Abstrakt
Diplomová práce na téma „Vnímání okolí obyvateli Prahy“ zkoumá subjektivní významy jednotlivých okolí pro obyvatele Prahy a jsou-li tyto subjektivní významy ovlivňovány základními charakteristikami člověka.
V začátku práce se zabývám vymezením pojmů, co míním pojmem okolí, čas, prostor, vnímání, konání, mentální mapy, behaviorální geografie, humanistická geografie a tím vymezuji pozici, z níž nahlížím na výzkum. Nechybí
ani výzkum, který je zaměřen na vnímání okolí obyvateli Prahy. Je popsán v praktické části. Čtenář se zde seznámí s cílem, nástroji a vzorkem respondentů. V dalších kapitolách praktické části analyzuji výsledky dotazníkového
šetření a na závěr diskutuji možné příčiny daných výsledků, dále také nastiňuji proč je potřeba věnovat pozornost vnímání okolí a navrhuji určitá opatření vyplývající z daného výzkumu.
Abstract
My thesis, focused on „The perception of surroundings by inhabitants of Prague“, is exploring the subjective importance of different types of surroundings to Prague residents and whether these are shaped by fundamental
characteristics of the human kind. In the introduction of the thesis, I am trying to define following terms – surroundings, time, area, perception, activity, mental maps, behavioural geography, humanistic geography and
therefore clarify my position from which I’m considering the research. There is also a survey aimed at the topic. It is described in the practical part. There you can get to know the goal, the tools and the model of respondents.
In the next chapters of the practical part I am analysing the results of the questionnaire survey and in the end I’m thinking about possible causes of the outcomes and I’m outlining the reasons why it is important to give
attention to perception of our surroundings.
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Vnímání okolí obyvateli Prahy
Ovlivňuje vzdělání, pohlaví, délka pobytu v Praze, typ bydlení a věk vnímání důležitosti segmentů okolí?

Co je to vnímání?
Vnímání odhaduje pravdu.
Vnímání prostředí je proces
získávání informací a
formulování externího
obsahu v kontextu okolí.
Výsledkem tohoto procesu
jsou mentální mapy, vnitřní
reprezentace okolí a
schémata. Interakce s
prostředím probíhá ve dvou
směrech, a to od prostředí k
nám, tedy informace se k
nám dostávají
prostřednictvím smyslů, a
dále od nás k prostředí ve
formě konání

Domácnost je nejvíce důležitá pro respondenty starší 41 let
Ulice je nejvíce důležitá pro respondenty Starousedlíky
Praha je nejvíce důležitá pro respondenty Starousedlíky
ČR je nejvíce důležitá pro respondenty žijící v Panelových domech
EU je nejvíce důležitá pro respondenty Muže
Svět je nejvíce důležitý pro respondenty mladší 25 let

Vliv lidské charakteristiky na
vnímání okolí

Co je to okolí?
Okolí je pro člověka
vnímatelné, protože je od
člověka oddělené, můžeme
určit hranici mezi člověkem a
jeho okolím. Naproti tomu
prostor je neoddělitelný od
člověka – stejně jako čas jsou
pro člověka dány skrze
člověka.

Délka
pobytu; 15,1

Metodologie
V roce 2017 proběhlo
dotazníkové šetření.
Dotazník obsahoval 5
uzavřených otázek, 1
otevřenou.
Odpovědělo 271
respondentů, žijících v Praze.

Okolí je člověkem
vnímáno
prostorově a
vyskytuje se v
časoprostorových
segmentech.

Muž

Průměrná důležitost okolí pro
obyvatele Prahy
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Každý člověk vnímá důležitost
okolí trochu jinak. Jaká
charakteristika však vnímání
ovlivňuje nejvíce?

NÁZOROVÁ ROZDÍLNOST DLE
DÉLKY POBYTU V PRAZE
Nově příchozí

Starousedlíci
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Svět

Výzkumné otázky
Liší se vnímání obyvatel Prahy
na základě: VZDĚLÁNÍ, VĚKU,
TYPU BYDLIŠTĚ, DÉLKY POBYTU
V PRAZE, POHLAVÍ?
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NÁZOROVÁ ROZDÍLNOST DLE
POHLAVÍ
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Pohlaví ; 20
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Vzdělání;
8,1

Typ bydliště;
22

NÁZOROVÁ ROZDÍLNOST DLE
VZDĚLÁNÍ
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NÁZOROVÁ ROZDÍLNOST DLE TYPU
BYDLENÍ
Činžovní dům
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Vnímání důležitosti
jednotlivých okolí, by se
měla lišit. Mělo by platit, čím
méně obyvatel dané okolí
má, tím by mělo být pro
člověka důležitější.
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NÁZOROVÁ ROZDÍLNOST DLE VĚKU
do 25ti let
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41 a více let
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