
 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Schéma polostrukturovaného rozhovoru (text) 

 

Úvodní otázky: 

- Co si představíte, když se řekne Nymburk? 

- Považujete Nymburk za „své“ město? 

 

Otázky ke kresbě mentální mapy Nymburka: 

- Má nějaký důvod to, že jste (ne)použil/a nějaké barvy? 

- Jste spokojeni se svou kresbou? 

- Jak se Vám mapa kreslila? 

- Podařilo se Vám zakreslit celé území Nymburka? 

- Vybavíte si prostředí, které jste ve své mapě nezakreslil/a? 

- Vystupují ve Vaší mapě vizuálně některé prvky nad ostatní? 

- Jakou pozici ve Vaší mapě zaujímá místo bydliště? 

- Jakou pozici ve Vaší mapě zaujímá místo školy-pracoviště? 

- Mají nějaká jiná místa podobnou důležitost jako místo bydliště/školy-

pracoviště? (nákupy, volnočasové aktivity, doprava) 

 

Další otázky vztahující se k Nymburku: 

- Které prvky a části Nymburka jsou podle Vás nejvýraznější, které je 

nejsnadnější poznat a zapamatovat si je? 

- Která místa jsou pro Vás těmi nejdůležitějšími? (v rámci každodenního života) 

- Jaké cesty nejčastěji používáte? (pěšky, kolo, auto) 

- Představte si, že opravdu vykonáváte tuto cestu, a pokuste se popsat popořadě 

vše, co cestou vidíte, slyšíte a cítíte. 

- Kolik času Vám tato cesta přibližně zabere? 

- Dokážete identifikovat nějaké překážky, bariéry, které Vás omezují v pohybu? 

- Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? A která jsou u Vás zase nejméně oblíbená? 

- Existují ve městě místa, kterých se bojíte? 

- Co se Vám v Nymburce líbí? A co se Vám naopak nelíbí? (vzhledem 

k prostorovému uspořádání) 



 

 

- Jste spokojená/ý s životem v Nymburce? 

- Co byste změnil/a? 

- Napadá Vás nějaký problém, který by město mělo aktuálně řešit a případně jak? 

 

Identifikační otázky: 

- Kolik je Vám let? 

- Jaké je Vaše vzdělání příp. stupeň? 

- Jaké je Vaše zaměstnání? 

- Jak dlouho v Nymburce žijete? 

- V jaké části Nymburka bydlíte? 

- Jste aktivním občanem města? 

o Účastníte se zasedání města či jiných akcí? 

o Jste členem nějaké organizace či spolku, která v rámci Nymburka 

působí? (např. sportovní, zájmový (zahrádkáři, modeláři apod.), 

historický) 

o V čem Vaše činnost spočívá? 

  



 

 

Příloha č. 2: Charakteristika komunikačních partnerů (tabulka) 
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1 Pracovně produktivní věk 55 Muž Začátek Habeše 

2 Student SŠ 17 Muž Zálabí 

3 Pracovně produktivní věk 25 Žena Nové Sídliště 

4 Student SŠ 19 Muž Konec města směrem 

na Mladou Boleslav 

5 Studentka SŠ 18 Žena Nové sídliště 

6 Pracovně produktivní věk 25 Muž Staré sídliště 

7 Důchodový věk 65 Žena Začátek Habeše 

8 Maminka na mateřské dovolené 27 Žena Zálabí 

9 Maminka na mateřské dovolené 27 Žena Staré sídliště 

10 Studentka SŠ 18 Žena Střed, centrum města 

11 Pracovně produktivní věk 29 Žena Širší centrum 

12 Důchodový věk 62 Muž Začátek Habeše 

13 Maminka na mateřské dovolené 29 Žena Habeš 

14 Důchodový věk 72 Muž Začátek nového sídliště 

15 Důchodový věk 75 Žena Staré sídliště 

16 Maminka na mateřské dovolené 29 Žena Staré sídliště 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

  

                                                 
1
 Pořadí komunikačních partnerů je uvedeno chronologicky podle termínu, kdy s nimi byl prováděn 

rozhovor. 



 

 

Příloha č. 3: Otázky pro komunikační partnery dotazované na téma Obrazy 

jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel (text) 

 

Pokud nějaké otázce nebudete rozumět, nevadí, během rozhovoru si vše ujasníme. Mějte 

také na paměti, že žádná odpověď není špatná či nesprávná.  

 

- Co si představíte, když se řekne Nymburk? 

- Považujete Nymburk za „své“ město? 

- Které prvky a části Nymburka jsou podle Vás nejvýraznější, které je 

nejsnadnější poznat a zapamatovat si je? 

- Která místa jsou pro Vás těmi nejdůležitějšími? (v rámci každodenního života) 

- Jaké cesty nejčastěji používáte? (pěšky, kolo, auto) 

- Představte si, že opravdu vykonáváte tuto cestu, a pokuste se popsat popořadě 

vše, co cestou vidíte, slyšíte a cítíte. 

- Kolik času Vám tato cesta přibližně zabere? 

- Dokážete identifikovat nějaké překážky, bariéry, které Vás omezují v pohybu? 

- Jaká jsou Vaše nejoblíbenější místa? A která jsou u Vás zase nejméně oblíbená? 

- Existují ve městě místa, kterých se bojíte? 

- Co se Vám v Nymburce líbí? A co se Vám naopak nelíbí? (vzhledem 

k prostorovému uspořádání) 

- Jste spokojená/ý s životem v Nymburce? 

- Co byste změnil/a? 

- Napadá Vás nějaký problém, který by město mělo aktuálně řešit a případně jak? 

 

V průběhu rozhovoru budete také požádáni o nakreslení plánku, náčrtku toho, co se 

Vám vybaví, když se řekne Nymburk. Není očekáván přesný plán ani turistická mapa, 

jen hrubá skica. Můžete ho nakreslit tak, jako byste chtěli toto město popsat cizinci tím, 

že mu sdělíte všechny podstatné rysy a prvky města. Do svého plánku můžete také 

zakreslit místa, která jsou pro Vás osobně nějakým způsobem důležitá, můžete ho 

doplnit také např. trasami svého pohybu či překážkami, kterých si v Nymburce všímáte. 

Výsledkem bude obrázek města, který vyjadřuje Váš osobní pohled na Nymburk, jak ho 

vnímáte a jak si ho představujete. Při tom budete požádáni o to, abyste nakreslená 

místa pojmenovávali a svou kresbu okomentovali. Není od Vás očekáváno žádné 

umělecké dílo, proto se tohoto mini úkolu rozhodně nemusíte obávat.  



 

 

Příloha č. 4: Ukázka spojovacích okrajů v podobě kamenného mostu, bílé lávky 

a železničního mostu, cesty, potažmo okraje v podobě Labe a významného prvku 

jakožto pivovaru se sladovnou (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

Příloha č. 5: Ukázka oblasti v podobě parku u hlavního nádraží (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 



 

 

 

Příloha č. 6: Ukázka oblasti v podobě Špičky, spojovacího okraje, potažmo 

významného prvku v podobě elektrárny a náznaku oblasti Ostrova (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

Příloha č. 7: Ukázka uzlu v podobě Náměstí Přemyslovců se třemi cestami – ulicí 

Tyršovou, Boleslavskou třídou a Palackého třídou (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 



 

 

Příloha č. 8: Ukázka cesty, potažmo okraje v podobě Labe, významných prvků 

v podobě vodárny, kostela sv. Jiljí, komínu ŽOS Nymburk a Hradeb, uzlu 

v podobě Parku Pod Hradbami a oblasti v podobě Špičky (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

Příloha č. 9: Struktura významných prvků z cyklostezky (cesty) po pravém břehu 

Labe z Vesláku (cesty, potažmo oblasti) (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

  



 

 

Příloha č. 10: Struktura významných prvků ze sídlištní periferie (fotografie) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření  



 

 

Příloha č. 11: Příklad mentální mapy Nymburka – studentka (obrázek) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

Příloha č. 12: Příklad mentální mapy Nymburka – muž v pracovně produktivním 

věku (obrázek) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 



 

 

 

Příloha č. 13: Příklad mentální mapy Nymburka – maminka na mateřské dovolené 

(obrázek) 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

Příloha č. 14: Příklad mentální mapy Nymburka – muž v důchodovém věku 

(obrázek) 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 


