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Úvod k pocitovým mapám 

Pocitové mapy lze chápat jako podskupinou mentálních map1 (Gould a White 1974) a 

jako takové spadají do oboru zvaného behaviorální geografie, který se zabývá studiem 

chování jednotlivců v prostoru a také jejich vnímáním místa, výběrem lokality či volbou trasy 

(Daněk 2013). Mentální mapy začali geografové využívat v 60. a 70. letech 20. století2 jako 

vyjádření percepce města či ke studiu prostorových preferencí obyvatel (Drbohlav 1991). 

Mentální mapy jsou uložené ve vědomí člověka, kde jsou celý život formovány, upravovány, 

zpřesňovány a zapomínány (Siwek 2011). Jedná se tedy o subjektivní vyjádření autora na 

daný geografický prostor – například město či sídliště. Jedním z prvních příkladů využití 

mentálních map v regionálním rozvoji u nás, v té době ještě v papírové verzi, byla příprava 

územního plánu Klášterce nad Ohří v roce 1998 (Kynčilová 1998). Občané měli možnost 

pomocí mentálních map komentovat budoucí rozvoj města a šlo o předzvěst budoucího 

vývoje v oboru, pro který se nyní používá pojem participativní plánování.  

Preferenční mentální mapy, občas také mentální mapy gouldovského typu, vytvářejí 

subjektivní obrazy, u kterých nelze hodnotit správnost, ani míru shody s realitou, protože 

obsahují kvalitativní hodnotící soudy jejich tvůrců (Siwek 2011). Historicky existují různé 

přístupy, jak tyto mapy konstruovat. Studované území je většinou rozděleno na menší 

plochy, ať už uměle (pravidelnou sítí3) nebo podle již existujících regionů4, a respondenti na 

slepých či podkladových mapách přiřazují svá hodnocení, body, preference jednotlivým 

místům. Výsledná mapa je poté tvořena mapovou syntézou odpovědí více respondentů. 

Preference se mohou týkat různých témat, ať již bydlení, práce, trávení volného času, či 

ochrany a kvality životního prostředí. Zvláštním případem negativních preferenčních map 

jsou mapy strachu či pocitu nebezpečí, které jsou v současné době hojně využívány v České 

republice (Pánek et al. 2017; Kosová 2016; Stasíková 2011) i v zahraničí (Pödör 2016). Další 

možností je využití mentálních map ve výzkumech kriminální psychologie, která se věnuje 

chování zločinců v prostoru (Polišenská 2006). 

Mentální mapy mají poměrně široké využití v řadě vědních disciplín. Například 

napomáhají snadnějšímu zapamatování zejména prostorových informací, u větší skupiny lidí 

mohou sloužit jako obraz stupně vzdělanosti, napomáhají předpovídat možný směr migrace 

                                                           
1 Jedná se o Gouldovský, občas také nazývaný preferenční typ 
2 Kevin Lynch (1960) pro studium percepce města a Peter Gould a Rodney White (1974) pro studium prostorových preferencí 
3 Například čtvercová (Siwek 1988), či hexagonální grid (Pánek et al. 2017) 
4 Administrativní regiony, či povodí (Voženílek 1997) 
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obyvatelstva nebo regionálního rozvoje (Voženílek 1997). S používáním mentálních map se  

v současné době lze setkávat stále častěji, zejména při přenášení kognitivních myšlenek  

o prostoru do fyzické podoby, nebo při ověřování geografických znalostí (Bláha a Pastuchová 

Nováková 2013). Velmi ucelený a důkladný přehled o teorii i praxi mentálních map pak nabízí 

publikace Percepce geografického prostoru5 od Tadeusze Siwka (2011). Stručný úvod do 

mentálních map nabízí také kapitola Mentální mapy v komunitním rozvoji z publikace 

GeoParticipace (Pánek et al. 2014). Výzkum i nasazení pocitových map je jedním 

z geografických trendů i v zahraničí, kde jsou pocitové mapy používány například pro analýzy 

bezpečnosti v Maďarsku (Pödör 2016), turistické preference v navigaci v Rakousku (Huang et 

al. 2014; Gartner 2012) či v participativním plánování veřejného prostoru ve Finsku (Kahila-

Tani et al. 2015; Kytta et al. 2015; Kahila a Kyttä 2009), Polsku (Jankowski et al. 2015) či na 

Islandu (Pánek a Benediktsson 2017) 

Kombinace moderních technologií, především Webu 2.0, rychlého a mobilního 

internetu s teorií mentálních map, umožnila vzniku celé řadě aplikací, jako jsou Pocitové 

mapy6, ZmapujTo7, Lepší místo8, Chodci sobě9, Čistý-Komín10, OdkazPreStarostu11 a mnoho 

jiných v Česku i v zahraničí. Tyto aplikace umožňují sběr prostorových informací, ať už 

subjektivních či objektivních. Právě tato kombinace map a dotazníkového šetření12, která 

byla použita i v případě Olomouce, spadá do konceptu GeoParticipace definovaného autory 

ve stejnojmenné publikaci (Pánek et al. 2014, s. 62) takto: „GeoParticipace je pojem, který 

popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se 

jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také 

jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí“.  

 

 

 

 

                                                           
5 Konkrétně kapitola 6 Mapování subjektivně vnímaného prostoru – mentální mapy 
6 www.PocitoveMapy.cz 
7 www.Zmapujto.cz 
8 www.Lepsimisto.cz 
9 www.Chodcisobe.cz 
10 www.cisty-komin.cz 
11 www.odkazprestarostu.sk 
12 V anglicky psané literatuře se často používá termín Computer-Assisted Web Interviews (CAWI) 
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Metodologie výzkumu a popis datového souboru 

Sběr dat probíhal dvojí formou od listopadu do prosince 2016 a bylo získáno celkem 

500 respondentů prostřednictvím papírových dotazníků a 1746 prostřednictvím webového 

formuláře. Po očištění o neplatné, prázdné a nerelevantní dotazníky bylo získáno celkem 

2117 respondentů – skrze papírové dotazníky (481 respondentů) a skrze webový formulář 

(1636 respondentů). Respondenti zaznamenali 25 760 bodů, linií a polygonů; a 4 801 

komentářů. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno u otázky „Ve kterém veřejném prostoru ve 

městě se cítíte příjemně?“ v průměru 3,9. Naopak nejméně u otázky „Vyznačte na mapě 

místa, kde by se mohlo něco vylepšit z pohledu městské hromadné dopravy?“ a „Která místa 

by se měla vylepšit z pohledu pěší dopravy?“ v průměru 1,2 na osobu. 

Papírové dotazníky se skládaly z 2 oboustranných map velikosti A3, které zobrazovaly 

město a přilehlé okolí, a jednoho dotazníku formátu A4, který obsahoval základní 

demografické otázky a otázku vlivu 7 vybraných aspektů na percepci prostoru jedincem. 

 Každá mapa obsahovala 3 otázky a každé otázce byla přiřazena jedna barva. Na 

papírových mapách mohli respondenti u každého z šesti témat, stejně jako v elektronické 

formě, zaznačit maximálně 5 prvků (bodů, linií a polygonů, kde bylo potřeba). Vyplněné 

dotazníky byly poté digitalizovány skrze webovou stránku 

http://www.pocitovemapy.cz//olomouc-papir/. 

 

 

 

http://www.pocitovemapy.cz/olomouc-papir/
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Obr. 1.: Ukázka webového prostředí dotazníku. 

 

 

Průkopníky v zapojování občanů do rozhodovacího procesu pomocí participativních 

GIS přístupů jsou výzkumníci z finské Aalto University, kteří vytvořili software softGIS (Kahila 

a Kyttä 2009), předchůdce současného Maptionnaire, který je používám v mnoha zemích 

světa (Jankowski et al. 2015; Hennig a Vogler 2016; Schmidt-Thome et al. 2014; Kahila-Tani 

et al. 2015). V českém prostředí se podobná aplikace vyvíjí pod názvem PocitoveMapy.cz a 

jedná se o online crowdsourcingový nástroj. Tento nástroj byl navržen jako internetová 

aplikace, která je založena na knihovně Leaflet. PocitoveMapy.cz umožňují uživatelům 

shromažďovat prostorová data na mapovém pokladu podobně jako jiné crowdsourcingové 

webové nástroje pro mapování. Na rozdíl od programů Ushahidi, Umap, ArcGIS Online a 

mnoha dalších, aplikace PocitoveMapy.cz nevyžaduje registraci nebo instalaci žádného 

speciálního softwaru, přídavného modulu (plug-in) nebo virtuálního serveru. 

PocitoveMapy.cz jsou vytvořeny jako internetová aplikace, která využívá dvě hlavní open-

source knihovny JavaScriptu; jQuery pro základní uživatelské interakce, kontrolní aplikace a 

knihovnu pro mapové interakce. Tato aplikace může být konfigurována JSON souborem, 

který obsahuje základní mapové náhledy, aplikační postupy a automaticky vyskakovací okno 

obsahu. Konfigurační soubor může být uvedený ve zdrojovém kódu (hard-coded) nebo 

vytvořený z databáze webové aplikace, která slouží k administraci webu a ke zpracování dat 

(tzv. backend). Výsledky z frontendu (části webu viditelné pro běžné návštěvníky) jsou 
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asynchronně poslány na backend, kde je využit jednoduchý MVC rámec (architektura 

webové aplikace rozdělující data, uživatelské rozhraní a řídící část navzájem od sebe), který 

je napsán v jazyce PHP. Databáze MySQL se používá pro ukládání metadat od uživatelů a 

geodata jsou uložena ve formátu GeoJSON. Administrace stránek je vytvořena pomocí CSS 

(bootstrap) a správci mohou stahovat celá metadata z MySQL, či pouze prostorová data 

v GeoJSON. 

Elektronický sběr dat byl identický s papírovou formou, obsahoval stejné otázky  

i omezení 5 odpovědí na každé téma jako papírová forma. Mapa na odkaze 

http://www.pocitovemapy.cz//olomouc byla propagována skrze mediální kanály, sociální 

sítě i osobní kontakty. Po ukončení sběru z papírových i webových dotazníků proběhlo 

sloučení dat v jeden dataset a následovala práce v softwaru QGIS na tvorbě grafických 

výstupů.  

K analýze a vizualizaci komentářů k jednotlivým bodům použil autor tzv. mraky slov. 

Název „mraky slov“ je doslovným překladem z anglického word clouds. Word clouds je 

způsob vizualizace, kdy daný program vizualizuje podle počtu výskytů slov v textu jejich 

velikost a spojí je do jednoho obrázku. V praxi to vypadá tak, že slova s vysokým počtem 

výskytů mají větší velikost než slova s nízkým počtem výskytů. V případě této práce byl použit 

online program z webové stránky „http://www.wordclouds.com/“ (WordClouds.com 2017). 

Před samotným vložením textu do programu bylo nutné z komentářů, které přidali 

respondenti, vypsat podstatná hesla. Pokud to bylo nutné, tak autor přepsal slova do 

podstatných jmen, popřípadě podstatných jmen s přívlastkem, aby byla vizualizace jednotná  

a přehledná. Jestliže se podstata komentáře sestávala ze slovního spojení, bylo nutné vyplnit 

mezeru mezi slovy grafémem zvaný tilda neboli vlnovka (~), aby program pochopil, že slova 

patří k sobě a nemají se vizualizovat odděleně. Například komentář „Z autobusového nádraží 

chodím domů přes most. Večer se zde necítím bezpečně, je to zde nepřehledné a pouliční 

osvětlení je slabé.“ autor práce vypsal hesla „autobusové nádraží, most, osvětlení, tma, noc“.  

 

 

 

 

 

 

http://www.pocitovemapy.cz/olomouc
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Obr. 2.: Ukázka náhledu výsledku v prostředí webového dotazníku.  

 

 

Po dohodě se zadavatelem průzkumu jsme se tázali nejen respondentů, kteří mají 

v Olomouci trvalé bydliště, ale i těch, kteří ve městě bydlí většinu roku. Z tohoto důvodu byl 

výběr upraven tak, aby zahrnoval i významnou skupinu studentů Univerzity Palackého, kteří 

nemají v Olomouci trvalé bydliště, ale zdržují se zde větší část roku.  

 

Socio-demografické charakteristiky respondentů  

Mezi respondenty, kteří na tuto otázku odpověděli, bylo 42,7 % mužů a 57,3 % žen, 

což znamená mírně vyšší zastoupení žen. Věková pyramida je vzhledem k vyšší účasti VŠ 

studentů posunuta doleva, avšak i tak věkové rozpětí respondentů je od 8 do 88 let. S tím, že 

téměř polovina respondentů je starších 26 let. Pro zpracování výsledků v této zprávě jsme 

odpovědi respondentů z jednotlivých částí města sloučili do pěti obvodů: střed (Olomouc-

střed), jihozápad (Nový Svět, Nové Sady, Nemilany, Nedvězí, Slavonín, Povel, Nová ulice), 

západ (Olomouc-západ, Tabulový vrch, Neředín, Topolany, Řepčín, Hejčín), severovýchod 

(Chomoutov, Černovír-Hradisko, Lazce, Týneček, Pavlovičky, Chválkovice, Droždín, Svatý 

Kopeček, Radíkov, Lošov) a východ (Staré Hodolany a Bělidla, Nové Hodolany, Holice). 

 Při tomto slučování jsme vycházeli přibližně z dřívějšího rozdělení města na volební obvody a 

populace jednotlivých částí.  
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Obr. 3.: Rozdělení městských částí do jednotlivých obvodů. 

 

Tabulka 1: Věková struktura respondentů (v %) 

Do 15 let 0,2 

15 – 24 let  46,0 

25 – 34 let 27,0 

35 – 44 let 12,0 

45 – 54 let 5,7 

55 – 64 let 2,3 

Nad 65 let 3,4 

Neuvedeno 3,6 
 

Tabulka 2: Struktura respondentů dle vzdělání (v %) 

Základní  4,1 

Středoškolské + VOŠ 46,9 

Vysokoškolské 45,3 

Neuvedeno 3,7 
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Tabulka 3: Struktura respondentů dle ekonomické aktivity (v %) 

Žák ZŠ 0,5 

Žák SŠ + VOŠ 3,7 

Student VŠ 46,6 

Pracující 39,3 

Nezaměstnaný 0,6 

Na mateřské/rodičovské dovolené 1,9 

Důchodce 3,6 

Jiné 1,0 

Neuvedeno 2,8 
 

Tabulka 4: Struktura respondentů dle místa bydliště (v %) 

Severovýchod 11,4 

Jihozápad 28,2 

Východ 8,1 

Západ 8,8 

Střed 37,1 

Jiné/Neuvedeno 6,4 
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Ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte příjemně? 
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Občané města zaznačili především oblasti v centru města. Mezi nejvýznamnější 

lokality patří historické jádro – Horní náměstí (13,0 %), Dolní náměstí (4,0 %), okolí kostelu 

sv. Michala (2,6 %), katedrála sv. Václava (4,5 %), Zbrojnice UP (2,0 %), aj. Mimo historické 

jádro byly velmi pozitivně hodnoceny olomoucké parky (25,0 % – všechny parky dohromady), 

oblast sv. Kopečku (jak bazilika, tak ZOO – 1,8 %) a nákupní centrum Šantovka (1,8 %). Z 

přírodních prvků to byla oblast přírodního koupaliště Poděbrady (1,2 %) a lokality podél řeky 

Moravy (u Rybářských stavů – 0,8 %). 

 

Obr. 4.: Odpovědi na otázku: „Ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte příjemně?“ 

dle pohlaví respondentů (vlevo=muži, vpravo=ženy). 
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Obr. 5.: Nejčastější komentáře u otázky „Ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte 

příjemně?“

 

 

 

 

Obr. 6.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Dolní náměstí 
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Obr. 7.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Horní náměstí 

 

 

Obr. 8.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality olomoucké parky 

 

 

Obr. 9.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality přírodního koupaliště Poděbrady 
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Obr. 10.: Nejčastější komentáře uváděné podél řeky Moravy 

 

 

Obr. 11.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality kostela sv. Michala 

 

Obr. 12.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality katedrála sv. Václava 
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Obr. 13.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Svatého Kopečku (Zoo i bazilika) 

 

 

Obr. 14.: Nejčastější komentáře uváděné v lokalitě OC Šantovka 

 

 

Obr. 15.: Nejčastější komentáře uváděné v okolí Zbrojnice UP 
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U této otázky jsme také zkoumali, jestli existuje vazba mezi tím, kde respondenti bydlí a do 

jakých oblastí zaznačí své odpovědi. Pro zpracování těchto výsledků jsme odpovědi 

respondentů z jednotlivých částí města sloučili do pěti obvodů, jak již bylo zmíněno výše: 

střed (Olomouc-střed), jihozápad (Nový Svět, Nové Sady, Nemilany, Nedvězí, Slavonín, Povel, 

Nová ulice), západ (Olomouc-západ, Tabulový vrch, Neředín, Topolany, Řepčín, Hejčín), 

severovýchod (Chomoutov, Černovír-Hradisko, Lazce, Týneček, Pavlovičky, Chválkovice, 

Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov, Lošov) a východ (Staré Hodolany a Bělidla, Nové Hodolany, 

Holice).  
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Tabulka 5: Rozdělení odpovědí na otázku „Ve kterém veřejném prostoru ve městě se cítíte příjemně?“ na základě uvedeného bydliště respondentů. 

LOKALITA POČET 
VÝSKYTŮ 

ZÁPAD  VÝCHOD  STŘED SEVEROVÝCHOD  JIHOZÁPAD  NEURČENO 

Horní a Dolní náměstí  1239 10,17 % 8,88 % 42,53 %  9,52 % 18,40 % 10,49 % 

Kostel sv. Michala a katedrála 
sv. Václava 

491 9,57 % 6,31 % 47,25 % 9,16 % 17,52 % 9,16 % 

Zbrojnice UP 115 6,96 % 6,09 % 55,65 % 9,57 % 14,78 % 6,96 % 

Olomoucké parky 2357 10,90 % 7,98 % 39,24 % 10,01 % 23,29 % 8,57 % 

Svatý Kopeček  
(bazilika i ZOO) 

152 13,16 % 15,13 % 23,68 % 18,42 % 18,42 % 11,18 % 

OC Šantovka 140 6,43 % 3,57 % 33,57 % 10,00 % 27,86 % 18,57 % 

Poděbrady 99 18,18 % 8,08 % 23,23 % 20,20 % 21,21 % 9,09 % 

Podél řeky Moravy 77 3,90 % 3,90 % 18,18 % 7,79 % 63,64 % 2,60 % 

* Tučně jsou zvýrazněné hodnoty považované autory za důležité. Je vidět, že až na výjimky zde nejsou výrazné extrémy a nejvíce hodnot 

většinou zaznačili lidé bydlící v centru (těch je také dle tabulky 4 také nejvíce mezi respondenty). Výjimkou je lokalita Sv. Kopečku, která má 

hodnoty rozmístěné napříč čtvrtěmi, stejně tak jako přírodní koupaliště Poděbrady. Olomoucké parky a oblast podél řeky Moravy má výraznější 

zastoupení u obyvatel jihozápadu města. 
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Elipsa směrodatné odchylky je statistické vyjádření, kde elipsy svou velikostí, protáhlostí, polohou a sklonem indikují prostorové rozmístění a intenzitu 

sledovaného jevu (Chainey et al. 2008). U této otázky jsou elipsy menší a blíže k centru, což znamená, že prostorový rozptyl odpovědí není velký.  
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Kde se ve městě nacházejí nepříjemná či neatraktivní veřejná prostranství, která by 

se měla upravit? 
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V rámci otázky na nepříjemná či neatraktivní veřejná prostranství získalo nejvíce 

odpovědí olomoucké hlavní vlakové nádraží a jeho okolí (8,5 %). Další lokality, které získaly 

významnější počet hlasů, jsou často asociované s lidmi bez domova či osobami pod vlivem 

alkoholu/drog ve veřejném prostoru – Biskupské náměstí (1,7 %), náměstí Republiky (2,3 %), 

Bezručovy sady za jugoslávským pomníkem (1,6 %), Vodární ulice (1,5 %), oblast v okolí 

obchodu Albert na tř. Svobody (2,5 %), či lokalita bývalé tržnice (3,0 %). Výrazné množství 

hlasů získala také zatím volná plocha vedle areálu MVŠO na ulici Vejdovského (1,5 %) či 

oblast zimního stadionu (3,8 %).  

Obr. 16.: Nejčastější komentáře u otázky „Kde se ve městě nacházejí nepříjemná či 

neatraktivní veřejná prostranství, která by se měla upravit?“ 
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Obr. 17.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality hlavního vlakového nádraží 

 

 

Obr. 18.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality obchodu Albert na tř. Svobody 

 

 

Obr. 19.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Biskupské náměstí 
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Obr. 20.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Jihoslovanského mauzolea 

 

 

Obr. 21.: Nejčastější komentáře uváděné u náměstí Republiky 

 

 

Obr. 22.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality v okolí MVŠO 
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Obr. 23.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Tržnice 

 

 

Obr. 24.: Nejčastější komentáře uváděné u Vodární ulice 

 

 

Obr. 25.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Zimního stadionu 
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Kde se necítíte bezpečně? 
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Percepce bezpečnosti v Olomouci je jedním z dlouhodobých témat, kterým se katedra 

rozvojových a environmentálních studií zabývá. Jako ve většině předchozích průzkumů bylo 

nejvíce hlasů umístěno do oblasti v okolí hlavního vlakového nádraží (16,0 %). Mezi další 

nejčastěji zmiňované lokality patří Biskupské náměstí (2,3 %), Bezručovy sady za 

jugoslávským pomníkem (3,0 %), oblast v okolí obchodu Albert na tř. Svobody (2,5 %) či 

náměstí Republiky (2,3 %). Dle výsledků je vidět, že lidé si často asociují nebezpečná místa  

s lokalitami, které jsou jim nepříjemné či na ně působí neatraktivně. Zvýšené množství hlasů 

získala také oblast Černé cesty (2,8 %), či podchodu (pod tramvajovými kolejemi) na 

autobusové nádraží (1,4 %). 

Obr. 26.: Odpovědi na otázku: „Kde se necítíte bezpečně?“ dle pohlaví respondentů 

(vlevo=muži, vpravo=ženy).  
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Obr. 27.: Nejčastější komentáře u otázky „Kde se necítíte bezpečně?“ 

 

Obr. 28.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality hlavního vlakového nádraží 

 

 

Obr. 29.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality obchodu Albert na tř. Svobody 
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Obr. 30.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Biskupské náměstí 

 

 

Obr. 31.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Černé cesty 

 

 

Obr. 32.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Jihoslovanského mauzolea 

 

 

Obr. 33.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality náměstí Republiky 
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Vyznačte na mapě místa, kde by se mohlo něco vylepšit z pohledu městské 

hromadné dopravy? 
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Vzhledem k tomu, že v rámci této otázky bylo možné mimo jednotlivé body zaznačit i 

celé lokality, obsahuje mapa mnoho informací. Jako lokalitu, která nejvíce potřebuje vylepšit 

z pohledu městské hromadné dopravy, hodnotili respondenti ulici Zikovu  

a okolí (10,0 %). Mezi další, spíš bodové lokality, patří oblast vlakového nádraží (7,5 %)  

a autobusového nádraží na Tržnici (7,0 %). Zlepšení dopravní obslužnosti zaznačili 

respondenti také v oblasti Pavloviček, Chválkovic či v okolí ulice Šlechtitelů. Často byly 

zmiňovány také okrajové oblasti města – Okružní, Tabulový vrch, OC Olomouc City, Hejčín, 

Řepčín a Lazce.  

 

Obr. 34.: Nejčastější komentáře u otázky: „Vyznačte na mapě místa, kde by se mohlo něco 

vylepšit z pohledu městské hromadné dopravy?“ 
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Obr. 35.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality hlavního vlakového nádraží 

 

 

Obr. 36.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Tržnice 

 

 

Obr. 37.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Zikova 
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Která místa by se měla vylepšit z pohledu pěší dopravy? 
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V rámci této otázky respondenti zaznačili většinu významných ulic v Olomouci, proto 

je těžké identifikovat určité hot-spoty. Nicméně několik oblastí bylo zmiňováno opakovaně – 

oblast od Žižkova náměstí až po obchodní dům Koruna (15,0 %), křižovatka u okresního 

soudu (3,0 %), křižovatka u obchodního domu Šantovka (3,5 %). Mimo silniční síť získala vyšší 

množství hlasů také stezka podél Moravy od Gorazdova náměstí na sever ke Klášternímu 

hradisku (1,5 %).  

 

Obr. 38.: Nejčastější komentáře u otázky: „Která místa by se měla vylepšit z pohledu pěší 

dopravy?“ 

 

 

 

 

 

¨ 
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Obr. 39.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality od Gorazdova náměstí ke Klášternímu 

Hradisku 

 

 

Obr. 40.: Nejčastější komentáře uváděné u křižovatky u Okresního soudu 
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Obr. 41.: Nejčastější komentáře uváděné u křižovatky u OC Šantovka 

 

 

Obr. 42.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality od Žižkova náměstí až po OD Koruna 
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 Která lokalita ve městě by se měla do budoucna rozvíjet? 
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Občané Olomouce zaznačili mnoho lokalit, které by bylo možné v budoucnu rozvíjet. 

Nejvíce byly označovány lokality bývalého vojenského skladu u Baumaxu (ulice 

Velkomoravská – 9,0 %), areál na rohu ulic Šantova a 17. Listopadu (8,0 %), volný prostor 

vedle MVŠO na ulici Vejdovského (5,3 %), ale i oblast hlavního vlakového nádraží, zimního 

stadionu, areál na ulici U Šibeníku. Velký potenciál vidí občané také v oblasti za ulicí Okružní 

a v oblasti mezi ulicemi Hraniční, Jižní a Schweitzerova. 

 

Obr. 43.: Nejčastější komentáře u otázky: „Která lokalita ve městě by se měla do budoucna 

rozvíjet?“ 
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Obr. 44.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality U Šibeníku 

 

 

Obr. 45.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality bývalého skladu u Baumaxu 

 

 

 

 

Obr. 46.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality hlavního vlakového nádraží 
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Obr. 47.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality ulic Hraniční, Jižní, Schweitzerova 

 

 

 

Obr. 48.: Nejčastější komentáře uváděné u ulice Okružní 

 

 

Obr. 49.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality v okolí MVŠO 
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Obr. 50.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality ulic Šantova a 17. Listopadu 

 

 

Obr. 51.: Nejčastější komentáře uváděné u lokality Zimního stadionu 
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U této otázky jsme taktéž zkoumali, jestli existuje vazba mezi tím, kde respondenti bydlí a do jakých oblastí značí své odpovědi.  

 

 Tabulka 5: Rozdělení odpovědí na otázku „Která lokalita ve městě by se měla do budoucna rozvíjet?“ na základě uvedeného bydliště 

respondentů. 

LOKALITA POČET 
VÝSKYTŮ 

ZÁPAD  VÝCHOD  STŘED SEVEROVÝCHOD  JIHOZÁPAD NEURČENO 

Býv. vojenský sklad (Baumax) 171 9,94 % 8,19 % 34,50 % 7,60 % 32,16 % 7,60 % 

Areál na rohu Šantova a 17. 
listopadu 118 11,02 % 5,93 % 45,76 % 8,47 % 22,03 %  6,78 % 

okolí MVŠO 116 10,34 % 11,21 % 50,86 % 4,31 % 17,24 % 6,03 % 

Hlavní vlakové nádraží 57 10,53 % 14,04 % 33,33 % 12,28 % 22,81 % 7,02 % 

Zimní stadion 49 14,29 % 6,12 % 32,65 % 10,20 % 22,45 % 14,29 % 

Areál na ulici U Šibeníku 78 38,46 % 2,56 % 32,05 % 7,69 % 15,38 % 3,85 % 

Oblasti za ul. Okružní 150 32,67 % 6,67 % 20,00 % 6,00 % 29,33 % 5,33 % 

Oblast mezi ul. Hraniční, Jižní a 
Schweitzerova 104 7,69 % 1,92 % 20,19 % 5,77 % 56,73 % 7,69 % 

* Tučně jsou zvýrazněné hodnoty považované autory za důležité. Je vidět, že u této otázky jsou více prostorově rozdělené extrémy a u 

některých lokalit (Na Šibeníku, bývalý vojenský sklad u Baumaxu, Okružní a okolí, Hraniční a okolí) jsou odpovědi více situovány v oblastech, kde 

tyto lokality leží. Pouze u lokality vlakového nádraží jsou odpovědí víceméně rovnoměrně rozdělené bez ohledu na bydliště respondenta.  
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U této otázky jsou elipsy větší a více zasahují do okrajových oblastí města, což znamená, že prostorový rozptyl odpovědí je větší než u otázky, kde se 

v Olomouci cítíte příjemně. Občané tedy navrhují více oblastí pro rozvoj v lokalitách, kde sami bydlí. 
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Vliv aspektů na percepci prostoru 

V této části dotazníkového šetření byla sledována míra vlivu 7 vybraných aspektů na 

percepci prostoru jedincem. Prostřednictvím uzavřené – stupnicové komparativní otázky 

respondenti přisuzovali míru vlivu konkrétním aspektům na hodnotové škále od 1 do 5, 

respektive vyjadřovali, zda daný aspekt vůbec neovlivňuje, nebo naopak velmi ovlivňuje, zda 

budou místo vnímat jako příjemné nebo nepříjemné (viz obr. 39). 

Otázka zkoumající vliv aspektů na percepci prostoru: „U následujících aspektů zvolte, 

do jaké míry ovlivňují, zda dané místo vnímáte příjemně/nepříjemně.“ 

Aspekty, u nichž byla zkoumána míra vlivu na percepci prostoru: „Architektura, 

množství zeleně, klid/hluk, čistota/znečištění, lidé kolem Vás/přelidněná prostranství, 

dostupnost veřejnou dopravou, bezpečnost“ 

 

 

Obr. 52.: Podoba otázky zkoumající vliv aspektů na percepci prostoru v elektronické 

verzi dotazníkového šetření  
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Srovnání vlivu aspektů na percepci prostoru u skupiny studentů Univerzity 

Palackého a ostatních respondentů 

Celkové hodnocení míry vlivu jednotlivých aspektů na percepci prostoru, tedy určení 

nejvlivnějšího a nejméně vlivného aspektu, se u studentů UP a všech ostatních respondentů 

v zásadě příliš neliší. Nejvyšší průměrnou hodnotou vlivu byl oběma skupinami vyhodnocen 

aspekt čistoty/znečistění. Dále se svými průměrnými hodnotami následují v pořadí tyto 

aspekty: množství zeleně, bezpečnost, architektura, klid/hluk, lidé kolem/přelidněná 

prostranství, a nejnižší průměrné hodnoty vlivu na percepci prostoru vykazuje aspekt 

dostupnost veřejnou dopravou. Na základě tohoto šetření je tedy možné tvrdit, že to, je-li 

místo (ne)dostupné prostřednictvím hromadné dopravy nebo zda se jedná o místo 

klidné/rušné, se na pocitovém vnímání a celkovém hodnocení místa projeví méně. Naopak 

větší roli bude mít na jeho percepci to, zda se místo jeví jako čisté a upravené či s dostatkem 

zeleně. 

Ačkoliv je celkové pořadí aspektů podle míry vlivu na vnímání prostoru totožné  

u obou zmíněných skupin, je možné porovnat průměrně přiřazené hodnoty, které vykazují 

mírné odlišnosti. Studenti UP v průměru přisoudili o něco vyšší míru vlivu aspektu 

čistoty/znečištění, aspektu bezpečnosti a aspektu lidé kolem/přelidněná prostranství. Zbylé 

aspekty, tedy jmenovitě množství zeleně, architektura, klid/hluk a dostupnost veřejnou 

dopravou, nabývaly v průměru o něco vyšších hodnot ve výsledcích dotazníkového šetření  

u skupiny všech ostatních respondentů. V případě hodnocení aspektů množství zeleně, 

klid/hluk a dostupnost veřejnou dopravou, si lze o něco vyšší hodnocení u skupiny ostatních 

odpovídajících vysvětlit odlišnými potřebami a denními aktivitami. Těmi by se mohla 

vyznačovat například skupina respondentů - důchodci či obyvatelé na mateřské/rodičovské 

dovolené, u kterých je možné předpokládat vyšší závislost na veřejné dopravě a zároveň také 

častější aktivity v prostranstvích vyznačujících se jako klidná místa s dostatkem zeleně (např. 

parky).  

Srovnání vlivu aspektů na percepci prostoru podle pohlaví 

Jsou-li srovnávány průměrné hodnoty přiřazené jednotlivým aspektům podle pohlaví 

respondentů (viz tab. 6), je patrné totožné seřazení aspektů podle míry vlivu na percepci, a 

to nejen u skupiny respondentů z řad vysokoškolských studentů univerzity, ale také u 
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skupiny všech ostatních, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili. Nelze tedy tvrdit, že je 

percepce prostoru v tomto případě ovlivňována jinými aspekty u mužů a jinými u žen. 

Nicméně přesto lze pozorovat jisté nuance u přisuzování míry vlivu. Ženy hodnotily veškeré 

aspekty v průměru vyššími hodnotami, tedy přisuzovaly obecně větší míru vlivu bez výjimky 

všem zkoumaným aspektům, ve srovnání s nižšími hodnotami vyjádřenými respondenty 

muži.  

Obecně lze tvrdit, že ani jeden ze zkoumaných aspektů nemá dle vyhodnoceného 

dotazníkového šetření zanedbatelnou roli na percepci prostoru. Vyplývá tedy z toho, že to, 

zda je místo vnímáno jako příjemné, či nepříjemné je ovlivňováno jmenovanými aspekty 

komplexně. Jak je patrné z tab. 6, všechny zjištěné průměrné hodnoty vyjadřující míru vlivu 

jednotlivých aspektů převyšují střední hodnotu 3. Zároveň však ani jednomu z aspektů 

nebyla v průměru přiřazena nejvyšší míra vlivu, tedy hodnota 5. Přesto se však hodnocení 

známkou 5, slovně vyjadřující hodnocení aspektu, který velmi ovlivňuje, jak je prostor 

vnímán, objevilo u některých aspektů ve velké míře (tj. více než u 50 % respondentů). 

Jednalo se  

o hodnocení aspektů čistota/znečištění, množství zeleně a bezpečnost. Konkrétně u aspektu 

čistota/znečištění až 61 % studentů UP a 60 % ostatních respondentů hodnotilo míru vlivu 

známkou 5 (viz tab. 7). Další podrobnější počty odpovědí zjištěné u hodnot 1–5 pro 

jednotlivé aspekty jsou detailněji vyjádřeny v tab. 7 jako hodnoty relativní v procentech. 

 

Sestupné pořadí míry vlivu aspektů na percepci prostoru dle vyhodnoceného šetření:  

1. čistota/znečištění 

2. množství zeleně 

3. bezpečnost 

4. architektura 

5. klid/hluk 

6. lidé kolem Vás/přelidněná prostranství 

7. dostupnost veřejnou dopravou 

 



46 
 

Tabulka 6: Průměrné hodnocení vlivu jednotlivých aspektů na percepci prostoru u studentů 

Univerzity Palackého a ostatních skupin respondentů 

 

aspekt 

studenti UP ostatní 

muži ženy celkem* muži ženy celkem* 

čistota/znečištění 4,26 4,50 4,42 4,30 4,48 4,40 

množství zeleně 4,14 4,44 4,33 4,26 4,45 4,37 

bezpečnost 3,94 4,43 4,27 4,06 4,44 4,24 

architektura 3,96 4,09 4,03 3,97 4,12 4,06 

klid/hluk 3,79 4,00 3,94 3,99 4,10 4,05 

lidé kolem/přelidněná 

prostranství 3,58 3,81 3,73 3,55 3,73 3,65 

dostupnost veřejnou 

dopravou 3,10 3,28 3,23 3,27 3,52 3,38 

*včetně non-response, tj. respondentů, kteří neuvedli pohlaví 
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Tabulka 7: Počty zaznamenaných odpovědí u jednotlivých hodnocení vlivu aspektů na 

percepci prostoru v relativních hodnotách (%) 

 

muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem*

1 3% 1% 2% 4% 2% 3% 1 2% 1% 1% 1% 1% 1%

2 8% 4% 5% 5% 6% 5% 2 5% 2% 3% 4% 3% 3%

3 13% 18% 17% 17% 16% 16% 3 14% 9% 11% 12% 9% 11%

4 40% 40% 40% 36% 30% 33% 4 36% 29% 31% 32% 23% 27%

5 35% 37% 36% 37% 46% 42% 5 43% 59% 54% 51% 64% 58%

průměr 3,96 4,09 4,03 3,97 4,12 4,06 průměr 4,14 4,44 4,33 4,26 4,45 4,37

muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem*

1 4% 2% 2% 2% 3% 2% 1 2% 0% 1% 2% 1% 2%

2 6% 6% 6% 7% 5% 6% 2 5% 2% 3% 4% 2% 3%

3 26% 21% 22% 22% 19% 20% 3 11% 8% 9% 11% 7% 9%

4 36% 32% 34% 29% 26% 28% 4 28% 25% 26% 28% 24% 27%

5 28% 39% 35% 40% 47% 44% 5 54% 64% 61% 55% 64% 60%

průměr 3,79 4,00 3,94 3,99 4,10 4,05 průměr 4,26 4,50 4,42 4,30 4,48 4,40

muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem* muži ženy celkem*

1 3% 2% 2% 3% 3% 3% 1 11% 8% 9% 10% 7% 8%

2 15% 8% 11% 14% 10% 12% 2 24% 17% 19% 17% 12% 15%

3 28% 27% 28% 32% 28% 29% 3 27% 31% 30% 30% 29% 30%

4 30% 33% 32% 27% 27% 27% 4 21% 28% 26% 23% 25% 25%

5 24% 30% 28% 24% 31% 28% 5 18% 16% 17% 20% 26% 22%

průměr 3,58 3,81 3,73 3,55 3,73 3,65 průměr 3,10 3,28 3,23 3,27 3,52 3,38

muži ženy celkem* muži ženy celkem*

1 4% 0% 2% 3% 1% 2%

2 7% 2% 3% 5% 3% 4%

3 19% 11% 14% 18% 10% 14%

4 30% 29% 29% 32% 23% 28%

5 40% 58% 52% 42% 63% 52%

průměr 3,94 4,43 4,27 4,06 4,44 4,24

BEZPEČNOST

studenti UP ostatní

ostatní

LIDÉ KOLEM/PŘELIDNĚNÁ PROSTRANSTVÍ DOSTUPNOST VEŘEJNOU DOPRAVOU

studenti UP ostatní studenti UP ostatní

R
E

L
A

T
IV

N
Í 

H
O

D
N

O
T

Y
 (

%
)

ARCHITEKTURA MNOŽSTVÍ ZELENĚ

studenti UP ostatní studenti UP ostatní

KLID/HLUK ČISTOTA/ZNĚČISTĚNÍ

studenti UP ostatní studenti UP

 

*včetně non-response, tj. respondentů, kteří neuvedli pohlaví 
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