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Co jsou to pocitové mapy? 

Pocitové mapy jsou podskupinou mentálních map a jejich studiem se zabývá jak kartografie, tak 

in behaviorální geografie. Pocitové mapy jsou grafické výstupy, které umožňují zobrazit lidské 

pocity, myšlenky či zkušenosti v prostoru, či jsou nástrojem pro sběr a tvorbu vlastních 

„pocitových“ geodat.  

Pocitové mapy jsou tedy na rozdíl od klasického (např. topografického) mapování subjektivním 

vyjádřením autora ohledně jeho okolí či vybrané oblasti. U taktových map tedy nelze hodnotit 

jejich správnost, či míru shody s realitou, protože každý respondent reaguje na své okolí různě. 

Pocitové mapy jsou často používány jako mapová součást komplexnějších dotazníků či terénních 

šetření, Výsledná mapa většinou obsahuje odpovědi více respondentů a je tedy tvořena mapovou 

syntézou jejich odpovědí. 

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

ochrany a kvality životního prostředí. Specifickým případem negativních preferenčních map jsou 

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

i v zahraničí, a to zvláště pro jejich pozdější porovnání s mapami reálné (registrované) kriminality.  

Tvorba pocitových map může probíhat analogovou formou (např. pomocí mapových dotazníků, 

velkoformátových map s barevnými špendlíky, samolepkami, aj.), ale také jako online mapový 

dotazník, jak tomu bylo u tvorby Pocitové mapy Prahy – www.pocitovemapy.cz/praha/ 

 

 

 

  

http://www.pocitovemapy.cz/praha/


 

 

 

 

Průběh sběru dat Pocitové mapy Prahy 

V rámci projektu Pocitová mapa Prahy byla data sbírána prostřednictvím participativní online 

mapovací platformy PocitoveMapy.cz a to od dubna do září 2021. Data byla sbírána pro každou z 

pražských městských částí (MČ) zvlášť (rozdělení MČ viz mapa 1) a následně sloučena dohromady. 

Osm otázek/výroků bylo společných pro všechny respondenty (viz seznam níže  a tabulka 1 s počty 

respondentů) a některé městské části se pak rozhodly přidat další otázky týkající se jejich konkrétní 

čtvrti (viz tabulka 2). Některé pražské městské části také použily podobné otázky, proto je možné 

je využít pro potřeby případného srovnání mezi jednotlivými městskými částmi.  

 

Mapa 1: Rozdělení Prahy, jak bylo použito pro projekt Pocitová mapa Prahy (autor: Radek Barvíř) 



 

 

 

 

Pro sběr byla použita vlastní webová aplikace PocitoveMapy.cz. Pro každou studovanou městskou 

část byla vytvořena samostatná mapa. Všechny mapy byly poté propojeny přes úvodní stránku 

(Obr. 1), na které si respondenti mohli zvolit, za kterou čtvrť si přeje odpovídat (např. byliště). Po 

ukončení vyplňování mapy měli respondenti možnost vyplnit mapu i pro jinou lokalitu (např. práce, 

či škola). Po zvolení městské části se objevila úvodní stránka samotné pocitové mapy (Obr. 2), které 

obsahovala seznam otázek (ty se mohly pro některé MČ lišit – viz Tab. 2). Věškeré odpovědi 

v mapové části byly sbírány jako body s možností dodání textového komentáře (Obr. 3). U 

jednotlivých otázek nebylo nastaveno maximum možných zaznačených bodů, zároveň žádná 

otázka nebyla nastavena jako povinná. Na závěr dotazníku (Obr. 4) byli respondenti tázáni na jejich 

věk a pohlaví – tato informace bude sloužení k lepšímu filtrování výsledných dat.  

Jeden záznam (bod) tedy v databázi reprezentuje jeden zápis v následujícím formátu: 

{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[14.426021,5

0.090429]},"properties":{"type_title":"Zde je dopravně nebezpečné místo 

<br><small>(pro chůzi, jízdu na kole, motorové vozidlo, chybějící přechod 

pro chodce ad.)<\/small>","type_ident":5, "user_id":"d3shzx8gb", 

"popup_detail":"Na této křižovatce auta otáčejí,  nedávají přednost 

chodcům","pohlavi":"zena","vek":"50-59"}} 

Zápis kombinuje informace jak o bodu – poloha, typ otázky a komentář, tak i informace o 

respondentovi – věk a pohlaví.  

Na závěr byly všechny mapy zveřejněny na adresách (s použitím „/nahled“), které byly použity pro 

sběr informací, kde je možné prohlížet nejen celkové výsledky (Obr. 5), ale také výsledky za 

jednotlivé otázky (Obr. 6). Prohlížení dat za celé území Prahy není s ohledem na robustnost 

databáte k dispozici.  

 



 

 

 

 

 

Obrázek 1: Úvodní stránka projektu Pocitová mapa Prahy 



 

 

 

 

 

Obrázek 2: Úvodní stránka Pocitové mapy pro Prahu 1 

 

 

Obrázek 3: Ukázka záznamu odpovědí vč. Možnosti zadání komentáře 

 

 



 

 

 

 

 

Obrázek 4: poslední stránka dotazníku, která byla stejná pro všechny městské části 

 

 

Obrázek 5: Ukázka náhledu surových map k dispozici na: www.pocitovemapy.cz/praha-1/nahled 

 

http://www.pocitovemapy.cz/praha-1/nahled


 

 

 

 

 

Obrázek 6: Ukázka náhledu jen jedné otázky – Zde se necítím bezpečně – Praha 1 

  



 

 

 

 

Jak již bylo řečeno výše, osm otázek bylo vybráno pro celé území hlavního města Prahy. Byly to 

tyto otázky/výroky: 

1. Zde trávím volný čas  

2. Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud  

3. Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci  

4. Zde se necítím bezpečně (podezřelí lidé, zanedbané prostředí ad.)  

5. Zde je dopravně nebezpečné místo (pro chůzi, jízdu na kole, motorové vozidlo, chybějící 

přechod pro chodce ad.)  

6. Zde jsou problémy s parkováním (málo parkovacích míst, nevhodně parkující auta ad.)  

7. Zde bych rád/a víc zeleně  

8. Zde je často přeplněná nádoba na odpad či sběrné místo komunálního/tříděného odpadu 

 

Tabulka 1: Základní statistiky pro společných osm otázek Pocitové mapy Prahy 

Číslo otázky 1 2 3 4 5 6 7 8 

Počet bodů 15 989 13 283 13 993 11 376 9 786 7 983 10 416 5 514 

Počet komentářů 4 274 2 746 5 330 4 051 5 561 2 917 2 357 1 387 

Kolik bodů obsahuje 

komentář (v %) 26,7 % 20,7 % 38,1 % 35,6 % 56,8 % 36,5 % 22,6 % 25,2 % 

 

  



 

 

 

 

Praha Libuš 

Vyplnilo respondentů Přidáno míst Přidáno komentářů 

153 2158 446* 

Zde trávím volný čas: 263 

Zde bych to ukázal/a návštěvě odjinud: 204 

Zde je zanedbané místo a zasloužilo by rekonstrukci: 309 

Zde se necítím bezpečně (podezřelí lidé, zanedbané prostředí ad.): 214 

Zde je dopravně nebezpečné místo (pro chůzi, jízdu na kole, motorové vozidlo, 

chybějící přechod pro chodce ad.): 
180 

Zde jsou problémy s parkováním (málo parkovacích míst, nevhodně parkující auta ad.): 150 

Zde bych rád/a víc zeleně: 161 

Zde je často přeplněná nádoba na odpad či sběrné místo komunálního/tříděného 

odpadu: 
117 

Vlastní otázky pro Prahu Libuš  

Kde se cítíte dobře? 224 

Kde sportujete? 179 

Kde navrhujete změnu? 157 
 

K dispozici na: www.pocitovemapy.cz/praha-libus/nahled 

 

 

 

  

http://www.pocitovemapy.cz/praha-libus/nahled


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


