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Tereza Hrušková ve své diplomové práci studuje vnímání a využití místa bydliště dětskými 

rezidenty. Již na tomto místě musím ocenit volbu tématu, kterým autorka otevírá 

v albertovské a do značné míry i české geografii zcela nové téma. Tematickým zaměřením i 

způsobem empirického výzkumu se autorka pohybuje na hranici mezi geografií a vývojovou 

psychologií, přičemž bohatě zúročuje své dlouholeté praktické zkušenosti s prací s dětmi. 

Pochvalu si proto autorka zaslouží nejen za „otevření“ u nás nového tému, ale též za snahu o 

multioborový přístup a propojení akademických, na univerzitě získaných dovedností, 

s vlastními zkušenostmi z „dětského prostředí“.  

 

Diplomová práce má přehlednou a promyšlenou strukturu, jasně definovaný cíl, výzkumné 

otázky i předpoklady výzkumu. Vzhledem k omezenému počtu českých geografických prací, 

které se zabývají percepcí prostoru dětmi, čerpá autorka v teoretickém ukotvení dominantně 

ze zahraniční literatury, kde je toto téma poměrně dobře a dlouhodobě zavedené. Diskuse 

poznatků z literatury je kvalitní a dobře směřuje k položeným výzkumným otázkám. Oceňuji, 

že v teoretické diskusi věnuje autorka pozornost též metodickým aspektům výzkumu 

s dětskými respondenty. 

  

Vlastní empirický výzkum vychází z kombinace několika výzkumných metod, přičemž 

klíčovým zdrojem je kresba mentálních map doprovázená řízenou diskusí. Posunutí metody 

mentálních map s dětskými respondenty do formy hry „Malý geograf“, kterou autorka navrhla 

a realizovala, považuji za významný přínos práce. Navrženou a vyzkoušenou metodu lze 

aplikovat nejen v dalším výzkumu na obdobné téma, ale může být využita například též pro 

oživení výuky zeměpisu. Autorka při svém výzkumu těžila ze znalosti školního prostředí, ze 

zkušeností v interakci s dětmi i ze spolupráce s učiteli. Bez těchto předpokladů by 

pravděpodobně byla realizace výzkumu mnohem nejistější a výsledky méně uspokojivé. 

V oblasti obsahové rozvíjí práce dosud skromné poznání o vnímání prostředí českých měst 

dětmi. Na příkladu pražské čtvrti se autorce podařilo konfrontovat řadu poznatků známých ze 

zahraničních studií.   

 

Ačkoli lze v práci najít drobné nedostatky (např. místy ne zcela plynulá stylistika, určitá 

strohost při interpretaci výsledků výzkumu), jsou dle mého názoru vyváženy kreativním 

přístupem k diplomové práci i nadšením autorky pro téma, které je jí blízké nejen ve 

výzkumu, ale i ve vlastní profesi. Diplomovou práci Terezy Hruškové považuji celkově za 

velmi kvalitní a v české geografii za inovativní v ohledu tematickém i metodickém. Vybrané 

pasáže práce by měly být publikovány. Práci doporučuji ji k úspěšnému obhájení. 
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