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Práce má celkem 71 stranu, z toho 63 tvoří samotný text (včetně 17 obrázků a 7 tabulek), 
5 stran použité literatury, 1 je seznamem zdrojů a 2 strany příloh (mapový výřez a záznamový 
arch k diskusi).

Autorka se soustřeďuje na zachycení dětské percepce místa bydliště a způsobu, jakým je děti 
využívají. Práce je složena z 5 základních částí. V prvé, úvodní, je načrtnuto základní téma 
dané problematiky a jsou formulovány tři základní výzkumné otázky: „Jaký vliv má pohlaví 
na vnímání místa bydliště? Jakou mírou jsou děti schopny propojovat prvky v městském 
prostoru? Jaký objekt/prvek v prostoru místa bydliště je centrálním bodem zájmu dětí?“ Ve 
druhé části jsou diskutovány relevantní teorie a koncepty, včetně diskuse metodologických, 
resp. též metodických otázek vztažených k metodě pozorování, polostrukturovaným 
rozhovorům a tvorbě mentálních map. Další část je věnována vlastní empirické studii, která 
proběhla v Praze – Kunraticích s dětskými respondenty ve věku 6 až 11 let (zúčastněné 
pozorování – 13 dospělých rodičů; nezúčastněné pozorování – v 6 lokalitách mapování aktivit 
daných osob v daném čase; polostrukturované rozhovory s 29 dětmi ve věku 6 až 11 let; 
tvorba mentálních map dětmi prvního stupně ZŠ Kunratice (ve věku 6 až 11 let) v průběhu 
jedné vyučovací hodiny a následná diskuse – s celkem 118 žáky (včetně v Kunraticích 
nebydlících). Závěr práce je tvořen samostatnou kapitolou.

Práce má některé klady. Obecně zapadá do behaviorální geografie, kde je téma mentálních 
map stále důležité a geografy zpracovávané, i když „zlatá éra“ této tematiky již patrně 
vypršela. Autorka poměrně důsledně propojuje empirii s neustálým popisováním 
a přibližováním metodiky a metod, které využívá. To je někdy možná až nad rámec 
obvyklého, ale rozhodně to práci prospívá, pomáhá to se čtenáři dobře orientovat v tom, „co 
se děje“ a jaké to s sebou nese výhody a nevýhody. Teoretická část je poměrně jasně, 
přehledně zpracovaná, i když v ní dominují spíše negeografické tituly. Autorka se odvážila 
pracovat s dětskými respondenty, což od výzkumníka vyžaduje odvahu a speciální znalosti 
i dovednosti.

Práce má ale také nedostatky:
1) Jde zejména o podle mého ne úplně vhodně zvolené výzkumné otázky, resp. o celou 
orientaci daného výzkumu. Ten je zaměřen spíše na testování role věku, případně pohlaví 
a potenciál „geografického přístupu“ zde nebyl zdaleka využit. Myslím tím především to, že 
se např. nabízelo využít také, a to především, „geografických proměnných“ k testování 
charakteru vnímání prostoru respondenty. Např. mohlo být využito úplně jinak“ ztracených 
respondentů“ nebydlících v Kunraticích a testovat jejich „mentální mapy“ vůči těm, kdo 
v Kunraticích bydlí. Stejně tak uvnitř Kunratic mohly být zkoumány možné rozdíly ve 
vnímání prostoru např. těch, co bydlí ve velkých bytových komplexech (např. Zelené údolí) 
vůči těm ze čtvrtí rodinných domků. Nebo se nabízelo rozlišení délky pobytu v místě bydliště 
– tam narození vůči těm, co se „nedávno přistěhovali“ apod. …  Nabízelo se rovněž 
zjišťování preferencí dětí k trvalému bydlení – lokality, formy apod. …

Takovéto analýzy by byly geografické a „naše“. Výsledky vázané na posun vnímání podle 
věku nebo pohlaví je otázkou skutečně spíše psychologickou, pro geografa složitě 
interpretovatelnou, což autorka ostatně prokazuje ve své práci, kdy chybí vysvětlení mnoha 
konstatování (viz např. závěry). V tomto smyslu také podle mého nebylo využito potenciálu 
kvalitativního výzkumu, který se k podchycení těchto aspektů nabízel.



2) Vůbec nerozumím tomu, proč např. nebyly konkrétně testovány určité koncepty – např. 
zmiňovaného K.Lynche …? 

3) Autorka v závěru vůbec nespojuje teoretickou diskusi (kterou podává v úvodu své práce) se 
svými výsledky. Nelze se tedy většinou dozvědět, co bylo a naopak nebylo potvrzeno ve 
vztahu k podobným výzkumům, dělaným jinde ve světě. Přitom toto by měl být jeden ze 
zásadních výsledků diplomové práce.

4) Při čtení na str. 56 také získávám pochyby, zda autorka skutečně rozumí tomu, co dělá … 
Píše: „Například při zadání kresby mladší děti potřebovaly konkrétnější informace, co 
všechno do místa bydliště patří“. Toto ale přece je cílem zjištění, kde nemůže nikdo 
napovídat, protože pak významně zkresluje výsledek … Pokud řeknu v tomto smyslu, co chci, 
pak měřím pouze schopnosti malovat nebo kreslit … a o to přece nešlo! 

5) U nezúčastněného pozorování měla být kromě analýzy „cíle“ také analýza „zdroje“. To by 
si ale vyžádalo také změnu, resp. doplnění metody zjišťování – jde totiž také o to, kdo jsou 
návštěvníci, kde bydlí, v jaké lokalitě, v jakém prostředí, jsou tam náhodou či pravidelně atd. 
….

6) Práce nabízela kromě závěrů relevantních tzv. základnímu výzkumu také rovinu aplikační. 
Jak mohou výsledky pomoci zkvalitnit život v Kunraticích? Odpovědi na tyto otázky v práci 
chybí.  

Z dílčích výtek uvedu následující: cizí ženská příjmení jsou nedůsledně „počešťována“ 
(dochází někdy ke skutečně bizarním „změnám jmen“). Gouldovský typ mentálních map je na 
straně 28 dole nedostatečně charakterizován. Stejně tak koncept K. Lynche by si rozhodně 
zasloužil větší pozornost. Na straně 34 se text již opakuje. Na začátku vlastního výzkumu 
měly být zopakovány výzkumné otázky (str. 42).

Práce má některé překlepy, nicméně je psána kultivovaně a i grafické prvky jsou 
prezentovány poměrně vhodně. Použitá literatura splňuje to, co se od studenta obvykle 
vyžaduje.

Závěrem je nutné konstatovat, že autorka si vybrala zajímavé a geograficky relevantní téma. 
V problematice se zorientovala a provedla vlastní empirické šetření, které má svoji cenu. 
Nicméně v mnohém nevyužila potenciálu, který se jí jak s ohledem na geografičnost přístupu, 
tak ve vztahu k použitým kvalitativním metodám, nabízel. I přes dané výtky doporučuji práci 
k obhajobě.
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