
Dobrý den, 

tento dokument slouží jako instrukční materiál k webové aplikaci pocitové mapy města Řevnice dle 

žáků Řevnické základní školy. Jmenuji se Ondřej Bečka a aplikace byla vytvořena za účelem sběru dat 

pro mou bakalářskou práci na Fakultě dopravní, ČVUT. Mohu slíbit, že pokud se průzkum podaří 

a budou získána věrohodná data, jako poděkování za Váš čas ochotně zveřejním výsledky a vše 

v souvislosti s průzkumem. Cílem tohoto průzkumu je nashromáždit emoce dětí ve spojitosti s dopravou 

v Řevnicích a navrhnout případné řešení míst, které vyvolávají negativní pocity.  

Nejdříve pár vět pro přiblížení problematiky. Pocitové mapy spadají do kategorie takzvaných 

mentálních map, což pokud použiji definici, tak se jedná o subjektivní vyjádření jedince o geografickém 

prostoru, neodborně přeloženo, jde o mapy, které jsou vytvořeny za pomocí lidských názorů, způsobu 

vnímání okolního prostředí a pocitů.  

Podobných průzkumů proběhlo v zahraničí i České republice nespočet, nicméně dle mé rešerše všechny 

se zakládaly na schopnosti respondenta se orientovat v mapě. Do této mapy byl vložen nástroj, od 

kterého si slibuji věrohodný sběr dat i od nejmladších žáků základní školy, kteří zatím neumějí číst 

v mapě a promítnout si danou polohu do reálného světa. Na mapě Řevnic bylo vybráno 13 míst 

v souvislosti s dopravou, zejména přechody pro chodce.  



Každé místo na mapě zastupuje červený pin, po jehož rozkliknutí se otevře panorama daného místa, 

které se dá otáčet o 360° buď tahem myší nebo šipkami na klávesnici. Tím je umožněno respondentovi 

si místo představit mnohem lépe než při pouhém pohledu na mapu.  

 

 

Pod oknem panoramatu se nachází 5 „smajlíků“ znázorňujících určitý pocit, ze kterých si respondent 

jeden vybere podle pocitu, který v něm dané místo vyvolá.  

 

Následně je vrácen na úvodní obrazovku a pin se změní na podobu zvoleného „smajlíka“ aby bylo 

poznat, že už je dané místo zodpovězeno.  



Součástí aplikace je i jednoduchý dotazník na pohlaví a ročník, který se nachází pod úvodní mapou a je 

nepovinný.  

 

Aplikace je navržena tak, aby z každého počítače šlo mapu vyplnit pouze jednou z důvodu zamezení 

duplikátů a následnému snížení věrohodnosti dat.  

 

Odkaz na webovou stránku s aplikací: http://pocitovemapy.www3.cz/pocitove_mapy/ 

 

Na závěr bych rád poděkoval všem zúčastněným za jejich čas a ochotu. S trochou optimismu, povede 

tento průzkum ke zlepšení bezpečnosti na komunikacích a ukáže vnímání dopravního prostoru Řevnic 

dětmi.  

 

 

S přáním pevného zdraví, 

Ondřej Bečka 

 

http://pocitovemapy.www3.cz/pocitove_mapy/



