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Bakalářská práce Soni Hofierkové má 53 stran textu a 22 příloh, jejichž součástí je 

i CD s ukázkou zpracovaných dat. Cílem bakalářské práce bylo porovnat percepci prostoru 

pražské městské části Holešovice vybraných skupin obyvatelstva (residenti, dojíždějící za 

prací nebo vzděláním, návštěvníci a turisté) prostřednictvím mentálních map.  

Autorka k výzkumu přistoupila způsobem obecně správným, avšak při bližším 

zkoumáním trpí zpracování nedostatky.  Autorka správně zvolila postup zpracování a s tím 

spojenou strukturu práce; od vymezení výzkumných otázek, rozebrání pojmu percepce 

prostoru, dále popisu mentálních map jako hlavního prostředku výzkumu, způsobů sběru dat, 

metod hodnocení mentálních map a samotné realizace terénního šetření spolu se zpracováním 

výsledků. Avšak jednotlivé části jsou v předkládaném textu popsány povrchně bez 

podrobnějšího vysvětlení souvislostí a patřičného zdůvodnění. Již úvodní vymezení 

výzkumných otázek je lehce zmatečné, kdy není jasné, z jakého úhlu pohledu chce autorka 

problematiku zkoumat, zdali analyzovat vnímání prostoru jednotlivými skupinami 

respondentů, nebo naopak jak je prostorové chování jedince ovlivněno prostředím. Hypotézy 

práce jsou zřejmé, nepřekvapivé, ale v zásadě správné. I v metodické části autorka dle mého 

názoru nepopisuje problematiku dostatečně do hloubky. Například se snaží vymezit termín 

„percepce prostoru“ z hlediska několika vědních oborů (kognitivní psychologie, behaviorální 

geografie), avšak opomenula uvést finální vymezení, jak bude tento termín používán 

v předkládané práci. Podobně zcela správně uvádí popis jednotlivých metod, které byly 

vybrány pro hodnocení získaných mentálních map, avšak již bez zdůvodnění proč byly 

zvoleny právě tyto metody. Navíc stěžejní metoda Count overlapping polygons je popsána 

bez řádné citace pouze skrz odkaz na nástroj vytvořený v aplikačním prostředí programu 

ArcMap od firmy ESRI. Z textu práce pak nelze odvodit, zdali je tato metoda vlastní prací 

autorky, nebo byla převzata. Za zásadní chybu považuji absenci diskuze, část 5 obsahuje 

pouze interpretaci výsledků terénního šetření, avšak bez kritického zhodnocení výzkumu 

a použité metodiky. 

Jako největší pozitivum práce hodnotím přípravu a realizaci terénního šetření. Byl 

zvolen dostatečný počet respondentů, provedeno pilotní šetření (toto považuji za velmi 

přínosné) a velmi kladně hodnotím nápad doplnit tvorbu mentálních map o strukturovaný 

rozhovor na dotazníkem, čímž byly získány další informace důležité pro správnou interpretaci 

informací získaných z mentálních map. Při vyhodnocení mentálních map pak autorka 



prokázala dostatečné geoinformatické i kartografické dovednosti. Samotná kartografická 

vizualizace hodnocení mentálních map je v celku dobrá a nemám k ní zásadní připomínky. 

Škoda, že v práci chybí podrobnější popis způsobu realizace pilotního šetření, což mohlo 

přinést další užitečné poznatky.  

Naneštěstí ani při formální podobě práce se autorka nevyvarovala chyb. Při čemž za 

nejzásadnější považuji neúplnou citaci zdrojů; například práce Lynche, na kterou se autorka 

několikrát odvolává v textu, není uvedena v seznamu literatury, dále například práce Kaňoka. 

Po stylistické stránce práce taktéž není ideální, autorka používá formulace nespisovné češtiny 

a celkové vyznění spíše odpovídá novinářskému než odbornému textu. Množství překlepů 

a pravopisných chyb je taktéž veliké. Dále v práci chybí přílohy 22 až 25, třebaže jsou 

uvedeny v seznamu příloh. Do budoucna rozhodně doporučuji nepsat práci v první osobě 

jednotného čísla a vynechat stylistické obraty obecné češtiny (například použití příslovce 

hlavně, na místo příslovce především).  

Na závěr konstatuji, že autorka při zpracování odvedla nepopiratelně značný kus práce 

v podobě přípravy a následně realizace terénního šetření. Při zpracování výsledků šetření pak 

prokázala základní geoinformatické a kartografické schopnosti. Hlavní nedostatky vidím 

v samotném zpracování práce do textové podoby a ne ve zvoleném přístupu k výzkumu. Proto 

přese všechny výše zmíněné připomínky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm 

dobře. 

 

Dotazy na autora: 

Z jakého důvodu jste se rozhodla využít při hodnocení mentálních map metodu Count 

Overlapping Polygons a ne metodu Sčítání rastrů, kterou uvádí Kynčlová - Tihonová a Bláha? 

Při popisu metody pro hodnocení četnosti objektů v komparativních mapách (Graduated 

symbols) uvádíte, že velikost znaku je určena celkovou četností objektu ve všech mentálních 

mapách respondentů. Ve Vašich výsledných mapách však velikost znaku vyjadřuje 

procentuální zastoupení objektů. Vysvětlete, z jakého důvodu jste se rozhodla nepoužít 

původní koncept metody, kdy velikost znaku určuje absolutní četnost výskytu? 

Popis legendy v mapách procentuálního zastoupení objektů na mentálních mapách není 

vhodný. Prosím uveďte vhodnější popis legendy, aby nedocházelo k záměně pojmu četnosti 

(absolutní výskyt) a procentuálního zastoupení (relativní výskyt). 

Na základě jakých argumentů usuzujete, že Váš výzkum prokázal vliv prostředí na prostorové 

chování jedince?  

 

 

V Praze dne 7. 9. 2014 Mgr. Zuzana Žáková 


