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Aktuálnost zvoleného tématu: 

Problematika percepce geografického prostoru je mimořádně aktuální, o čemž svědčí četné tuzemské 
i zahraniční výzkumy. Případové studie z území menšího rozsahu mohou geografii a jí příbuzným disciplí-
nám poskytnout cenné poznatky o tom, jak se lidé vnímají prostor a jak se v něm orientují, jaká je korelace 
konkrétních druhů prostoru a pozitivních, resp. negativních preferencí lidí, jaké strategie lidé volí při pohy-
bu v prostoru apod. Používání mentálních map je v tomto kontextu tradiční, je však třeba hledat nové způ-
soby vizualizace a analýzy mentálních map s využitím prostorových analýz GIS. 

Členění práce s ohledem na její logickou strukturu a optimální obsah a rozsah jednotlivých kapitol: 

Struktura práce bohužel není příliš logická. Z teoretických pasáží textu práce není dobře patrné, jak jsou 
získané poznatky v práci využity, navíc je propojení teorie, metodiky a praktické části nepřesvědčivé (není 
zřejmé, jak spolu tyto části souvisí). Práci by pomohlo, pokud by byla vytvořena nejdříve osnova práce, 
následně zpracována struktura a naznačeny vzájemné vazby mezi částmi práce – stanovení cílů a výzkum-
ných otázek, úvod do problematiky včetně veškeré terminologie, stanovení metodiky a použitých metod 
(např. však není třeba rozebírat filozofii běžně používaných metod sociologického výzkumu), následuje 
praktická část prezentující výzkum. Závěrečná diskuze je poměrně kvalitní, ačkoliv by bylo vhodné najít 
lepší kompromis mezi obecnými závěry a konkrétním tvrzením získaným od respondentů (jednotlivosti), 
bylo by také více než vhodné porovnat výsledky s hypotézami (měly být ještě rozšířeny). Celkový rozsah 
práce se jeví jako přiměřený. 

Využití teoretických a metodologických východisek, vhodnost použitých metod: 

Práce vychází především z teorie mentálních map, dále pak z metod sociologického výzkumu. Ačkoliv 
v samotném terénním šetření není rozpor, z popisu metodiky a provedeného šetření není vlastně patrné, 
proč a jak byly jednotlivé kroky šetření provedeny a jakou mají vazbu na popisovanou teorii. Studentka 
poněkud redukovala část věnovanou metodám a analýze přesnosti získaných mentálních map, čímž nevy-
užila dostatečně potenciál metody mentálních map. Metody sociologického šetření byly použity správně, 
ve výstupech by bylo možné očekávat více kvantifikovaných výsledků (např. vyčíslení přesnosti map), ač-
koliv vizualizace a popis poskytuje také řadu zajímavých závěrů. Bylo by vhodné v práci lépe rozlišovat 
absolutní a relativní četnost. 

Vlastní přínos práce (kritická analýza, diskuse a závěr, návrhy a doporučení): 

Ocenit je třeba především přípravu a realizaci terénního šetření, protože studentka byla nucena oslovit 
přes 80 jedinců přímo v terénu, což není jednoduchá práce a člověk musí projevit velmi dobré komunikační 
schopnosti. V rámci přípravy studentka získala kromě dat i vhodný mapový podklad pro práci respondentů. 
Cenné jsou kromě samotných získaných mentálních map respondentů i údaje o tom, jak se respondenti 
orientují v prostoru (příloha práce). Osobně mě mrzí, že studentka nevyužila potenciál získaného materiálu 
v samotné práci. Pro každou skupinu jedinců mohl být například pro porovnání vytvořen žebříček nejčastěji 
uváděných objektů s jejich kategorizací (podle Lynche, podle geografického charakteru objektu – doprava, 
zelené plochy atd.). Ty nejčetnější objekty patrně vstoupily do analýzy přesnosti zákresu? Stanovení hranic 
originálu není vždy vhodné (např. Výstaviště je spíše areálem než souborem budov). Studentka prokázala 
i dovednost práce v GIS, v textu práce by však měly být metody podpořeny statistickým přístupem, aby se  
GIS nestal pouze nástrojem kartografické vizualizace. 



 

Grafická a formální úprava práce (zpracování tabulek, grafů, atd.): 

Práce obsahuje celou řadu grafických prvků a především mapové výstupy. Zde jsem poměrně kritický 
k tomu, jak studentka nejednotně používá mapového podkladu (posun v rámci stránky, různý mapový ob-
sah, legenda neodpovídá mapě), rovněž kompozice map není vždy optimální (např. umístění grafického 
měřítka). Větší diagramy v mapách překrývají některé menší, volba barev není logická: bylo by vhodné při-
řadit každé ze sledovaných skupin jedinců jednu barvu a s ní následně pracovat v diagramových mapách. Je 
zbytečné umísťovat náhledy map z příloh přímo v textu práce (redundance informací), max. menší výřez 
v odpovídajícím měřítku jako ukázka metody tematické kartografie; mapy by bylo vhodnější do práce vložit 
volně (např. do nějaké kapsy), aby je bylo možné lépe porovnávat s tvrzením v diskuzi. Seznam obrázků 
a tabulek může být sloučen. 

Jazyková úroveň práce (gramatické a stylistické chyby, překlepy atd.): 

Nejproblematičtějším aspektem práce ovšem není obsah, ale bohužel jazyk a překlepy, způsobené nedo-
statkem času při finalizaci práce. Studentka přehlédla i řadu chyb ve formátování práce. 

Práce s informačními zdroji (aktuálnost, odkazy, citace, vhodný výběr titulů atd.): 

Autorka se sice snaží použité zdroje citovat, ale některé odkazy chybí v seznamu literatury (např. Kaňok 
2011), seznam zdrojů na konci práce ne vždy zachovává jednotnost (např. chybí počty stran, jiné písmo 
atd.), dohledatelnost některých zdrojů je problematická (např. Kynčlová a kol. 2009) a cituje zdroje, které 
přímo nepoužívala (např. Bronowski 1973 či Matthews 1980). Podíl citace šedé literatury v podobě různých 
diplomových prací je poměrně vysoký, bylo by vhodné dohledat a citovat původní zdroje informací. 

Splnění zadání práce, přístup studentky: 

Práce byla studentce zadána s podmínkou, že by její výsledky měly být využitelné v dalším geografickém 
výzkumu. Ačkoliv studentka odvedla velké množství práce a je patrné, že práce výsledky má, považuji práci 
v této podobě za obtížně využitelnou, zvláště, když jsou data z terénního šetření v databázi těžko dohleda-
telná a ne všechen obsah mapového projektu je v databázi. V průběhu zpracování práce jsme ustoupili 
z důvodu časové náročnosti od vyhodnocování strategií jedinců při volbě trasy. Práce obsahuje odpovědi na 
většinu otázek položených v úvodu, její zadání by tedy mohlo být splněno. Přesto množství chyb, formální 
nedostatky a nevyužitý potenciál mentálních map a jejich statistického vyhodnocení pomocí GIS význam-
ně snižuje kvalitu práce. Stejně problematicky se jeví propojení jednotlivých částí práce: teorie - metody - 
aplikace. 

Studentka relativně detailně konzultovala studijní literaturu a přípravu terénního šetření včetně podklado-
vých dat. Po provedeném šetření jsem viděl několik mapových výstupů, k nimž jsem se vyjádřil. Text práce 
bohužel vznikal až v posledních týdnech a jeho rozpracovanou, nikoli finální verzi, jsem obdržel zhruba 
týden před odevzdáním práce – řada připomínek proto již nemohla být do textu zapracována. Protože jsem 
přesvědčen, že studentka má na víc, doporučil jsem jí práci zatím neodevzdávat. Odevzdáním práce v této 
podobě mě studentka bohužel staví do role oponenta práce. 

 

Klasifikace a doporučení: 

Vzhledem k výše uvedenému práci v této podobě nedoporučuji k obhajobě. Studentka by se měla zaměřit 
především na adekvátní zpracování textové části práce (struktura, lepší propojení teorie, metodiky 
a praktické části), jakož i výsledků získaných z terénního šetření ve formě mapových výstupů 
a použitelných digitálních příloh. Získaná data pro to mají potenciál. V neposlední řadě by měly být odstra-
něny četné překlepy, jazykové nesrovnalosti a formální nedostatky. 
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