprezentanti 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Plného počtu bodů dosáhl jeden reprezentant ještě na postupu D, u všech ostatních mentálních 
map již byly nalezeny nějaké nedostatky. V případě respondentů ze skupiny reprezentantů byly 
nejvíce strhávány body za nedostatečný počet prvků v okolí dohledávky. Kritérium přesnosti 
bylo u všech mentálních map této sledované skupiny hodnoceno nejvyšším možným počtem 
bodů. 

Žactvo naopak vyplývá ze sledovaných skupin jasně nejhůře. Mentální mapy této skupiny 
respondentů byly vždy velmi nepřesné (pouze jedné mentální mapě byla přidělena nejvyšší 
možná přesnost – viz obr. 13 vlevo) a chudé na počet zaznamenaných prvků. Relativně nejlépe 
si žáci poradili s postupem A, kde byli schopni zaznamenat nejvíce informací, ale i zde byly 
vidět radikální rozdíly mezi jednotlivci (viz obr. 13). Přestože autor mapy na obr. 13 vpravo 
vždy něco nakreslil, za žádnou ze svých mentálních map nezískal při kvalitativním hodnocení 
ani bod. 

  
Obr. 13 Ukázka mentálních map – žactvo 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Výsledky respondentů reprezentující zbývající tři sledované skupiny již nedosahují takových 
extrémů, ale naopak jsou si velmi podobné. Při pohledu do podrobných tabulek za jednotlivé 
postupy (viz příloha) se přesto dají najít určité pravidelnosti, zejména v hodnocení dle prvního 
kritéria - postupu. Z hodnocení vyplývá, že postup A z těchto tří skupin nejlépe řešili závodníci 
veteránského věku, postup B naopak dorostenci a junioři, na postupu C dosáhli nejlepšího 
hodnocení dospělí a u skandinávského postupu D opět dominují dorostenci a junioři. Pokud 
výsledky jednotlivých postupů sumarizujeme, nejlépe skončí dorostenci a junioři před 
dospělými a nejhůře na tom budou veteráni. 

 Obecně nejvíce bodů závodníci těchto kategorií ztráceli za řešení posledního úseku postupu 
– dohledávky. Ve většině případů byl ještě relativně dobře řešen náběh na kontrolu, ale často 
chyběla zarážka za kontrolou či dokonce samotný objekt kontroly. 
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Co se týče kritéria přesnosti, tak mentálním mapám respondentů ze skupin dorost a junioři, 
dospělí – nereprezentanti a veteráni byly zpravidla zhruba v polovině případů přiděleny 2 body 
(resp. 100 %), druhé polovině pak 1 bod (resp. 50 %). Nejhorší přesnost byla zaznamenána 
na postupu D, a to především u závodníků z řad veteránů. Nejčastější chybou byly stranově 
převrácené objekty či nedodržení vzájemných prostorových vazeb mezi objekty. Dva 
respondenti zaměnily symbol pro start a kontrolu (tedy řešily postup z druhé strany). Tvary 
zaznamenaných objektů byly většinou velmi zjednodušeny. 

3.4 Souhrn výsledků hodnocení a testování hypotéz  
V této kapitole budou shrnuty výsledky z obou použitých hodnotících metod, které následně 
pomohou potvrdit či naopak vyvrátit stanovené hypotézy. 

V první části této kapitoly bylo stanoveno šest pracovních hypotéz o předpokládaném 
výsledku šetření (viz kap. 3.1.2), které budou nyní porovnány se skutečnými výsledky 
dotazníkového šetření. K ověření pravdivosti hypotéz bude nejčastěji využíváno výsledných 
tabulek za metodu četností (tab. 3) a metodu hodnocení dle stanovených kritérií a vah (tab. 2), 
kde jsou respondenti seřazeni dle výsledků jejich mentálních map. 

Tab. 3 Výsledky hodnocení metodou četností zazn. informací (zdroj: dotaz. šetření, vlastní výpočet) 
dotazníkové údaje postupy 

id pohlaví kategorie oblast poč. závodů licence roky skand. map/běž A B C D 
četnosti 
celkem pořadí

24 žena dospělý - R VČ více než 20 E 11 ano běžec 18 20 17 12 67 1
12 muž dorost VČ více než 20 B 5 ne mapař 17 19 17 13 66 2
19 žena dospělý - R JM více než 20 E 23 ano mapař 14 13 20 16 63 3
22 muž dospělý - R PH více než 20 E 20 ano stejně 15 16 20 9 60 4
21 muž dospělý - R JM více než 20 E 18 ano mapař 11 16 18 13 58 5
18 žena dospělý VČ 5 - 20 E 14 ano běžec 15 16 13 12 56 6
20 žena dospělý - R PH více než 20 E 16 ano stejně 13 15 16 12 56 6
7 žena dorost VČ více než 20 B 11 ano stejně 13 16 12 12 53 8

23 muž dospělý - R JM více než 20 E 16 ano stejně 14 12 16 11 53 8
15 muž dospělý VČ více než 20 E 19 ano běžec 13 11 16 12 52 10
13 žena dospělý VČ méně něž 5 B 11 ano běžec 12 14 15 9 50 11
30 žena veterán VČ 5 - 20 E 33 ano mapař 11 12 14 11 48 12
29 muž veterán PH 5 - 20 B 24 ne stejně 16 12 12 7 47 13
16 muž dospělý VČ více než 20 E 15 ano běžec 9 9 17 10 45 14
28 muž veterán VČ více než 20 B 21 ne běžec 14 9 14 8 45 14
9 muž dorost VČ více než 20 A 5 ne mapař 13 12 9 10 44 16

11 žena junior VČ 5 - 20 A 15 ano mapař 8 12 16 6 42 17
17 muž dospělý VČ 5 - 20 B 12 ano mapař 6 12 13 11 42 17
25 muž veterán JM více než 20 E 28 ano běžec 9 11 12 9 41 19
8 muž dorost VČ více než 20 B 6 ano mapař 11 10 14 5 40 20

14 žena dospělý VČ více než 20 E 15 ano běžec 12 8 10 9 39 21
10 muž junior VČ více než 20 A 7 ano stejně 10 11 6 8 35 22
27 žena veterán VČ 5 - 20 C 12 ne běžec 8 7 9 6 30 23
26 muž veterán VČ méně něž 5 B 21 ne běžec 8 6 11 2 27 24
3 žena žactvo VČ 5 - 20 B 3 ne běžec 9 5 9 1 24 25
1 muž žactvo VČ 5 - 20 C 2 ne stejně 7 3 8 3 21 26
2 žena žactvo VČ méně něž 5 C 1 ne běžec 3 4 7 3 17 27
5 žena žactvo VČ 5 - 20 B 5 ne běžec 6 1 6 4 17 27
4 muž žactvo VČ 5 - 20 C 2 ne běžec 3 3 8 2 16 29
6 žena žactvo VČ 5 - 20 C 3 ne stejně 1 2 0 1 4 30

Poznámka: dospělý - R = reprezentant, VČ = Východočeská, JM = Jihomoravská, PH = Pražská    
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Hypotéza 1: Čím je respondent starší, tím lepší bude jeho mentální mapa. 

Při hodnocení oběma použitými metodami vyšly s jednoznačně nejhorším výsledkem 
nepřesné a obsahově chudé mentální mapy žactva. Naopak nejlepších výsledků dosáhla skupina 
reprezentantů ČR, kteří věkem spadají do kategorie dospělých. Dorost a junioři, dospělí – 
nereprezentanti a respondenti veteránských kategorií dosahovali v hodnocení oběma metodami 
velmi podobných výsledků. Při podrobném studiu výsledků je však možno říci, že mentální 
mapy od vzorku veteránů mají z těchto tří skupin nejvíce nedostatků. Tato hypotéza se tedy 
prokázala pouze z části. 

Hypotéza 2: Čím více má závodník zkušeností s OB, tím lepší bude jeho mentální mapa. 

Získávání zkušeností s OB souvisí se dvěma sledovanými atributy respondentů, a to 
s dobou, jak dlouho se dotazovaný věnuje OB a s počtem závodů, které za poslední rok 
absolvoval. Na základě srovnání těchto atributů s pořadím respondentů ve výše uvedených 
tabulkách (viz tab. 2 a 3), je možné tuto hypotézu potvrdit. Důležitější se v tomto ohledu zdá být 
počet absolvovaných závodů za rok, než samotná doba, po kterou se závodník OB věnuje. Počet 
odběhnutých závodů za rok většinou koresponduje s mírou aktivního tréninku závodníka. 
Sportovec, který pravidelně trénuje a účastní se velkého počtu závodů získá více zkušeností než 
závodník, věnující se OB třeba již 30 let, ale pouze rekreačně. 

Hypotéza 3: Čím má závodník lepší výkonnost (licenci), tím lepší bude jeho mentální mapa. 

Mentální mapy závodníků mající licenci C byly oběma hodnotícími metodami označeny 
za nejhorší. Převaha nejvyšší licence E u dobře hodnocených map je taktéž zřejmá. Lepší 
výsledky u respondentů s licencí A nad mentálními mapami závodníků s licencí B se ukázaly 
být sice jen u kvalitativní hodnotící metody, přesto lze říci, že tato hypotéza byla prokázána. 

Hypotéza 4: Na kvalitu mentální mapy nemá vliv pohlaví respondenta. 

Výsledky ani jedné z použitých hodnotících metod neprokázaly, že by muži či ženy měli 
lepší mentální mapy než respondenti opačného pohlaví. Hypotéza tedy byla prokázána. 

Hypotéza 5: Závodník, který již někdy provozoval OB ve Skandinávii bude mít lepší mentální 
mapu postupu ze skandinávského terénu (postup D), než závodník, který se s tímto terénem 
dosud nesetkal.  

Při pohledu na vyhodnocovací tabulku za postup D (viz příloha) ze skandinávského terénu 
je tato závislost zřejmá. Pouze tři respondenti nemající se skandinávským terénem dosud 
žádnou aktivní zkušenost dokázali vytvořit relativně kvalitní mentální mapu, mapy ostatních 
obsadily v hodnocení nejnižší příčky. Čtyřem respondentům dokonce nebyl přidělen žádný bod. 
I tato hypotéza tedy byla prokázána. 

3.5 Pravidla a doporučení pro sportovní výuku  
Jak se projevilo v předchozí kapitole, nejdůležitějším faktorem, který hraje roli pro utváření 
dobré mentální mapy pro OB, je účast na závodech a s tím související nabyté zkušenosti. Tento 
fakt je tedy zároveň podkladem pro základní doporučení, které platí pro všechny závodníky 
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bez rozdílu věku – pro lepší utváření mentálních map a s tím související zlepšení techniky OB je 
důležitá aktivní účast na co nejvíce závodech v OB.  

Zkušenosti s vytvářením mentálních map se však dají získat nejen na závodech, ale také 
při tréninku. V následující části práce budou nastíněny možnosti takových tréninkových metod, 
které by měly vést ke zlepšení v procesu utváření mentálních map u orientačních běžců a sloužit 
tak pro výuku OB. 

Důležité je si uvědomit, že populace orientačních běžců je velmi různorodá, především co se 
týče věku a výkonnosti. Každá tréninková metoda by tedy měla být vždy určena či upravena 
pro konkrétní skupinu závodníků.  

Proces tvorby mentální mapy pro OB se skládá ze tří částí: čtení mapy, výběr důležitých 
informací a zapamatování si těchto informací (viz kap. 2.1.3). Tréninkové metody tedy mohou 
být koncipovány buď na zdokonalení jedné z těchto částí nebo na celý proces najednou.  

Čtení mapy, neboli její vnímání a pochopení, je důležité trénovat především u závodníků 
žákovských kategorií a u začátečníků. Důležité je, aby závodník rozuměl významu všech 
používaných znaků, vnímal jejich odlišnosti a znal specifika v jejich užívání. Největší problém, 
a to nejen u dětí, je zpravidla ve čtení a pochopení vrstevnic. Závodník je sice v mapě vidí, ale 
dokud neporozumí jejich významu, nebude je využívat pro svou orientaci v terénu. Přitom právě 
výškopis (převýšení) hraje jednu z největších rolí při volbě postupu. Jedním ze způsobů, jak 
naučit orientačního běžce vnímat znázornění reliéfu, je upravit mu mapu pro trénink 
v členitějším terénu tak, že na ní budou ponechány pouze vrstevnice (např. v programu 
OCAD je tato úprava velmi snadná). Závodník pak nemá na vybranou a musí se orientovat 
pouze podle terénních tvarů. Tuto metodu je možné aplikovat pro jakýkoli znak na mapě, 
popřípadě pro jejich kombinaci.  

Volba postupu a výběr důležitých prvků pro jeho realizaci byl již vysvětlen při popisu 
techniky OB (viz kap. 3.3.1). Jak vyplynulo z výsledků šetření, žáci využívají k realizaci 
postupu především komunikací. Mají-li pak při závodě či tréninku překonat nějaký úsek bez 
cest, nevědí si s ním většinou moc rady. Toto se potvrdilo např. na sledovaném postupu D 
obsahujícím pouze jednu pěšinu, kde mentální mapy žáků dopadly velmi špatně. Pro závodníky 
z řad žactva by proto mohla být pro trénink použita mapa, ze které budou cesty vypuštěny, 
popřípadě alespoň ty největší z nich. Zde je však třeba pečlivě zvážit schopnosti svěřenců 
a obtížnost tak volit individuálně. U respondentů z ostatních kategorií byl výběr prvků více 
vyvážen, i když samozřejmě i oni (pokud je to pro postup výhodné) cest rádi využívají.  

Výběr důležitých prvků je možné trénovat „nanečisto“ např. obdobou úkolu 
z dotazníkového šetření užitého v této práci a to tak, že závodníci dostanou mapu se 
zakresleným postupem, na ni si přiloží fólii či pauzovací papír a překreslí z mapy všechny 
objekty, které považují pro realizaci postupu za důležité. Výsledky pak vzájemně 
zkonzultují. Kvalitativní metoda hodnocení ukázala, že mentální mapy respondentů měly 
největší slabiny v oblasti dohledávky. Nácvik by proto měl být směřován především na tuto 
důležitou část postupu. 
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Zapamatování si tvarů a umístění vybraných prvků se taktéž při výzkumu ukázalo být 
pro mnoho respondentů těžkým úkolem. Toto je možné trénovat jakoukoli činností 
využívající paměť, nejlépe pak, jde-li o zapamatování určitých schémat, soboru znaků apod. 

Celý proces vytváření mentální mapy pro OB a zároveň orientace podle ní je možné 
trénovat následujícím způsobem: závodník dostane na startu mapu se zakreslenou kontrolou, 
jejíž umístění si musí zapamatovat a již bez mapy k ní posléze doběhnout. V místě kontroly je 
umístěna další mapa (popř. její výřez) s další kontrolou. Celý proces se takto opakuje až 
poslední kontrolou je opět místo startu. Tento trénink na paměť, ale zároveň na výběr prvků 
pro orientaci, má opět mnoho modifikací, které přizpůsobí obtížnost cílové skupině závodníků. 
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4 DISKUZE 

V této části práce je vymezen prostor pro diskuzi nad výsledky výzkumu a hledání 
a objasňování jejich příčin.  

Hned v úvodu této kapitoly je třeba zmínit hlavní nevýhodu této práce, a to, že není možné 
srovnat její výsledky s jiným podobně zaměřeným výzkumem, jelikož podle dostupných zdrojů 
se zkoumáním mentálních map závodníků v OB dosud nikdo nezabýval. Autorka při provádění 
výzkumu tedy čerpala z různých informačních zdrojů s tematikou OB a mentálních map 
a mnohokrát také ze svých dlouholetých zkušeností s tímto sportovním odvětvím. 

Práce měla za úkol provést analýzu různých způsobů vnímání map pro OB na základě 
mentálních map orientačních běžců. Sběr dat byl proveden dotazníkovým šetřením, kterého 
se zúčastnilo 30 respondentů z řad závodníků v OB. Samozřejmě, aby výsledky práce byly 
reprezentativní a tedy mohly být bez výhrad extrapolovány na celou populaci orientačních 
běžců, bylo by třeba do výzkumu zapojit mnohem více respondentů. To by však bylo technicky 
i časově velmi náročné. V této práci je toto do jisté míry nahrazeno pomocí dotazníkových 
otázek, zaměřenými na charakteristiku závodníka z hlediska OB (např. jak dlouho se OB 
věnuje, nejvyšší dosažená licence apod.), které mohou pomoci objasnit případné překvapující 
výsledky. 

Mentální mapy respondentů byly podrobeny dvěma vyhodnocovacím metodám, a to 
kvantitativní metodě zkoumající četnosti zaznamenaných prvků na mapě a kvalitativní metodě 
hodnotící míru plnění stanovených kritérií. Obě hodnocení jsou do jisté míry subjektivní. 
V případě hodnocení metodou četností bylo někdy obtížné určit k zakreslenému prvku 
v mentální mapě jeho ekvivalent na originální mapě pro OB, což bylo jednou z podmínek 
pro uznání prvku. U metody hodnocení pomocí tří stanovených kritérií byly přidělovány 
mentálním mapám body označující míru plnění daného kritéria. Avšak tím, že se hodnoty 
za jednotlivá kritéria po zvážení a převedení na jednotnou stupnici sečetly, se subjektivní vliv 
hodnotitele eliminoval. Navíc výhodou této metody je, že výsledkem je jedno konkrétní číslo 
pro každou mapu, resp. pro respondenta, pokud sečteme body za všechny jeho mentální mapy. 

Výsledky obou těchto metod byly vyhodnoceny zvlášť a následně byly porovnány s předem 
stanovenými hypotézami o výsledcích výzkumu. Čtyři hypotézy byly prokázány bez větších 
výhrad – na kvalitu mentální mapy respondenta mají kladný vliv zkušenosti získané aktivní 
účastí na závodech a dobou, po kterou se OB věnuje, dále dosažená výkonnostní licence 
závodníka a u postupu D ze skandinávského terénu se na kvalitě mentální mapy pozitivně 
projevila znalost charakteru tohoto terénu. Rozdíl v kvalitě mentálních map dle pohlaví 
respondentů se neprojevil, čímž byla prokázána další hypotéza.  
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Naopak hypotéza o zvyšující se kvalitě mentální mapy s věkem respondenta byla prokázána 
pouze z části. Výsledky obou metod sice označují mentální mapy respondentů žákovských 
kategorií za jednoznačně nejhorší, u ostatních kategorií se však stoupající tendence s vyšším 
věkem neprojevila. Závodníci ze skupiny dorostu a juniorů vytvořili velmi dobré mentální 
mapy, kvalitou převyšující mapy respondentů veteránských kategorií a minimálně konkurující 
mapám nakreslených dospělými. Výjimku tvoří mentální mapy speciální skupiny vyčleněné 
z řad dospělých, a to mapy nakreslené členy reprezentace ČR v OB. Tito dotazovaní zakreslili 
dle očekávání obsahově nejbohatší a kritériím nejvíce vyhovující mapy ze všech respondentů. 

U žáků byla nízká kvalita mentálních map očekávána, jelikož závodníci v tomto věku 
(do 14ti let) jsou začátečníci, kteří se teprve učí základní pravidla OB, mapové znaky a postupně 
si osvojují práci s mapou a buzolou. Zadání úkolu v dotazníku pro ně sice bylo srozumitelné, ale 
jeho realizace již byla dost obtížná, jelikož tuto techniku při závodě většinou nepoužívají. Žáci 
si na rozdíl od zkušenějších závodníků předem nepředstavují terén, který bude následovat, tedy 
nepřipravují si objekty, ke kterým by měli doběhnout. Objekty kolem sebe konfrontují s mapou 
až v době, kdy je vidí. Úkol z dotazníku byl pro ně tedy něčím novým, což se projevilo 
na kvalitě jejich mentálních map. 

V případě veteránů (závodníci nad 35 let) je však podprůměrný výsledek překvapující. 
Při pohledu do údajů z dotazníků (viz např. tab. 2) žádného respondenta z této skupiny 
nemůžeme označit za začátečníka, jelikož všichni se věnují OB minimálně 12 let. Je zde však 
možné odhalit jinou z možných příčin. Výsledky práce dokázaly, že kvalita mentální mapy 
se odvíjí od zkušeností závodníka s OB získaných především jeho aktivní účastí na závodech 
v OB. Avšak z dotazníků vyplývá, že pouze třetina z dotazovaných závodníků veteránských 
kategorií se účastní více než dvaceti závodů za rok a lze předpokládat, že toto procento bude 
stejné pro celou populaci závodníků veteránského věku. Orientační běžci této skupiny jsou lidé 
ekonomicky aktivní, kteří musí zálibu v OB skloubit se svým zaměstnáním. Nemají tedy již 
tolik prostoru pro trénink jako závodníci ostatních kategorií a často se účastní jen závodů 
oblastního významu, které jsou v relativně krátké vzdálenosti od jejich bydliště.  

Do kategorie dorostenců a juniorů spadají závodníci od 16ti do 20ti let. Jedná se o věk 
největšího rozvoje z hlediska osvojování si techniky OB a získávání cenných zkušeností, čemuž 
kromě absolvovaných závodů napomáhá i pravidelná účast na trénincích. Pro kategorie 
dorostenců a juniorů jsou již pořádány i mezinárodní mistrovské závody – Mistrovství Evropy 
dorostu (MED), resp. Juniorské mistrovství světa (JMS), které jsou taktéž silnou motivací 
k tréninku. Dobrý výsledek mentálních map respondentů z těchto kategorií je podobně jako 
u závodníků z řad reprezentace ČR možné přisuzovat jejich častému kontaktu s mapou pro OB 
a s tím spojené postupné automatizaci techniky OB. Jiným vysvětlením by ovšem mohla být 
také skutečnost, že čtyři z šesti respondentů této věkové kategorie (nejvíce ze všech 
sledovaných skupin) se v dotazníku označilo za „mapaře“, což znamená, že práci s mapou 
zvládají podle svého subjektivního dojmu lépe než běh. Nedostatečně reprezentativní výběr 
respondentů by tedy taktéž mohl být příčinou dobrých výsledků této skupiny. 
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5 ZÁVĚR 

Ve sportu zvaném orientační běh je hlavním úkolem závodníka absolvovat trať zakreslenou 
na speciálně připravené mapě – mapě pro OB. Tato tematická mapa je velmi podrobná, jelikož 
obsahuje všechny objekty, které je možné v běžecké rychlosti postřehnout. Přestože je mapa, 
kterou závodník na startu závodu obdrží, pro všechny stejná, každý závodník může důležitost 
informací v ní zaznamenaných vnímat odlišně. Projeví se to např. v mentální mapě orientačního 
běžce - tj. kartografickém znázornění jeho představy o terénu, kterým bude dále postupovat, a to 
ve formě a množství zaznamenaných informací. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo 
na základě mentálních map orientačních běžců, získaných dotazníkovým šetřením, analyzovat 
tyto různé způsoby vnímání map pro OB.  

Účastníci dotazníkového šetření byly v rámci výzkumu podrobeni úkolu, jenž simuloval 
situaci při závodě, kdy je třeba doběhnout podle mapy na konkrétní místo (kontrolu) vyznačené 
v mapě. Výsledkem byl vzorek mentálních map od jednotlivých respondentů, znázorňující jimi 
vybrané informace, které je bezpečně k dané kontrole dovedou. 

Pro analýzu a hodnocení mentálních map byly aplikovány 2 hodnotící metody - metoda 
četností zaznamenaných prvků v mapě a metoda hodnocení pomocí stanovených kritérií a vah. 
Obě metody hodnocení označily za nejhorší mentální mapy respondentů ze skupiny žactva. Žáci 
relativně dobře vnímají síť cest, ostatní prvky jsou pro ně již málo podstatné a v jejich výběru 
se prakticky neshodli. Navíc jejich mentální mapy byly velmi nepřesné a schematické.  

Mentální mapy od vzorku dorostu a juniorů, dospělých a respondentů veteránských 
kategorií si byly kvalitou i obsahem velmi podobné. Přesto i zde byly objeveny drobné 
odlišnosti ve vnímání mapy pro OB. Respondenti z kategorie dospělých se velmi často 
shodovali ve výběru důležitých informací, dobře znázorňovali výškopis a jejich mentální mapy 
byly relativně přesné. Závodníci z dorosteneckých a juniorských kategorií zaznamenali celkově 
nejvíce informací, avšak ve větším rozptylu prvků. Respondenti veteránského věku vnímají 
prostor komplexněji, než zbývající skupiny respondentů. Většina z nich zaznamenala širší okolí, 
než bylo nezbytně nutné pro daný postup, navíc kvalita mentálních map u této skupiny 
respondentů byla velmi proměnlivá.  

Nejlepších výsledků dosáhli dle očekávání respondenti, kteří jsou současnými členy 
seniorské reprezentace ČR v orientačním běhu. Jejich mentální mapy byly vždy relativně přesné 
a výběr prvků důležitých pro realizaci zadaných postupů byl u všech respondentů této sledované 
skupiny obdobný a korespondující se správnou technikou OB. 

Výsledky šetření byly konfrontovány s předem stanovenými hypotézami a následně byly 
podkladem pro zamyšlení nad tréninkovými metodami, kterých by bylo možné využívat 
pro nacvičování tvorby mentálních map. Nastíněním několika takových metod a doporučení, 
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z nichž nejdůležitější je častá aktivní účast na závodech v OB, byl splněn i vedlejší cíl této 
práce. 

Lze tedy říci, že hlavní i vedlejší cíl práce byly splněny. Bohužel, jak již bylo uvedeno 
v diskuzi (viz kap. 4), není možnost srovnání výsledků této práce s výsledky jiných výzkumů, 
jelikož problematikou mentálních map pro OB se dle dostupných zdrojů dosud nikdo nezabýval. 
Největší přínos této práce tedy spočívá v tom, že může být jakýmsi „odrazovým bodem“ 
a zdrojem inspirací pro další badatele v této oblasti. Taktéž samotné výsledky výzkumu, 
odhalující chyby a nedostatky ve vnímání mapy pro OB samotnými závodníky, mohou 
posloužit trenérům OB pro zaměření se na jejich odstranění a s tím související zlepšení výkonů 
jejich svěřenců. 

Příští výzkumy v této oblasti by mohly být více specializované ve výběru cílových skupin 
orientačních běžců nebo naopak ve volbě terénů, jejichž mentální mapy by měly být zkoumány. 
Taktéž by jistě stálo za pokus nechat závodníky podle své nakreslené mentální mapy běžet, 
popř. i nalézt kontrolu. Další variantou by bylo zakreslení mentální mapy trasy, kterou před tím 
všichni respondenti absolvovali (např. zakreslení absolvované tratě v cíli závodu). Rovněž 
metody hodnocení by mohly být více rozpracovány, především kvalitativní metoda kritérií 
a vah.
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