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Abstrakt 

Diplomová práce Obrazy jednoho sídla: Nymburk očima svých obyvatel se zabývá tím, 

proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. Práce vychází z přístupu behaviorální 

geografie, který je v této práci konkrétněji zastoupen dílem Kevina Lynche. Lynch 

navrhl koncept image čili obrazu města neboli představ lidí o obývaném městském 

prostředí. Ty jsou tvořeny prostřednictvím jeho viditelných vlastností, které u lidí 

vyvolávají silný dojem a silně působí na jejich smyslové vnímání. Zároveň zde není 

opomenut přímý vliv prostředí v podobě teorie architektonicko-urbanistického 

determinismu a psychologie životního prostředí. Cílem práce je zjistit, jaké obrazy 

Nymburka existují v myslích jeho obyvatel, jakými prvky jsou tvořeny a jaká je jejich 

skladba. Práce se přitom soustředí jak na podobu univerzálního obrazu města, tak na to, 

jaké v něm existují rozdíly vzhledem k aktuální fázi životního cyklu a pohlaví 

dotazovaných obyvatel. Výzkumné šetření je provedeno kvalitativní metodou 

prostřednictvím nákresů mentálních map a polostrukturovaných rozhovorů s šestnácti 

komunikačními partnery z řad obyvatel Nymburka. 

 

 

Abstract 

The diploma thesis The Images of a City: the Resident's View of the Town of Nymburk 

deals with the issue of why people behave differently. The thesis is inspired by 

the approach of behavioral geography, which is represented by Kevin Lynch's work. 

Lynch has proposed the concept of the image of the city, the people's vision about 

the surroundings of a place where they live. The image of the city consists of its visible 



 

 

features evoking a strong impression and having an effect on people's sensory 

perception. Moreover, the direct influence of the city represented by architectural-

urbanistic determinism and environmental psychology is also taken into account. I have 

found out during the research that both of theoretical approaches are important for 

identifying the relation between the town and his residents which relates to the behavior 

in the town. The aim of the diploma thesis is to find out which images of the town of 

Nymburk its inhabitants have, which components create their images and what is the 

composition of these components. The thesis focuses both on universal image of 

Nymburk and on images of the town with regard to the current lifecycle stage 

and respondents' sex. The research is made by the qualitative method using the mental 

maps and the semi-structured interview with sixteen respondents living in Nymburk. 
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1. Kontext problematiky a strukturace výzkumného tématu 

Téma mé diplomové práce Obraz jednoho sídla: Nymburk očima svých rezidentů spadá 

do problematiky sociologie sídel doplněné o poznatky z psychologie, která je jinými 

slovy nazývána jako sémiotika sídel. Jiří Musil ve Velkém sociologickém slovníku 

sémiotiku sídel jakožto jedno ze základních témat výzkumu sociologie sídel označuje za 

výzkum znakové stránky městských objektů a prostorů a dodává, že je podle něj 

prozatím nejméně rozvinutým tématem sociologie sídel [1996: 1195]. Sémiotika sídel 

předpokládá, že lidé vnímají místa, která obývají, symbolicky. Dalším předpokladem 

sémiotiky sídel je, že lidé se v daném sídle chovají podle toho, jakým způsobem jej 

nebo jeho části vnímají a hodnotí, jaký význam jim přikládají. Význam místa, kde lidé 

žijí, pohybují se v něm a tráví v něm čas, je tedy sociálně konstruován. Mým záměrem 

je zjistit právě to, co určuje významy a vztahy rezidentů ke konkrétnímu městu a jeho 

částem. 

 

2. Teoretická a věcná východiska  

Diplomová práce bude vycházet z níže uvedených teoretických a věcných východisek, 

přístupů a vědních oborů: 

- Sociologie sídel 

- Sémiotika sídel 

- Psychologie prostoru, životního prostředí 

- Sociální geografie 

- Humánní geografie 

- Urbanismus a architektura 

- Sociální, ekologická psychologie 

- Kvalitativní přístup 
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3. Předpokládané cíle diplomové práce a výzkumné otázky 

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jak obyvatelé Nymburka vnímají město nejen 

jako komplexní celek, ale také jak vnímají, hodnotí a jaký význam přiřazují jeho dílčím 

částem. Cílem je také zmapovat, jaký mají Nymburáci k sídlu a jeho oblastem vztah. 

Zmíněných cílů budu dosahovat prostřednictvím následujících výzkumných otázek: 

- Jak obyvatelé Nymburka vnímají, hodnotí město, ve kterém žijí? 

- Jak obyvatelé Nymburka symbolicky oddělují oblasti města? 

- Jaký význam obyvatelé Nymburka přikládají těmto městským oblastem? 

- Liší se toto vnímání, hodnocení a přikládání významů na základě sociálně-

demografických charakteristik jedince? 

 

4. Předpokládané metody a struktura diplomové práce 

Nejvhodnější metodou výzkumu mého tématu diplomové práce je metoda kvalitativní. 

Výzkumné šetření bude provedeno technikou polostrukturovaných rozhovorů 

a technikou mentálních map města Nymburka. 

 Vzorek respondentů bude předběžně čítat 20 respondentů, přičemž budou 

vybíráni na základě tří pro můj výzkum důležitých charakteristik. Těmi je věk, fáze 

životního cyklu a délka pobytu ve městě Nymburce. 
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Úvod 

Středočeské město Nymburk je známé nejen díky zachovalé části středověkého 

opevnění ze 13. století, ale také stezce, která je vedena po obou březích Labe do 

Poděbrad a pak dál na východ. V obou těchto oblastech svůj volný čas tráví nejen 

nymburští obyvatelé. Také lesopark zvaný Ostrov, kterým je vedena stezka po levém 

břehu Labe, je často navštěvovaným místem aktivního i pasivního odpočinku obyvatel 

města. Charakteristickým rysem Nymburka je i to, že je rozdělen na dvě části řekou 

Labe městem protékající. Nejsou spojovací body těchto částí, jimiž je dopravní 

a železniční most, lávka pro pěší či železné schody, vnímány určitými skupinami 

obyvatel Nymburka i jako překážky? Navštěvují obyvatelé Nymburka oblast zvanou 

Kolonie, ve které najdeme běžecký okruh a menší park a kterou zároveň obývá romská 

komunita a kde se také zdržují lidé bez domova? Cítí se v ní bezpečně? Navštěvují 

nymburští obyvatelé rádi centrum města s náměstím, které vysokým počtem 

projíždějících automobilů připomíná spíše dopravní uzel než prostor pro setkávání 

místních obyvatel? To jsou některé z charakteristik Nymburka, které mohou mít dopad 

na to, jak je zobrazován v myslích svých obyvatel a jaké vztahy jeho obyvatelé chovají 

k místům v něm. Tyto představy a vztahy pak ovlivňují rozhodování a chování obyvatel 

ve městě. 

 

Lidé se ve městě chovají spíše na základě určité subjektivní představy o něm, 

na základě toho, jak město hodnotí a jaké významy mu či jeho částem sami přisuzují 

než na základě reality. Způsoby chování v něm se pak projevují ve frekventovanosti 

využívání určitých cest, lokalit či míst. Obyvatelé města pak volí ke své přepravě jen 

některé cesty, k nákupu obchody jen v některých lokalitách, k procházkám a aktivnímu 

odpočinku jen některá místa. K takovým volbám dochází právě na základě jejich 

představ o městě. Tyto představy budu zjišťovat prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů a nákresů mentální mapy komunikačních partnerů. V tomto smyslu zde 

mentální mapu využívám jako techniku, pomocí které je zveřejňován obraz organizace 

prostoru ve vědomí lidí, i když tento pojem také zahrnuje jak samotný prostorový obraz 

v představách lidí, tak i označení pro jeho výsledný nákres [Manuál tvorby mentální 

mapy Lynchovského typu: 4]. 
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Existuje v myslích obyvatel Nymburka univerzální obraz města? Lze v obrazu 

Nymburka nalézt rozdíly na základě čtyř, potažmo dvou skupin nymburských obyvatel 

určené na základě fáze životního cyklu (studenti střední školy, maminky na mateřské 

dovolené, obyvatelé v pracovně produktivním věku, obyvatelé v důchodovém věku) 

a pohlaví? Existují tak čtyři, potažmo dva obrazy Nymburka podle zmíněných 

charakteristik obyvatel? Jakými prvky a místy jsou tvořeny? Jaká místa Nymburští 

považují za důležitá či naopak nedůležitá, výrazná, oblíbená či naopak neoblíbená, jaké 

cesty nejčastěji využívají? Jaké vztahy, čímž mám na mysli významy, postoje 

a hodnocení, jsou obyvateli Nymburka k těmto místům chovány, a co je jejich 

příčinami? Právě těmito otázkami se budu v mé práci zaobírat jak kvůli poznání 

představ obyvatel Nymburka o jejich městě, tak i proto, že zjevování města v myslích 

různých skupin obyvatel je přínosné z hlediska urbánního plánování [Lynch 2004: 7], 

vývoje města a investic vkládaných do jeho změn, které by měly směřovat k větší 

spokojenosti obyvatel s žitím v jejich městě. Byla bych proto ráda, kdyby má práce byla 

podnětem pro rozproudění debat a úvah nad podobou Nymburka u jeho obyvatel 

i u jeho vedení, což je právě v současnosti aktuální při rozpravách o budoucí podobě 

nymburského náměstí a historického jádra města, jejichž stěžejním bodem je právě 

omezení dopravy a zvětšení pěších zón v tomto prostoru. 

 

Pro vytváření takového města, které bude vyhovovat požadavkům a potřebám 

všech jeho obyvatel a ve kterém budou žít spokojeně, je třeba porozumět jejich vztahu 

k městskému prostředí. „Pouze když porozumíme vztahu individuálního a skupinového 

chování k prostředí, můžeme vytvářet životní prostředí k našemu prospěchu a navodit 

kýžené změny“ [Schmeidler 2001: 87]. Je tedy důležité zabývat se otázkami vlivu 

městského prostředí, závislostmi mezi tvarem, velikostí a uspořádáním prostoru 

a chováním obyvatel ve městě. V následujících odstavcích představím dva přístupy, 

z nichž každý zaujímá poněkud odlišný pohled na to, proč se lidé ve městě chovají 

různým způsobem. 

 

Prvním přístupem jsou teorie přímého vlivu prostředí na chování člověka. Jejich 

prvním zástupcem je architektonicko-urbanistický determinismus, jenž předpokládá 

stěžejní vliv prostředí a jeho prostorových vlastností na chování a jednání člověka. Jeho 

zastánci (např. Mercer, 1975) tvrdí, že „architektonicko-urbanistické ztvárnění prostoru 

přímo ovlivňuje způsoby chování člověka, případně společenské procesy, 
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které v prostoru probíhají“ [Schmeidler 2001: 89]. Podobný názor zastávají i zástupci 

ekologické psychologie, kteří vychází z toho, že „různě komponované a člověkem 

vytvořené prostředí nevyhnutelně ovlivňuje psychiku – jednání, rozhodování, cítění, 

vnímání, pohyb, interpretaci prostoru“ [Černoušek 1992: 14-15]. Různá prostředí svou 

charakteristickou strukturou tak předepisují způsoby jednání a podobné reakce 

[Černoušek 1992: 15]. Chování jedince je tak přímo ovlivněno typem prostředí, které 

obýváme, a také způsobem, jakým je organizováno. Prostředí může být 

charakterizováno určitými rysy podle toho, jak ovlivňují lidské chování a jednání. 

Prvním rysem je to, že prostředí může značně omezovat naše chování. Druhou 

charakteristikou je fakt, že prostředí produkuje jednání, a třetí to, že prostředí někdy 

povzbuzuje ke specifickému způsobu chování. Lze tak konstatovat, že způsoby chování 

a jednání úzce souvisí s prostředím. [Schmeidler 2001: 92] 

 

Další z odpovědí na otázku, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem, 

nabízí Kevin Lynch jakožto autor spadající do přístupu behaviorální geografie. Ve své 

knize Obraz města se Lynch zabýval srozumitelností městského prostředí pro jeho 

uživatele a vychází z předpokladu, že existuje určitý obraz, představa města, kterou si 

vytvářejí jeho obyvatelé na základě identity hmotného prostředí. Tato identita není 

užívána ve významu podobnosti s něčím, ale její pomocí je popisována skutečnost 

jedinečnosti [Lynch 2004: 8]. Na základě toho Lynch zformuloval hodnotící kritérium 

města, které nazývá imageability, do češtiny převeditelné jako čitelnost či zřetelnost 

[ibid.: 8] nebo také výraznost [Ševčik, Bendová, Benda 1978: 165]. Lynch tak označuje 

schopnost objektu či míst působit na uživatele města svou podobou silným dojmem 

[Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 5, Lynch 2004: 9]. Takový dojem 

je pak základem schopnosti jedince orientovat se v prostředí [Ševčik, Bendová, Benda 

1978: 165] a jeho následného chování a jednání. Přestože má každý z nás svou vlastní 

představu o něčem, tak v rámci skupiny dochází k zásadním shodám. Pro Lynchovu 

studii jsou tak „nejdůležitější obecné image – zobecněné představy, společné pro větší 

počet obyvatel města“ [Lynch 2004: 7]. 

 

Lynch ve svém bádání využívá mentálních map, jejichž pomocí lze zpřístupnit 

a komunikovat náš obraz prostorových informací v našem vědomí [Manuál tvorby 

mentální mapy Lynchovského typu: 4]. Lynchovy mentální mapy představují zobrazení 

prostoru, které vyjadřuje jedincovo vnímání rozsahu, umístění a tvaru fyzických 
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elementů v prostředí. Poukazují také na jeho prostorovou orientaci [Drbohlav 1991: 

164]. Prostřednictvím mentálního mapování ve třech amerických městech Lynch 

identifikoval místa vyvolávající silný dojem, který byl nejčastěji zaznamenáván a tak 

i nejvíce zapamatovatelný. Tato místa rozdělil do pěti kategorií, kterými jsou cesty, 

hranice, oblasti, uzly a významné prvky [Lynch 2004: 47-84]. Lynchovým primárním 

záměrem bylo (nejen) prostřednictvím techniky mentálních map zlepšit orientaci ve 

městě a predikovat veřejný obraz města. 

 

Představy obyvatel Nymburka o svém městě jsem zjišťovala jak prostřednictvím 

aplikace poznatků behaviorální geografie, do které spadá práce Kevina Lynche, tak 

s využitím teorií přímého vlivu prostředí. Zajímá mě totiž, jak vypadá veřejný čili 

univerzální obraz města, a také zda Nymburští mají rozdílné představy o prostoru 

a místech v Nymburce, které ovlivňují jejich chování ve městě, a zda jsou určeny 

příslušností k určeným skupinám dle fáze životního cyklu či pohlaví. Zároveň 

předpokládám, že na představu o městě mají vliv i jiné faktory než Lynchova 

imageability. Některé prvky ve městě totiž mohou ovlivňovat chování člověka v něm 

zvlášť v případě, kdy se z nich stávají určité překážky, které znemožňují pohyb. V mém 

bádání se obě tyto skupiny přístupů prolínají. 

 

Při analýze obrazu města Nymburka v myslích jeho obyvatel bude využita 

technika polostrukturovaného rozhovoru a mentálních map. Zkoumaný vzorek čítá 

šestnáct komunikačních partnerů a je zastoupen čtyřmi, respektive dvěma skupinami na 

základě fáze životního cyklu, respektive pohlaví. Záměrem určení těchto výběrových 

kritérií bylo ilustrovat a postihnout pestrost skupin obyvatel města, které město 

využívají nejvíce. Zároveň se domnívám, že to, v jaké fázi života se člověk právě ocitá, 

se projevuje i na jeho vnímání prostředí. Aktuální životní fáze a s ní spojené potřeby 

a čas trávený ve městě tak mohou mít dopad na to, jakých prvků a rysů si příslušníci 

zvolených kategorií všímají a které z nich považují za důležité, či naopak nedůležité 

apod. V případě této práce je cílem zjistit, jak vypadá univerzální obraz Nymburka, 

zda existují čtyři, potažmo dva obrazy Nymburka a jaká je jejich skladba. 
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1. Stav dosavadního poznání 

V nadcházejících kapitolách představuji teoretické poznatky, jež jsem nabyla 

studiem literatury, kterou shledávám stěžejní vzhledem k tématu mé práce. Kapitoly 

jsem rozdělila do tří pasáží, přičemž v první se snažím čtenáře uvést do problematiky 

sociologie města a vysvětlit, proč je téma této práce její součástí. Zabývám se v ní 

sociálně-ekologickým přístupem ke zkoumání města a vztahem mezi lidmi, jejich 

chováním a prostředím. Druhá a třetí pasáž představuje dva rozdílné přístupy k řešení 

problému, jímž je otázka, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. Na jedné 

straně zde představuji teorie vycházející z názoru, že prostředí má přímý vliv na chování 

člověka, kterými je architektonicko-urbanistický determinismus a psychologie životního 

prostředí. Na straně druhé představuji přístup behaviorální geografie jako disciplíny, 

jejímž východiskem je to, „že prostorové chování člověka není ovlivněno „objektivní“ 

realitou, nýbrž lidskou subjektivní interpretací této reality“ [Drbohlav in Gardavský 

1995: 6]. V rámci behaviorální geografie představuji průkopnické dílo Kevina Lynche 

Obraz města a další práce spadající do této problematiky. Metodologie představovaná 

v této literatuře mi byla inspirací při realizaci mého vlastního výzkumného šetření. 

 

Stěžejním dílem této práce je již zmíněný Obraz města Kevina Lynche [2004], 

díky kterému jsem se také rozhodla zpracovávat téma vztahů města a jeho obyvatel. 

Ovšem v rámci každé pasáže shledávám důležitými několik zdrojů. Zevrubný vhled do 

problematiky sociologie města a jednoho z jejích přístupů, kterým je sociální ekologie, 

mi poskytly příspěvky Musila [1967; 1986], Sýkory [1993] a Ferenčuhové [2013]. 

Nejen pro představení architektonicko-urbanistického determinismu mi dobře 

posloužila kniha Schmeidlera [2001], která je syntézou různých přístupů i děl, jenž má 

ozřejmit důležitost sociologického myšlení v architektonické a urbanistické tvorbě. 

Monografie Černouška [1992] byla důležitá pro představení psychologie životního 

prostředí. V pasáži zabývající se behaviorální geografií hrály důležitou roli články 

Drbohlava [1991; in Gardavský 1995] a studijní materiál s názvem Manuál tvorby 

mentální mapy Lynchovského typu, který byl vytvořen v rámci projektu Masarykovy 

univerzity a Univerzity Palackého Geoinovace
1
.  

 

 

                                                 
1
 http://geoinovace.geogr.muni.cz/  

http://geoinovace.geogr.muni.cz/
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1.1 Zasazení tématu práce do sociologie města 

Sociologie města jako jedna z oborových disciplín sociologie se zabývá městem 

jako sociálně prostorovou organizací lidských společenství a procesy vytváření těchto 

společenství. Prvním ze čtyř témat, kterými se sociologie města zabývá, je sociální 

morfologie měst, jejímž úkolem je popis města, z jakých prvků se skládá a jak jsou 

rozloženy. Dalším tématem jsou instituce ve městech, v rámci kterých jsou zkoumány 

funkce městských samospráv a komunálních politik a jak se na jejich fungování podílí 

např. ekonomika. Dále se sociologie města zabývá studiem městského způsobu života 

a zvláštní osobností člověka žijícího ve městě. A konečně její čtvrtou oblastí zájmu je 

sémiotika měst čili znaková stránka městských prostorů a objektů. [Petrusek a kolektiv 

autorů 1996: 1095-1096] 

 

Právě do čtvrté zmíněné oblasti sociologie města lze zařadit i téma této práce, 

ve které se zabývám tím, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. Sémiotika 

města totiž umožňuje porozumět vztahu mezi místy a prostory daného městského 

prostředí a chováním lidí v nich [ibid.: 1096]. „Předměty a jejich uspořádání v prostoru 

jsou mj. soustavou znaků, které jsou lidmi vnímány a interpretovány, a právě jako 

soustava znaků regulují a stabilizují lidské jednání“ [ibid.]. Produkce těchto předmětů 

a jejich uspořádání je úkolem architektonické a urbanistické tvorby, která je zároveň 

spojena se sociální oblastí, s uživateli těchto předmětů a jejich okolí a tedy i se 

sociologií [Schmeidler 2001: 13], konkrétněji se sociologií města. Průnik těchto tří 

oblastí vyvolává celou řadu témat, přičemž ta nejadekvátnější vzhledem k tématu práce 

zní, zda a jaký „má hmotné prostředí vliv na průběh sociálních a sociálně 

psychologických procesů, zda prostředí fyzické a prostředí sociální se navzájem 

ovlivňují a jak“ [ibid.: 2001: 24]. Společenskovědní bádání týkající se životního 

prostředí „by mělo věnovat velkou pozornost podnětům, prostorovým vlastnostem 

prostředí, které určují strukturu jednání, a společenským vztahům, které různé typy 

prostředí nakonec hraje nezastupitelnou úlohu v celém psychickém vývoji jedince, 

počínaje narozením“ [Černoušek 1992: 22]. 

 

V sociologii města jsou také uplatňovány čtyři základní směry ke studiu města. 

Prvním je přístup sociálně-ekologický, který vychází z ekologie člověka. Dalším 

směrem je neoklasický přístup čerpající z neoklasické ekonomie. Institucionální přístup 
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vycházející z weberiánské sociologie je třetím z těchto základních směrů a posledním 

z nich je směr politicko-ekonomický, který čerpá z historického materialismu. [Sýkora 

in Sýkora 1993: 64] Vzhledem k tématu práce bude dále obšírněji představen přístup 

sociálně-ekologický, ve kterém „je důraz položen na nerozlučný vztah mezi 

organismem jednotlivců a jejich skupin na jedné straně a jejich prostředím na straně 

druhé“ [Musil 1986: 14]. 

 

 

1.1.1 Sociální ekologie, human ecology 

Sociální ekologii, jinými slovy také ekologii lidskou či humánní, [Ferenčuhová 

2013: 66] lze „charakterizovat jako interdisciplinární přístup ke zkoumání nejrůznějších 

aspektů (ekologické, sociální, psychologické, filozofické, estetické, právní, teologické, 

politické aj.) interakce člověka a životního prostředí“ [Bělohoubek 2002: 8]. Jiří Musil 

o této disciplíně hovoří také jako o ekologii člověka [1967: 133] jakožto o zkoumání 

„vztahu mezi člověkem a jeho prostředím, mezi lidskými jednotlivci a také mezi 

lidskými skupinami v prostředí“ [ibid.].  Michal Černoušek toto poznání dokonce 

zahrnuje pod širší disciplínu ekologie, která „není jen syntetickým souborem poznatků 

o vzájemné propojenosti všeho se vším v přírodovědné perspektivě“ [1992: 11], ale také 

„disciplínou (nejen oborem) lidského myšlení a jednání, má objektivně a pokud možno 

přesně a zodpovědně poznávat vztah člověka k životnímu prostředí: jak je člověk 

prostředím formován a jak naopak člověk své prostředí formuje“ [ibid.: 12]. 

 

Perspektiva lidské ekologie čili human ecology byla „jako první zvolená 

teoretická perspektiva“ Chicagské školy [Ferenčuhová 2013: 67] ve 20. letech 20. 

století rozvíjena jejími zástupci a to zejména Robertem Ezrou Parkem a Ernestem 

Burgessem [ibid.; Sýkora in Sýkora 1993: 65-66]. Ti ke studiu lidských společenství 

využili „principů animální a rostlinné ekologie“ [Musil 1967: 134]. Svoji teorii stavěli 

na myšlence, že základní silou formující jak přírodní, tak lidské společenství je soutěž 

[ibid.; Sýkora in Sýkora 1993: 64] a boj [ibid.: 65] ekonomického charakteru 

[Ferenčuhová 2013: 74], která „byla chápána jako přirozený prostředek formující 

společnost i prostorové struktury města“ [Sýkora in Sýkora 1993: 64]. Lidská ekologie 

je tedy v jejich pojetí „perspektivou, která se na město dívá zejména jako na životní 

prostředí člověka coby společenského tvora a inspiruje se ekologií flóry a fauny“ 
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[Ferenčuhová 2013: 74]. Právě pro svůj biologický základ [Sýkora in Sýkora 1993: 65], 

opomíjení vnitřní rozmanitosti společnosti a společenských vztahů a zanedbávání role 

konfliktů ve společnosti [ibid.: 76] byla tato teorie kritizována a éra jejího největšího 

vlivu tak skončila koncem první poloviny 20. století [Ferenčuhová 2013: 67]. Ještě před 

tím se ale další zástupce Chicagské školy a žák Parka a Burgesse Louis Wirth [ibid.: 79] 

„k celé perspektivě
2
 stavěl poměrně kriticky“ [ibid.: 85] a sám ji „chápal jako 

perspektivu, která si uvědomuje, že pro porozumění komunitě jako „sociálnímu 

fenoménu“ je důležité poznat ji také jako „fyzický jev“ a zkoumat, jaký vliv má na 

sociální vztahy a interakce to, kde – v jakém typu prostředí – se ustavují a odehrávají“ 

[ibid.: 71]. Wirtha tak zajímal vztah mezi prostředím a sociálními interakcemi v rámci 

dané komunity, kterým se zabýval i ve své dizertační práci The Ghetto, v níž se věnuje 

vzniku židovských ghett [ibid.: 79-83]. 

 

 

1.1.2 Vztah lidí, jejich chování a prostředí 

Důležitou oblastí bádání nejen sociální ekologie a dalších oborů
3
, ale i této práce 

je zkoumání vztahu mezi lidmi, jejich chováním a prostředím, které obývají a ve kterém 

působí – v tomto případě prostředím města. Hmotné prostředí je spolu s individuálními 

rysy jedince, jeho společenskými a kulturními podmínkami a skupinovými vztahy, které 

jsou specifické pro určité sociální situace, hlavním faktorem podmiňujícím chování 

každého člověka. [Musil 1986: 14] V kontextu této práce je důležité také to, 

že „chování, jednání i subjektivní stavy lidí probíhají vždy v určitém prostředí“ [ibid.], 

které má „nepopiratelný dopad na prožitky a jednání“ [Schmeidler 2001: 87]. 

 

Chování lidí lze rozdělit na úroveň fyziologickou, jejímž prostředím je hlavně 

vlastní tělo organismu, tj. člověka, a úroveň celostní na úrovni organismu jako celku. 

Právě celostní chování a s ním také prožívání a další psychologické procesy se 

odehrávají v každodenním životě lidí. Příkladem takového chování může být rozhlížení 

se při přechodu silnice, neklid či rychlá chůze v určitých prostředích. Z tohoto 

celostního ekologického hlediska je jedinec jeden z mnoha prvků, který tvoří prostředí 

                                                 
2
 Perspektivou je zde lidská ekologie [Ferenčuhová 2013: 83-86]. 

3
 Např. „environmentalistika hledá souvislosti vztahu člověka a přírodního prostředí (…)“ [Hledíková in 

Ferenčuhová, Hledíková, Galčanová, Vacková (eds.) 2009: 69-70]. 
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a který existuje pouze ve vztahu k ostatním prvkům takového prostředí. [Musil 1986: 

14] 

 

Sociální ekologie dále kromě chování rozlišuje také tři vzájemně propojené 

kategorie prostředí. Těmi jsou předmětové neboli fenomenální prostředí, osobní čili 

personální prostředí a prostředí kontextuální. Předmětové prostředí zahrnuje všechny 

vnější podmínky a vlivy, které na jedince nebo skupinu nějakým způsobem působí. 

Toto prostředí lze dále rozčlenit na lidské prostředí, kde jsou lidé pojímáni jako určité 

„objekty“, a prostředí fyzikálně biologické, jež zahrnuje všechny ostatní organismy 

a hmotné předměty včetně výstavby a člověkem vytvářeného prostředí, kterým je např. 

město. Osobní prostředí tvoří představa a obraz, který má jedinec o daném prostředí, 

a také soubor názorů, postojů a preferencí vznikající vlastní zkušeností s prostředím. 

Oproti tomu prostředí kontextuální zahrnuje kolektivní zkušenosti na základě názorů, 

postojů a preferencí, které jsou formovány zkušenostmi jednotlivců jako členů určitých 

skupin – sociálních tříd, subkultur a skupin dle fáze životního cyklu. [ibid.: 15-16] 

 

Vztahy mezi prostředím a člověkem jsou mnohoznačné a složité. „Na jedné 

straně lidé prostředí vytvářejí na základě svých záměrů, představ a zkušeností 

a v souladu se společenským a kulturním kontextem, na druhé straně předmětové 

prostředí, včetně architektury, na ně působí a formuje jejich subjektivní stavy i jednání 

a činnosti.“ [ibid.: 17] Ať už se jedná o prostředí městské, vesnické či prostor náměstí, 

vždy by mělo být vytvářeno pro člověka a jeho potřeby a nikoliv naopak, tedy aby 

člověk sebe i své potřeby přizpůsoboval prostředí [Schmeidler 2001: 8; Gehl 2012: 6]. 

Pro vytváření takového města, které bude vyhovovat požadavkům a potřebám všech 

jeho obyvatel a ve kterém budou žít spokojeně, je třeba porozumět jejich vztahu 

k hmotnému prostředí. „Pouze když porozumíme vztahu individuálního a skupinového 

chování k prostředí, můžeme vytvářet životní prostředí k našemu prospěchu a navodit 

kýžené změny“ [Schmeidler 2001: 87]. Je tedy důležité zabývat se otázkami vlivu 

městského prostředí, závislostmi mezi tvarem, velikostí a uspořádáním prostoru 

a chováním obyvatel ve městě, protože jejich zodpovídání může být podnětem „pro 

zhodnocení příčin neuspokojivé funkce dosavadních sídelních struktur a mělo by nalézt 

praktické uplatnění v procesu plánování měst“ [Ševčik, Bendová, Benda 1978: 165]. 
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V následujících dvou kapitolách představím dvě skupiny přístupů, z nichž každá 

zaujímá poněkud odlišný pohled na to, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. 

První skupina obsahuje teorie, které předpokládají stěžejní vliv prostředí na chování 

člověka jako je architektonicko-urbanistický determinismus a ekologická psychologie. 

Druhá skupina je zaštítěna přístupem behaviorální geografie, do které spadá i dílo 

Kevina Lynche zabývající se tím, jak různí lidé či skupiny vnímají městský prostor 

a jeho strukturální podobu, jež je pro tuto práci stěžejní. 

 

 

1.2 Teorie přímého vlivu prostředí na chování člověka 

První skupina teorií zahrnuje přístupy, které uznávají „určující význam 

prostředí“ [Schmeidler 2001: 87] a jeho prostorových vlastností na chování a jednání 

člověka. Svým záměrem se tak soustředí na pozorovatelné fyzické prostředí. Takovým 

přístupem je architektonicko-urbanistický determinismus. Jeho zastánci (např. Mercer, 

1975, Kaminsky, 1975) tvrdí, že „architektonicko-urbanistické ztvárnění prostoru přímo 

ovlivňuje způsoby chování člověka, případně společenské procesy, které v prostoru 

probíhají“ [ibid.: 89] a analyzují „možnosti vlivu, který může mít prostředí na jednání 

v něm žijících lidí“ [ibid.]. Podobný názor zastávají i zástupci ekologické psychologie 

jakožto druhého zde představovaného přístupu, kteří vychází z toho, že „různě 

komponované a člověkem vytvořené prostředí nevyhnutelně ovlivňuje psychiku – 

jednání, rozhodování, cítění, vnímání, pohyb, interpretaci prostoru“ [Černoušek 1992: 

14-15]. Chování jedince je tak přímo ovlivněno typem prostředí, které obýváme, a také 

způsobem, jakým je organizováno [Schmeidler 2001: 92]. Přestože lze říct, že panuje 

souhlas s tvrzením, že „hmotné prostředí vytvářené architekturou a stavěním působí na 

činnosti, vnitřní stavy lidí a na jejich sociální vztahy“ [Musil 1986: 25], tak jsou 

zmíněné přístupy podrobovány kritice, protože „tento typ prostředí nemůže určovat 

obsah lidského jednání, působí spíše na organizační formy jednání, modifikuje ho 

určitým způsobem a určuje někdy meze specifických druhů jednání“ [ibid.]. 
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1.2.1 Architektonicko-urbanistický determinismus 

Architektonicko-urbanistický determinismus, šířeji environmentální 

determinismus, [Schmeidler 2005: 1; online] jako první ze dvou zmíněných přístupů, 

„je sociální teorií, která tvrdí, že všechno lidské chování lze odvodit z interakcí 

s okolním prostředím“ [Varghese 2010: 1]. V definici deterministického přístupu jde 

ještě hlouběji Patricios, který nepracuje pouze s lidským chováním, ale konkrétněji 

s jeho součástí, kterou jsou sociální interakce, když říká, že „fyzické uspořádání okolí 

přímo vytváří sociální interakci mezi jeho obyvateli“ [Patricios 2002: 72]. 

Architektonicko-urbanistický determinismus vychází z toho, že „vliv architektonických 

prostředí je vskutku pronikavý“ [Schmeidler 2001: 88]. 

 

Podle architektonicko-urbanistického determinismu může různě komponované 

a člověkem vytvořené prostředí působit na jedince různými způsoby. Prvním takovým 

je např. to, že vnímání prostředí do velké míry ovlivňuje naše činy, jednání, chování, 

cítění, prožitky apod. Prostředí může dále působit tak, že povzbuzuje nebo naopak tlumí 

určité chování. Rozmanitá prostředí totiž vybízejí k určitým činům, které jsou vázané na 

strukturu a funkci prostředí. Třetím směrem působení prostředí na jedince je, 

že prostředí může naznačovat možnosti jednání člověka – prostředí může u člověka 

vyvolávat či naopak odrazovat od určitých jednání – a dále, že jedinec své jednání 

přizpůsobuje danému prostředí. V neposlední řadě prostředí může na naše chování 

působit i prostřednictvím vlivu fyziologických pochodů a svoji úlohu hraje i při 

nalézání identity. [ibid.: 93-94] Na závěr je třeba zmínit, že působení architektonicko-

urbanistického determinismu je viditelné hlavně ve velikostně menších materiálních 

objektech, jako jsou budovy či místnosti [Schmeidler 2005: 1; online]. 

 

 

1.2.2 Psychologie životního prostředí 

Druhým přístupem je psychologie životního prostředí, která se „týká 

vzájemných vztahů člověka a prostředí“
4
 [Černoušek 1992: 12] a která je nazývaná také 

jako environmentální či ekologická psychologie. Jejím hlavním zástupcem v českém 

společenskovědním prostředí je Michal Černoušek, který se ve své knize Psychologie 

                                                 
4
 Zaměřuje se tedy na „ekologické jednání člověka“ [Černoušek 1992: 21]. 



14 

 

životního prostředí zabývá tím, jak lidé reflektují životní prostředí [1992]. Ten přičítá 

zrod ekologické psychologie technologickému pokroku, jehož prostřednictvím bylo 

lidstvu umožněno přetvářet své životní prostředí, což má vliv na jeho psychiku [ibid.: 

12-13]. „Se změnou prostředí se totiž mění i člověk, jeho psychologie, jednání, 

prožívání, jeho reakce i vnímání“ [ibid.: 13]. To poukazuje na fakt, „že člověk není tak 

úplně pánem sebe sama, nýbrž že prostředí má na jeho rozhodování a jednání nemalý 

vliv“ [ibid.]. Dalším poznatkem psychologické ekologie je, že pouhým všímáním si 

a pozorováním dění v prostředí [ibid.: 15-16] lze odpozorovat to, že „mezi jednáním 

různých lidí ve stejném prostředí existují nápadné shody“
5
 [ibid.: 15]. „Různá prostředí 

tak svou charakteristickou strukturou přímo předepisují normy, způsoby jednání, 

podobné reakce“ [ibid.]. 

 

Vztah psychologie a ekologie je založen na dvou principech [ibid.: 20-23]. První 

z nich „spočívá v dynamické interakci mezi člověkem a jeho životním prostředím“ 

[ibid.: 20]. Jeho příkladem jsou asfaltové cesty na sídlištích determinující pohyb lidí, 

které ale nejsou využívány tolik, jako vyšlapané cestičky v zatravněných prostorech, 

jež lidem zkracují, a tím pádem urychlují pohyb. Přestože posléze schválený návrh 

asfaltových cest vyšel z ateliéru urbanistů či architektů, tak to jsou právě lidé 

využívající daný prostor, kteří ho přizpůsobují svým potřebám, (své) realitě. [ibid.: 20-

21] Tento příklad poukazuje i na druhý princip vztahu psychologie a ekologie [ibid.: 21] 

tedy na „sepětí ekologickopsychologických problémů se sociální dimenzí“ [ibid.]. 

„Tím, že člověk aktivně přetváří své prostředí, ovlivňuje nejen toto prostředí, 

ale i ostatní jedince, kteří s ním toto prostředí sdílejí“ [ibid.]. 

 

Mezi hlavní předměty bádání disciplíny, které spojuje psychologii člověka 

a problematiku životního prostředí, je vnímání, percepce životního prostředí [ibid.: 25-

77], která „je podmienená jednak jeho objektívne definovanými atribútmi, jednak jeho 

kognitívnou reprezentáciou“ [Naništová 2002: 47], vliv životního prostředí na 

mezilidské interakce [Černoušek 1992: 79-118] i rozvoj individuální existence člověka 

[ibid.: 119-137]. 

                                                 
5
 Příkladem takového dění může být situace, kdy chodník je v některých místech od silnice ohraničen 

vysokým obrubníkem. To může při přechodu z jednoho chodníku na druhý dělat problém různým 

jedincům, které by bylo možné rozdělit do určitých skupin např. dle životního cyklu. Tuto situaci za 

problém nebudou s největší pravděpodobností považovat mladí lidé a lidé v pracovně produktivním věku, 

ale lidé v důchodovém věku či maminky na mateřské dovolené ji nejspíš jako problémovou shledávat 

budou, a tak existuje možnost, že se tomuto místu budou vyhýbat. 
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1.3 Behaviorální geografie 

Druhá skupina přístupů spadá pod behaviorální geografii neboli geografii 

chování, která je jedním z mnoha dalších přístupů humánní geografie
6
, který se 

definitivně zařadil mezi geografické směry i s přesahem do dalších oborů
7
 během sedmé 

a osmé dekády minulého století [Drbohlav in Gardavský 1995: 7; Novotná 2014: 30]. 

Jak lze vyvodit z českého ekvivalentu tohoto přístupu, předmětem jeho zájmu je 

vnímání a chování člověka v prostoru [Behaviorální geografie: 5; Drbohlav in 

Gardavský 1995: 5, 21; Novotná 2014: 13, 30]. Behaviorální geografie se zajímá o to, 

„jakým způsobem lidé komunikují se svým fyzickým a sociálním prostředím 

a o faktory, které ovlivňují vzájemný vztah myšlenek a chování“ [Drbohlav in 

Gardavský 1995: 6]. Těmito faktory, které jsou důležité ke zjištění toho, proč se lidé 

v prostoru chovají určitým způsobem, jsou např. postoje, zvyky, záliby, lidské potřeby 

a hodnoty [ibid.: 6, 9]. Podle Slovníku humánní geografie behaviorální geografie 

„zdůrazňuje roli kognitivních a rozhodovacích faktorů, které zasahují do vztahů mezi 

prostředím a prostorovým chováním“ [Johnston, Gregory, Smith 1994: 30] a klade 

důraz na psychologické pozadí prostorového chování [ibid.]. 

 

Matlovič s Matlovičovou uvádí, že na počátku 70. let došlo k rozštěpení 

behaviorální geografie na dvě platformy. Analytická platforma je zaměřená na 

kvantitativní zkoumání individuálního chování velkého počtu respondentů, 

jehož výsledky mají sloužit ke generalizaci poznatků o vnímání prostoru a chování 

v něm. Oproti tomu cílem humanistické platformy je porozumět lidskému chování 

v prostoru na subjektivní úrovni jedince a jít v jeho zkoumání do hloubky. Je tak 

zaměřená kvalitativně. [2015: 127-128] 

 

Zastánci behaviorální geografie zdůrazňují význam tzv. behaviorálního 

prostředí [Drbohlav in Gardavský 1995: 6-7]. Oproti výše zmíněným teoriím stěžejního 

vlivu prostředí na chování člověka tak behaviorální geografie přichází s hlavním 

                                                 
6
 Humánní geografie je „součástí disciplíny geografie zaměřující se na prostorovou odlišnost a organizaci 

lidského jednání a lidské užívání fyzického prostředí“ [Johnston, Gregory, Smith 1994: 259]. 
7
 „Existuje zde úzká spojitost s psychologií, sociologií, antropologií, etnologií, filozofií, architekturou, 

estetikou, politickou teorií, plánováním apod.“. [Drbohlav 1995: 8] 
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východiskem, „že prostorové chování člověka není ovlivněno „objektivní“ realitou, 

nýbrž lidskou subjektivní interpretací této reality“ [ibid.: 6]. To také souvisí s tím, že 

hmotné prostředí je „pouze jedním z mnoha činitelů, které na člověka působí a vliv 

prostředí je zprostředkován společenským a kulturním významem, který je 

s jednotlivými prvky prostředí spojován“ [Musil 1986: 25].  

 

Důležitým pojmem v kontextu behaviorální geografie se stává tzv. percepční 

prostor, což je subjektivní reprezentace prostoru v mysli člověka. Vznik percepčního 

prostoru je rozdělen do dvou fází. První fáze je nazývána percepcí a během ní do sebe 

člověk prostřednictvím smyslů nasává informace z daného prostředí – jedinec s ním 

musí mít tedy nějakou zkušenost
8
. [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 

2] „Percepce je odezvou prostředí v člověku, vztahem člověka k okolnímu světu, 

jeho prožíváním i působením na něj.“ [Hynek 1984: 58] Druhá fáze bývá označována 

jako kognice, která spočívá ve výběru, zpracování a následnému uložení prostorových 

informací, což souvisí se sociálním pozadím jedince, jeho psychologickými vlastnostmi, 

emocemi apod. Percepční prostor každého jedince je tedy omezen prostorově i sociálně 

a psychologicky. [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 2-3] Tento postup 

předchází vzniku vyobrazení, reprezentace prostoru v mysli člověka, 

jejímž prostřednictvím se v něm dokáže orientovat, rozhodovat, pohybovat, prožívat 

a naplňovat své potřeby a zájmy. [ibid.: 2; Hynek 1996: 8] 

 

Do oblasti zaměření behaviorální geografie spadá kromě geografie času a rizik 

prostředí také problematika mentálních map
9
 [Drbohlav 1991: 163; Drbohlav 1995: 5; 

Petrusek a kolektiv autorů 1996: 591], která je pro účely této práce stěžejní a jejíž 

problematiku předesílá předchozí odstavec o percepčním prostoru. Mentální mapa 

může být vzhledem k již výše zmíněné interdisciplinaritě behaviorální geografie 

definována různým způsobem. Podle Drbohlava, jakožto sociálního geografa, „je 

grafickým (kartografickým či schematickým) vyjádřením představ člověka 

o geografickém prostoru, nejčastěji jeho kvalitě anebo uspořádání“ [1991: 164]. 

Mentální mapu ale nelze chápat pouze jako „nakreslený obrázek“. Je to také, s odkazem 

                                                 
8
 Ať už osobní nebo zprostředkovanou jiným způsobem, např. mapou či fotografií [Manuál tvorby 

mentální mapy Lynchovského typu: 2]. 
9
 Mentální mapou jako výzkumnou technikou, jejímž prostřednictvím dochází ke zveřejnění uspořádání 

prostoru v lidské mysli [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 4] se spolu 

s polostrukturovaným rozhovorem jakožto metodologickými východisky této práce budu věnovat 

v následující kapitole Postup a výzkumná metoda. 
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právě na předchozí odstavec, „označení pro naši mentální reprezentaci prostředí, 

pro způsob organizace prostorových informací v našem vědomí“ [Manuál tvorby 

mentální mapy Lynchovského typu: 4], která má určující význam při pohybu ve 

známém prostředí, a podle které se v něm symbolicky orientujeme [Schmeidler 2001: 

249]. Mentální mapa je tak obrazem určitého prostředí v lidské mysli, který je 

převeditelný do grafické podoby, díky které lze mentální reprezentace prostředí 

zkoumat. „Mentální mapy jsou jedním z důležitých informačních zdrojů o percepci 

životního prostředí“ [Hynek 1984: 62]. Tento obraz neodráží realitu známého 

prostředí
10

. Je jakýmsi zrcadlením skutečnosti
11

 – „lidé se totiž nerozhodují na základě 

reálných skutečností, ale podle svých představ, které vznikly dlouhodobým pobytem 

a dlouhotrvajícím, často se opakujícím pohybem na relativně identických místech“ 

[Schmeidler 2001: 249] – a je také ovlivněn sociálními, politickými, kulturními, 

ekonomickými a genetickými faktory [Drbohlav 1991: 164; Milgram 1992: XXVI- 

XXVII; Hynek 1996: 7; Voženílek 1997: 11; Šrajerová in Soukupová, Novotná, 

Jurková, Stawarz (ed.) 2007: 179; Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 

2]. Přestože odkazují na subjektivní vnímání prostředí, lze „studiem rozsáhlejších 

vzorků mentálních map získat představu jak o způsobu percepce určitých sociálních 

skupin, tak o vlastním životním prostředí“ [Hynek 1984: 62]. 

 

V literatuře jsou zmiňovány dva typy mentálních map, které jsou spojovány se 

jmény dvou zakladatelů této problematiky – Peterem Gouldem a Kevinem Lynchem. 

Rozdíl v těchto dvou druzích spočívá v předmětu zkoumání. Tzv. gouldovský typ 

mentální mapy se více zaměřuje na prostorové preference, respektive nepreference 

respondentů. Obraz atraktivity libovolného prostředí respondentů je získáván výběrem 

jejich ideálního místa. Taková mentální mapa vzniká až druhotně tak, že výzkumník 

zanese informace z rozhovoru či dotazníku do mapy. Oproti tomu lynchovský typ 

mentální mapy se soustředí na zjištění percepce prostředí respondentů a zjišťuje, jak je 

zobrazen určitý prostor v respondentových představách – jaký má rozsah a orientaci, 

jaké prvky jsou v něm umístěny apod. Mentální mapou je v tomto případě přímo 

respondentův náčrtek doplněný komentářem. [Drbohlav 1991: 163-164; Drbohlav 1995: 

10-15; Voženílek 1997: 9; Kynčlová, Hudeček, Bláha 2009: 105] 

 

                                                 
10 Milgram říká, že propojení reality a mentální mapy je nedokonalé [1992: XXVI]. 
11

 Je reflexí tohoto prostředí. [Hynek 1996: 7] 

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
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V následujících kapitolách se budu zabývat druhým představeným typem 

mentální mapy tzv. lynchovského typu. V první z nich se budu obšírně zabývat dílem 

Kevina Lynche s názvem Obraz města
12

 a v druhé pak dalšími pracemi především 

českých a slovenských
13

 autorů, které byly inspirovány právě dílem Kevina Lynche. 

Tito autoři využívají techniky mentálních map a zabývají se obrazem města. 

 

 

1.3.1 Obraz města Kevina Lynche 

V této podkapitole tématu behaviorální geografie se budu zabývat jedním z děl 

amerického urbanisty Kevina Andrewa Lynche
14

 nesoucí název Obraz města, 

ze kterého vychází postup mého bádání. V knize Obraz města, která byla vydána 

počátkem 60. let 20. století, klade Lynch důraz jak na hmotné části města, tak i na jeho 

uživatele – obyvatele a na jejich vzájemný vztah [Lynch 2004: 1-2]. Zabývá se v ní 

„vizuální kvalitou amerických sídel
15

, hodnocených pomocí studia mentálního obrazu 

města
16

, který si jeho obyvatelé sami vytvářejí“ [ibid.: 2] a klade přitom důraz na jejich 

osobní zkušenost s městem s ohledem na příslušnost k různým skupinám obyvatel 

[ibid.: 7]. Lynch tak založil studium toho, jak lidé vnímají prostor. Cílem jeho bádání 

prováděného prostřednictvím rozhovorů, které zahrnovaly „popis, určení polohy, 

skicování
17

 a imaginární vycházky“ [ibid.: 15], bylo zjistit, jak obyvatelé určitého 

městského prostředí vnímají hmotné části města, jaké si k nim tvoří vztahy a jak se 

představy obyvatel o městě liší od jeho reality [ibid.: 3]. 

 

Základem Lynchovy teorie je předpoklad existence obrazu neboli image města 

či obecněji prostředí, který, jak bylo již naznačeno výše, „je produktem dvojsměrného 

procesu, probíhá mezi pozorovatelem a jeho okolím“ [ibid.: 6]. Je to „všeobecná 

mentální představa o části fyzického světa, kterou si buduje každý jednotlivec“ [ibid.: 4] 

a která „se dotváří našimi bezprostředními reakcemi, vzpomínkami a zkušenostmi“ 

                                                 
12

 V originále The Image of the City. 
13

 Jeví si mi příhodné představit díla zabývající se obrazem měst a mentálními mapami v českém 

prostředí nejen proto, že se sama zabývám obrazem konkrétního českého města, ale také z toho důvodu, 

že čtenářům by se probíraná problematika mohla jevit srozumitelnější ve známém – českém – prostředí.  
14

 Kevin A. Lynch (7.1.1918, Chicago – 25.4.1984, Aquinnah) akademicky působil na Massachusetts 

Institute of Technology [Kevin A. Lynch; online]. 
15

 Výzkum prováděl „v centrálních oblastech tří amerických měst: v Bostonu, ve státě Massachusetts, 

v Jersey City v New Jersey a v Los Angeles v Kalifornii“ [Lynch 2004: 14]. 
16

 Viz dále. 
17

 Tím je rozuměn nákres mentální mapy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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[ibid.], činnostmi a zájmy [ibid.: 1-2]. „To všetko slúži k interpretácií ďalších 

prichádzajúcich informácií.“ [Šrajerová in Soukupová, Novotná, Jurková, Stawarz (ed.) 

2007: 179] Mentální představa o určitém prostoru je tvořena prostřednictvím jeho 

viditelných vlastností, vnějších forem, které u lidí vyvolávají silný dojem na základě 

např. jeho tvaru, barvy nebo uspořádání a jejichž prostřednictvím jsou lidé schopni je 

rozpoznat a zasadit do uspořádání města. Tyto vlastnosti prostředí jsou spojeny s pojmy 

identita a struktura
18

 a Lynch je označil pojmem imageability
19

. Ta prostředí, která 

disponují silnou imageability, jsou dobře viditelná a také silně působí na smysly lidí. 

To má podle Lynche za následek to, že si pak takové prostředí lidé lépe uvědomují, 

mají zájem podílet se na jeho dalším utváření, lépe se v něm orientují, nemají tak pocity 

nejistoty a vnitřní nerovnováhy
20

, i pohybují a považují je za krásná a obdivuhodná. 

[Lynch 2004: 2-4, 9-10] Na základě těchto poznatků lze konstatovat, že Lynch vychází 

z předpokladu behaviorální geografie, „že prostorové chování člověka není ovlivněno 

„objektivní“ realitou, nýbrž lidskou subjektivní interpretací této reality“ [Drbohlav in 

Gardavský 1995: 6], protože, jak bylo uvedeno výše, lidé se orientují, rozhodují 

a pohybují na základě svých dojmů a smyslů. 

 

Přestože má každý z nás o čemkoliv, prostředí nevyjímaje, svou vlastní 

představu, tak v nich dochází ke shodám a rozdílům nikoliv pouze na individuální bázi, 

ale i na bázi skupinové, kolektivní. Pro Lynchovu studii jsou nejdůležitější právě ty 

obrazy prostředí, které se shodují v rámci většího počtu lidí. Podle Lynche by z nich 

měli při tvorbě návrhů prostředí vycházet i urbanisté, aby se jejich budoucím 

uživatelům jevilo krásným a bylo pro ně využitelné. [Lynch 2004: 7, 10, 46, 134] 

 

Pro účely analýzy image prostředí ho Lynch dělí na tři složky a to identitu, 

strukturu a význam. Identita označuje odlišení určitého prostředí od jiných, za strukturu 

je považováno rozmístění jednotlivých prvků v rámci daného prostředí a vztahy mezi 

nimi, lidmi a okolím tohoto prostředí a význam daného prostředí, který mu je přikládán 

lidmi, odkazuje na jejich vztah k realitě a může být citového či praktického charakteru. 

Poslední zmíněnou složkou se Lynch ve své analýze příliš nezaobírá, protože v procesu 

                                                 
18

 Viz dále. 
19

Tento pojem je do češtiny převeditelný jako čitelnost či zřetelnost [Lynch 2004: 9] nebo také výraznost 

[Ševčik, Bendová, Benda 1978: 165]. 
20

 Podle Lynche je totiž lidská orientace v prostoru úzce „spojena s naší vnitřní rovnováhou a pocitem 

jistoty“ [Lynch 2004: 4]. 

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
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tvorby image je stěžejní vizuální hmotná podoba prostředí, tedy identita a struktura, 

které je možné změnit
21

. Jejím prostřednictvím lidé danému prostředí přisuzují právě 

významy a symboly, které oživují lidské činnosti v něm. [ibid.: 8-9, 46, 120-121]  

 

Lynch ke svému bádání, jehož cílem je porozumět úloze image městského 

prostředí, využívá rozhovorů s jejich obyvateli, jejichž součástí jsou kromě dalších 

technik také nákresy mentálních map. Díky nim lze zpřístupnit a komunikovat mentální 

představu lidí o části fyzického světa a na základě komparace mentálních map s realitou 

také zjistit, které prvky vytváří u lidí silný image, které mají silnou imageability. Lynch 

takové prvky identifikoval podle četnosti zmínek o nich, z čehož lze usoudit, že byly 

i nejvíce zapamatovatelné, tudíž orientačně důležité v různých druzích image prostředí. 

Rozdělil je do pěti kategorií, kterými jsou cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky. 

Tyto prvky tvoří image městského prostředí. [ibid.: 14-17, 46-47] 

 

Cesty Lynch definuje jako trasy pohybu
22

 obyvatel. Pohybem po nich lidé město 

pozorují a z tohoto důvodu a také proto, že se kolem cest vyskytují další prvky, jsou pro 

mnoho lidí rozhodující složkou prostředí, která tvoří jejich představy o něm. Okraje
23

 či 

jinými slovy hranice
24

 jsou lineární prvky v prostředí, které lidmi nejsou využívány 

přímo a oddělují od sebe nějaká prostředí, přičemž bývají důležitější vztahy mezi těmito 

prostředími než samotná linie oddělení. Mohou mít také charakter bariér či naopak 

spojovacích bodů, které daná prostředí drží pohromadě. Dalším prvkem jsou oblasti
25

, 

kterými Lynch označuje plochy či části prostředí, které mají pro obyvatele, kteří do nich 

vstupují, jednotný charakter. Pokud na ně lidé nahlížejí zpovzdálí, mohou také 

pozorovat jejich vztahy s okolím. Lynch dále představuje uzly
26

. Jsou to často 

využívaná a strategická místa disponující třeba také určitými funkcemi, 

charakteristickým vzhledem či významem. Lze do nich vstupovat, pohybovat se v nich 

                                                 
21

 Např. přeskupením či přestavením prvků, jejich rekonstrukcí apod.  
22

 Mohou jimi být „ulice, procházkové trasy, dopravní tepny, kanály, železnice“ [Lynch 2004: 47] atd. 
23

 Jimi jsou např. „břehy, železniční koridory, hranice zástavby či zdi“ [Lynch 2004: 47] a také „mohou 

tuto funkci plnit i některé ulice“ [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 8]. 
24

 Toto označení používají Ševčik, Bendová, Benda [1978: 166]. 
25

 Těmi jsou např. „oblasti určitého využití území, určitého typu zástavby, určité hustoty vybrané 

charakteristiky, nebo oblasti vyvolávající určitý pocit“ [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského 

typu: 8]. 
26

 „Mohou je tvořit hlavně křižovatky, místa přestupů, křížení nebo prosté sbíhání cest či moment, kdy se 

jedna struktura mění v druhou. (…) Jako příklad poslouží „oblíbený lokál“ nebo uzavřené náměstí“ 

[Lynch 2004: 47] a mohou to být také „zastávky veřejné dopravy, obchodní domy, místa střetávání atd.“ 

[Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 8]. 
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a díky nim se pohybovat i do dalších míst, což poukazuje na to, že tento pojem má 

blízko k pojmu cest. Posledním prvkem tvořící image městského prostředí jsou 

významné prvky
27

, jsou snadno zapamatovatelné a viditelné. Tím obyvatelům umožňují 

pochopit širší prostorové vztahy a jsou tak důležité při tvorbě obrazu prostředí, 

ve kterém se nacházejí, protože právě významné prvky se podílí na tvorbě identity 

a struktury prostředí. Každý z představených prvků existuje ve vztahu k ostatním. 

Vzájemně se překrývají, pronikají do sebe a jejich funkce se může v určitých situacích 

proměňovat v jiný typ prvku
28

. [ibid.: 47-49] 

 

Na základě zmíněných pěti prvků, pomocí kterých lze rozčlenit prostředí, 

je tvořen jeho obraz v myslích lidí a zaručuje jim orientaci v něm. Tyto prvky tak tvoří 

základní kostru obrazu daného prostředí [Ševčik, Bendová, Benda 1978: 166] a na 

jejich základě Lynchova „studie dokázala existenci konzistentního image města, který si 

můžeme vybavit a popsat ho, i když nejsme přítomni přímo na místě“ [Lynch 2004: 

159]. Na těchto pět prvků lze rozčlenit i nákresy představ lidí o obývaném prostředí, 

jejich obrazů, image tedy mentálních map [Manuál tvorby mentální mapy 

Lynchovského typu: 8].  

 

Již v úvodu Obrazu města Lynch vybízí čtenáře k nadhledu a vlastním úvahám 

nad jeho myšlenkami a poznatky. Knihu totiž pojímá jako „průkopnickou studii“
29

 

[Lynch 2004: 14] a dnes je jasné, že se stala základním kmenem výzkumu prostředí, 

jeho forem a jejich vlivu na obyvatele. Zmínky o tomto díle se vyskytují v širokém 

spektru monografií – od architektonických a urbanistických, přes geografické až po 

společenskovědní. Lynch tedy přišel s takovými poznatky, které umožňují využít 

zkoumání představ lidí o prostředí v mnoha oblastech a které tak mají multidisciplinární 

přesah. Proto se interpretace a popis Lynchova přínosu nejen překrývají, ale v určité 

míře i liší. V těch architektonických a urbanistických je vyzdvihováno zabývání se 

tématem „obnovení přirozených kvalit veřejného prostoru a města“ [Vorlík 2010: 225] 

a fakt, že město zkoumá z perspektivy uživatele [ibid.: 226]. Oceňován je také jeho 

                                                 
27

 „Mohou to být určité dominanty na obzoru, průhledy, významné budovy, hodiny, stromy, sochy, 

reklamy, nápisy, loga atd.“ [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 8]. 
28

 „Například řidič vnímá dálnici jako cestu, ale chodec ji bude vnímat jako jistý okraj. Ve středně velkém 

městě chápeme centrum jako oblast. V metropolitním regionu ho budeme považovat jen za jeden z uzlů.“ 

[Lynch 2004: 48-49] 
29

 Lynch tak upozorňuje, že „se soustředili více na rozvíjení samotných idejí a metod než na to, 

aby dokazovali určitá a konečná fakta“ [Lynch 2004: 14]. 
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„mimořádný metodický vklad“ [Ševčik, Bendová, Benda 1978: 165] do poznání vztahů 

mezi prostředím města a jeho obyvateli [ibid.; Hrůza 2014: 650; Popelová 2012; 

online]. Ve společenskovědních textech je Lynch představen jako jeden „z prvních 

vědců, který systematicky zkoumá vnímání prostředí jeho obyvateli“ [Hledíková in 

Ferenčuhová, Hledíková, Galčanová, Vacková (eds.) 2009: 79], což vyzdvihuje i Vorlík 

[2010: 226] jako zástupce architektonického zájmu o Lynchovo dílo. Lynchův image 

města pak dále prohlubuje monografie Christiana Norberga-Schulze Genius loci: 

krajina, místo, architektura [Ševčik, Bendová, Benda 1978: 166]. V ní vychází 

z názoru, „že architektura je prostředkem, který člověku poskytuje „existenciální 

oporu““ [Norberg-Schulz 2010: 5] v podobě možnosti orientace a identifikace s daným 

prostředím. Jeho cílem bylo tak zkoumat působení architektury na psychiku lidí. [ibid.] 

 

 

1.3.2 Další díla inspirovaná Obrazem města v českém prostředí 

V této kapitole představím práce především českých a slovenských autorů, které 

vycházejí právě z Lynchova Obrazu města ať už konceptem image města či technikou 

mentálních map. Každá z těchto prací má jiný cíl a používá odlišnou výzkumnou 

techniku ke zjištění image daného městského prostředí. Tyto práce, stejně jako Lynch 

samotný, mi poskytly inspiraci pro mé vlastní bádání. 

 

Lynchův koncept image města poprvé v československých podmínkách 

aplikovala trojice autorů Ševčik, Bendová, Benda [1978: 165-178]. Zabývají se v ní 

severočeským městem Most, v němž od poloviny 60. let do konce 80. let došlo 

k demolici historické části města
30

 kvůli postupující těžbě uhlí. Důsledkem toho měl 

vzniknout nový Most
31

. [Hubertová 2014; online] Podle autorů je analýza obrazu města 

přínosná pro urbanistické plánování a rozhodování správy, tedy pro praktické účely. 

To ostatně potvrzuje jejich zde představovaná stať, na jejímž základě chtěli podat 

doporučení, jak posílit image nově vznikajícího Mostu. Cílem šetření bylo potvrdit 

předpoklad autorů, že v myslích obyvatel města existují jeho dva obrazy – starého 

a nového Mostu – a snaha porovnat vytrácející se obraz starého Mostu se vznikajícím 

                                                 
30

 „V době natáčení rozhovorů zbývalo už jen torzo s prvním náměstím a teplickým předměstím“ [Ševčik, 

Bendová, Benda 1978: 170]. 
31

 Tam už byla v době šetření „přesunuta převážná většina obyvatelstva“ [ibid.]. 
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obrazem Mostu nového. Z výzkumu
32

 vyšlo, že v myslích respondentů existují opravdu 

dva obrazy Mostu, přičemž při jejich popisování respondenti zmiňovali stejné prvky 

tvořící jejich představu o daných městských prostředích. Obraz starého Mostu byl 

určován silnými uzly, které zde představovaly náměstí, jež byly koncentrací funkčních, 

významových i vizuálních charakteristik a východiskem i cílem cest, které ve starém 

Mostě nebyly stěžejním prvkem. Oproti tomu image nového Mostu tvořily cesty 

konkrétněji komunikace, které ale byly obyvateli považovány i za bariéry, a nebylo 

v něm jediné místo, které by bylo možné označit za uzel. Co se týče nejsilněji 

působících a orientačních elementů tedy významných prvků
33

 v obou prostředích, tak ve 

starém Mostě to byl děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, v novém pak různé 

budovy jako obchodní střediska a domy, budovy institucí a také bloky, které ovládají 

image celého města. Očíslování bloků je jediným způsobem orientace obyvatel nového 

Mostu. Výsledkem analýzy Ševčika, Bendové a Bendy byly náměty a doporučení pro 

správu města, jak pracovat na budoucím uspokojivém obrazu města, aby bylo pro jeho 

uživatele srozumitelné a poskytlo jim tak jistotu pohybu a orientace. [1978: 168-178] 

 

Dalším autorem zajímavého výzkumu je Hynek, jehož výsledky publikoval ve 

své monografii Výzkum krajiny a percepce životního prostředí [1984: 60-62]. Zaměřil 

se v něm na vztah specifické skupiny uživatelů
34

 města Boskovice, kterou je mládež 

konkrétněji studenti 1. – 4. ročníku místního gymnázia, k  prostředí města 

prostřednictvím mentálních map. Nákresy mentálních map mu pomohly zjistit, jakou 

představu má mládež ve své mysli o organizaci prostředí Boskovic. Výsledky ukázaly, 

že studenti rozpoznali různé segmenty prostředí města a také že v myslích studentů 

gymnázia existují dva obrazy Boskovic, přestože jejich základ je tvořen stejnými prvky, 

mezi kterými se nejčastěji pohybují – centrem města čili náměstím, budovou gymnázia 

a nádražím. První obraz se v myslích zjevoval studentům trvale žijících ve městě, kteří 

oproti dojíždějícím častěji zdůrazňovali sportovní objekty a okolí Boskovic a naopak 

méně zmiňovali obchody, dopravní objekty a služby z toho důvodu, že jsou pro ně 

všednější. [ibid.: 61-62] 

 

                                                 
32

 Výzkum byl založen na řízeném rozhovoru doplněným dalšími technikami (skicou prostředí) 

a průzkumu města školenými odborníky. Zúčastnilo se ho 40 respondentů a z jejich vzorku byli vyloučeni 

architektonicko-inženýrští odborníci a odborníci na plánování. [ibid.: 169]. 
33

 Ševčik, Bendová, Benda je oproti Lynchovi označují jako body [1978: 166]. 
34

 Výzkumný vzorek byl složen z mladých lidí-studentů, kteří v Boskovicích bydleli, i těch, kteří do nich 

dojížděli, což se až později promítlo do výsledků šetření [1984: 61]. 
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Podobně jako Lynch se image vícera měst zabývala Šrajerová [in Soukupová, 

Novotná, Jurková, Stawarz (ed.) 2007: 177-192] a to postsocialistickými
35

 městy 

v ostravském regionu Havířovem, Karvinou, Orlovou a Třincem, ve kterých po roce 

1989 dochází k ambivalentním procesům změn
36

. Tyto změny mají vliv na image těchto 

měst v myslích jejich obyvatel. Výzkum
37

 si vytyčil více cílů, avšak vzhledem k tématu 

této práce se zaměřím pouze na ten, který se zaměřuje obraz města a to zjistit, 

jak obyvatelé vnímají město ve svém vědomí a jaké představy nebo dojmy se jim 

vybavují ve spojení s městem, ve kterém žijí, a zda se jednotlivé obrazy měst oproti 

minulosti změnily. Výsledkem bylo zjištění, že se změnily výrazně. Obyvatelé všech 

čtyř měst byli na své město hrdí a hodnotili ho pozitivně, přestože k některým 

skutečnostem měli výtky. Kromě Třince, kde byl image hutnického města v myslích 

jeho obyvatel zakořeněn velmi silně, ve všech městech oproti minulosti zeslábly 

stereotypy a negativní pocity a hodnocení vzhledem k vnímání těchto měst jako 

průmyslových, báňských či hutnických center. Oproti tomu zesílily pocity zázemí 

a přináležitosti k nim, což autorka přičítá vedení měst, jejichž snaha o změnu padla, 

jak napovídají prezentované výsledky výzkumu, na úrodnou půdu. [ibid.: 177-191] 

 

 

1.4 Závěr stavu dosavadního poznání 

V kapitole Stav dosavadního poznání jsem se chronologicky zabývala okruhy 

témat, které korespondují s tématem mé práce. Prozkoumání stavu dosavadního poznání 

výrazně napomohlo ke konkretizaci cíle výzkumného šetření, k následnému stanovení 

výzkumných otázek a také ke zjištění, že v žádné mnou nalezené práci, která vychází 

z přístupu Kevina Lynche, není výzkumné šetření zaměřeno na zjištění toho, zda různé 

skupiny obyvatel města mají rozdílné představy o organizaci městského prostředí a jak 

se tyto představy liší. Zmínky o těchto rozdílech byly uvedeny pouze v teoretických 

úvodech těchto prací. Proto jsem toho názoru, že by výsledky mého bádání mohly být 

                                                 
35

 Na základě knihy Prokopa a kol. [2006] Šrajerová postsocialistická města definuje jako postavená na 

zelené louce, sloužící primárně k ubytování, vyznačující se monotónní architekturou atd. [in Soukupová, 

Novotná, Jurková, Stawarz (ed.) 2007: 178]. 
36

 Změny v centrech měst, (ne)možnosti revitalizace historických jader, starých budov, sídlišť a integrace 

již nevyužívaných průmyslových zón, nástup mezinárodní hospodářské spolupráce, zkvalitňování výroby 

a životního prostředí apod. [Šrajerová in Soukupová, Novotná, Jurková, Stawarz (ed.) 2007: 179] 
37

 Výzkum byl realizovaný prostřednictvím dotazníkového šetření mezi obyvateli čtyř zmíněných měst, 

přičemž z každého z nich bylo osloveno 125 respondentů nad 18 let věku. Výzkumnému týmu se 

navrátilo 431 vyplněných dotazníků. [Šrajerová in Soukupová, Novotná, Jurková, Stawarz (ed.) 2007: 

181] 

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/3463
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/5686
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užitečné a také by mohly přinést zajímavé podněty k tomu, aby se problematice vztahu 

města a jeho obyvatel věnovalo více pozornosti, což je podle mého názoru třeba 

v kontextu nejen urbanistické a architektonické tvorby, ale také správy měst. 

 

Mezi důležité poznatky, ke kterým jsem dospěla prostřednictvím studia zdrojů 

a jež jsou stěžejní pro komparaci s mými vlastními poznatky z výzkumného šetření 

a pro výzkumné šetření samotné, patří koncept mentálních map a image města Kevina 

Lynche a jeho další aplikace českými a slovenskými autory. Obraz města je tvořen, 

jak Lynch zjistil ze svého výzkumu, pěti obecnými prvky existujícími v městském 

prostředí. Důležitým také shledávám poznání architektonicko-urbanistického 

determinismu, protože představu o městě mohou kromě městských elementů
38

 tvořit 

a ovlivňovat i např. jejich dílčí nedostatky jako je rozbitý chodník, vysoký obrubník 

chodníku apod. Praktická část této práce tedy vychází z díla Kevina Lynche, zároveň 

v ní ale využívám i jiné přístupy, díky kterým se mi naskýtá možnost zevrubnějšího 

poznání obrazu, respektive obrazů města Nymburk.  

                                                 
38

 Mám jimi na mysli budovy, náměstí, ulice, části města apod. 
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2. Postup a výzkumná metoda 

V následujících kapitolách specifikuji výzkumný problém, cíl vlastního 

výzkumného šetření a s ním spojené výzkumné otázky, dále popisuji metodologická 

východiska a zvolené techniky sběru dat, kterými je polostrukturovaný rozhovor, s ním 

spojený nákres mentální mapy tzv. lynchovského typu a také systematický průzkum 

terénu výzkumníkem. Představuji zde také vzorek komunikačních partnerů a způsob 

jeho výběru a pak uvádím, jakým způsobem byl zrealizován sběr dat a jak probíhal. 

Dále informuji o tom, jak byla data vyhodnocována, a důležitou částí je také kapitola 

věnovaná etickým aspektům práce s komunikačními partnery. 

 

 

2.1 Výzkumný problém, cíl výzkumu, výzkumné otázky 

Jak již bylo řečeno v Úvodu této práce, v rámci její analytické části se budu 

v obecné rovině zabývat tím, proč se lidé ve městě chovají různým způsobem. 

Vycházím přitom z předpokladu behaviorální geografie, „že prostorové chování člověka 

není ovlivněno „objektivní“ realitou, nýbrž lidskou subjektivní interpretací této reality“ 

[Drbohlav in Gardavský 1995: 6]. Z toho vychází i teorie Kevina Lynche, který přichází 

s konceptem image či obrazu města neboli představami lidí o obývaném městském 

prostředí, jež jsou tvořeny prostřednictvím jeho viditelných vlastností, které u lidí 

vyvolávají silný dojem a silně působí na jejich smyslové vnímání. Analýzou těchto 

obrazů se snažil pochopit vnímání vizuálních forem ve městě. [2004: 2-9] Zároveň ale 

není opomíjen přímý vliv prostředí, který je zastoupen hlavně architektonicko-

urbanistickým determinismem
39

. 

 

Cílem této práce je zjistit, jaké obrazy města Nymburk existují v myslích jeho 

obyvatel, jakými prvky jsou tvořeny a jaká je jejich skladba. Konkrétněji chci zjistit, 

zda existuje univerzální obraz Nymburka a zároveň také, zda existují rozdíly v obrazu 

města na základě čtyř skupin obyvatel
40

 a také na základě pohlaví. Kromě univerzálního 

obrazu města mě tedy zajímají hlavně skupinové rozdíly v obrazech Nymburka, 

                                                 
39

 Touto problematiku obšírněji vysvětluji v kapitole 1.4 Závěr stavu dosavadního poznání. 
40

 Zvolených na základě fáze životního cyklu (studenti střední školy, maminky na mateřské dovolené, 

obyvatelé v pracovně produktivním věku, obyvatelé v důchodovém věku), viz kapitola 2.3 Vzorek 

komunikačních partnerů. 
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kterými disponují jeho obyvatelé. Tento směr bádání se zdá být zajímavým i pro 

samotného Lynche [ibid.: 159]. V dosažení právě uvedeného cíle mi bylo inspirací 

nejen dílo Lynche a dalších autorů
41

, zástupců behaviorální geografie, kteří se zabývají 

obrazem městského prostředí, ale také poznatky teorií přímého vlivu prostředí. 

  

S ohledem na výzkumný problém a cíl práce jsem zvolila sedm výzkumných 

otázek, které pokrývají jak téma obrazu, respektive obrazů města Nymburka, tak další 

témata, která mě v kontextu městského prostředí zajímají a nemusí nutně souviset pouze 

s Lynchovou teorií ale i s teoriemi přímého vlivu prostředí. 

 

První sada tří výzkumných otázek se týká představ Nymburka, které o něm mají 

jeho obyvatelé. Tyto tři výzkumné otázky se vztahují k teorii Kevina Lynche, 

prostřednictvím které chci zjistit, zda v myslích nymburských obyvatel existuje jak 

stejná představa o městě, tak také jestli se představy liší na základě kritéria fáze 

životního cyklu a pohlaví. Dále mě také zajímá to, z jakých prvků je tento obraz, 

potažmo obrazy tvořeny. Analyzovanými daty zde jsou především nákresky mentálních 

map a poznámek o hierarchii zakreslovaných prvků nasbíraných během rozhovorů, 

které jsou v případě potřeby a vhodnosti doplněny citacemi z výpovědí komunikačních 

partnerů. Vyhodnocování dat bude probíhat na základě počítání četností zaznamenaných 

prvků, což je obšírněji vysvětleno v kapitole 2.5 Vyhodnocování dat. 

 

1. VO: Existuje v myslích obyvatel Nymburka univerzální obraz města? Jaké prvky 

a rysy prostoru a míst v Nymburce tento obraz tvoří? 

 

2. VO: Existují v myslích čtyř skupin obyvatel zvolených na základě fáze životního 

cyklu různé obrazy města? Jaké prvky a rysy prostoru a míst v Nymburce tento obraz, 

respektive obrazy čtyř skupin obyvatel tvoří? 

 

3. VO: Existují rozdíly v obrazu Nymburka na základě pohlaví? Jaké prvky a rysy 

prostoru a míst v Nymburce tento obraz, respektive obrazy dvou skupin obyvatel tvoří? 

 

                                                 
41

 Texty např. Ševčika, Bendové, Bendy [1978], Hynka [1984] či Šrajerové [2007].  
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Druhá sada čtyř výzkumných otázek se zaměřuje na zjištění toho, jaká místa 

a oblasti Nymburka jsou jeho obyvateli považována za důležitá či nedůležitá, výrazná, 

oblíbená či neoblíbená a jaké cesty jsou jimi nejvyužívanější. Tyto poznatky budou dále 

doplněny o osvětlení vztahů
42

, které k daným místům a oblastem obyvatelé chovají. 

Níže zmíněné čtyři výzkumné otázky se vztahují jak k teoriím přímého vlivu prostředí, 

tak k teorii Kevina Lynche a jeho obrazu města. Analyzovanými daty tu jsou především 

výpovědi komunikačních partnerů doplněné poznatky z mentálních map. 

Vyhodnocování dat bude probíhat prostřednictvím prvního z postupů grounded theory, 

kterým je otevřené kódování. Přesný postup je uveden v kapitole 2.5 Vyhodnocování 

dat. 

 

4. VO: Jaká místa a oblasti Nymburka jsou pro jeho obyvatele důležitá či naopak 

nedůležitá a z jakých důvodů? 

 

5. VO: Jaká místa a oblasti Nymburka jsou pro jeho obyvatele výrazná a z jakých 

důvodů? 

 

6. VO: Jaká místa a oblasti Nymburka jsou pro jeho obyvatele oblíbená či naopak 

neoblíbená a z jakých důvodů? 

 

7. VO: Jaké cesty jsou obyvateli Nymburka využívány a z jakých důvodů? 

 

 

2.2 Metodologická východiska 

Protože je v této práci důležité pochopení a porozumění dané problematice, 

konkrétněji porozumění vnímání města a představám jeho obyvatel o něm, 

pro výzkumné šetření jsem zvolila kvalitativní metodu [Hendl 2016: 46], v jejímž rámci 

využívám tří technik sběru dat. Těmi jsou polostrukturované rozhovory 

s komunikačními partnery, během nichž byla využita technika mentálních map. 

Do technik sběru dat řadím také systematický průzkum terénu výzkumníkem. 

 

                                                 
42

 Tedy významů, postojů a hodnocení. 
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Pro polostrukturovaný rozhovor
43

 je typické, že výzkumník při jeho realizování 

má připravený soubor témat a otázek
44

, které se vztahují ke stanovenému cíli výzkumu. 

Tento návod zjišťuje probrání pokud možno všech zajímavých témat. Pořadí i formulaci 

témat a otázek lze obměňovat podle situace – výzkumník může zohledňovat své vlastní 

zkušenosti a perspektivy a také to, s kým je rozhovor prováděn, jakým směrem se ubírá 

atd. Důležité ale je, aby byla probrána všechna předem stanovená témata. Výhodou 

tohoto typu rozhovoru je, že nabízí určitou volnost, která umožňuje přirozenější kontakt 

mezi tazatelem a komunikačním partnerem. Zároveň také forma rozhovoru daná 

schématem témat a otázek usnadňuje třídění údajů a vyvozování výsledků z nich. 

[Reichel 2009: 111-112; Hendl 2016: 178-179] 

 

„Výpověď zkoumané osoby nemusí být jenom verbální.“ [Disman 1992: 310] 

Příkladem je využití mentální mapy
45

, která je mimo jiné
46

 výzkumnou technikou, jejíž 

pomocí je, v případě této práce, zveřejňován vnitřní obraz městského prostředí. Je tak 

dvojrozměrným vyjádřením prostřednictvím kresby. Kresba mentální mapy je 

využitelná dvěma způsoby: jednak je grafickým zdrojem nejen prostorových informací, 

ale je také užitečným nástrojem během rozhovoru, kdy je komunikačnímu partnerovi 

nápomocná při zodpovídání otázek. Proto je doporučováno výzkumný rozhovor zahájit 

právě nákresem mentální mapy, což u komunikačního partnera přispívá k otevření 

tématu prostorovosti. [Manuál tvorby mentální mapy Lynchovského typu: 4, 10] 

„Zajímá nás, co je zahrnuto, zdůrazněno, ale i to, co nebylo zahrnuto, co bylo 

ignorováno a potlačeno. Přirozeně respondentova vlastní interpretace mapy je 

nejdůležitějším komponentem tohoto postupu.“ [Disman 1992: 311] 

 

Mezi tři techniky využívaných pro sběr dat řadím i systematický průzkum terénu 

výzkumníkem, ke kterému mě inspiroval Kevin Lynch. Zkoumal tak image, „které si 

vytvořili školení pozorovatelé přímo v terénu“ [Lynch 2004: 144], jak vnímali 

a hodnotili dané prostředí. Tito pozorovatelé poučení o pojmu městské imageability 

měli za úkol zmapovat prostor i jeho působení – zřetelnost jeho částí a vztahy mezi 

prvky, které tvoří image městského prostředí, ale také hodnotit sílu jejich image. Poté 

                                                 
43

 Jinak označovaný jako rozhovor pomocí návodu [Hendl 2016: 178]. 
44

 Schéma polostrukturovaného rozhovoru použité v kontextu této práce je obsaženo v Příloze č. 1. 
45

 V následujícím odstavci představuji techniku mentální mapy lynchovského typu (viz také kapitola 1.3 

Behaviorální geografie), která byla inspirací pro mé vlastní výzkumné šetření. 
46

 Viz kapitola 1.3 Behaviorální geografie. 
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tyto prvky rozdělili do dvou kategorií, a to hlavních, které byly pociťovány jako velmi 

výrazné, a méně významných. Přitom si průběžně kladl otázky, z jakého důvodu má 

daný prvek silnou nebo slabou identitu a z jakých důvodů je tato vazba jasná nebo 

skrytá. Byly tak zmapovány abstrakce, dojmy, které působí na pozorovatele, a nikoliv 

samotná fyzická realita. [ibid.: 15, 147-148] 

 

 

2.3 Vzorek komunikačních partnerů 

Výzkumný vzorek mého šetření čítá šestnáct komunikačních partnerů a byl 

určen na základě záměrného výběru z cílové skupiny obyvatel města Nymburk. Tu jsem 

rozčlenila do čtyř kategorií na základě aktuální fáze životního cyklu obyvatel a také 

toho, že právě tyto skupiny město využívají nejvíce. Zmíněné kategorie obyvatel jsou 

zastoupeny studenty středních škol
47

, maminkami na mateřské dovolené, obyvateli 

v pracovně produktivním věku
48

 a obyvateli ve věku důchodovém. Domnívám se, že to, 

v jaké fázi života se člověk právě ocitá, se projevuje na jeho vnímání prostředí. Aktuální 

životní fáze a s ní spojené potřeby a čas trávený ve městě tak může mít dopad na to, 

jakých prvků a rysů si příslušníci zvolených kategorií všímají a které z nich považují za 

důležité, či naopak nedůležité apod., což potvrzuje Musil: „Fáze životního cyklu 

spoluurčují představy, které si jedinci vytvářejí o prostředí, ve kterém žijí – což je 

patrné zejména na odlišných představách dětí, dospělých a starých lidí – a také postoje 

a preference vůči prostředí“ [1986: 16]. Také Kevin Lynch přichází s myšlenkou, 

že přestože má každý jedinec svou vlastní představu o něčem, tak v rámci skupiny 

dochází v těchto představách k zásadním shodám [2004: 7]. Proto jsem určila i další 

kritérium výběru, kterým je pohlaví. V rámci tří kategorií
49

 jsem tak prováděla 

rozhovory se dvěma ženami a dvěma muži. Záměrem určení těchto výběrových kritérií 

bylo ilustrovat a postihnout pestrost skupin obyvatel města. Mou další snahou bylo také 

vybírat komunikační partnery žijící v různých částech města
50

. Charakteristika 

komunikačních partnerů je uvedena v Příloze č. 2. 

                                                 
47

 V případě této práce je tato kategorie zastoupena studenty gymnázia, ke kterým jsem měla přístup, 

protože jsem na nymburském gymnáziu sama studovala. 
48

 V rámci této kategorie byli vybráni dva komunikační partneři pracující v Nymburce a jeho okolí a dva, 

kteří za prací dojíždí do vzdálenějších měst, v tomto případě do Prahy. 
49

 V kategorii maminka na mateřské dovolené byly dotazovány pouze ženy. 
50

 Téměř všechny části města (Zálabí, Habeš a její blízké okolí, nové a staré sídliště, centrum a širší 

centrum, koncové části Nymburka) byly mezi komunikačními partnery zastoupeny. Avšak nepodařilo se 
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Z každé zvolené kategorie byli vybráni čtyři komunikační partneři, a to dvěma 

postupy záměrného výběru. Prvním z nich byl výběr úsudkem
51

, kdy jsem sama jako 

výzkumník za komunikační partnery vybrala ty obyvatele Nymburka, u kterých jsem si 

byla jistá, že pro ně nebude problém vyjádřit své myšlenky, představy a názory. Dalším 

zvoleným postupem výběru byl výběr nabalováním
52

, kdy jsem již dotazované 

komunikační partnery požádala, zda by mi k dalším rozhovorům doporučili takové 

obyvatele Nymburka, které oni sami považují za vhodné do výběru zařadit. [Reichel 

2009: 83] 

 

 

2.4 Sběr dat a průběh rozhovorů 

Výzkumné šetření bylo založeno na šestnácti rozhovorech s obyvateli města 

Nymburk, jejichž součástí byl i nákres mentální mapy města. Realizace rozhovorů 

probíhala v období od 22.12.2015 do 7.2.2016 a doba jejich trvání se pohybovala mezi 

40 a 80 minutami. 

 

Samotnému výzkumnému šetření předcházela pilotáž, která zahrnovala dva 

rozhovory
53

, které měly upozornit na případné nedostatky výzkumného nástroje, 

tedy rozhovoru a požadavku nákresu mentální mapy. Z pilotáže vyšel jako problémový 

požadavek nákresu mentální mapy
54

, kdy komunikační partneři nevěděli, co se od nich 

žádá. To mě tedy přimělo ke snaze lépe vysvětlit zadání tohoto úkolu. Dalším důležitým 

poznatkem z pilotáže byla zmínka znovu obou účastníků, že během rozhovoru často 

nevěděli, co mají odpovědět, že je v tu chvíli nic nenapadlo a že by ocenili, kdyby si 

otázky mohli promyslet předem. Po konzultaci této myšlenky s vedoucím práce vznikl 

dokument
55

, který jsem využila při rekrutaci komunikačních partnerů. Pokud mnou 

oslovení obyvatelé Nymburka souhlasili s účastí na rozhovoru na téma toho, jak vnímají 

Nymburk, předala jsem jim zmíněný dokument, kde jsou uvedena témata a základní 

                                                                                                                                               
mi oslovit nikoho, kdo by žil v části Nymburka zvané Drahelice, což je území, které bylo k městu 

připojeno v důsledku postupující suburbanizace. 
51

 Jinými slovy účelový výběr [Reichel 2009: 83]. 
52

 Jinak nazývaný jako snowball čili sněhová koule [Reichel 2009: 83]. 
53

 I s nákresem mentální mapy oba trvaly okolo 50 minut. 
54

 Během rozhovoru jsem nepoužívala termín mentální mapy, aby to nějakým způsobem komunikačnímu 

partnerovi nebylo nepříjemné, že neví, o co jde, či matoucí. 
55

 Viz Příloha č. 3. 
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informace k nadcházejícímu rozhovoru. Někteří z těchto komunikačních partnerů mě 

dále odkázali na jejich známé, které jsem pak požádala o rozhovor. 

 

Při domluvě místa a času konání rozhovoru jsem vyšla vstříc návrhům 

komunikačních partnerů. Nejčastěji volená místa konání rozhovoru byly nymburské 

kavárny či bydliště komunikačních partnerů, čímž došlo k omezení jejich případné 

nervozity a navození příjemné atmosféry. Před začátkem rozhovoru jsem každého 

účastníka tohoto výzkumného šetření uvítala a poděkovala za uvolení se k němu, 

představila jsem mu téma práce, jak bude rozhovor probíhat, jak dlouho bude přibližně 

trvat, co všechno obnáší. Dovolila jsem si je také ponouknout k co největší aktivitě 

a ujistila je, že žádná odpověď není špatná. Dále jsem je poprosila o souhlas 

s nahráváním rozhovoru, ujistila je o zachování jejich anonymity a informovala 

o možnosti vyžádání si přepisu rozhovoru pro své vlastní potřeby. 

 

Při samotném rozhovoru mi byl oporou předem připravený scénář
56

, 

který obsahoval stěžejní otázky probíraného tématu, v jejichž formulaci jsem se 

inspirovala Lynchem [2004: 144-146] a Manuálem tvorby mentální mapy 

Lynchovského typu [13-14]. Tímto scénářem jsem se řídila během každého rozhovoru, 

ale nikoliv pevně, protože mnohé z odpovědí komunikačních partnerů vybízely 

k novým otázkám. Několik prvních otázek sloužilo hlavně k rozpovídání 

komunikačního partnera a navození tématiky prostředí Nymburka. Po nich následovalo 

vysvětlení požadavku nákresu mentální mapy
57

, jehož formulací jsem se znovu 

inspirovala Lynchem [2004: 145], Manuálem tvorby mentální mapy Lynchovského 

typu [11] a také Milgramem [1992: 89]. Na tomto místě je nutné podotknout, že až na 

jednu komunikační partnerku, která svůj nákresek mentální mapy pojala bez 

prostorového uvažování, se všem ostatním komunikačním partnerům podařilo svou 

představu o Nymburce zakreslit v prostoru a ve vztahu k jiným, pro ně důležitým 

prvkům. Druhou na tomto místě vhodnou poznámkou je to, že během rozhovoru 

s jednou ze seniorek se do něj zapojil i její syn, kterého tato komunikační partnerka 

                                                 
56

 Viz Příloha č. 1. 
57 Požadavek nákresu mentální mapy zněl: „Pokuste se zpaměti nakreslit plánek, náčrtek toho, co se Vám 

vybaví, když se řekne Nymburk. Není očekáván přesný plán ani něco jako turistická mapa, jen hrubá 

skica. Udělejte to tak, jako byste chtěli toto město popsat cizinci tím, že mu sdělíte všechny podstatné 

rysy a prvky města. Zakreslete do ní také místa, která jsou pro Vás osobně nějakým způsobem důležitá. 

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

očima. Nakreslená místa prosím pojmenovávejte a svou kresbu komentujte.“ [Vlastní výzkumné šetření] 
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sama vyzvala, aby se vyjádřil k jedné z otázek. Po konci tematicky stěžejní části 

rozhovoru jsem poděkovala za rozhovor a ještě se zeptala na několik identifikačních 

otázek. 

 

Důležitá je na tomto místě také zmínka o třetím způsobu sběru dat, kterým je 

systematický průzkum Nymburka výzkumníkem. Lynch ho využil k tomu, aby pak 

mohl srovnat touto technikou nabyté poznatky o image měst s představou o městech 

jeho obyvatel [2004: 144] a mohl tak „aplikovat pojem imageability na americká města“ 

[ibid.]. V případě této práce je účelem této techniky představit čtenářům nejen prostředí 

Nymburka, ale také je prvotně seznámit s tím, jak nad Lynchovou teorií uvažuji 

vzhledem k Nymburku já sama. Tento průzkum jsem jako výzkumník
58

 obeznámený 

s pojmem imageability, prováděla po Lynchově vzoru tak, že jsem prošla celý Nymburk 

a zamýšlela se nad jeho jednotlivými prvky, které se jevily jako významné
59

. [ibid.: 

144-148]  

 

 

2.5 Vyhodnocování dat 

Samotné analýze jednotlivých mentálních map a polostrukturovaných rozhovorů 

předcházelo vyhodnocení dat, kterých jsem nabyla prostřednictvím systematického 

průzkumu Nymburka. Po sepsání výčtu prvků Nymburka jsem je rozřadila do 

Lynchových pěti kategorií a jednotlivá zařazení jsem odůvodňovala. Posléze jsem se na 

tyto prvky snažila nahlédnout jako na určitou strukturu, tedy soustředit se na jejich 

rozmístění. Výsledky tohoto průzkumu jsou uvedeny v kapitole 3.1 Charakteristika 

Nymburka jako zkoumaného terénu a Přílohách č. 4 až 10 v podobě fotografií. 

 

Po přepsání rozhovorů bylo zapotřebí důkladně prohlédnout a porovnat nákresky 

mentálních map a vlastní výzkumné poznámky, což sloužilo k základním zjištěním 

o zakreslených oblastech, výchozích bodech kresby, pořadí zakreslených prvků 

a perspektivě nákresu. Posléze následovaly dva způsoby analýz. Prvním byla technika 

                                                 
58

 Pokládám za vhodné zmínit, že přestože ve zkoumaném městě, pravděpodobně na rozdíl od 

Lynchových vyškolených odborníků, žiji téměř od narození, myslím si, že tento způsob sběru dat je 

adekvátní vzhledem k jeho účelu. Tím je jak přiblížení města Nymburk čtenářům, tak prvotní seznámení 

s aplikací Lynchovy teorie právě na toto město. 
59

 Jinými slovy, které jsou dobře viditelné a silně působí na smysly, tedy které disponují silnou 

imageability. 
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Kevina Lynche, která spočívá v základních kvantitativních technikách. Počítá se 

četnost, tedy kolikrát byl daný prvek v mentálních mapách zaznamenán. Ačkoliv to je 

v kvalitativním výzkumu někdy odmítáno, tak „úplné vypuštění statistiky někdy vede 

k opomenutí zcela zjevných vztahů v datech“ [Hendl 2016: 237]. Ty prvky, které se 

opakují s určitou četností
60

, tvoří univerzální neboli veřejný obraz Nymburka, 

přičemž jsem ale během analýzy věnované rozdílům v obrazu města mezi skupinami 

obyvatel zjistila, že není vhodné opírat se pouze o ukazatel četnosti. Důvodem je to, 

že v některých skupinách komunikačních partnerů se nevyskytuje žádné zastoupení 

určitého prvku, přestože se vyskytuje ve skupinách jiných a jejich četnost 

zaznamenávání do nákresků je tak nadprůměrná. Rozlišování údajů a jejich zařazení do 

Lynchovy typologie jsem prováděla prostřednictvím programu Excel. 

 

Druhý způsob analýzy byl kvalitativní, který spočíval v pročítání jednotlivých 

rozhovorů. V nich jsem jedním z postupů grounded theory, kterým je otevřené kódování 

[Strauss, Corbinová 1999: 42-52], jež „se zabývá označováním a kategorizací pojmů 

pomocí pečlivého studia údajů“ [ibid.: 43] a „odhaluje v datech určitá témata“ (…), 

která „mají vztah k položeným výzkumným otázkám, k přečtené literatuře, k pojmům 

používaným účastníky nebo jde o nové myšlenky vznikající, jak výzkumník proniká 

k textu“ [Hendl 2016: 251]. Jeho prostřednictvím jsem na základě výzkumných otázek 

vytvořila kategorie, do nichž byly tematicky řazeny jednotlivé kódy, tedy jednotlivé 

specifické prvky, místa, oblasti a cesty Nymburka, které jsou pro jeho obyvatele 

důležité či nedůležité, výrazné, oblíbené nebo neoblíbené a využívané. Cílem kódování 

je tak „tematické rozkrytí textu“ [ibid.]. V rámci postupu otevřeného kódování jsem 

také zjišťovala, jaké vztahy obyvatelé Nymburka k těmto prvkům, místům, oblastem 

a cestám chovají, tedy jaké významy jim přikládají, jaké k nim mají postoje 

a hodnocení. K třídění tohoto typu informací mi znovu napomohl program Excel. 
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 Problematika četnosti není ve zdrojích, ze kterých jsem vycházela v této práci, přesně určena. 

V případě tohoto výzkumu jsem jako minimální hranici vysoké četnosti určila šest zaznamenání jakožto 

určení nadpoloviční většiny. 
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2.6 Etické aspekty práce s komunikačními partnery 

Během sběru dat a jejich vyhodnocování byly dodrženy základní etické zásady 

práce s komunikačními partnery, které zajišťují to, „že výzkum nesmí v žádném případě 

jakkoli ohrozit a natož poškodit zkoumané jedince fyzicky, psychicky, sociálně nebo 

jinak“ [Reichel 2009: 177]. Každá dotazovaná osoba byla obeznámena s tím, že její 

výpověď bude nahrávána, a také ujištěna, že tato nahrávka bude využita pouze pro 

účely této diplomové práce. Každý z komunikačních partnerů souhlasil jak s účastí ve 

výzkumném šetření, tak s nahráváním rozhovoru. Byla také respektována jejich 

naprostá anonymita, přestože v rámci tématu práce nepracuji s žádnými citlivějšími 

údaji. Komunikační partneři byli také obeznámeni s možností vyžádání si hotového 

přepisu rozhovoru, čehož jeden z nich využil. Přestože autoři metodologických příruček 

uvádí, že odměňování účastníků výzkumu je citlivou záležitostí [ibid.: 178; Disman 

1992: 143], tak se mi jevilo vhodné a slušné jejich volný čas strávený rozhovorem 

odměnit pozváním na kávu či čaj v případě konání rozhovoru v kavárně či drobným 

dárkovým balíčkem v případě konání rozhovoru v místě jejich bydliště.  
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3. Výsledky analýzy 

Náplň nadcházející stěžejní kapitoly, která prezentuje zjištěné poznatky, 

je rozdělena do dvou částí, přičemž druhá z nich je rozčleněna do dalších pěti 

podkapitol podle zvolených témat. V první části představuji prostor Nymburka jako 

zkoumaného terénu s ohledem na Lynchovu techniku, kterou nazval jako systematický 

průzkum terénu výzkumníkem a jejímž prostřednictvím čtenáře prvotně seznamuji 

s aplikací jeho teorie právě na prostředí středočeského města. Ve druhé části se 

zabývám analýzou mentálních map a polostrukturovaných rozhovorů komunikačních 

partnerů s využitím Lynchových kategorií městských prvků a dalších témat, která jsou 

spojena s vnímáním prostředí Nymburka a tvorbou jeho obrazu. 

 

 

3.1 Charakteristika Nymburka jako zkoumaného terénu 

Tato kapitola je výsledkem jedné z technik sběru dat, kterou je systematický 

průzkum Nymburka inspirovaný Kevinem Lynchem. V rámci této práce je jeho účelem 

přiblížit město Nymburk čtenářům a také je prvotně seznámit s využitím Lynchovy 

teorie právě na příkladu Nymburka. 

 

V Tabulce č. 1 jsou uvedeny významné prvky Nymburka, které jsem dále 

rozřadila do Lynchovou teorií určených pěti kategorií. Významnost prvků jsem určovala 

podle jejich viditelnosti z různých částí města a také podle toho, jak silně působí na mé 

smysly, tedy zda se mi jeví jako vizuálně zajímavé nebo zda je pro jejich prostředí 

charakteristický určitý zvuk či pach. Tato tabulka má nastínit to, z jakých prvků je 

složen obraz města Nymburka podle výzkumníka, který je seznámen s pojmem 

imageability. 

 

Tabulka č. 1: Prvky Nymburka zařazené do Lynchovy typologie dle 

systematického průzkumu města výzkumníkem 

 

Cesty Okraje, 

hranice 

Oblasti Uzly Významné 

prvky 

Palackého třída Labe Ostrov Hlavní nádraží Budova 
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hlavního 

nádraží 

Poděbradská Elektrárna Veslák Místní nádraží Budova COP 

Boleslavská 

třída 

Bílá lávka Remanence Náměstí 

Přemyslovců 

Gymnázium 

Bohumila 

Hrabala 

Tyršova Železniční 

most 

 

Špička Kostelní 

náměstí 

Vodárna 

Železniční tratě Kamenný most Park u 

hlavního 

nádraží 

Park Pod 

Hradbami 

Elektrárna 

Labe Železniční trať 

směrem na 

Sadskou 

Náměstí 

Přemyslovců 

 Hradby 

Cyklostezky 

podél Labe 

Liduška (říčka) Sídliště  Kostel sv. Jiljí 

 Malé a Velké 

Valy 

Průmyslová 

zóna jih 

 Mariánský 

sloup 

 Hřbitov Průmyslová 

zóna sever 

 Radnice 

    ZŠ Tyršova 

    Sladovna s 

pivovarem 

    Tři sídlištní 

věžáky 

    Komín ŽOS 

Nymburk 

    Komín 

„Thermo“ na 

sídlišti 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 
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Výzkumníkův obraz města je tvořen významnými prvky, jakožto nejvíce 

zastoupenou Lynchovou kategorií. Dále je tento obraz v chronologickém pořadí tvořen 

oblastmi, okraji či hranicemi, cestami a nakonec uzly. Následující Obrázek č. 1 má 

specifičtěji tedy prostorově nastínit to, jak vypadá výzkumníkův obraz Nymburka, 

ve kterém jsou znovu zohledněny Lynchovy kategorie
61

. 

 

Obrázek č. 1: Prvky Nymburka v mentální mapě výzkumníka dle systematického 

průzkumu města 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

Pozn.: Černě jsou vyznačeny cesty, hnědě okraje čili hranice, zeleně oblasti, žlutě uzly a červeně 

významné prvky. 

 

Za cesty jsem určila ty prvky města, které jsou jeho obyvateli i návštěvníky 

nejčastěji a nejvíce využívány k přepravě jak po městě samotném, tak i do jiných sídel, 

i pro určitý typ relaxace. V případě přepravy se jedná o silnice s chodníky, železniční 

tratě, řeku Labe a cyklostezky vedoucí podél jejích obou břehů. Labe a cyklostezky 
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 Cesty jsou vyznačeny černě, okraje čili hranice hnědě, oblasti zeleně, uzly žlutě a významné prvky 

červeně. 
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přitom plní i funkci relaxačních tras pro procházky a projížďky. Za okraje čili hranice 

Nymburka jsem určila ty prvky, které od sebe oddělují určité části města, nebo je 

naopak propojují, drží je pohromadě. U většiny z nich však neplatí to, že by je 

obyvatelé nevyužívali, spíš naopak. Za nejstěžejnější okraj považuji Labe, které město 

dělí na dvě části – první zahrnuje Drahelice, sídliště, centrum a Habeš, druhá zase 

Zálabí a lesopark pojmenovaný jako Ostrov. Jejich spojení umožňuje pro chodce 

přechod přes elektrárnu, bílou lávku a železniční most, pro automobily kamenný most. 

Mezi oddělující prvky patří také jedna z železničních tratí vedoucí skrz město, která, 

stejně jako říčka Liduška, odděluje sídliště a Drahelice od centra Nymburka a Habeše na 

jednom břehu Labe, ale zároveň je železničním mostem spojuje se Zálabím a Ostrovem 

na břehu druhém. Centrum města je pak od ostatních částí dnes už symbolicky odděleno 

ze středověku dochovanými Malými a Velkými Valy, které byly součástí fortifikačního 

opevnění historického jádra. Jako zajímavý příklad okraje shledávám prostor 

nymburského hřbitova, který od sebe odděluje periferní oblasti Nymburka – Drahelice 

a sídliště, čehož si všimla i jedna komunikační partnerka
62

. Jako oblasti jsem určovala 

taková prostředí Nymburka, která mají jednotný charakter nebo disponují určitou 

funkcí. Je jimi lesopark Ostrov jakožto místo aktivního odpočinku, Veslák, který je 

taktéž místem aktivního odpočinku i zahrádkářskou oblastí, Remanence, která nabízí 

možnosti sportovních aktivit, a Špička, což je zatravněný „poloostrov“ se stromy 

sloužící k aktivnímu odpočinku. Dále do této kategorie řadím park u hlavního nádraží, 

který oproti jiným parkům ve městě nepůsobí kvůli bývalému betonovému krytu 

příjemným dojmem, historické centrum města, v němž se koncentruje funkční zázemí 

města, a sídliště se svou typickou panelákovou zástavbou. Oblastmi jsou i průmyslové 

zóny na severu a jihu města. Za uzly jsem určila taková místa města, kde se Nymburští 

z nejrůznějších důvodů shromažďují, ze kterých se rozbíhají cesty do dalších částí města 

a která také mají specifický vzhled. Jsou jimi místa zajišťující přepravu obyvatel – 

hlavní a místní nádraží, Náměstí Přemyslovců, z něhož se rozbíhá většina silnic v rámci 

mnou určených cest, Kostelní náměstí a Park Pod Hradbami. Poslední kategorií jsou 

významné prvky města, které jsou charakteristické svou viditelností 

a zapamatovatelností ať už estetickou nebo rozměrovou. Řadím do ní budovu hlavního 

nádraží, budovu COP a Gymnázia Bohumila Hrabala, vodárnu, elektrárnu, hradby, 

kostel sv. Jiljí, Mariánský sloup, budovu radnice a ZŠ Tyršova, sladovnu s pivovarem, 
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 „To (hřbitov) je právě ten přechod sídliště a Drahelic.“ (Studentka, 18 let) 
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tři sídlištní věžáky a dva komíny – ŽOS Nymburk u nádraží a „Thermo“ na sídlišti. 

V Přílohách č. 4, 5, 6, 7, 8 jsou uvedeny ukázky stěžejních prvků Nymburka. 

 

Je to právě kategorie významných prvků, které obyvatelům umožňují pochopit 

širší prostorové vztahy a jsou tak důležité při tvorbě obrazu prostředí [Lynch 2004: 48], 

což bylo potvrzeno při mé následné snaze uchopit jednotlivé prvky jako celou strukturu. 

K tomu mi výrazně dopomohly cyklostezky vedoucí z Poděbrad do Nymburka a také 

periferie sídliště, ze kterých byl pohled na Nymburk občas až překvapivě přehledný (viz 

Příloha č. 9, 10). 

 

Jak je vidno ze samotné Tabulky č. 1, některé z uvedených prvků se vyskytují ve 

vícero kategoriích, což naznačuje, že v určitých situacích se přeměňují v jiný typ prvku 

[Lynch 2004: 49]. Labe je tak v případě pohybu cestou i oddělujícím prvkem v podobě 

okraje. Náměstí Přemyslovců je oblastí s určitými funkcemi a zároveň uzlem, 

ze kterého se mimo jiné rozbíhají další cesty. Stejně tak je uzlem hlavní nádraží, 

jehož prostředí je také významným prvkem s charakteristickým vzhledem. Okrajem 

v podobě spojnice mezi částmi Nymburka oddělených Labem je elektrárna, která je 

taktéž i významným prvkem. Veslák je oblastí aktivního odpočinku a zahrádkaření 

i cestou v podobě cyklostezky, která jím vede. Zároveň jsou i některé z významných 

prvků součástí uzlů nebo oblastí jako např. hradby jsou součástí Parku Pod Hradbami či 

komín ŽOS Nymburk u hlavního nádraží je součástí průmyslové zóny sever. 

 

 

3.2 Analýza mentálních map a rozhovorů 

V této kapitole nejprve zpracovávám mentální mapy obyvatel Nymburka 

s využitím Lynchových kategorií městských prvků. Cílem jejich analýzy je zjistit, 

zda mezi obyvateli Nymburka existuje univerzální neboli obecný obraz města a také, 

zda se jejich představy o Nymburce liší na základě jejich aktuální fáze životního cyklu 

či pohlaví. Dále se pak zabývám Nymburkem na základě toho, jaké jeho oblasti a místa 

považují jeho obyvatelé za důležitá či nedůležitá, výrazná, anebo oblíbená či 

neoblíbená, jaké cesty v něm využívají a také vztahy, tedy významy, postoje 

a hodnocení, které odůvodňují takováto označení. 
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Nejprve čtenáře seznámím se základními poznatky, které jsem nabyla při 

analýze mentálních map, jejichž příklady jsou uvedeny v Příloze č. 11, 12, 13, 14. 

Nákresky představ o Nymburce jsem získala od všech šestnácti komunikačních 

partnerů, přičemž v případě jedné komunikační partnerky nešlo o zobrazení 

prostorových představ, ale pouze o zakreslení pro ni důležitých prvků. Nákresky 

obsahovaly buď určitou část města, zpravidla jí bylo širší centrum města, s naznačenými 

dalšími oblastmi Nymburka, nebo celé území města. Lze přitom konstatovat, 

že záměrem postihnout co největší území Nymburka s jeho různými prvky disponovali 

hlavně komunikační partneři – muži, kteří si také byli schopni vybavit více městských 

prvků a jejich přesnější umístění než ženy. Obecně byli také mnohem konkrétnější 

v jejich zakreslování
63

. Co se týče výchozích bodů každého náčrtku, rozdíl lze 

vypozorovat u kategorie studentů, kteří svoji kresbu začínali zakreslením přímo místa 

bydliště nebo blízkého okolí, u kterého se jejich domov nachází. To naznačuje fakt, 

že v této fázi životního cyklu právě domov představuje prozatím jediný orientační bod 

nejen životní, ale prostorový. To dokládají i odpovědi komunikačních partnerů – 

studentů na otázku, která místa jsou těmi nejdůležitějšími, kdy jednou z odpovědí je 

právě domov. U ostatních kategorií obyvatel na základě životního cyklu se počáteční 

body kreseb, kterými bylo hlavní nádraží, hradby, Náměstí Přemyslovců a Labe, 

prolínají, přičemž lze říct, že právě tyto prvky Nymburka působí na jeho obyvatele 

nejnápadněji, když je zakreslili jako první [Milgram 1992: 93]. Ze samotných kreseb lze 

vysledovat dvě obecné tendence nákresů. Část komunikačních partnerů svůj obraz 

Nymburka zakreslovala primárně na základě jednotlivých prvků města, část se oproti 

tomu orientovala nejprve zakreslením důležitých tras, ať už silničních, pěších nebo 

železničních, nebo zakreslením Labe, případně i dalšího vodstva. Zajímavé bylo také 

sledovat perspektivu nákresu mentální mapy. Přestože většina z komunikačních 

partnerů situovala svůj plánek víceméně dle reality a také směru světových stran, 

u některých z nich, převážně z řad žen, k takovému postupu nedošlo a svou mapu 

orientovaly do různých světových stran, nejčastěji však na severozápad a jih. 

 

 

                                                 
63

 Jeden z mužských komunikačních partnerů např. podrobně zakreslil podobu náměstí a jeho 

jednotlivých budov, které poskytovaly pro něj důležité služby. Další dva zase podrobně zakreslili silniční 

i železniční tratě. 
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3.2.1 Univerzální obraz Nymburka 

V této kapitole se budu zabývat univerzálním neboli obecným obrazem 

Nymburka, jenž je společný pro jeho obyvatele v podobě šestnácti komunikačních 

partnerů, a jeho prvky a rysy, kterými je tvořen a které následně rozdělím do pěti 

Lynchových kategorií. 

 

V nákrescích mentálních map jsem rozlišila téměř sto prvků. Ty s největší 

četností
64

 zaznamenání jsou uvedeny v níže uvedené Tabulce č. 2. Jsou jimi prvky, 

které tvoří zmiňovaný univerzální obraz města. Avšak prostřednictvím toho, že jsem 

údaje třídila vzhledem ke skupinám obyvatel, které jsem určovala podle fáze životního 

cyklu a pohlaví
65

, jsem zjistila, že není vhodné univerzální obraz Nymburka určovat 

pouze na základě jejich četností. Důvodem je to, že v některých skupinách 

komunikačních partnerů se nevyskytuje žádné zastoupení určitého prvku, přestože se 

vyskytuje ve skupinách jiných a jejich četnost zaznamenávání do nákresků je tak 

nadprůměrná. Proto je zmíněná Tabulka č. 2 koncipována tak, že pořadí prvků odpovídá 

jejich četnostem, ale ty prvky, které jsou označeny znakem „*“, nejsou i přes svoji 

vysokou četnost zastoupeny ve všech skupinách obyvatel Nymburka. Označila jsem je 

jako prvky tvořící méně univerzální obraz města. Dále je potřeba osvětlit důvod 

zvýraznění prvků domov a původní domov. Jsou to prvky, které se vzhledem ke 

každému komunikačnímu partneru liší, nelze na ně pohlížet objektivně a ani to není 

účelem této práce. Proto budou tyto dva prvky z dalších analýz vyloučeny. 

 

Tabulka č. 2: Prvky Nymburka tvořící univerzální
66

 a méně univerzální
67

 obraz 

Nymburka na základě mentálních map komunikačních partnerů 

 

Pořadí Prvek Četnost 

1 Hradby 16 

2 Náměstí Přemyslovců 16 

3 Hlavní nádraží 15 

                                                 
64

 Problematika četnosti není ve zdrojích, ze kterých jsem vycházela v této práci, přesně určena. 

V případě tohoto výzkumu jsem jako minimální hranici vysoké četnosti určila šest zaznamenání jakožto 

určení nadpoloviční většiny. 
65

 Viz dále. 
66

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání a zároveň jsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
67

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání, ale nejsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
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4 Domov 15 

5 Labe 13 

6 Kostel sv. Jiljí 13 

7 Kamenný most 12 

8 Ostrov 11 

9 Veslák 10 

10 Sportcentrum 9 

11 

Gymnázium Bohumila 

Hrabala 8 

12 Elektrárna* 9 

13 Palackého třída 7 

14 Radnice 7 

15 Mariánský sloup 7 

16 Nemocnice 7 

17 Divadlo* 7 

18 Remanence 8 

19 Boleslavská třída 6 

20 Železniční most 6 

21 Vodárna* 6 

22 Bílá lávka* 6 

23 Pivovar* 6 

24 Cyklostezky* 6 

25 Původní domov* 6 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

Pozn.: „*“ jsou označeny ty prvky města, které přes svoji vysokou četnost zaznamenání nebyly zmíněny 

ve všech dotazovaných skupinách obyvatel, a červeně jsou označeny prvky (domov a původní domov), 

které se vzhledem ke zkušenosti každého komunikačního partnera liší a nelze na ně pohlížet objektivně, 

a proto budou z dalších analýz vyloučeny. 

 

V Tabulce č. 3 už představuji prvky Nymburka, které tvoří univerzální obraz 

Nymburka u svých obyvatel, rozdělené do pěti kategorií na základě typologie Kevina 

Lynche. 
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Tabulka č. 3: Prvky tvořící univerzální
68

 a méně univerzální
69

 obraz Nymburka 

zařazené dle Lynchovy typologie na základě mentálních map komunikačních 

partnerů 

 

Cesty Okraje, hranice Oblasti Uzly Významné prvky 

Palackého 

třída Labe Ostrov Hradby Hradby 

Kamenný 

most Kamenný most Veslák 

Náměstí 

Přemyslovců Hlavní nádraží 

Železniční 

most Železniční most Remanence Hlavní nádraží Kostel sv. Jiljí 

Boleslavská 

třída Elektrárna*   Ostrov Sportcentrum 

Elektrárna* Bílá lávka*   Sportcentrum 

Gymnázium 

Bohumila Hrabala 

Bílá lávka*     

Gymnázium 

Bohumila Hrabala Radnice 

Cyklostezky*     Palackého třída Mariánský sloup 

      Remanence Nemocnice 

        Divadlo* 

      

 

Vodárna* 

        

Sladovna s 

pivovarem* 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

Pozn.: „*“ jsou označeny ty prvky města, které přes svoji vysokou četnost zaznamenání nebyly zmíněny 

ve všech dotazovaných skupinách obyvatel. 

 

Z předcházející tabulky lze konstatovat, že univerzální obraz města je dle 

obyvatel Nymburka v první řadě tvořen významnými prvky, poté uzly, cestami, okraji 

čili hranicemi a v poslední řadě oblastmi. Následující Obrázek č. 2 má, stejně jako 

v kapitole představující výzkumníkův obraz Nymburka, prostorově nastínit to, 

jak vypadá Nymburk tentokrát očima svých obyvatel. V této mentální mapě jsou 

                                                 
68

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání a zároveň jsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
69

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání, ale nejsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
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zakresleny prvky, které tvoří obraz Nymburských o jejich městě a jsou v něm znovu 

zohledněny Lynchovy kategorie
70

. 

 

Obrázek č. 2: Prvky tvořící univerzální
71

 a méně univerzální
72

 obraz Nymburka 

v mentální mapě komunikačních partnerů 

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

Pozn.: Černě jsou označeny cesty, hnědě okraje čili hranice, zeleně oblasti, žlutě uzly a červeně významné 

prvky. 

 

Na základě analýzy mentálních map i rozhovorů jsou pro nymburské obyvatele 

nejvýraznější hradby, Náměstí Přemyslovců a hlavní nádraží. Tyto tři prvky lze zařadit 

do uzlů i významných prvků. Hradby jsou jak využívaným a strategickým místem 

setkávání
73

, tak také místem s estetickou a historickou hodnotou, na které jsou 

                                                 
70 Cesty jsou vyznačeny černě, okraje čili hranice hnědě, oblasti zeleně, uzly žlutě a významné prvky 

červeně. 
71

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání a zároveň jsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
72

 Prvky, které mají vysokou četnost zaznamenání, ale nejsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel. 
73

 „Když jsme měly i tu bandičku holek ze základky, tak my jsme se tam věčně scházely, jakože: Kde se 

sejdeme? – na hradbách, takže to byla taková naše venkovní klubovna, dalo by se říct.“ (Maminka na 

mateřské dovolené, 29 let) 
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obyvatelé hrdí a považují ho za poznávací znak Nymburka
7475

. Přes Náměstí 

Přemyslovců se lidé dostávají do všech dalších částí města a je to také prvek, který je 

snadno rozpoznatelný
76

. Hlavní nádraží je zase místem, odkud je lidem umožněno 

dostat se takřka všemi světovými směry od Nymburka
77

 a které je také snadno 

rozpoznatelné, i když v negativním smyslu
78

. Mezi další významné prvky města patří dle 

mentálních map komunikačních partnerů kostel sv. Jiljí, Sportcentrum, Gymnázium 

Bohumila Hrabala, radnice a Mariánský sloup na Náměstí Přemyslovců, nemocnice, 

divadlo*, vodárna* a sladovna s pivovarem*, z nichž některé během rozhovorů 

označovali přímo jako nejvýraznější, nejsnadněji poznatelné a zapamatovatelné
7980

. 

Za další uzly by bylo možné označit lesopark Ostrov
81

, Sportcentrum, Gymnázium 

Bohumila Hrabala
82

, Palackého třídu, Remanenci
83

 a divadlo*. Z kategorie cest byly 

nejčastěji zmiňovány frekventované pěší i silniční třídy Palackého a Boleslavská, 

které vedou na Náměstí Přemyslovců, dále kamenný a železniční most, elektrárna*, 

bílá lávka* a cyklostezky* vedoucí podél obou břehů Labe. Z těchto prvků, aniž by si to 

někteří z komunikačních partnerů v dobu rozhovoru uvědomovali, je viditelná většina 

významných prvků Nymburka
84

. Okraje čili hranice jsou reprezentovány řekou Labe, 

                                                 
74

 „První, co mě napadne při slově Nymburk, jsou samozřejmě hradby, protože jsou nádherný, 

jsou úžasný, jsou tady dochovaný prostě staletí a jsem ráda, že to město se o ně stará, že furt něco dělá 

proto, aby nespadly, aby tu zůstaly, protože si myslím, že to je prostě dominanta města.“ (Žena 

v pracovně produktivním věku, 25 let) 
75

 „Takže pochlubíš se tím, co je pěkný, což ty hradby jsou, jsou udržovaný a hezky osvětlený.“ 

(Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
76

 „Bude to to náměstí, že je nejpoznatelnější a ze kterýho se pak dá všude dostat a navigovat odtamtud.“ 

(Student, 19 let) 
77

 „Nádraží je důležitej dopravní uzel, pro mě důležitej, protože denně jezdím odtamtud do práce a zpátky 

a z hlediska dostupnosti, když třeba cestujeme, tak jedeme vlakem, tak to mám spojený i jako výchozí 

bod pro cestování“. (Muž v pracovně produktivním věku, 55 let) 
78

 „Já si myslím, že to je velká ostuda a že to nádraží je velká katastrofa a asi bych použila i slovo 

skandální, protože to je hnus. Jako nejdůležitější ve městě jsou komunikace (…) a to nádraží je úplně 

nechutný, ale totálně.“ (Žena v pracovně produktivním věku, 25 let) 
79

 „To sportovní centrum se snadno zapamatovává, protože je úplně obří. Pak určitě náměstí si každej 

zapamatuje, ty mosty, přes který se přejíždí, a hradby.“ (Student, 17 let) 
80

 Zároveň ale docházelo k tomu, že přestože daný prvek komunikační partneři do svých mentálních map 

nezakreslili, tak ho pak během rozhovoru označili za velmi výrazný. Někdy se ho komunikační partneři 

rozhodli do mentální mapy dokreslit, jindy ne. Kromě v textu zmíněných výrazných prvků se 

v rozhovorech často objevovala budova COP, tři vysoké paneláky na sídlišti, zimní stadion, komín ŽOS 

či „Thermo“ a ZŠ Tyršova.  
81

 „Ostrov je takový jediný místo, kam se s někým dá zajít, pokavaď nechcete nic platit nebo tak. Že to je 

levný procházkový místo“. (Studentka, 18 let) 
82

 To platí pro skupinu dotazovaných studentů. 
83

 „Ze zdravotních důvodů už nemůžu hrát tenis, nebo minimálně, a v tý chvíli mě to na ty tenisový kurty 

na Rémě netáhne tolik jako třeba mě to táhlo dřív. Dřív kdybych tam v týdnu nebyl třikrát, tak bych se 

osypal. A teďka už tam nebudu třeba 14 dní a nepřekáží mi to a teď tam třeba jenom přijedu, dám si 

pivko, posedím, pokoukám na ten tenis a jedu domů. (…) Ale (…) furt to tam miluju, to místo je 

špičkový.“ (Senior, 72 let) 
84

 Viz Příloha č. 9. 
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která město rozděluje na dvě části
85

, a kamenným a železničním mostem, bílou lávkou 

a elektrárnou jakožto čtyřmi spojovacími prvky těchto částí, které tato dvě prostředí 

Nymburka drží pohromadě. Z oblastí si komunikační partneři vybavili Ostrov, Veslák 

a Remanenci, které mají podobný charakter v tom smyslu, že jsou situovány v přírodě 

a slouží k aktivnímu odpočinku
86

. 

 

Z Tabulky č. 3 a jejího popisu je zřejmé, že některé ze zmíněných prvků města se 

v různých kategoriích překrývají. Např. hradby jsou pro jednoho významným prvkem 

jakožto obdivuhodnou historickou památkou, pro druhého uzlem, protože se u nich 

setkává se svými blízkými. Stejně tak Palackého třída je pro někoho jak ulicí, cestou, 

kterou se dostává domů z práce, tak i uzlem, který nabízí širokou škálu funkcí od 

nákupu potravin po posezení v kavárně
87

. Dalším příkladem je elektrárna, která je 

spojnicí, tedy okrajem, Ostrova a Zálabí s centrem města a dalších jeho částí na pravém 

břehu Labe. Zároveň je ale cestou, která umožňuje přechod mezi těmito částmi 

Nymburka. Často záleží nejen na samotném jedinci, ale i situaci, v jaké daný prvek 

využívá. 

 

Univerzální obraz Nymburka je tedy tvořen třemi částmi. V první řadě jí je 

historické centrum města, které disponuje širokou paletou funkcí – je administrativním 

a nákupním centrem, zároveň místem setkávání, odpočinku a historické atmosféry, 

z jehož blízkosti se lze dostat do ostatních oblastí Nymburka. Druhou částí je 

Nymburkem protékající řeka Labe a jeho okolí, které je oblíbeným místem procházek 

a také důležitou cestou. Třetí částí je oblast lesoparku Ostrov na levém břehu Labe, 

v němž se nachází úsek pro sportovní aktivity nazývaný Remanence a Sportcentrum, 

a oblast Vesláku na břehu pravém. Tyto oblasti jsou mezi obyvateli Nymburka velmi 

oblíbenými jak kvůli všeobklopující zeleni, tak i z hlediska možnosti aktivního 

odpočinku. 

 

 

                                                 
85

 „Zálabí vnímám tak nějak vedle toho města, to Labe ho tak jako odděluje.“ (Maminka na mateřské 

dovolené, 27 let) 
86

 „Líbí se mi ta pasáž věnovaná odpočinku a sportu, to je ten Ostrov a Remanence.“ (Senior, 72 let) 
87

 Na oba tyto prvky dokázal poukázat muž v pracovně produktivním věku, 55 let: „Palackého třída, která 

vede z nádraží přímo na to náměstí, je poměrně frekventovaná i z hlediska obchodní sítě a je to důležitá 

komunikace“. 
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3.2.2 Obraz Nymburka na základě fází životního cyklu jeho obyvatel 

Obsahem této kapitoly je zjistit, zda se obrazy Nymburka liší v příslušnosti 

k různým skupinám obyvatel. Na základě dalšího kroku analýzy mentálních map, 

která spočívala v rozřazení jednotlivých prvků Nymburka podle určených skupin 

obyvatel, jsem zjistila, že vzhledem k tomuto kritériu se obrazy obyvatel Nymburka 

neliší na základě odlišnosti jednotlivých skupin mezi sebou, ale v rozdílu jedné skupiny 

či dvou oproti zbylým třem, respektive dvěma. Tyto rozdíly jsou nastíněny v Tabulce č. 

4, kde jsou uvedeny ty prvky Nymburka, u kterých byly nalezeny největší rozdíly 

v četnosti
88

 zastoupení v mentálních mapách mezi jednotlivými skupinami obyvatel 

vzhledem k jejich fázi životního cyklu. 

 

Tabulka č. 4: Prvky Nymburka, v nichž byly nalezeny největší rozdíly v četnosti 

zastoupení u jednotlivých skupin obyvatel na základě fáze životního cyklu 

 

  Studenti 

Pracovně 

produktivní věk 

Maminky na 

mateřské dovolené 

Důchodový 

věk 

Kamenný most* 2 3 3 4 

Divadlo* 3 0 2 2 

Pivovar* 1 0 2 3 

Zimní stadion* 2 0 1 2 

Elektrárna* 2 3 0 4 

Hřiště (na sídlišti, 

Vesláku) 0 0 3 1 

Radnice* 1 1 1 4 

Historické památky 

(kaple sv. Jana 

Nepomuckého, Šafaříkův 

mlýn, Turecká věž) 0 0 0 4 

Cyklostezky* 0 1 1 3 

Hřbitov 0 0 0 2 

Zdravotnická zařízení 1 2 3 3 

                                                 
88

 Rozdíl v četnostech byl alespoň dvě zmínění se oproti alespoň jedné z ostatních skupin. 
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(nemocnice, poliklinika) 

Palackého třída* 1 1 3 2 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

Pozn.: „*“ jsou označeny ty prvky města, které přes svoji vysokou četnost zaznamenání nebyly zmíněny 

ve všech dotazovaných skupinách obyvatel, ostatní prvky nebyly pro nízké četnosti zastoupení do 

univerzálního obrazu zahrnuty vůbec. 

 

V tabulce vidíme ty prvky Nymburka, v jejichž zaznamenávání do mentálních 

map byly nalezeny největší rozdíly mezi skupinami obyvatel, které byly určeny fázemi 

životního cyklu. Kamenný most je jediný prvek Nymburka, který zastupuje rozdílnost 

ve skupině studentů. V jejich případě nebyl zmiňován tolik, jako u ostatních skupin. 

Důvodem může být jejich věk, který jim neumožňuje aktivně využívat automobily, 

pro něž tento most primárně slouží
89

. 

 

Významným rozdílem nalezeným ve skupině obyvatel v pracovně produktivním 

věku bylo, že tři prvky Nymburka, kterými je divadlo, pivovar a zimní stadion, 

tedy budovy nabízející určitý typ vyžití, jimi nebyly vůbec zmíněny. Důvodem může 

být to, že se jedná o obyvatele, kteří ve městě kvůli pracovní aktivitě tráví nejméně času 

a jejich služby příliš často nevyužívají
90

. 

 

Ve skupině maminek na mateřské dovolené nebyla ani jednou do jejich 

mentálních map zaznamenána elektrárna. To poukazuje na to, že elektrárna je kvůli 

svému provedení v podobě železných schodů vnímána jako bariéra, která jim při 

přechodu s kočárkem brání v pohybu, na což poukazují i výpovědi maminek
9192

. 

Oproti elektrárně byla ale téměř všemi maminkami zmíněna dětská hřiště ve dvou 

                                                 
89

 Chodcům je na něj vstup zakázán a kvůli úzkému provedení mostu na něm nejsou vítáni ani cyklisti, 

kvůli kterým je zbrzďován provoz přes město. 
90

 „No, on je problém, že v mým případě se sem během týdne jezdím v podstatě jen vyspat, protože jsem 

pracovně mimo.“ (Muž v pracovně produktivním věku, 55 let) 
91

 „Co je třeba hodně velká překážka, když jdu od nás k našim, tak bych moc ráda šla přes ten Ostrov, 

ale nemůžu přes elektrárnu, protože tam jsou prostě jenom schody. Tam se s tím kočárkem bojím sama, 

abych kočárek tahala nahoru.“ (Maminka na mateřské dovolené, 27 let) 
92

 „Z mýho praktickýho pohledu je škoda, že elektrárna bezbariérová není. Protože to je pro mě nejbližší. 

Plus vede do parku, což by, myslím si, že nejenom já, ale třeba i ty bruslaři ocenili. I ty kostky, jak tam 

jsou, a nedostaneš se, je to prostě nepraktický.“ (Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
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různých částech města – na sídlišti a na Vesláku. To je pochopitelné vzhledem k jejich 

životní fázi, kdy na nich spolu se svými ratolestmi tráví volný čas
93

. 

 

Další skupinový rozdíl byl nalezen u prvků radnice a cyklostezek. Ty byly 

zakresleny pouze komunikačními partnery z řad seniorů, zato ale téměř všichni z nich si 

na ně vzpomněli. V případě radnice může být důvodem to, že právě na lidi 

v důchodovém věku výrazně působí architektonické ztvárnění prvku, kterým se rádi 

kochají
94

, také pro ně má větší význam historie, tradice, zatímco mladší generace se 

soustředí hlavně na uživatelskou hodnotu prvku. Tuto interpretaci lze aplikovat i na 

případ historických památek Nymburka
95

, které byly zmíněny pouze seniory. 

Cyklostezky jsou dalším prvkem, který byl obsažen hlavně v mentálních mapách 

obyvatel Nymburka v důchodovém věku, což je překvapující z toho důvodu, že během 

rozhovorů se o jejich důležitosti a oblíbenosti zmiňovala většina komunikačních 

partnerů, přesto je ale do svých mentálních map explicitně nezakreslili. Příčinou 

uvědomění si cyklostezek seniory při jejich nákresech může být upravenost 

a „schůdnost“ těchto cest oproti ostatním chodníkům ve městě, která dle výpovědí 

komunikačních partnerů není valná
96

 a kterou si ostatní skupiny obyvatel (včetně 

maminek) neuvědomují natolik z toho důvodu, že je přímo neohrožuje na zdraví. 

Posledním specifickým prvkem v mentálních mapách seniorů je hřbitov, který je často 

vzhledem k jejich životní fázi jakýmsi životním strašákem
97

. 

 

Dalším zjištěním je podobnost v obrazu Nymburka maminek a seniorů. 

V případě dvou prvků si obě skupiny obyvatel oproti ostatním více uvědomovaly jejich 

existenci. Prvním byla zdravotnická zařízení
98

 a druhým Palackého třída. Důležitost 

zdravotnických zařízení souvisí právě s životními fázemi, kdy nastává změna 

                                                 
93

 „Důležitý pro mě je, že tady jsou nějaký dětský hřiště, že tady je nějaký zázemí, takže třeba chodíme 

k vodníkovi na Veslák. Ten teda vůbec oceňujeme, to beru jako pozitivum, co se tam vytvořilo.“ 

(Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
94

 „Pak po pravý straně ta kaple Nepomuckýho a pak dál, co patří faře, teď je z toho udělaná charita, ten 

dům, ten je moc pěknej. (zakresluje) Tyhle stavby se mi líbí po architektonický stránce, ráda chodím 

okolo i dovnitř. Třeba s mužem chodíme na koncerty do toho Nepomuckýho i do toho Jiljí.“ (Seniorka, 

65 let) 
95

 Těmi je kaple sv. Jana Nepomuckého, Šafaříkův mlýn a Turecká věž. 
96

 „Je hrozný, jak jsou křivý chodníky. To je opravdu strašný. Když jdu, tak pořád koukám do země, 

ani nevím, koho potkám, protože jedna dlaždička je vejš, druhá je níž a člověk by se nerad natáh.“ 

(Seniorka, 75 let) 
97

 „Protože si uvědomuju, že člověku zbývá jenom pár let, a to je takový, ne pocit strachu z místa, 

ale pocit strachu z toho žití, no, ze života.“ (Senior, 62 let) 
98

 Těmi je nemocnice a poliklinika na sídlišti. 
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v uvažování o zdraví svém i dětí, což dokazují i výpovědi komunikačních partnerů
99100

. 

V případě Palackého třídy tomu tak pravděpodobně je proto, že právě tyto dvě skupiny 

obyvatel tuto ulici nepoužívají pouze jako cestu, ale také jako uzel, který disponuje 

určitými funkcemi; v tomto případě je Palackého třída také nákupní zónou
101

.  

 

Závěrem lze konstatovat, že nelze hovořit o rozdílech v obrazu Nymburka mezi 

jednotlivými skupinami, ale spíše o rozdílech v jedné skupině oproti ostatním, 

přičemž největší odlišnosti jsou patrné u skupiny seniorů. Rozdíly v představách 

o městě ale můžeme nalézt i mezi a) skupinou maminek na mateřské dovolené 

a důchodců a b) skupinou obyvatel zahrnující studenty a obyvatele v pracovně 

produktivním věku, které lze vysvětlit tím, že právě maminky a senioři jsou ti obyvatelé 

města, kteří ho využívají nejvíce a specifickým způsobem
102

.  

 

 

3.2.3 Obraz Nymburka na základě pohlaví jeho obyvatel 

V této kapitole se zabývám tím, zda se obrazy obyvatel Nymburka liší na 

základě pohlaví. Určité rozdíly mezi ženami a muži vzhledem k nákresům mentálních 

map byly nastíněny již v úvodu kapitoly 3.2 Analýza mentálních map a rozhovorů, 

nyní se však zaměřím na samotné obrazy a prvky, kterými jsou tvořeny. Dalším krokem 

analýzy mentálních map je rozřazení jednotlivých prvků Nymburka podle skupin 

obyvatel na základě jejich pohlaví. Na tomto místě je důležité říct, že do této části 

analýzy jsem nezařadila skupinu maminek na mateřské dovolené z toho důvodu, 

že jejich vztah k městu je specifický jejich životní fází, která je přechodnějšího 

charakteru než ostatní a kterou si ony samy jako specifickou velmi dobře uvědomovaly 

                                                 
99

 „Důležitý je taky pro mě to, že tady máme nemocnici, ač se o jejích kvalitách pochybuje, tak přece 

jenom, když je nejhůř, tak je prostě jednodušší dojít do místa bydliště, kde to máš třeba 5 minut autem 

než jet někam třeba 30 kilometrů a řešit to tam.“ (Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
100

 „S věkem to je (důležité místo) asi i nemocnice, když o tom tak přemýšlím.“ (Seniorka, 75 let) 
101

 „Tady ještě máme takovou tu nákupní zónu (zakresluje Palackého třídu). Tam jsou hračkárny a tak. 

Pro mě teď důležitý.“ (Maminka na mateřské dovolené, 27 let) 
102

 Jsou omezeni jak pohybovými možnostmi (problémy pohybového aparátu seniorů, manipulace 

maminek s kočárkem), tak možnostmi časovými (jak vysvětluje jedna z maminek na mateřské dovolené, 

29 let: „Řešíš to, jak je to blízko, jaká je tam kvalita služeb a tak, ale trošku z jinýho pohledu, než řeší ten 

nezadaný člověk, protože ten může bouchnout do stolu a odejít. S tím dítětem to tak jednoduchý není, 

tomu prostě neporučíš, že teď musí vydržet a pojedeme 30 minut, hodinu, 2 hodiny někam, protože 

maminka se rozhodla.“) vzhledem k sobě i svým dětem. 
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i během rozhovorů
103

. Prostřednictvím této analýzy jsem zjistila, že přestože byly 

u některých prvků města nalezeny rozdíly v četnosti jejich zaznamenání, v představách 

o Nymburce nijak výrazný rozdíl mezi ženami a muži není. Zmíněné rozdíly jsou 

nastíněny v Tabulce č. 5, kde jsou uvedeny ty prvky Nymburka, u kterých byly 

nalezeny největší rozdíly
104

 v četnosti zastoupení v mentálních mapách mezi 

jednotlivými skupinami obyvatel na základě pohlaví. 

 

Tabulka č. 5: Prvky Nymburka, v nichž byly nalezeny největší rozdíly v četnosti 

zastoupení u jednotlivých skupin obyvatel na základě pohlaví 

 

  Ženy Muži 

Sportcentrum 5 2 

Špička 3 0 

Stará rybárna 3 0 

Budova COP 0 5 

Zimní stadion 0 4 

Zdravotnická 

zařízení 

(nemocnice, 

poliklinika) 1 5 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 

 

V tabulce vidíme ty prvky Nymburka, v jejichž zaznamenávání do mentálních 

map byly mezi pohlavími nalezeny největší rozdíly. Pouze Sportcentrum je mezi těmi 

prvky, které tvoří univerzální obraz města, ostatní prvky byly zmiňovány sporadicky. 

Zajímavým zjištěním je to, že Sportcentrum jakožto místo konání sportovních utkání 

bylo v mentálních mapách více vzpomínáno ženami. Ovšem čtení výpovědí objasnilo, 

že u několika žen-studentek je důvodem brigádní činnost v místě Sportcentra. 

Další rozdíl mezi ženami a muži je patrný ve zmínění zatravněného „poloostrova“ se 

stromy sloužící k aktivnímu odpočinku s názvem Špička a budovy Staré rybárny. 

                                                 
103

 „Před tím jsem trávila pohybem po Nymburce, když jsem ještě byla pracovně činná, daleko míň času 

než teď, ale ve větších okruzích. Teď když jsem s malou, tak jsem sice ve městě, v tom centru jakoby 

pořád, ale ty paprsky, ty výběhy od nás dál jsou na nižší frekvenci v těch místech, kde se v podstatě 

nepohybujeme.“ (Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
104

 Rozdíl v četnostech byl alespoň tři zmínění se. 
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Oba prvky se nachází v okolí Hradeb, které je oblíbeným procházkovým místem 

z hlediska klidu a odpočinku
105

 i estetického ztvárnění
106

. Právě proto je toto prostředí 

oceňované hlavně ženami. Muži na druhou stranu oproti ženám zmiňovali prostorově 

velmi výrazné prvky, kterými je budova COP, zimního stadionu a zdravotnických 

zařízení. To může odkazovat na to, co jsem zmínila v úvodu kapitoly 3.2 Analýza 

mentálních map a rozhovorů a to, že právě muži byli schopni vybavit si větší počet 

městských prvků i s ohledem na jejich povětšinou prostorovou výraznost
107

. 

 

Závěrem lze říct, že výrazné rozdíly mezi ženami a muži v představách 

o Nymburce nepanují. Jediný rozdíl lze spatřit v tom, že ženy se soustředí na 

vyzdvihnutí vizuálně hezkých a klidných míst a muži zase na prvky, které jsou výrazné 

prostorově. 

  

 

3.2.4 Specifické prvky, místa a oblasti Nymburka pro jeho obyvatele 

Obraz Nymburka nebyl zjišťován pouze prostřednictvím nákresků mentálních 

map jeho obyvatel, ale také rozprav nad nimi i městem samotným. Na základě 

nakreslených mentálních map a rozhovorů lze prvky Nymburka, které tento obraz tvoří, 

rozdělit do dvou skupin, přičemž některé z prvků lze zařadit do obou z nich. 

První skupina zahrnuje prvky, které jsou pro obyvatele Nymburka důležité svou 

fyzickou podobou, mají silnou imageability a působí jako výrazné orientační body
108

. 

Do druhé skupiny patří prvky, které jsou pro obyvatele města důležité citově či 

z hlediska vzpomínek, nebo které souvisí s jejich potřebami, zkušenostmi a také tím, 

v jakém stavu nebo v jakém prostředí se daný prvek či místo ve městě nachází
109110

. 

                                                 
105

 „Když je léto, tak se tam (na Špičce) dá krásně rozprostřít deka a prostě jen tak být, nad ničím 

nepřemýšlet. Pro mě je to relaxační místo, kde je pohoda, klid a když se díváte na tu vodu, tak je to ještě 

víc uklidňující prostředí pro mě.“ (Žena v produktivním pracovním věku, 29 let) 
106

 „Potom je to ten přístav s hradbama, ta rybárna tam a Špička. Je to tam krásně teď udělaný, a když 

jsou ty hradby osvětlený a kostel, tak je to taky moc hezký.“ (Seniorka, 65 let) 
107

 Jiné důvody vzpomenutí těchto prvků (např. sledování hokejových utkání či aktuální nemoc) nebyly 

ani z rozhovorů patrné. 
108

 To odkazuje na Lynchovu teorii. 
109

 Často byly zmiňovány ulice s velkou frekvencí dopravy a špatnou kvalitou chodníků: „Jičínskou ulici 

využívám, když jdu ke vnukovi a dceři, z ní takhle odbočím a dostanu se k nim. Oni sice bydlí na 

Boleslavské, ale já se tý Boleslavský vyhýbám, jak můžu. A vůbec i té Zbožské. Vybírám si ty boční 

uličky, aby v nich nebylo tolik aut a aby to bylo příjemnější, i když to pak mám k nim dál.“ (Seniorka, 75 

let) 
110

 To odkazuje na teorie přímého vlivu prostředí. 
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Právě tyto aspekty představ obyvatel města o Nymburce byly zjišťovány formou 

rozprav nad nakreslenými mentálními mapami a jejich výsledky jsou prezentovány 

v následujícím textu. Obyvatelé rozlišovali důležité a naopak nedůležité prvky, místa 

a oblasti Nymburka, míru jejich oblíbenosti a využivatelnost cest, což zdůvodňovali 

vysvětlením vztahů, tedy významů, postojů a hodnocení, které k těmto prvkům, místům 

a oblastem chovají. Zmíněné vlastnosti Nymburských prvků, míst a oblastí se 

v rozhovorech často překrývaly – Ostrov je důležitou a oblíbenou oblastí města stejně 

jako cyklostezky podél Labe. 

 

Důležitost prvků komunikační partneři určovali na základě různých důvodů. 

Cyklostezky vedoucí podél Labe jsou takto spatřovány z důvodu zajištění příjemného 

pohybu v rámci města hlavně maminkami na mateřské dovolené a seniory
111112

. Těmito 

skupinami byla jako důležitá označována i nemocnice. Dále bylo v tomto smyslu 

vyzdvihováno Náměstí Přemyslovců a oblast Vesláku a Ostrova, které jsou podstatné 

z hlediska každodenního života a radostí či povinností, které přináší
113114115

. Dále 

z rozhovorů vyplývalo, že přestože jsou prvky Nymburka jeho obyvateli považovány za 

důležité, tak se jim zároveň nelíbí, nejsou spokojeni s jejich vzhledem. Příkladem je 

právě Náměstí Přemyslovců
116

 nebo také hlavní nádraží
117

. Za nedůležitá místa nebyly 

obyvateli označovány prvky, ale pouze oblasti Nymburka, což souviselo také s tím, 

že je nezakreslili do svých nákresků. Těmito oblastmi byly Drahelice, Zálabí, sídliště 

a Habeš, přičemž je jako nedůležité zmiňovali ti komunikační partneři, kteří k nim 

nemají žádný osobní vztah, tedy že v nich nežijí nebo nežili dříve. Zároveň je tak 

označovali kvůli tomu, že je k nim nepojí žádné vzpomínky, nemají důvod trávit tam 

víc času a jsou také vzdálené od jejich míst působení. 

                                                 
111

 „Pro mě rozhodně je nejdůležitější cyklostezka, kde já drandím s kočárem a kde jsem v přírodě, 

u vody.“ (Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
112

 „Když si můžu vybrat, tak třeba do města jdu cyklostezkou po Přístavě nebo jdu po Malých Valech, jo, 

po těch klidnějších místech, kde je i dost zeleně.“ (Seniorka, 65 let) 
113

 „Takhle pro život je nejdůležitější, to je samozřejmost, ten střed města, když potřebuju něco zařídit.“ 

(Seniorka, 75 let) 
114

 „Důležitý je pro mě Veslák, kde jsou různá sportoviště a hřiště a kde hraju fotbal.“ (Student, 19 let) 

     „Důležitý pro mě je, že tady jsou nějaký dětský hřiště, že tady je nějaký zázemí, takže často chodíme 

k vodníkovi na Veslák.“ (Maminka na mateřské dovolené, 29 let) 
115

 „Tamtudy (Ostrovem) často jezdím se psem na procházky na kole. Takže je to taková oblast, 

kde chodím se psem.“ (Muž v pracovně produktivním věku, 55 let) 
116

 „Jenom je pro mě tím, že mám jít kam nakoupit a tím, že tam jsou obchody. Ale že bych tam ráda 

trávila čas, to ne, to v žádným případě. Za jedno kvůli autům a nemůžu si pomoct, mně to připadá mrtvý 

v tom městě. Že to slouží jenom k těm nákupům nebo k tomu dojít na úřady.“ (Seniorka, 65 let) 
117

 „Je ošklivé jak noc, ale díky němu jsem mohla jezdit do Hradce hrát basketbal a díky němu se teď 

dostávám do práce, do školy. Ale na to, že Nymburk je docela velký uzel, co se vlaků týče, ta nádraží 

stojí za starou belu, ale je mojí součástí života.“ (Žena v pracovně produktivním věku, 29 let) 
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Dále komunikační partneři označovali oblíbená a neoblíbená místa a také místa, 

která v nich vyvolávají pocity strachu či obav. Jako nejoblíbenější byly určeny 

cyklostezky podél Labe, jež byly vyzdviženy i z hlediska důležitosti, Ostrov a Park Pod 

Hradbami kvůli přírodě, zeleni, klidu a odpočinku. V několika výpovědích se totiž 

objevilo, že oblíbenost míst je u Nymburských ovlivněna frekvencí motorových vozidel 

i lidí. Mezi neoblíbené oblasti Nymburka patří sídliště, které bylo označováno jako 

„betonová džungle“ (seniorka, 65 let), ve které se někteří z obyvatel cítí, „jak v kleci“ 

(maminka na mateřské dovolené, 27 let). Neoblíbeným je také hlavní nádraží jak 

z hlediska jeho podoby, tak toho, že se v jeho prostředí lidé necítí příjemně či bezpečně 

hlavně z důvodu lidského elementu. Co se týče míst vyvolávající strach či obavy, 

většina komunikačních partnerů uvedla, že Nymburk považují za bezpečné město, 

ve kterém si žádných takových míst nevšimli, a pokud ano, tak jsou záležitostí 

minulosti. Takovými místy jsou doky, Vorlíčkova ulice a oblast tzv. Kolonie. Strach či 

obavy z těchto míst byly znovu způsobeny lidským faktorem – lidmi, kteří se v těchto 

místech zdržovali a zdržují. Těmi jsou Romové a lidé bez domova. 

 

Dalším tématem jsou využívané cesty a bariéry bránící nymburských 

obyvatelům v pohybu. Nejvyužívanějšími cestami jsou cyklostezky a také všechny 

ulice, které vycházejí z Náměstí Přemyslovců a které vedou do zbylých částí města 

a pak dál z něj ven. To koresponduje s poznatkem, že Náměstí Přemyslovců je jedním 

z nejdůležitějších míst v Nymburce. Zmíněnými ulicemi je Boleslavská a Palackého 

třída, Tyršova a Zbožská, která se napojuje na Boleslavskou třídu. Bariéry ve městě jsou 

pociťovány hlavně skupinou maminek na mateřské dovolené a obyvateli v důchodovém 

věku. Pro ně největší překážku představuje elektrárna
118

, chodníky ve špatném stavu 

a také bílá lávka, která má být alternativou pro pěší i cyklisty, pokud jim nevyhovuje 

přechod právě přes elektrárnu. Toto zjištění představuje pro obyvatele Nymburka 

značný problém, protože hlavně v zimních měsících některým z nich není umožněn 

přístup do oblasti Ostrova a Zálabí
119

. Pro cyklisty nebo motoristy jsou bariérami 

jednosměrné ulice u Gymnázia Bohumila Hrabala, Náměstí Přemyslovců a také na 

                                                 
118

 „Přes kamennej most na druhou stranu nemůžeš a lávka je pro mě poměrně daleko. A zase se vracet… 

Ten okruh z mýho pohledu, když jdeme na procházku, tak je dlouhej jít ho přes lávku.“ (Maminka na 

mateřské dovolené, 29 let) 
119

 „V zimním období je pro chodce a pro obyvatele města překážkou lávka. Namrzlá, neuklizenej sníh, 

jelikož to má šikmou konstrukci, tak je to tam velice nebezpečný.“ (Senior, 62 let) 

       „Já tam přes zimu nechodím, třeba do Kauflandu. To obstarává manžel.“ (Seniorka, 65 let) 
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sídlišti, jejichž smysl obyvatelům často uniká, nechápou, proč tam jsou
120

. Důležitým 

zjištěním i vzhledem k aktuálnímu plánování revitalizace Náměstí Přemyslovců je 

pociťovaná překážka v podobě špatně zpřístupněného pohybu po něm
121

. 

 

Na závěr lze říct, že míra důležitosti městských prvků a míst je určována na 

základě jejich potřebnosti v rámci každodenního života a také jeho příjemného 

prožívání. Oblíbenost byla přiřčena těm místům, která jsou obklopena zelení a klidem, 

a ta místa, která těmito vlastnostmi nedisponují, jsou označována právě jako neoblíbená. 

Nejvyužívanějšími cestami jsou ulice vycházející z Náměstí Přemyslovců jakožto centra 

Nymburka do ostatních jeho částí. 

 

 

3.3 Shrnutí 

Na počátku výzkumného šetření jsem vzhledem k tématu této diplomové práce 

určila sedm výzkumných otázek. První tři se týkaly obrazu Nymburka, který si o něm 

tvoří obyvatelé města. Na základě analýzy mentálních map a rozhovorů jsem určila 

univerzální obraz města, který je společný pro většinu
122

 komunikačních partnerů. 

Je tvořen historickým centrem Nymburka, které disponuje širokou paletou funkcí – 

je administrativním a nákupním centrem, zároveň místem setkávání, odpočinku 

a historické atmosféry, z jehož blízkosti se lze dostat do ostatních oblastí Nymburka. 

Dále je tvořen okolím řeky Labe, které je oblíbeným místem procházek a také důležitou 

cestou, a oblastí lesoparku Ostrov na levém břehu Labe, jehož součástí je místo pro 

sportovní aktivity nazývaný Remanence a Sportcentrum, a oblast Vesláku na břehu 

pravém. Tyto oblasti jsou velmi oblíbenými místy nymburských obyvatel jak kvůli 

přírodě, tak i z hlediska možnosti aktivního odpočinku. Dále jsem zjistila, že v obrazech 

Nymburka existují rozdíly jak vzhledem k aktuální fázi životního cyklu komunikačních 

                                                 
120

 „Teď na sídlišti udělali rekonstrukci, tak třeba ta ulice dřív byla průjezdná oběma směry, najednou to 

tam není. Nechápu proč. Stejně tam jezdíme všichni a musel bych to někudy objíždět, abych se dostal do 

protisměru. Takže to považuju za nesmysl. A dalších x ulic, který jsou jednosměrný, a nechápu proč, 

když jsou s minimálním provozem.“ (Senior, 72 let) 
121

 „Občas mi vadí, že musím z náměstí třeba z papírnictví jít takhle za roh až na ten přechod, zase kolem 

elektra zpátky, abych se dostala třeba do Rossmanna. Tak to je takový, že to není ta nejkratší cesta. (A: 

Jakože to náměstí obcházíš celý?) Jo.“ (Studentka, 18 let) 
122

 Mluvím zde o většině, jelikož univerzální obraz Nymburka je tvořen těmi prvky, které mají vysokou 

četnost zaznamenání a zároveň jsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel, ale i takovými prvky, 

které mají vysokou četnost zaznamenání, ale nejsou zastoupeny všemi skupinami obyvatel (viz kapitola 

3.2.1 Univerzální obraz Nymburka). 
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partnerů, tak i jejich pohlaví. Přestože v případě životního cyklu nelze hovořit 

o rozdílech v obrazu Nymburka mezi jednotlivými skupinami, tak lze říct, že existují 

rozdíly v jedné skupině oproti ostatním. Největší odlišnosti byly patrné ve skupině 

obyvatel v důchodovém věku a maminek na mateřské dovolené, přičemž v těchto dvou 

skupinách lze v jejich představách o Nymburce najít podobnost oproti studentům 

a obyvatelům v pracovně produktivním věku. To lze vysvětlit tím, že právě maminky 

a senioři jsou ti obyvatelé města, kteří ho využívají nejvíce a specifickým způsobem
123

. 

Co se týče rozdílů v obraze Nymburka dle pohlaví, lze konstatovat, že nejsou výrazné. 

Přesto ale odlišnost lze spatřit v tom, že ženy se soustředí na vyzdvihnutí vizuálně 

hezkých a klidných míst a muži zase na prvky, které jsou výrazné prostorově. 

 

Další čtyři výzkumné otázky se týkaly rozlišení důležitých a naopak 

nedůležitých prvků, míst a oblastí Nymburka, míry jejich výraznosti a oblíbenosti, 

využivatelnosti cest a vztahů, které k nim nymburští obyvatelé chovají. Na základě 

analýzy rozhovorů bylo zjištěno, že představy o Nymburce se tvoří nejen na základě 

dojmu, který na obyvatele prvky a prostředí působí, ale také záleží na tom, v jakém jsou 

stavu, jak uspokojují jejich potřeby a také jaké k nim chovají vzpomínky. 

Míra důležitosti městských prvků a míst je určována na základě jejich potřebnosti 

v rámci každodenního života a také jeho příjemného prožívání. Výraznost prvků a míst 

se do jisté míry shodovala s nákresky mentálních map a určováním významných 

prvků
124

. Mezi ně patřily ty, které jsou podle Nymburků nejlépe rozpoznatelné 

a zapamatovatelné, tedy že disponují specifickým vzhledem, rozlohou či umístěním. 

Oblíbenost byla přiřčena těm místům, která jsou obklopena zelení a klidem, a ta místa, 

která těmito vlastnostmi nedisponují, jsou označována právě jako neoblíbená. 

Nejvyužívanějšími cestami jsou ulice vycházející z Náměstí Přemyslovců jakožto centra 

Nymburka do ostatních jeho částí.  

                                                 
123

 Jsou omezeni jak pohybovými možnostmi (problémy pohybového aparátu seniorů, manipulace 

maminek s kočárkem), tak možnostmi časovými (jak vysvětluje jedna z maminek na mateřské dovolené, 

29 let: „Řešíš to, jak je to blízko, jaká je tam kvalita služeb a tak, ale trošku z jinýho pohledu, než řeší ten 

nezadaný člověk, protože ten může bouchnout do stolu a odejít. S tím dítětem to tak jednoduchý není, 

tomu prostě neporučíš, že teď musí vydržet a pojedeme 30 minut, hodinu, 2 hodiny někam, 

protože maminka se rozhodla.“) vzhledem k sobě i svým dětem. 
124

 Proto tato zjištění byla zakomponována do kapitoly 3.2.1 Univerzální obraz města. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit, jaké obrazy města Nymburk existují v myslích jeho 

obyvatel, jakými prvky jsou tvořeny a jaká je jejich skladba. Analýzou mentálních map 

a polostrukturovaných rozhovorů bylo zjištěno, že v myslích obyvatel Nymburka 

existuje univerzální představa o jejich městě. Ta je tvořena historickým centrem 

Nymburka, které disponuje širokou paletou funkcí, okolím řeky Labe, jenž je 

oblíbeným místem procházek a také důležitou cestou, a oblastí lesoparku Ostrov na 

levém břehu Labe a oblastí Vesláku na břehu pravém. Tyto oblasti jsou velmi 

oblíbenými místy jak kvůli přírodě, tak i z hlediska možnosti aktivního odpočinku. 

Výsledkem bádání je také poznání, že obrazy Nymburka se mezi různými skupinami 

obyvatel, které zde byly určeny fází životního cyklu a pohlavím, liší, i když nelze 

hovořit o rozdílech v obrazu Nymburka mezi jednotlivými skupinami, ale o rozdílech 

v jedné skupině oproti ostatním. Největší odlišnosti byly patrné ve skupině obyvatel 

v důchodovém věku a maminek na mateřské dovolené, přičemž v těchto dvou 

skupinách lze v jejich představách o Nymburce najít podobnost oproti studentům 

a obyvatelům v pracovně produktivním věku. Co se týče rozdílů v obraze města dle 

pohlaví, lze konstatovat, že nejsou výrazné. Přesto ale odlišnost můžeme spatřit v tom, 

že ženy se soustředí na vyzdvihnutí vizuálně hezkých a klidných míst a muži zase na 

prvky, které jsou výrazné prostorově.  

 

Tyto obrazy Nymburka jsou zaprvé tvořeny těmi prvky a místy, které na 

obyvatele působí ať už pozitivním nebo negativním silným dojmem, tedy, jež slovy 

Lynche disponují silnou imageability. Zadruhé je tvoří prvky a místa, u nichž je zásadní 

to, jaké k nim obyvatelé města chovají vzpomínky, v jakém jsou stavu a jak uspokojují 

potřeby obyvatel města, tedy které na ně přímo působí. To zase odkazuje 

k urbanisticko-architektonickému determinismu a psychologii životního prostředí. 

Komunikační partneři tak u prvků a míst rozlišovali míru jejich důležitosti, výraznosti 

a oblíbenosti, jež se často překrývaly, využivatelnosti cest a vztahů, které k nim 

obyvatelé Nymburka chovají. Míra důležitosti městských prvků a míst byla určována na 

základě jejich potřebnosti v rámci každodenního života a také jeho příjemného 

prožívání. Výraznost prvků a míst byla přisouzena těm, které jsou podle Nymburků 

nejlépe rozpoznatelné a zapamatovatelné, tedy že disponují specifickým vzhledem, 

rozlohou či umístěním. Oblíbenými místy byla ta, která jsou obklopena zelení a klidem, 



59 

 

a ta místa, která těmito vlastnostmi nedisponují, jsou označována právě jako neoblíbená. 

Nejvyužívanějšími cestami jsou ulice vycházející z Náměstí Přemyslovců jakožto centra 

Nymburka do ostatních jeho částí. 

 

Na tomto místě se také nabízí srovnání obrazu Nymburka, který jsem si 

vytvořila já jako výzkumník seznámený s Lynchovou imageability, s univerzálním 

obrazem města. První rozdíl je, jak vidno z Obrázku č. 1 a 2, v počtu zaznamenaných 

prvků a prostředí. Z hlediska struktury důležitých prvků rozřazených do Lynchových 

pěti kategorií je v obrazu výzkumníka i univerzálním obrazu nejvíce zastoupena 

kategorie významných prvků. Dále se v porovnání těchto dvou obrazů hierarchie 

kategorií mění. Obraz výzkumníka je pak tvořen oblastmi, okraji, cestami a nakonec 

uzly a univerzální obraz uzly, cestami, okraji a v poslední řadě oblastmi. V již 

zmíněných obrázcích i výpovědích komunikačních partnerů lze vysledovat, že některé 

části Nymburka pro ně nejsou důležité. Není v nich přítomen žádný prvek, který by 

disponoval silnou imageability nebo který by pro ně byl jinak stěžejní, aby tyto oblasti 

kvůli němu navštěvovali. Prakticky jsou tedy těmi lidmi, kteří je přímo neobývají, 

nevyužívané. Toto zjištění je důležité z hlediska urbánního plánování a je tak podnětem 

k rozproudění debat a úvah nad podobou Nymburka u jeho obyvatel i u jeho vedení, 

což bylo také předběžným záměrem této práce. 

 

Na získaných datech jsem vzhledem k teoriím, které jsem prezentovala 

v kapitole 1. Stav dosavadního poznání, zjistila, že pro určování vztahu mezi obyvateli 

města a městem samotným, s čímž souvisí jejich chování v něm, je důležité zabývat se 

oběma těmito teoretickými koncepty. Při takovémto typu bádání, jehož prostřednictvím 

pak mohou být podníceny změny v urbanistickém plánování, ve vývoji města 

a v investicích vkládaných do jeho změn, které by měly směřovat k větší spokojenosti 

obyvatel s žitím ve městě, je důležité brát v potaz jak přímý vliv prostředí na člověka, 

tak také míru imageability, kterou disponují prvky v tomto prostředí.    

 

Vzhledem k tomu, že výsledky nejsou generalizovatelné na celou populaci 

obyvatel Nymburka a na všechny zástupce jednotlivých skupin, které jsem určila, 

by bylo velmi přínosné v tomto druhu bádání dále pokračovat. Záměrem výběru těchto 

kategorií obyvatel v případě této práce bylo ilustrovat a postihnout pestrost skupin 

obyvatel města. Tato práce by mohla být jakýmsi předvojem hlubšího průniku do 
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problematiky vnímání Nymburka jeho obyvateli, jehož prostřednictvím by bylo možné 

dojít k důkladnějšímu zmapování problematických témat a jejich potírání. Pro hlubší 

průnik do této problematiky by výzkum měl zahrnovat více skupin obyvatel a v rámci 

nich také víc komunikačních partnerů. Takto koncipované výzkumné šetření by také 

mělo obsahovat i další techniky pro zjišťování vztahu mezi obyvateli a městským 

prostředím. Inspiraci zde poskytuje Lynch, který mimo jiné využíval procházek 

s komunikačními partnery po městě, při kterých komentovali prostředí či cestu, o níž 

hovořili během polostrukturovaných rozhovorů, nebo oslovování kolemjdoucích 

s dotazem ohledně cesty k předem určenému cíli.  
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Summary 

The aim of this diploma thesis entitled The Images of a City: the Resident's View 

of the Town of Nymburk is to identify what are the images of the city of Nymburk in its 

residents’ minds, which elements constitute them and what is their composition. 

 

Through mental maps analysis and semi-structured interviews, the thesis 

discovers that there is a universal conception of the city in its residents’ perception. 

This universal idea consists of Nymburk’s historical centre, which has a wide spectrum 

of functions, the surroundings of the river Elbe, which is both a preferred place for 

walks and an important route, of the zone around the Ostrov park on the left bank of 

Elbe and of the zone around Veslák on the right bank. These regions are particularly 

appreciated both due to the surrounding nature and because of the possibilities for active 

recreation. 

 

Another result of this research is the conclusion, that the images of the city of 

Nymburk vary among different groups of its population, which were defined according 

to different lifecycle stages and sex. It is important however to note that these 

differences are not between individual groups, but rather between one group compared 

to others. The most evident differences were identified in the group of residents at the 

age of retirement and in the group of mothers on maternity leave. Between these two 

groups one could identify certain similarities in the way the residents perceive 

Nymburk, as opposed to students or residents of a productive age. In what concerns 

differences in the images of the city according to the respondents’ sex, one could 

conclude that these are not striking. One slight difference would consist in the fact that 

women are more concerned with quiet and visually appealing places, while for men 

space seems to be more important. 

 

These images of Nymburk are firstly created by those elements and places, 

which have the strongest impact on the residents, in a either negative or positive way. 

In Lynch’s words these are elements with a strong imageability. Secondly, these images 

are created by those elements, for which it is important the way the residents remember 

them, the condition they are in and the extent to which they satisfy the population’s 

needs. This could be referred to urban-architectural determinism and to environment 
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psychology. The communicating partners therefore distinguished between elements 

and places according to the extent of their importance, distinctiveness and fondness, 

which were often overlapping; according to roads usability and according to 

the residents’ relations towards them. The extent of importance of these elements 

and places was determined in the framework of the residents’ everyday lives and 

according to their relation towards a good living condition. As distinctive appeared to 

be those elements and places, which are the most recognizable and memorable, 

i.e. those with a specific appearance, area or location. The places people are most fond 

of are those covered in green and which are quiet, the ones lacking these characteristics 

were, on the opposite, classified as the least popular. The most used roads are the ones 

leading from Náměstí Přemyslovců, which is the centre, to the city’s other parts. 

 

In relation to the obtained data and given the theories of the direct impact of the 

environment and the approach of the behavioral geography, represented by the work of 

Kevin Lynch, I have concluded that in order to identify the relation between the city’s 

residents and the city itself, one should employ both of these theoretical concepts. 

Considering this particular type of research, which could be used in the analyze of 

changes within urban planning, of the city development or of the investment directed 

at its transformation aiming at a higher contentment of the residents, it is important to 

take into consideration both the direct impact of the environment on people, and the 

extent of imageability of this environment’s elements. 
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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? 
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- 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? 
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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 
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 Pořadí komunikačních partnerů je uvedeno chronologicky podle termínu, kdy s nimi byl prováděn 

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

 

 

Zdroj: Vlastní výzkumné šetření  
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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 
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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 


